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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

01. (1) සට  (10) පත්ක් ඇති සයලු ම අනුපයාටස්වලට පයටි පිළිතුරු ලියන්න. කිසයම් අනුපයාටසයට ඔබ පිළිතුරු 

පනාලියන්පන් නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන් ඉරක් අඳින්න. 

 

1. යස දිෙත් ඇන්පේ  

විජය සරි සඳ පෙන වැලැන්පඳ්   

(අ) පමහි දිසාවන්හි ඇන්පඳ් කුමක් ද? 

(ආ) පමහි දැක්පවන යාවයාලිංයාරය දක්වන්න. 

 

2. “කිම්ද දරුපයනි“  

“පමහි ඇපසන පදයක් ඇත්.“ 

(අ) පමම සිංවාදය උපුටා ෙත් යත්ාපේ නම ලියන්න. 

(ආ) පමහි ඉරි ඇඳි ෙදය වර්ත්මාන පේඛන වයාවහාරයට හරවා ලියන්න. 

 

3.  (අ) සිංහබාහු නාටයපේ  යත්ා සාරය උපුටාෙත් යතතිය කුමක් ද? 

(ආ) නාටයපේ  නිර්මාණයරුවා යුදද? 

 

4.  රන් විමපන් සටි මුත් දුය  නැති පවේද 

 ෙැණි මීපේ  යෑ මුත් බඩ     ගිනි නැේද 

....................................................... 

....................................................... 

(අ) පමහි ඉතිරි ෙද පදය සම්ූර්ණ යරන්න. 

(ආ) පමම ෙදයපයහි ඇතුළත් දාර්ශනිය යාවය සිංයේෙනාව කුමක් ද? 

 

5. “ වර්ෂාවක් වැස ොයන්නාක් පමන් යත්ාබහ ද යාලයක් සමඟ තුරුේ වී යන්නට විය.” 

(අ) ඉහත් ොඨය උපුටා ෙත් ොඩපම් නම කුමක් ද ? 

(ආ) පමහි ඇතුළත් රූඪි ෙදය ලියන්න. 

 

6. කුළින් කුළම සහිල’ඹ වැපහන   යදුරුය  

පදාළින් පදාළම යේ යේ යරන  කුඹුරුය 

ෙළින් ෙළම ත්ේ පොේ පෙවතු   මැදුරුය 

ත්ළින් ත්ළම පුේ පියුමු’පුල             ෙඬරුය  

(අ) පමම ෙදයය උපුටා ෙත්පත් කිනම් ග්රන්යපයන් ද? 

(ආ) පමහි ‘ෙළින් ෙළම’ ,‘ත්ළින් ත්ළම’ යන ෙදවලට අර්ය විවරණය සෙයන්න. 

 

 1, 2, 3, 4 ප්රශ්නවලටත් ,, 6 ,   යන ප්රශ්නවලින් එයයටත් පිළිතුරු සෙයන්න. 

 

 පමම ප්රශ්න ේරයට නියිතත් ලකුණ ෙණන 00 කි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මIII 

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 

 

7. “මාපේ ශිේෙය දක්නා යැමති නියා වනැයි” 

(අ) පමපස් සතුපේ යුදද? 

(ආ) පමම යත්ාවට ෙදනම් ුද මූලාශ්රය කුමක් ද? 

 

8.  දහසක් වැේ බැඳි පයෝද ිතනිස් යැල 

 පයාළි ඉෙදී ඇති මුද පදරපේ 

සත් රුවනින් නව නිදහන් මතු වී  

පුතුපෙ සනාපවනි ඔෙ වටුපේ 

(අ) යවියා ආර්ිය ශක්තිය සටහන් යළ යවි ෙදය උපුටා ලියන්න. 

(ආ) ‘දහසක් වැේ’ , ‘පයෝධ් ිතනිස’් යන ෙදවල වයායරණ ලක්ෂණ පෙන්වා පදන්න. 

 

9.    (අ) මහින්ද හිිත විසන් ලියන ලද ජාතියාභිමානී යතති පදයක් නම් යරන්න. 

(ආ) උන් වහන්පස් විසන් රචිත් ළමා ෙදය නිර්මාණ පදයක් ලියන්න. 

 

10. “යහෙත් නැයත්කින් වහා නික්මුණ මැනව” 

(අ) පමය යාපේ ප්රයාශයක් ද? 

(ආ) පමම ොඨය ඇතුළත් ග්රන්යය ලියුදණ සාහිත්ය යුෙය කුමක් ද? 

 

02. ෙහත් දැක්පවන ෙදය ෙදය ොඨ කියවා අසා ඇති ප්රශ්නවලට පයටි පිළිතුරු ලියන්න. 

 

1. එන්පන් පයාහි සට ද පයාත්නයට ද      යන්පන් 

ඹබ කුමයට ද මා දුටු ත්ැන්                    විමසන්පන් 

       ිතනිසුන් ගිහින් නිත්ර ම ආෙසු එ                           න් පන් 

       කිම දැයි කියා කිසපවකු ඇයි?              පනා පසාය න්පන් 

 

      (අ) ඉහත් ෙදයපයන් යවියා වයාිංෙයාර්යවත් යපළ් කුමක් ද? 

