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සිංශ භාාල ශා වාිස යය
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01

වැකියයුතුයි.
(ⅰ) සිඹලු භ ප්රලසනර ිළිතුරු  ඳඹ්නනමෙභභ ඳ්රඹ වහ රුණු 40කි..
(ⅱ) අංක 01 සි 40 ෙෙක් ප්රලසනර ී  ඇි 1 , 2 , 3 , 4 ඹන ිළිතුරු ලි්න නිළයදි ෙවෝ ඩහත්
ගළශෙඳනම ම ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(ⅲ) ඔඵ ළඳෙඹන උත්ෙය ඳ්රෙේ  කක් කක් ප්රලසනඹ වහ ී  ඇි ක අුරින්න ඔඵ ෙෙෝයහගත්
උත්ෙයෙඹහි අංකඹ මමළෙන කඹ ුරශ (x) රුණණ ෙඹොද්නනම
ම (ⅳ) කභ උත්ෙය ඳ්රෙේ  ිළුපඳ ී  ඇි අෙනක් උඳෙදස ද ළරිල්ලෙර්න ිලඹහඒවහ ද ිළිතඳදි්නනම
අංක 01,02 ප්රනවල රි  ඳි  ොක සොව අහශව ප්රකාලව පිළිතුර ො ෝරන්ව..
(01) ෙේකයි්නෙේ ඵඩ ගළසීභ ිලසිවි ක සදහනම් ෙනොන ඵ කහර්ඹහරෙේ  ප්රධහනිඹහ ඳළසුෙ ඹ..
(1) දඬුම් ී භ

(3) ඵඩ ඳවයී භ

(2) රැිලඹහ අහිමි ිලරීභ .

(4)

ළුපප් ෙනොෙගවීභ

.(02) නි ඳළමිණි ෙේවිකහ ආහ ගිඹහ ළඩ ෙනොකයන ඵ අම්භහ කීහඹ..
(1) ෙනොළරිල්ලෙර්න

(2) ළරිල්ලෙර්න.

