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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

1. (i) සට (x) පත්ක් ඇති සයලු ම අනුපයාටසව්ලට පයටි උත්ත්ර ලියන්න. කිසයම් අනු පයාටසයට ඔබ උත්ත්ර 

පනාලියන්පන් නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන් ඉරක් අඳින්න. 

 

 I. (අ) ෙහත් සඳහන් අන්ත්ස්ථාක්ෂරයන්හි ඇතුළත් සව්ර ලියන්න. 

  ය- 

  ල- 

       (ආ) ෙහත් සඳහන් සඤ්ඤය අක්ෂර නිර්මාණය වන්නට බලෙෑ නාසයය අක්ෂර ලියන්න. 

   ඟ- 

  ඳ- 

 

 II. ෙහත් සඳහන් වායයපේ  වනන පකයය අක්ෂර ිනනයාසය සපකාස් ය. එය පත්ාරා නිපකාස් පයාට ලියන්න. 

  

 නෙපරාකයානපේ  පස්න්කර්යය නැර ක යාන්ත්ාවන්පන පනත් සත් රපභාකවත් ිනය. 

 

 III. ෙහත් සඳහන් ෙක ිනසන්ි පයාට ලියා කවා අයත් සන්ි වර්ෙය ලියන්න. 

  (අ) පමාපහාර     (ආ) නියිංසාය 

 

 IV. ෙහත් සඳහන් ෙකවලට ිනරුද්ධ්ාර්ථ ෙක ලියන්න. 

 (අ) චිරන්ත්න      (ආ) රඥාව 

 

 V. ෙහත් සඳහන් ෙකය ොයපයහි යු  අුරරින් කක්වා ඇති ෙක යවර වයායරණ අිංෙයයට අයත් කැ ල ලියන්න. 

"හන්ත්ානට ොයන සඳ ලස්සන ල ක කියන්න 

මා පනාදුටුව ක පුරහඳ ඔබට හැකිය කකින්න" 

 

 VI. ෙහත් සඳහන් අකහස්වලට ෙැළපෙන ත්නි ෙකය බැගින් ලියන්න. 

 (අ) සයලු යලාවන්ට අ ලති පකවඟන  

 (ආ) යහෙත් මිත්රයා 

 

 VII. ෙහත් සඳහන් වායයපේ  ඇතුළත් සමාස ෙකයක් හා යදකන්ත් ෙකයක් ලියන්න. 

  මව්පියන් ඉදිරිපේ  ඇය රැඟුම් ෙෑවා ය. 

 

රශ්න සය්ලට ම ිිතතුරු සෙයන්න. පමම රශ්න ෙත්රයට නියමිත් ලුරු  ෙණන 80කි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම02මයි 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

VIII. ෙහත් සඳහන් වනන අත්ර පනාෙැළපීමක් ඇත්.එය ෙැළපෙන පස් නැවත් සයස් යර ලියන්න. 

 (අ) බුදු රශ්මිය     (ආ) උකයාන මම 

 

IX. ෙහත් සඳහන් වායය පකය යර්මයාරයයට හරවා ලියන්න. 

 පොලීසය පසාරුන් ලුහු බඳිති. 

 නීතිඥපයා ෙැහැනියය යැපඳව්පපවාය. 

 

X. ෙහත් සඳහන් රාපද්ය ය වයවහාර සඳහා භාිනත් වන පොදු වයවහාර ලියන්න. 

 (අ) ෙනිත්ත්ලයා             (ආ)  ෙැකැ්ල ෙෑම 

 

 

2. ෙහත් සඳහන් (අ), (ආ), (ඉ), (ඊ) යන ිනසත්්ර ඇසුපරන් එයක් පත්ාරා පෙන වනන 250 යට පනාඅඩුවන පස ්

රනනයක් ලියන්න. වරහන් තුළ ඇති අක්ෂරය ඔපේ උත්ත්ර ෙත්රපේ  ලියා රනනය ලිීමම ආරම්භ යරන්න. රනනය 

සඳහා පයාෙය මාත්දයාවක් ක පයාකන්න. 

 

(අ) ශ්රී ලිංයාපව්ප ස්වාභාිනය වන ෙහණය දිපනන් දින අඩු පවමින් ෙව. . අසිංිනිත් ආයාරපයන් මිනිසා 

ෙරිසරය ෙරිහරණය කිරීම පමයට පහ්තුව  ල. එය සයලු සත්ව රජාාවපන ීවිනත්වලට ත්දින්ම  බලෙෑම් සදු 

යර ල. 

