
 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 
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අ.පඳො.. හභහනය පඳශ - පඳයහුරු ප්රලසන ඳ්රඹ 

SINHALA 

සිංවර 

QUESTION PAPER - I 

ප්රලසන ඳ්රඹ -  I 

අනුග්රවඹ : 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

01. ඔහු මිතුයන් භඟ තිබු ඳයුරුඳහහනඹ  නිහ ඔහුපේ ජීවිතඹ න භඟයට වළරිණි. 

 I.    අභනහඳ වීභ 

 II.   ඉතහ ශඟින් ඇසුරු කිරීභ 

 III.  හිතත් වීභ  

 IV.  අදවස හුභහරු වීභ  

 

02 . යළරෆ නීතිඹ  යජවීභ පඵොපවෝ යනඹන්ට පව තු විඹ. 

 I.  තුරු යයදය ඇතිවීභ 

 II. නතුන් නිහ ඇතින යයදය 

 III. යළරෆ යඳන්නන්පේ නීතිඹ 

 IV. ඵරතහ දුඵරඹහ පඳළීභ 

 

03. නිංගී දිළිඳුයභ ෙළන අඵ භල් පේණුක්ත්  පනොසතහ ඉපෙනීපම් ළඩ යටයුතු යශහ ඹ. 

  I.  කිසක් පනොසතහ 

  II. සඹල්ර අතවළය දභහ 

  III. අිංශු භහ්රඹකුදු පනොසතහ 

  IV.  ඉතහ උනන්දුපන් 

  අිංය 4  සට 6 පතක් ඇති ප්රලසනර හිසතළනට ඩහත් සුදුසු ඳදඹ පතෝයන්න. 
 

04. වදයයඹහපේ සඹු  ප්රඹත්න .............................. යයමින් ඇඹපේ පයෝෙඹ උත්න්න විඹ. 

  I.  වියුක්ත        II. විධ   

  III. යේථ       IV. නිපල ධනඹ 

 සඹු  භ ප්රලසනරට ිළළිතුරු ඳඹන්න. 

 නිළයදි පවෝ ඩහත් ෙළශපඳන පවෝ ිළළිතුය පතෝයන්න. ඔඵට ඳඹන ඵහුයණ යඩදහසඹ ප්රපඹෝජනඹට 

ෙන්න.  

 අිංය 1 සට 3 පතක් ප්රලසනර කක් කක් හයයපඹහි තද යළු අකුරින් ුද්රිත පයොටප  අේථඹ පදන ිළළිතුය  

පතෝයන්න.  

අධයහඳන අභහතයහිංලඹ 

සිංවර බහහ වහ හහිතය - I 

අ.පඳො.. (හ/ පඳශ) - පඳයහුරු ප්රලසන ඳ්රඹ 

11 පර ණිඹ                        යහරඹ - ඳළඹ 1 යි 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

05. විදේධ යවීන්පේ යහය නිේභහණ තුශ ඔහුපේ ....................................... යළී  පඳපන්. 

  I.  තතහබයහ 

  II. ුත්ඳත්තිඹ 

  III. ප්රවේීඹ 

  IV. අනභිබනීඹ 

 

06. ............................  භහනඹහ න්නිපේදන ක්රිඹහයේපහ හිනිපඳත්තට භ ෙභන් යය ඇති ඵ පඳපන්. 

  I.  ඳරිණත 

  II.  නතන 

  III. අඳයදිෙ 

  IV. පඳයදිෙ 

 

07. අයහයහදී ිළළිපශ නිළයදි  පඹදී ඇති ඳද පේළිඹ පතෝයන්න. 

  I.  වයරහ , වනපූණය , වභ්රිඹ , වදය 

  II.  පේලනඹ , පඳෞේෙයේය , පෙෞයඹ , පතෝභය 

  III. පබෞමිය , පයෞෂිය , පෙෞයඹ , පඵෞේධ 

  IV.  ප්රතිග්රවණ , ්රභඹ , පප්ර ක්ය , රවසභ 

 

08. ෆභ ඳදඹය භ අක්ය විනයහඹ නිළයදි  පඹදී ඇති ඳද පේළිඹ  පතෝයන්න. 