(3) ඹන කන ගභ්න
(4) උදහසීන ෙර
.අංක 03 සිස 05 හක්ලා ඳති ප්රනවල ිසවන ැවස ලාා්  ුදදුුද දහය ො ෝරන්ව.
.(03) සිංවර හහිෙයෙේ  මමමමමමමමමමමමමමමමමම වහ ර්ෙභහන හහිෙයධයෙඹෝ කළඳවීෙභ්න ක ුතුර කයිම
.(1) ප්රහදඹ
(2) ප්රෙයෝවණඹ
.(3) ප්රගභනඹ
(4) ප්රහයණඹ .
(04) ශ්රී රංකහෙ යහය ඳිනඳහරනඹ විිමභත් ිලරීභ වහ න නීි භහරහක් මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම කය ඇෙම
.(1) ම්ිළණ්ඩනඹ
(2) විභර්ලනඹ .
(3) ංයක්ණඹ
(4) ම්ඳහදනඹ .
(05) විශිස හහිෙයඹ නිර්භහණඹක් යනනහ ිලරීභ වහ ේලඛකඹහ ුර උස මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම ිබිඹ
ුතුර ඹම.
(1) ඳිනක්ලඳනඹක්
(2) විනහයඹක්
.(3) වියණඹක්
(4) ප්රෙඵෝධඹක්.
(06) කක් කක් ෙප්ිතෙේ ී  ඇි ෆභ ඳදඹකභ අක්ය විනයහඹ නිලැරදි ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම.
(1) ඹග්රවනඹඒදෘසඨිඹඒඹථහර්ෙඹඒකශහඳඹ
.(2) ශ්රීකඒඅවිනිලසත,ෙඒප්රවර්ඹඒකහර්ඹක්භ
.(3) නිපුනෙහඒඅභිරහලඹඒ ආලසහදඹඒලංෙෝධනඹ
.(4) ගෙ ලණඹඒඓක්ඹඹඒඖධහර්ඹඒම්ප්රධහඹ.
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(07) මුලි්න ී  ඇි ඳදඹ භහනහර්ථ ොව ොහව ඳදඹක් ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
.(1) අඳුය - ිමියඒෙභඒකළුයඒ අ්නධකහයඹ
.(2) ගෙ - ලරීයඹඒෙේවඹඒෙයඒසිු ය
.(3) ප්රඹත්නඹ - උත්හවඹඒ ෆඹභඒ භව්නසිඹඒධධර්ඹඹ
.(4) ප්රක -ප්රසිේධඒඳසිඳුඒප්රවීණඒපුෙය
(08) මුලි්න ී  ඇි ඳදඹ විු ේධහර්ථඹ ොව ොහව ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමම
(1) ම්ප්රහප්ිඹ - භහයම්බඹ
(2) ංක්ෂිප්ෙ - ී ර්ඝම
(3) ංෙඹෝගඹ - විෙඹෝගඹ
(4) ආඩම්ඵය - නිවෙභහනි
(09) මුලි්න ී  ඇි ඳදෙේ  ඵහු අර්ථ ප්රකහල න ිළිතුරය ුණභක් ද ම
(1) දිඹ - රඹඒඋදකඒඳළ්නඒුරය
(2) ය - විර ඒඊෙරඹඒසයඹඒලබ්දඹ
ම(3) වඹ - අලසඒධ්නධඒසිඳුඒුරයඟ
(4) යණ - වසිඒසිඟහරඒනහගඒභෘග
ම(10) අර්ථෙඹ්න භහන ුතගර ඳද ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) ෙේ ෙදොය ඒුර ිළටිඒෙඳොෙ ඳෙඒෙවොය ෙඵොු  (2) හිෙහ භෙහඒඳඩි නඩිඒවයක ඵහනඒදුගී භගීම
(3) අවි ආුතධඒආධහය උඳකහයඒශූය වීයඒළඳ නීඳ(4) අඹ ළඹඒකවහ ෙභවහඒසිිනත් විිනත්ඒඋස මිටි
ම(11) ප්රෙඹෝය ්රිඹහක් වහ අම්බහය ්රිඹහක් හිෙ ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමම
(1) ෙගොස ඒ ලිඹමි්න
(2) ඵරනු ඒ ඹ්නන
ම(3) දිේනහ ඒ උදහෙ හ
(4) ලිඹයි ඒ න ේී  ම
(12) ෙහලු අක්ය ඳභණක් ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) කඒඛඒගඒඝඒණ
(2) ෙඒථඒදඒධඒන
ම(3) නඒඡඒඒඣඒඤ
(4) ඒඨඒඩඒඪඒණ
ම(13) ඌසභහක්ය ෙදක ඵළගි්න ඇුරශත් ඳද හිෙ යණඹ ෙෙෝය්නනමම
(1) අෙලේඒලහනඹඒවශඒ්නුරසටිඹ
(2) ඳවණඒයරඒනිසපරඒසුදන
ම(3) භඹඒයක්හඒභහිභඹඒවිභිඹ
(4) ම්බහනීඹඒංකරනඹඒමිශ්රණඹඒදුයසථම
(14) අෙඝෝ අක්ය හිෙ ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) කඒනඒ ඒෙඒඳ
(2) ඹඒයඒරඒඒව
ම(3) ගඒඒඩඒදඒඵ
(4) අඒආඒඇඒඈඒඉ
ම(15) භවහප්රහණ අක්යඹක් ෙනොභළි ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) ඳටිභහඝය
(2) ප්රිපර
ම( 3) උට්ඨහන
(4) ඳර්ෙේ ණඹ
ම
අංක16 ශා17 ප්රනවලදී ඳති ොක සව වඳශා ුදදුුද නි දහය ො ෝරන්ව..
(16) ෙවොදි්න ෙඳෝණඹ ව ඒ
ම (1) සුයක්ෂිෙ
(2) ඳිනෙඳෝෂිෙ
ම(3) ඳයෙඳෝෂිෙ
(4) දුසෙඳෝෂිෙ
ම(17) නනඹක ළඟවුු අර්ථඹඒ
ම(1) හනයහර්ථඹ
(2) නිලසත,ෙහර්ථඹ
ම(3) පුනයහර්ථඹ
(4) යංගයහර්ථඹම
(18) කක් කක් ෙප්ිතෙේ  ී  ඇි ඳදර අර්ථඹ නිළයදි දළක්ෙන ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමම
ම(1) පුප්පහධහන - භ්ලළ්ලඒඳෆශ දිග - නළෙගනහියඒසුරඵ - හිඟඒඅංක - ෙඵොු 
මම(2) උඳවළයණඹ - උදහවයණඹඒප්රිරහබ - හසිඒඋක්තී්න - ිලඹභ්නඒඳිනශීරනඹ - ඇසුු  ිලරීභම
ම(3) ඳයහධීන - නිදවසඒඅනුගෙ - ෙනසඒහලුකහ - භපඒලසෙ ෙ - ුණඩඹ ම
ම(4) ිළඹගළ - ඳඩි ෙඳශඒඅභිඹ - ිළුපඳඒඋම් - මුහුණඒෙප්රෞඪ - උස
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ම(19) A - භභ අම්භහ මමමමමමමමමමමමමමම ගභනක් ගිෙඹමිම
මB - යහ බහ කවිෙඹෝ මමමමමමමමමමමමමමමමමමම ්නදිබට් ෙඹෝ ප්රලසි ගහඹනහ කශවම
මC - දළිනඹ භ්ල කඩනු මමමමමමමමමමමමමමමමමමමම උඹන ගිඹහඹම
මD - ඔහු නහඹකඹුණ මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමක ුතුර කෙශේ ඹම
මඉවෙ හකයර හිසෙළ්නර සුදුසු නිඳහෙ ඳද අනුිළිතෙශ ්නේනඒම
E - ෙවත්
ම(1) EඒGඒFඒH
(3) FඒHඒGඒE