 

(ආ) අන්ත්වාදී ක්රියායාරයම් පහ්තුපවන් ශ්රී ලිංයාපව්ප සිංනාරය වයාොරයට බලවත් ෙහරක් එ්ල ිනය. අ. ත් 

උරුමයන් කැය බලා ෙැනීමටත්, ස්වභාව පස්න්කර්යය ිනඳ ෙැනීමටත් පබාපහා සිංනාරයපයා පමරටට 

ෙැමිපණති. රපේ කළ ජාාතිය නිෂ්ොදිත්පයන් වැඩි ආකයමක් සිංනාරය වයාොරය මගින් උෙයන බැිනන් 

සිංනාරයයන්පන පහට කවස සුරක්ිත් යළ යුතු ය. 

 

(ඉ) අ. ත්පේ  පමරට තිබූ ස්වයිංපොිත් ආර්ිය ක්රමය සෑම අතින් ම  වාසකායය ිනය. පොිනයාපන ආර්ියය 

පම් ක්රමය යටපත්  ශක්තිමත් ූ  අත්ර ිනිමත් ආහාර රටාවක් එකා තිබුි.. අක ස්වයිංපොිත් ක්රමපයන් මිදී 

අිනිමත් ආහාර රටාවක් ෙවත්වා පෙන යන බැිනන් පබා පනාවන පරාෙ ඇතිීමපම් අවකානම වැඩිව ඇත්. 

 

(ඊ) වර්ත්මානපේ  අන් යවරකායට වත් වඩා ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් භාිනත් යර ල. එහි යහෙත් පමන්ම අයහෙත් 

රතිලල වර්ත්මානය වන ිනට අිත් අත් ිනඳිමින් සටින්පනු.. එබැිනන් ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් මානව සමාජාපේ  

යහෙත් උපකසා පයාකා ෙත් යුතු ය. 

 

 

 

 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

3. ෙහත් කැක්පවන ොයය වනන 55-65 අත්ර වන පස් සාරාිංශ යරන්න. 

 

  අධ්යාෙන ක්රියාවලිය පෙරට වඩා පබපහිනන් සිංර්ර්ණ ීම ඇත්. අධ්යාෙනපේ  අරු.ු  පවනස් ීම ඇත්. 

අධ්යාෙනයට සම්බන්ධ් වන රුරු ෂ්ෂය ජානෙහනය පබපහිනන් ම වැඩි ීම ඇත්. එපස් ම නව කැනුම් සම්භාරයක් 

ිනශාල වශපයන් පලාව පුරා රනලිත්ව ඇත්. සෑම වසර හත්රයට පහා තුනයට වරක් පලාව ෙවතින නව 

කැනුම පකරුණ පත්රුණ පව්ප. එපස් ම අධ්යාෙන ලාන්න්ට වැඩි පව්පෙයකින් හා රමාණයකින් නව කැනුම උයහා 

ෙැනීමට සදු ව ඇත්. 

  වර්ත්මාන පලායපයහි අධ්යාෙනය ලබන්නන් පව්පෙපයන් පවනස්වන කැනුම ලබා ෙැනීපම් අයෝපයාෙයට 

ු.හුණ දී සටී. එම අයෝපයාෙ ජායෙන්නට ෙරිෙණයය, ෙරිපලායන යන්ත්ර, සුහුරු පුවරු, සිංයුක්ත් ත්ැටි ආදී 

ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් පබාපහා උෙයාරී වන බව කිව යුතු ය. 

  එපමන් ම බහු මාධ්ය රක්පෂ්ෙණ යන්ත්රය මගින් ඉත්ා ුරඩාවට කකින ූපෙ සහ නලන කර්ශන ිනශාල ව 

කැර්පම් හැකියාව ඇති පහ ලන් හා එය ෙන්ති යාමරයට නැවුම් අත්කැර්මක් එක් යරන නිසා එය වත්මන් 

ෙන්ති යාමරය තුළ ආයර්ෂණය පවමින් ෙව. . පමපස් නීමන පමවලම් භාිනත් කිරීම තුිතන් රුරුවරයාට 

පමන් ම ෂ්ෂයයා ක අධ්යාෙන ක්රියාවලිය තුළ ක්රියාය ලීව කායය වනු ඇත්. පමපස් කැනුම පුපුරා යන පලාවය 

නීමන ත්ාක්ෂණය තුිතන් කැනුම් සම්භාරයක් ලබා ෙත් හැකි වන අත්ර ම නව පලායයට ෙැළපෙන පුරවැසයා 

නිර්මාණය යර ෙැනීමට හැකි වනු ඇත්. පම් අනුව බලන ිනට ෙවතින ඉපෙනුම්-ඉෙැන්ීමම් ක්රියාවලිය 

සිංපශාධ්නය ිනය යුතු ය. නැති නම් කැනුම පුපුරා යන පලාවය අෙ අසරණ ීමමට ඉඩ ඇත්.   