  I.  විලසභඹ , පුසතයහරඹ , විලසහලඹ , ප්රදේලනඹ  

  II.  අබිනන්දන , නිලසක්රිඹ , දීේෙ ,  ෙෙනෙහී 

  III.  භසත , ශිසටහචහයඹ , යනිසඨ , ෙපේණඹ 

  IV.  විලසපල්ණඹ , අතීයනඹ , දියේඳු , නිරමය 

 

09. පේඳඹ , යයහයහිංලඹ , ෙඹනුකිත්ත , දීේඝ ඳහිළල්ර ිළළිපශට පඹදී ඇති ඳද පේළිඹ පතෝයන්න. 

  I.  ධර්මඹ , දුම්රිඹ , පෙෞයඹ , ඳෆන 

  II. යර්මඹ , කුරුණෆෙර , පයෞභද , යෆයෙර 

  III. චර්මඹ , ප්රහවනඹ , පෙෞතභ , නෆෙභ 

  IV. ර්ණඹ , ප්රතිග්රවණඹ , පභෞේඹ , රඳඹ 

 

 

 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

10. අක්ය ේගීයයණඹ අනු නිළයදි ිළළිතුය පතෝයන්න. 

  I.  ඥ , ඬ ,  , ඦ , ෂ 

  II.   ,  , ව , ර , ෂ 

  III.  ඳ , ප , ඵ , බ , භ 

  IV. ට , ඨ , ඩ , ඪ , න 

 

11. උඳේෙ ඳද ඳභණක් ඇතුශත් යණඹ පතෝයන්න. 

  I.  පයොයිඵ , ප්රතිභල්ර , ඳය , ඳ 

  II.  ඔඵ , යළඩුණු , නළටියේ , පයරුභන් 

  III.  පභන් , උඳපදස , ිළළිතුරු , ිළරිසදු 

  IV.  අ , අනුඵර , නියර , ිළරිසදු 

 

12. පූේසයපරෝඳ , ෙහ්රහක්යපරෝඳ , සයහපේල , ෙහ්රහපේල ඹන න් ස වහ ෙළශපඳන ිළළිතුය න්පන්, 

  I.   තරිඳු , ෙිංපතය , දෆර , ඳන්හයේස 

  II.  ළිිංභළඬි , සුරිදු , ගිනිඹම් , ගුරුතුභහ 

  III.  හිතළති , නිරමය , දිඹති , ඔවුපනොවුන්  

  IV.  දඩඹම් , පටොය , ඇේදර , සිළපඹේ 

 

13. නිළයදි වින් සඹ පතෝයන්න. 

  I.   අතය   උත්තභ 

  II.  නිර   අමය 

  III.  භව   ඊලසය 

  IV.  රේ   ෙර  

 

14. „ ඵරයි‟  ඹන ක්රිඹහ ඳදපහ ක්රිඹහ ප්රයතතිඹත් „ ඳුයහ ’ ඹන නහභ ඳදපහ නහභ ප්රයතතිඹත් දළක්පන ඩහත් නිළයදි 

ිළළිතුය පතෝයන්න. 

  I.  ඵරහ , ඳුරු 

  II.  ඵරන් , ඳුරු 

  III.  ඵර , ඳු 

  IV.  ඵර , ඳුරු 

 

 

 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

15. භ ළිපන් තුය අදියි. 

      කුරුල්රහ අත්පතහි  හිඳියි. 

      ඇඹ ඳෆපනන්  යේවුහ ඹ. 

      ශභයි ඳහල් ඹති. 

ඉවත හයයඹන්හි ඉරි ඇඳි ඳද අඹත් විබක්ති අනුිළළිපළින් දළක්පන්පන් 

  I.    ප්රථභහ , යේභ , ය්ත , අ ස   

  II.   අ ස , ආධහය , යයණ , ප්රථභහ 

  III.  අ ස , ආධහය , යයණ , ආරඳන 

  IV.  ආධහය ,අ ස , යයණ , ආරඳන 

 

16. ඳවත වන් ක්රිඹහ ඳද අතරින් පනොෙළශපඳන යණඹ පතෝයන්න. 