F - ිළණි

G - ෙභ්න

H - භඟ

(2) HඒGඒFඒEම
(4) HඒEඒFඒG

ම(20) අකහයහී  ිළිතෙශ නිළයදි නම් ෙඹොදහ ඇි ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමම
(1) නිභහලිඒඉසුිනඒනෙෝී ඒනිර්භලී
(2) නහභයඒනුරයඒෙිනඳුඒනිලහ්නෙ
ම(3) ක්ලඳනීඒකහවි්නදිඒනෙඹෝමිඒභෙනෝින
(4) ධනුසකඒනම්ිළකඒගඹ්නෙඒකවීම
(21) උක්ෙ නහභ ඳද දමණක් ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) රීතී්නඒඅඳඒඔවු්නඒසිසු්න
(2) දළිනඹකඒඇෙළමු්නඒඅෙඹුණඒමු්න
ම(3) වීයෙඹක්ඒනුමරහඒඔවුහුඒිළහුම්හු
(4) භවු ්නඒනී හුඒුර්නඒභහ
ම(22) ඳවෙ දළක්ෙන හකයෙේ  ඉින ඇි ඳදෙේ  අදව ෙදන ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම්නෙේලඹක් ෙගන ඹන දූෙෙඹුණ ෙභ්න ඳළමිණි හීඹ ෙද නීරභණි විසභෙඹෝත්ඵු්ලර නඹනෙඹ්න
ඵළලුහ මඹමම
(1) ්නෙෙෝෙඹ්න ිළු ු මුවි්න
(2) ෙදොම්නසි්න ිළු ු මුවි්න
ම(3) ළකෙඹ්න ිළු ු මුවි්න
(4) පුදුභෙඹ්න ිළු ු ඇසි්න
ම(23) ප්රහෙේශීඹ බහහ යවහයඹ අඹත් “ෙකොයි” ඹන උඳකහයක ඳදඹ බහවිෙ කය්නේනඒ
ම(1) ෙභොනයහගර ඳශහෙත් ඹම
(2) උඩය ඳශහෙත් ඹම
ම(3) දුණු ඳශහෙත් ඹම
(4) ඌ ඳශහෙත් ඹම
ම(24) „අ‟ ෙකො ෙේ දළක්ෙන හහිෙය නිර්භහණ „ආ‟ ෙකො  භඟ ගළශපු වි නිළයදි අනුිළිතෙශ
්නේනඒ
මඅ
ආ
මවිඹඵහ ෙකෝලරඹ
A - ජීමබීමෙේනහනහඹක
මක්හ ලිහිණි
B - ඳයහක්රභ ෙකොඩිුරක්ුණ
මඳලි ගළනීභ
C - ඩබ්මවමසි්ලහ
මඅකීකු  පු්රඹුණෙේ ෙරෝකඹ
D - භවගභෙේකය
ම(1) BඒAඒDමC ඹම
(3) CඒDඒAඒB ඹ

