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අධ්යාපන අමඅතායාාංශය
G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper
අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර
SINHALA
සාංහල

QUESTION PAPER - II (ANSWERS)
පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම-ම II (පිළිතුරු)

අනුග්රහය

1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය
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අධ්යාපන අමඅතායාාංශය
සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මII

1.
I.

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මපිළිතුරුමපන ්රය
11මපරනණිය
(අ)

ය් + ඉ
ල් + ඏ

(ආ)

ඟ - ෙ
ඳ -න

II. නැරබු - නැරඹු
ප්රපභදමත් - ප්රපෝදධ්ත්
III. (අ)

තහ + උර
තහ් + අ + උර

ඹ
තපහාර
පතාපහාර - ස්වරාපේශ සන්ධිය.
(ආ) නියිංසාය
නියඟ + සාය
නිය + c + ග් + සාය
නියිංසාය - ොත්රාක්ෂරෂර පලදෙ සන්ධිය
IV. චිරන්ධත්න - අමයත්න
ප්රඥාාව
- මුග්ධ් / පතදඩ / මම
V. කියන්ධන
පුරහඳ

-

විි ක්රියාව
විපශ්ෂණ සතාසය / නාත විපශ්ෂණ

VI. (අ) සරස්වති පමවඟන
(ආ) යලණමිතුරු / යලයාණ මිත්රයා
VII. සතාස - තව්පියන්ධ
යෘමන්ධත් - රැඟුම්

VIII. (අ) බුේධ් රශ්මිය / බුදු රැස්
(ආ) උමයාන මිමිය /උයන්ධ මත

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය
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IX.

(අ) පොලිසය විසන්ධ පසාරු ලුහු ෝැපඳති. / ලුහු ෝඳිනු ලෝති. / ලුහු ෝඳිනු ලෝ්.
(ආ) නීතීඥායන්ධ විසන්ධ ෙැහැනියක්ෂර යැඳවන ලේමාය. / යැඳවනු ලැබුවාය. / යැඳවන ලේීය .

X.

(අ) අලි අල්ලන්ධනා
(ආ) පහන්ධ වපුරා උමලු ෙෑ ෙසු යරු සහිත් ලීයකින්ධ පරාඩු ඉව් කිරිත .

අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

2. වායය රනනය
අපේක්ෂරෂණය - සිංශ්පල්ෂණ හැකියාව තැනීත
(අ) තාත්ෘයා - වන සම්ෙත් සුරැකීත
වන සම්ෙත් සුරැය අි් රැපයමු
පේම පවන්ධ කිරීත
වන සම්ෙත් යනු
එය විනාශ වන විි
එහි විනාශය නිසා අ්වන ප්රතිලල
ආරක්ෂරෂා යර ෙැනීතට පයාමා ෙන්ධනා ක්රතපව්පම හා පයානනා
(ආ) තාත්ෘයාව - සිංනාරයයින්ධට සුරක්ෂරිත් පහටක්ෂර සිංනාරය වයාොරය හා රි ලිංයාපව්ප අනාෙත්ය
පේම පවන්ධ කිරීත
සිංනාරය වයාොරය යනු
රි ලිංයාවට සිංනාරයයන්ධ ෙැමිපණන්ධපන්ධ ියි
අන්ධත්වාදි ක්රියායාරයම් සිංනාරය වයාොරය මඳ වැමටතට පහ්තු  අ අරුරු
රි ලිංයාවට ෙැමිපණන සිංනාරයයින්ධට සුරක්ෂරිත් පහට දිනක්ෂර  අමා යරන්ධනට ේපය පයදනනා.
(ඉ) තාත්ෘයාව - ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියය තුළින්ධ නිපරදගි ෙරපුරක්ෂර
පොවි සුෝ පසත් සලසන ස්වයිංපෙදිත් ක්රතයක්ෂර යරා
පේම පවන්ධ කිරීත
ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියය යනු
පතත ක්රතපයන්ධ මිදිතට පහ්තු
ඉන්ධ මිදිත නිසා අ්  අ ප්රතිලල
නැවත් ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියයයට යාතට ේෝ යරන පයදනනා
(ඊ) තාත්ෘයාව - ත්ාක්ෂරෂණිය පම්වලම් ලලමායී පලස භාවිත් යරමු
පේම පවන්ධ කිරීත
ත්ාක්ෂරෂණිය පම්වලම් යනු
පම්වා භාවිත් යළ රුතු අන්ධමත
අවිිත් පලස භාවිත් කිරිත නිසා ිතිව තිපෝන ප්රතිලල
විිත් පලස භාවිත් කිරිතට යළ රුතු මෑ
ලකුණු විග්රහය - මුළු ලකුණු 25

තාත්ෘයාව ිතුළු සාරව් භාවය - ල 08
සිංවිධ්ානය නිර්ථතාණා්තය භාවය - ල 12
පේම පවන්ධ කිරිත ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා - ල 05
සැ.රු. ෙැපළෙන තාත්ෘයාවක්ෂර පයාමා ි් නම් ප්රතාණව් ෝව සලයන්ධන.
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3. සාරිංශයරණය
අන්ධත්ර්ථෙත්ය
I. අධ්යාෙන ක්රියාවලිය පෝපහවින්ධ සිංකිර්ථණ  ඇ ිති ෝව II. එයට පහ්තුව ගුරු ශිෂය නනෙහන වර්ථධ්නය
යි.
II. පලාව ෙවතින මැනුත පමගුණ පත්ගුණ වන ෝැවින්ධ අධ්යාෙනලාන්න්ධ වැ ව පව්පෙයකින්ධ ත්ත මැනුත
උයහා ෙත් රුතු ව ිත්.
III. වර්ථත්තාන පලදයපයහි නව මැනුත ලෝන්ධනට ත්ාක්ෂරෂණිය පතවලම් පෝාපහද උෙයාරි පව්ප.
IV. පතවලම් අත්ර ෙන්ධති යාතරපය් නනප්රිය වන්ධපන්ධ ෝහු තාධ්ය ප්රක්ෂරපෂ්ෙණ යන්ධත්රය යි.
V. එය ගුරු සසු පමෙක්ෂරෂපයහිත ක්රියාශිලි භාවය වර්ථධ්නය කිරීතට පහ්තුවකි.
VI. පතපස් අධ්යාෙන ක්රියාවලිය සිංපශදධ්නය පනා අණපහා් ගුරු සසු පමෙක්ෂරෂය ත මැනුත සපුරා යන
පලාවය අත්රතිං වනු ිත්.