  I.  ඵරයි , ෙන්යි , යඩයි , දුයි 

  II.  යයත , ඵරත , කිඹත , සත 

  III.  නටමින් , ඵරමින් , අඬමින් , දු දුහ 

  IV.  යයනු , ඵරේ , ෙනු , ඳළශ  

 

17.  A -  සුයත් තමරු පඳති ප පනතින් 

 B -  ත සුිළිළ ිළයුභකි. 

 C -  නිදව භව ුදහුදක් පේ. 

 D -  දිපයි පපවය කහි සුයවිභනක්  පරට 

උඳභහ ඇතුශත් යවි ඳද නිළයදි  දළක්පන්පන්,  

  I.    A වහ  D 

  II.   A වහ B 

  III.  B වහ C 

  IV.  C වහ D 

 

18. නිළයදි තේ සත ඳද ඇතුශත් යණඹ පතෝයන්න. 

  I.  යර , ුදහුරස , පයොපුරත් , නශරත්  

  II.  යරස , ුදහුර , පයොපුරත් , නශරත් 

  III.  යරස , ුදහුරස , පයොපුරත , නශරත් 

  IV.  යරස , ුදහුරස , පයොපුරත් , නශරත් 

 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

6 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

19. අතීත යතදන්ත ඳද ඳභණක් ඇතුශත් යණඹ පතෝයන්න. 

  I. නටන , ෙඹන , ඹන , භයණ   

  II.  යේඹවියේ , කිඹභන් , පයරුභන් , යළිළයේ 

  III.  නළටු , භළර , පයටු , ඵළු  

  IV.  භළරිණි , නටන , ෙළයිණ , ඵළයේණ 

 

20. භහනහේථත් ඳද යුෙරඹක් ඇතුශත් පනොන යණඹ පතෝයන්න. 

  I. චියන්තන - පුයහණ  , ප්රබහ - ආපරෝයඹ , වලර - ඳහහණ , සේඹඹහ - දිනයය 

  II.  ළයඹ - විචිකිච්ඡහ ,  ඳිංයජ - පනළුභ , ඇතහ - කිපණය , දතසටිඹ - දළක්භ  

  III.   තරිඳු -  , නුණ - ඥහනඹ , අක්ෂිඹ - ඇ , තුරු - තරු 

  IV. ලසපේත - සුදු , නය - මිනිස , ෙෙන - අව , ප්රහේථනඹ - ඳළතුභ 

 

21. විරුේධහේථ ඳද යුෙරඹක් ඇතුරත් පනොන ිළළිතුය පතෝයන්න. 

  I.     කුටිර - අිංය    

  II.   උේපදයෝගී - යම්භළයේ 

  III.  දිනමිණ - දිනයය 

  IV.  අම - අේනිඹ 

 

22. „උසුරයි‟ ඹන ඳදපඹහි සය වහ යිංජන පන්යශ ඳසු රළපඵන නිළයදි ිළළිතුය න්පන්, 

  I.  උ   සු   ර   අ   හ   ඉ 

  II.  උ   ස  උ   ල්   අ  හ  ඉ 

  III.  උ   ස   උ   ර  අ   හ   ඉ 

  IV.   උ   ස   උ    ර   යි 

 

 අිංය 23 වහ 24 දක්හ ඹන ප්රලසනර හයය අතරින් යහයයණහනුකර නිළයදි හයය පතෝයන්න. 