(2)මDඒBඒCඒAඒ ඹම
(4) DඒAඒCඒB ඹම

.අංක 25, 26 යසෝ  දී ඳති ප්රවන ාල පිුළු  ලස ලාා්  විපද අ්ථයය ොහව පිළිතුර ො ෝරන්ව.
.(25) අක්ල ළසිල්න ෙෙමුණහ ෙේ
ම(1)වදිසසිෙේ  ඳළමිණි ළසිල්න ිළඩහ සිදුවීභ
ම (2)ඵරහෙඳොෙයොත්ුර ව කයදයඹක මුහුණ ී භම
ම(3) ඵරහෙඳොෙයොත්ුර ෙනොව විඳෙක මුහුණ ී භම (4)ඉෙහ අඹවඳත් ප්රිපරඹක් රළබීභ
ම
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(26) අව ඉණිභං ඵළ්නහ ෙේම
ම(1) ඹවඳත් ්රිඹහක උත්හව ිලරීභ
(3) ඉෙහ අභහු  ළඩක් ිලරීභමම

ම(2) දිගු ගභනක් ඹහභ සදහනම් වීභමම
(4) නිසපර උත්හවඹක ෙඹී භම

ම(27) උඳර්ග ඳද ගණඹ අඹත් ඳද ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) කළුපඒනියුරු 
(2) දහර්ලනිකඒනළණත්
ම(3) අභිභහනඹඒප්රර්ගඹ
(4) උදහයෙයඒුණරෙහ
ම(28) “ ෙම් මිනිසසු ෙභයි භව ෙඳොෙශොෙ නිඹභ පුත්ුරම”මඉවෙ දළක්ෙන ප්රකහලඹ ඇුරශත් හහිෙය
නිර්භහණඹ ්නේනඒ
ම(1) දහ ෙභෙර පුය ෙදයෙණ්
(2) සුේන්රහ
ම
(3) රක්බිභ න ළිනඹ
(4) භං ෙන්නෙනෝ
ම(29) “උුණසෙක්” ඹන ඳදෙේ  නිළයදි ප්රකෘිඹ වහ ප්රෙය ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) උුණසු + ෙක්
(2)උුණස + කක
ම(3) උුණසු + කක්
(4) උුණස + කක්
ම(30) „ඵළලුෙ ඹ‟ ඹන ්රිඹහඳදෙේ  කර්භකහයක ්රිඹහ පයඳඹ ෙෙෝය්නනම
ම(1) ඵරන රේෙේ ඹම
(2) ඵර්නේන ඹම
ම(3) ඵරන රදවම
(4) ඵරනු රළෙබ්ම
(31) පයඳකඹක් ෙඹී  නළි ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමම
(1) ෙු භ්ල ඹහඹ කළ්න ළටිරහ
(2) සිු යෙ ඝන නි්ල ෙම්ඝ ශහයිම
ම(3) ප්රඥහ ප්රී ඳ ද්ලහ
(4) සිිවිලි නළි පය විර මුෙෝ ඹම
ම(32) ඇදිළ්ලරඒී ර්ඝ ඳහිළ්ලරඒගළ ිළ්ලරඒඇරිළ්ලර ඳශමු අක්යෙේ  ඇි ඳද ඇුරශත් ිළිතුරය ෙෙෝය්නනම
ම(1) ඳළ්නරඒපූනීඹඒෙෘසණහඒහනයඹහ
(2) ග්රවණඹඒකහ්නෙහයඹඒෙනෞකහම
(3) භහරඹඒගුණත්ඒළයවළලිඒසිිනභත්
(4) ු රඒෙහයහහඒී ඳහලීඒරැිලඹහ
(33) ළයදි අදව ෙදන ප්රකහලඹ ෙෙෝය්නනම
ම(1) ඌසභහක්ය “ ඝර්” නමි්න ද වළි්න ෙ මම
(2) „ෂ‟ අක්යඹ ඉංග්රීසි වහ අයහබි බහහලි්න සිංවර බහහ ඳළමිණ ඇි ෙත්භ නනර ෙඹෙේමම
(3) ෙකටිකෙහක් යත් වීභ ංෙක්ෙ බහවිෙඹ ද ළදගත් ෙ මම
(4) ර්ගහ්නෙ අක්ය ඤසඤක අක්ය නමි්න ද වළි්න ෙ මම
(34) ඳවෙ ව්න කහය ෙකො ෙේ මු්ල ඳදඹ ෙෙෝය්නනම
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම
ය්න අසනු ෙනශන දහ
මනෙගෝ අඳ ඇඹුර අයංම
ෙර ෙය්නේන
ම(1) න ළස ළ ිළිනරහ
(3) ඉවශ ෙේල ඉසභත්ෙත්