      (ආ) පමහි සඳහන් ජනයාවය ලක්ෂණයක් පෙන්වා පදන්න. 

 

2. “ක විේදත් දුවපේ භාව භාව ලීලා දැය වාපයෝධ්ාත්වාධිය රූෙ යලාෙ වියාරයක් බලවත් නියා ය යි පනාසත්ා” 

 

(අ) බලවත් ුද පේමය ඇති යේපේ  යා පවනුපවන් ද ? 

(ආ) ඉහත් ොඨය ලිහිේ බසන් ලියන්න. 

 

3. ෙවන  ද  පිපි   තු  පර්  ය    නිර     තුපර්   ය 

කුසුමන්  පෙති  තු  පර්  ය   මළු    තුපර්   ය  

අවට  සුපිපි  ස  පර්ය    බිඟු     සපර්   ය 

සත් එපවපහර පය  පර්  ය        පලාබ  පයපර්  ය 

(අ) ිතනිසුන්පේ සත් ආශා යපළ් කිනම් වස්තුවයට ද ? 

(ආ) ‘අවට සුපිපි සපර්ය බිඟු සපර්ය’ යන්න ලිහිේ බසන් ලියන්න. 

4. ‘පහාඳයි මිං ඔයාට පදන්නම් ප්රැන්කු හාරසයයක් ලස්සන ඇඳුමක් ෙන්න උත්සාහ යරල බලන්න.’ 

 

(අ) පමම ප්රයාශය යරන්පන් යාට ද? 

(ආ) පමම ප්රයාශය යරන පුේෙලයා තුළ දක්නට ලැපබන ුණණාිංෙය කුමක් ද? 

 



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

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

5. ‘ඔය දෑල පදාඩමලු ය සුවඳ බැරුවා ඉන්ට 

නිේ වතුර තුරුලු යර පයපස් අත්හැර යම්ද 

පයයටියා ෙඳුර සුදු මේ පොකුර වඩාපෙන 

පසාඳුර නුඹ වාපේ ම හිනැපහ්ය මා එක්ය’ 

 

     (අ) ‘ඔය දෑල පදාඩමලුය’ යන්පනන් වයිංෙයර්යවත් යරන්පන් කුමක් ද? 

     (ආ)  යවියා පසාඳුර උෙමා යරන්පන් කුමයට ද? එහි උෙමා උෙපම්ය පවන් යර පෙන්වන්න. 

 

03.  (1) මපහෞෂධ් ෙේිත්යන්පේ ස්යාපනෝචිත් ප්රඥාාවත් 

 (2) පක්වට්ට බමුණාපේ ආත්මාර්යයාමී බවත් 

 උම්මේෙ ජාත්ය යත්ායරුවා නිරූෙණය යර ඇත්පත් පයපස් දැයි සායච්ඡා යරන්න.  (ලකුණු 

15) 

 

නැත්පහාත් 

(1) ජන යවිපේ  ඇති අවයාජත්වයත් 

(2) කුරහන් පොවියා මුහුණ පදන අභිපයෝෙත් කුරහන් ඉසමුව  යළුවර බලාලා යන ෙදය නිර්මාණය 

ඇසුරින් විමසන්න.         (ලකුණු 1,) 

 

04.  (1) සත්ව චර්යා 

 (2) මානව චර්යා 

 ඇසුරින් ුණත්තිල යවියා වීණා වාදනපේ  ිතහිරියාව පෙන්යේපේ  සජීවි දසුන් මවාලිතනි. උදාහරණ පදිතන් 

ෙැහැදිලි යරන්න.         (ලකුණු 1,) 

නැත්පහාත් 

(1) අවස්යා නිරූෙණයක් 

(2) චරිත් නිරූෙණයක් 

 ඇසුපරන් උේෙපස්න ත්රුණයා ජිවිත් අභිපයෝෙ ජයෙත් ආයාරය පෙන්වා පදන්න. (ලකුණු 1,) 

 

0,. බැේපේෙම නවයත්ාපේ රසවත් භාවයට යතුවරයා පයාදා ෙත් භාෂාව පහ්තු යේ බව උදාහරණ තුනක් වත් 

දක්විතන් ෙැහැදිලි යරන්න.        (ලකුණු 10) 

 

06. ‘මුනි සරිො සඹිිතන්පන් යන ෙදය නිර්මාණය රසවත් වන්පන් යවියා පයාදා ෙත් යාපවයෝෙරම පහ්තුපවනි.’ 

නියිතත් පයාටසන් උදාහරණ තුනක්වත් පදිතන් ෙැහැදිලි යරන්න.    (ලකුණු 10) 

 

07. ‘සහින පලෝයයය ජිවත් වීම පබාපහෝ වයසනයන්ට පහ්තුවන බව’ දියමන්ති මාලය නම් පයටියත්ා ඇසුරින් 

පෙන්වා පදන්න.          (ලකුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 