  

23.  I.  භල්ලී භඟ නුම ෙභට ඹති. 

  II.  පෙවියේඹන් පෙොඹම් යඳේදී ශභයි ඵරහ සටියි. 

  III.  අයිඹහ ද භභ ද පතෝ ද ඳහරට ඹුද. 

  IV.  සඹු  න තුන් නිඹඟඹට පෙොදුරු වව. 

 

   



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

7 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

24.   I. යම්යරුන් පවට දින ප ඹට ඳළමිපේ වි.   

  II.  පෙොවීහු රැසවීභට ඳළමිණ නළත. 

  III.  ගුරුරුන් භඟ සසුන් චහරියහ ිංවිධහනඹ යශව. 

  IV.  ඇතපභක් නටේදී භවපයක් ගී ෙළයූව. 

 

25. ඳවසු අසථහක් පඳපනන්නට තිබිඹ දී අඳවසු යහේඹඹකින් ක්රිඹහත්භය වීභ , අදවස න ිළරුශ පතෝයන්න. 

  I.    ක්යපේ වකුරු වළිංගුහ පෙයි.   

  II.   පඵොයදිපහ භහළු ඵහන්න පෙයි. 

  III.  තයහදිඹ තිපඹේදි අතින් කියන්න පෙයි. 

  IV.  ඳවන් යන්ද ුදර අඳුය පෙයි. 

 

26.“අුදතු ඵත් දීභ අත ඇල්ු පභන් දළපන්.” 

     පභභ යවි  ඳදපඹහි අේථඹ දළක්පන ිළළිතුය පතෝයන්න. 

  I.    ඳළයණි පබෝජන ්රභඹකි.   

  II.   තුයන් මිතුරු යයෙළනීපම් ්රභඹකි. 

  III.  අසළන්න පෙදයට රැපෙන කපම් චහරි්රඹකි. 

  IV.  ඳළරැන්නන් ආෙන්තුය ත්යහයපහ දී ඉන් ළරකී සටීභට පඹොදන ිළළිපතකි. 

 

27. “පෙඹක් යන භ ළදළපවන් පදන දකුණුඹ.” 

  I.    නෙයපහ දකුණු දිලහපේ නිපස ිළහිටහ ඇති ඵ   

  II.   පෙඹක් පෙඹක් ඳහහ රේධහපන් දහනඹ පදන ඵ  

  III.  දහනඹක් ිළළිපඹශ යයෙන්නහ ආයහයඹ 

  IV.  රේධහ දහනඹට පව තුක් ඵ 

 

28. “ යහරගුණ විදයහඥපඹෝ මිනිසුන් දළනුත් යශව” ඹන හයය යේභයහයයඹට වළය වු විට නිළයදි  ිළළිතුය 

න්පන් 

  I.    යහරගුණ විදයහඥඹන්   විසන් මිනිසසු දළනුත් යයනු රළබීඹ.  

  II.   යහරගුණ විදයහඥඹන්   විසන් මිනිසසු දළනුත් යයති.  

  III.  යහරගුණ විදයහඥඹන්   විසන් මිනිසසු දළනුත් යයනු රළබව. 

  IV.  යහරගුණ විදයහඥඹන්   විසන් මිනිසසු දළනුත් යයනු රළබුපේ ඹ.  

 

 

 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

8 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

29. ඳවත දළක්පන තත්භ තත්බ ඳද යුෙර අතය ළයදි ඳද යුෙරඹ පතෝයන්න. 

  I.     භල්  දම් - පුසඳ දහභ 

  II.    සු දුම් - සුෙධ ධූඳ 

  III.   ගිම් - ග්රීසභ  

  IV.  භනහප  ිළපුණු - සුපුල් 

 

30. ඳවත දළක්පන යණ අතුරින් උක්ත ඳද පදයක් වහ අනුක්ත ඳද පදයක් ඇතුශත් යණඹ පතෝයන්න. 