(2) නීර ෙගොඹභ ිලින ළදිරහ ම
(4) ෙකකටිඹ භ්ල සුද ෙයහම
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(35) අංක 35 ශා 36 යසෝ  දී ඳති ලාකය අතුොරන් ලයාකරණාකූලවල නිලැරදි ලාකය ො ෝරන්ව .
ම(1) නුමද භභද උත්ඹ ගිෙඹහිම
ම(2) ශභයි්න ු ංග්ල ඹේී  අිළ ඵරහ සිටිෙඹමුම
ම(3) භෆණිෙඹෝ දු ්න ආයක්ෂහ කයයිම
ම(4) අිමක ර්හ නිහ ෙග්ල යහශිඹක් විනහල වුවමම
(36)(1) ගහයිකහ්න විසි්න ගී ගඹන රදවම
ම(2) භවෙයක් අංක  ක ුතුර කයයිම
ම(3) නජීවී නිරධහින්න විසි්න ත්ුර ආයක්හ කයනු රඵිමම
(4) ංවිධහඹකඹ්න විසි්න අමුත්ෙෙෝ ිළිතග්නනහ රී ම
ම(37) ෙප්භෙෙෝ හඹතී ෙෝෙකෝඒභවහහයඒනහ ය යනනහ කයන රේෙේඒ
ම(1) දඹහන්නද ගුණර්ධන භවෙහ ඹම
(2) ආර්මආර්මභයෙකෝ්න භවෙහ ඹමම
(3) ෙව්නින ඹෙේන භවෙහ ඹම
(4) කදිිනවීය යච්න්නද්ර භවෙහ ඹම
ම(38) “හහිෙයඹ ඹනු බහහ ඇසුෙය්න පුදුභ වගෙ ෙේ කය්නනිල” ඹනුේන ප්රකහල කය ඇත්ෙත්ඒ
ම(1) විභ්ල දිහනහඹක භවෙහ ඹම
(2) භහර්ටි්න වික්රභසිංව භවෙහ ඹමම
(3) ුණභහයුරංග මුණිදහ භවෙහ ඹම
(4) ගුණදහ අභයෙේකය භවෙහ ඹමම
(39) “ සිනඹ භර අවස ෙේල සිනහ භන හිමිදිිනෙේ ” කහය ෙකො  ඇුරශත් නිර්භහණඹ ඳහදක වී
ඇත්ෙත්ඒම
(1) ුණඩහ දළිනඹිලම
(2) ඳහ්ල ඹන දු ෙිලමම
(3) උදෆනිලම
(4) සිනඹකහ්නෙභරිලමම
(40) ඳවෙ ව්න ඳහඨෙේ  අර්ථඹ ඩහත් මීඳ අදව ෙදන ිළිතුරය ෙෙෝය්නනමමභහන ංවිෙේ 
ඳළළත්භ ෙර්නඹක් න ආකහයෙේ  ඳර්ෙේ ණ ෙභෙවඹවීභ ඳහ ඇෙළම් නෙනමම විදයහඥෙඹෝ
ෙඳශඹී සිටිිමම
(1) නෙන විදයහඥයි්න සිඹ ඳර්ෙේ ණ සිදු කශ ුතත්ෙත් මිනිස ංවිෙේ  ඹව ඳළළත්භ
ිළටිවරක් නමඳිනදි ඹම
ම(2) ඇෙළම් නෙන විදයහඥයි්නෙේ ඳර්ෙේ ණ මිනිස ර්ගඹහෙේ ඹවඳෙ ෙඹොමු ෙනොවීභ අබහගයඹිලම
(3) න විදයහත්භක ඳර්ෙේ ණර අභිභෙහර්ථඹ විඹ ුතත්ෙත් මිනිස ංවිෙේ  ඳළළත්භ ඇි ඵහධහ
ඉත් මිලරීභයිමම
(4) භවය නෙන විදයහඥෙඹෝ මිනිස ර්ගඹහෙේ ඳළළත්භ වහනිකය විඹ වළිල ඳර්ෙේ ණර ද
නිුතක්ෙ මම ෙිමම
(රම1 x 40 = 40)
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