 

4. ෙහත් පේකය කියවා අසා ඇති රශ්නවලට පයටි ිිතතුරු සෙයන්න. 

      ඡන්කස සම්බන්ධ්පයන් ලියැවුු  ෙැරි. ම පොත් ිිංෙල ආනාර්යපන වදත්ත් රත්නායරය ල. ඔහු ඔහුපන 

ඡන්කස ශාස්ත්රය නම් ග්රන්ථපේ  පමපස් ෙවස ල. "අක්බර නියපමා ඡන්කස්" යිනයය අක්ෂර නියම කිරීම 

ඡන්කස් බව ඉන් කියැපව්ප. ත්ව දුරටත් එය ෙැහැදිලි යළපහාත් ෙකයය අක්ෂරයන්පන පහා මාත්රාවන්පන පහා 

අක්ෂර ෙණයන්පන සිංඛයා නියමය වශපයන් කැක්ිනය හැකි ය. සිංහලපේ  සම්මත්යට අනුව මාත්රා ඡන්කස හා 

ෙණ ඡන්කස නමින් ඡන්කස පකවර්ෙයකි. ෙණ ඡන්කස  වර්ණ ඡන්කස හා අක්ෂර ඡන්කිං පලස සමහරු 

හඳුන්වති. ඇසිය පහළන්නට ෙත් වන සුු  යාලය මාත්රාවක් පලස හැඳින්ිනය හැකි අත්ර එබඳු සුු  

යාලයකින් උච්නාරණය යළ හැකි හුස්ම අුරරක් එය මාත්රාවක් පව ල. එය ලුහු නමින් හැඳින්පවන අත්ර 

උච්නාරණපේ  දී මාත්රා පකයක් වශපයන් ෙන්නා හුස්මය රුරු වශපයන් සැලපක්. 

 

1.  ඡන්කස යනු ුරමක්ක? 

2.  ඡන්කස සම්බන්ධ්පයන් ලිය ීම ඇති ග්රන්ථය නම් යරන්න. 

3.  උච්නාරණපේ  දී ෙත්වන්පන් මාත්රාවක් නම් එය හඳුන්වන්පන් පයපස් ක? 

4.  සිංහලපේ  ඡන්කස් රපදක පකය නම් යරන්න. 

5.  පමම පේකපේ  ඇතුළත් රයාරාිංශය සහිත් වනන පකයක් ලියන්න. 

                                                                                                               (ලුරු  10) 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

5. ඔබ රපද්ශපේ  මාර්ෙය පකෙස හා ජාල ූලලා්ර පවත් ්ලාස්ටික්, පොලිතින් වැනි පනාදිරන අෙද්රවය ිනශාල 

රමාණයක් ඇති බවත් කවා රතින්රීය කිරීමට අවශය උෙයරණයක් ලබා දීම තුිතන් පම් මහා ෙරිසර හානිය වළයාෙත් 

හැකි බවත් පම් සඳහා ත්ම නෙරාසන්න ෙමක් වන හිඟුරක්පොඩ කිරිමැටියාන ෙපමහි ම පුද්ෙලපයුර පයකිනය හැකි 

බවත් ෙැහැදිලි  යරමින් පොලිතින්, ්ලාස්ටික් රතින්රීය යළ හැකි උෙයරණ යක් ඉ්ලා ඔබ ග්රාම සිංවර්ධ්න 

සමිතිපේ  සම්ෙත් බණ්ඩාර ප්යම්වරයා යැ ල සත්ා රපද්ශපේ  රාපද්ය ය ප්යම්තුමාට යවන ලිිය සයස් යරන්න. 

                 (ලුරු  15) 

නැත්පහාත් 

ඔබ ිනසන් අලුතින් ආරම්භ යරන ලක සුවඳ ිනලවුන් හා ආප්ෙන වර්ෙ ඇතුළත් පවළඳසලක් ිිතබඳ රනාරය 

කැන්ීමමක් වශපයන් පුවත්ෙත්ය ෙළ කිරීම සඳහා සුදුසු පවළඳ කැන්ීමමක් සයස් යරන්න. එය ආයර්ෂණීය ිනය යුතු 

අත්ර ස්වභාිනය නිෂ්ොකන බවත් මිල ෙහසු බවත් අවධ්ාරණය යරමින් යලාත්මය භාවපයන් යුක්ත් පවළඳ 

කැන්ීමමක් සයසන්න. 

    (ලුරු  15) 

 

 

සැයසුම-අමරා ිනපේසිංහ මිය 