  I.      ඇපතකු , ශභපඹකු , ෙපඹෝ , යහන්තහය 

  II.   ෙළවළනිඹක් , මිනිපක් , ශභපඹක් , භක් 

  III.  ශියහක් , තහයහපක් , පයොටිපඹකු , හිපශකු 

  IV.  ඵුදපණකු , භරක් , යජපයපනකු , යම්යරුපකු 

 

31. 1 - කුයවි     A -  විබක්ති භහඹ 

      2 - සවෙරස    B - අනයහේථ භහඹ 

      3 - කිරිඵත්     C - අය භහඹ 

      4 - මිණිුදතු    D - දයහයහේථ භහඹ 

1 , 2 , 3 , 4 ඳද ෙළශපඳන භහඹ ඇතුශත් නිළයදි ිළළිතුය න්පන් 

  I.  D , C , A , B 

  II.  C , D , A  , B 

  III.  C , A , D , B 

  IV.   A , B , C , D 

 

32. „ශභයි තයඟ දියි‟ ඹන හයයඹ පල්ඛන යවහයඹට වළය ව විට නිළයදි න්පන්  

  I.    ශභයින් තයඟ දියි. 

  II.   ශභයින් තයඟ ළපදති. 

  III.  ශපභෝ තයඟ දියි. 

  IV.  ශභයි තයඟ දිති. 

   



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

9 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

33. “මිඟිදහ නිතිනහ පොඳිනහ පඳපනන විරහ” පභහි වන් යහයරිංයහයඹ න්පන්, 

  I.   උඳභහ වහ රඳය 

  II.  අනුප්රහඹ වහ රඳය 

  III. අනුප්රහඹ වහ උඳභහ 

  IV. යිංෙයහේථඹ වහ රඳය 

 

34. ඳවත දළක්පන හයයපහ ඉරි ඇඳි ඳද ඇතුශත් විඹයණ අිංෙඹ නිළයදි දළක්පන යණඹ පතෝයන්න. 

  නළටුම් ඵරහ අයිඹහත් භඟ භල්ලී පෙදය ගිපහ ඹ. 

  I.   පූේ ක්රිඹහ , යතදන්ත ,නිඳහත , අහන ක්රිඹහ 

  II.  අහන  ක්රිඹහ , පූේ ක්රිඹහ , යතදන්ත , නිඳහත 

  III. යතදන්ත , පූේ ක්රිඹහ , නිඳහත , අහන ක්රිඹහ 

  IV. නිඳහත , යතදන්ත , පූේ ක්රිඹහ  ,  අහන ක්රිඹහ 

 

35. බුදුගුණ අරිංයහයඹ , පරෝළඩ ඟයහ , විං න්පේලඹ ඹන යතතිර යචයඹහ න්පන්, 

  I.    වීදහෙභ වභත්රී හිමිඹන් 

  II.  පතොටෙුදපේ ශ්රී යහහුර හිමිඹන් 

  III.  ධේභ කීේති හිමිඹන් 

  IV.  2න ඳේඩිත ඳයහ්රභඵහහු යු 

 

36. ඳවත යවි ඳදඹ ම්පූේණ කිරීභට අලය ඳද පේළිඹ පතෝයන්න. 

   රඳින අදවසන් පභන් සුය ෙඟ       අඟන 

   නර ඵර ර දශ යශ පඳශ නුඵ  නළපෙන 

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

   ඵර භව  ුදහුද කභ   උතුරින්   පඳපනන 

  I.  පර ර ෙළස ක් ුදතු ඳඵළු ඵඵශන 

  II.  ක් ුදතු ඳඵළු පර ර ෙළස ඵඵශන 

  III. ුදතු ක් ඳඵළු පර ර ෙළස ඵඵශන 

  IV. පර ර ෙළස ුදතු ක් ඳඵළු ඵඵශන 

  

 

 

 



 

සිංවර බහහ වහ හහිතය   අ.පඳො.. (හ/පඳශ) 

10 ඉ-ඉපෙනුම් වහ නළණ අධයහඳන කයයඹ  පතොයතුරු වහ න්නිපේදන තහක්ණ ලහඛහ 

 

 37 ,38 ප්රලසනර ුදයේන් ඉදිරිඳත් යය ඇති ඳහඨ වහ ඩහත් ීඳ අේථඹ පදන යණඹ පතෝයන්න. 

 

37. ශ්රී රිංයහපේ සඹිංපඳෝෂිත අේථ ්රභඹ වහ ළේ අුදණු තළනවීභට ඳළයණි යජරුන්පේ අධහනඹ පඹොුද වී 

තිබුණි.  