ලකුණු විග්රහය - මුළු ලකුණු 10
1. අන්ධත්ර්ථෙත්ය
ලකුණු 06 යි.
2. වනන ෙණන
ලකුණු 02 යි.
3. ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා
ලකුණු 02 යි.








වනන ෙණන 65 ට වැ ව  අවපහා් මුල් වනන 65 ෙතණක්ෂර ිෙයීතට ලක්ෂර යරන්ධන.
වනන ෙණන 55 ට අඩු වූ විට එහි ිතුළ් අමහස ෙතණක්ෂර සැලකිල්ලට පෙන ලකුණු ිරිනතන්ධන.
පේම පෝමා තිබුපණා් ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා පයාටසන්ධ ලකුණු අඩු යරන්ධන.
එය යට එය ආසම්ෝාිත් වායය පලස ලියා තිබුණපහා් අන්ධත්ර්ථෙත්යට දිය හැකි උෙරි ත ලකුණු
ෙණන 02 කි.
වනන ෙණන 55 අඩුව පහද 65ට වැ වව ි් නම් ලකුණු 2ක්ෂර අඩු යරන්ධන.
දුර්ථවල සාරාිංශ සඳහා මන්ධදුව පනාී ලකුණු 03 ය උෙරිතයයට යට් ව ලකුණු ිරිනතන්ධන.

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය

අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

4.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

යවියය අක්ෂරෂර නියත කිරීත
නන්ධමස් ශාස්ත්රය
ලුහු නමින්ධ
තත්රා ්න්ධමස ෙණ ්න්ධමස
ග්රන්ධත්ය ්රස්තය තාත්රාව

5. රානයාරි ලිිය - ලකුණු 15
ලකුණු විග්රහය ආයෘතිය
අන්ධත්ර්ථෙත්ය
ශිල්ීය

මක්ෂරෂත්ාලකුණු

ලකුණු - 05
ලකුණු - 07
ලකුණු - 03

ආයෘතිය - ලකුණු 05






යවන්ධනාපග් ලිිය හා දිනය
ලෝන්ධනාපග් ලිිනයනය
ආතන්ධත්රණය
තාත්ෘයාව
ත්නතුර හා අ්සන

ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01

අන්ධත්ර්ථෙත්ය - ලකුණු 07









හිඟුරක්ෂරපොඩ කිරිතැමටයාන ෙත
පොලිතින්ධ ේලාස්මටක්ෂර වැනි අෙද්රවය
තහා ෙරිසර හානියක්ෂර ිති ෝව
ප්රතින්රීය උෙයරණයක්ෂර අවශය ෝව
එහි ක්රියායාරී්වයට ෙපතහි පුේෙලයකු පයාමවන ෝව
මින්ධ ොරිසරිය හානියක්ෂර වලයාෙැනීත
වර්ථත්තානපය් පතය අත්යවශය ෝව

ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01
ලකුණු - 01

ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා - 03

ආයෘතියට ෙැරණි/නව ක්රත පමයත ෙන්ධන.

5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය

ICT ශාඛාව

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය

අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

5. පවළඳ මැන්ධ ඇම්
ලකුණු විග්රහය - මුළු ලකුණු 15
 ආයෘතිය
 අන්ධත්ර්ථෙත්ය
 ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා

- ලකුණු 05
- ලකුණු 07
- ලකුණු 03

ආයෘතිය - ලකුණු 05





තාත්ෘයාව
ෙළ යරන්ධනාපග් නත ත්නතුරු
ෙළයරන දිනය
නිර්ථතාණා්තය ෝව

- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු

01
01
01
02

- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු
- ලකුණු

01
01
01
01
01
01
01

අන්ධත්ර්ථෙත්යට - ලකුණු 07









පවළඳ ආයත්නපය් නත
එහි සැෙපයන පස්වාවන්ධ
මිල ෙණනන්ධ
ගුණා්තය භාවය
ස්වභාවිය නිෂ්ොමන ෝව මැක්ෂර ඇත
ඉක්ෂරතනින්ධ ප්රතිලල ලැපෝන ෝව
යලා්තය භාවය

ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා





-

ලකුණු 03

නිවැරදි අක්ෂරෂර විනයාසය. ෙැහැදිලි අ් අකුරු. නිවැරදි ෙම පෝීත. වියරණ විරාත ලක්ෂරෂණ
පේම පවන්ධ කිරීත.
නියමිත් වනන ෙණන අඩු වන පහද වැ වවන යල්හි ප්රතාණව් පහද අමාළ පනාවන අකුරු
අන්ධත්ර්ථෙත් වන විට අනුමිතිය ලකුණක්ෂර පමන්ධන.
නියමිත් ආයෘතිය අනුෙතනය යර පනාතැති නම් අන්ධත්ර්ථෙත්ය සඳහා දිය හැකි උෙරි ත ලකුණු
03 කි.

6 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය
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