             I.  ඳළයණි ශ්රී රිංයහපේ ආේකයයඹ සඹිංපඳෝෂිත විඹ. 

  II.  සඹිංපඳෝෂිත ආේකයය ්රභඹක් ිළළිඵ ඳළයණි යජරු ළශකියේභත් වව. 

  III. ළේ අුදණු තළනවීපභන් සඹිංපඳෝෂිත ආේකයයඹයට ඳදනභ ළටිණි. 

  IV. පූයහණ යජරුන්පේ හරි තහක්ණඹ නිහ ඳළයණි ශ්රී රිංයහපේ ආේකයයඹ සඹිංපඳෝෂිත විඹ. 

        

38. සහබහවිය ිංසේ සඹක් න අකුණු ළය ශ්රී  රිංයහපේ  ඵහුර උඳරඹක්  පභන් භ අඳදහක් පර ද වඳුනහපෙන 

ඇත. 

  I.   අකුණු ළය සහබහවිය  උඳරඹකි. 

  II.  අකුණු ළය ආඳදහක් පේ. 

  III.  සහබහවිය ිංසේ සඹක් නිහ ඇතින අකුණු ළය ආඳදහක් පභන් භ උඳරඹකි. 

  IV.  ශ්රී රිංයහපේ ආඳදහ අතය අකුණු ළය ඵහුර ඳතී. 

 

39. වියහභ රකුණු නිළයදි පඹදී ඇති හයයඹ පතෝයන්න. 

  I.  “ ඕහ යන්ඩ පුළුන් පේල් දළ?” යි අම්භහ ඇසුහ ඹ. 

  II.  “ ඉයක් වක් තරුක් ඉල්රහ පනොවඬමි”  

  III.  4 : 3 අනුඳහතඹට ෙන්න 

  IV.  අබඹ ළ හී  ිංසයතතිපහ ුදල් භ රකුණකි. 

 

40. „සුපුල් භල් ඹවන් යේඹ භළඬි යේඹ  පෙ පඳශ ’ ඹන්පනහි අේථඹ ඩහත් නිළයදි  දළක්පනුපහ,  

  I.   පවොඳින් භල් ිළී  ඇති ඳරියඹක් ඇති ඵ 

  II.  නිපසර භල් සටුහ ඇති ඵ 

  III. ිළිළණහ ව භල් ඹවන් රතහ භේඩඳඹ වහ රතහ ෙතවඹන්පෙන් ෙළසී ෙත් ඵ 

  IV. ිළපුණහ ව භල්  ඹවන් හිත ෙතව පඳශක් තිබ ඵ 

                                                 

 

                                                 

 

                                                 

  



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 
 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධයාඳන අභාත්යාිංලඹ 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පඳො.. ාභානය පඳශ - පඳයහුරු ප්රලනන ඳ්රඹ 

SINHALA 

සිංවර 

MARKING SCHEME - I,II,III 

පිළිතුරු ඳ්රඹ -  I,II,III 

අනුග්රවඹ : 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   I ඳ්රඹ  

පිළිතුරු 

 

(1).  2    (11).  4   (21).  3    (31).  2  

(2).  4   (12).  1   (22).  2    (32).  4  

(3).  3   (13).  3   (23).  3    (33).  3  

(4).  3   (14).  4   (24).  1    (34).  3  

(5).  2   (15).  2   (25).  3    (35).  1 

(6).  2   (16).  4   (26).  4    (36).  4  

(7).  1   (17).  1   (27).  2    (37).  4 

(8).  3   (18).  4   (28).  3    (38).  3 

(9).  4   (19).  3   (29).  4    (39).  2  

(10).  3   (20).  2   (30).  3    (40).  3 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   II ඳ්රඹ  

පිළිතුරු 

 

 

(I)   (අ)  ඳ , ප , ඵ ,බ , භ , උ , ඌ  

      (ආ) ඉ , ඊ , ච , ඡ , ජ , ඣ , ඤ ,ඹ , ල 

 

(II) (අ)  ප්රාිංකය 

      (ආ)  යනොටුකි 

 

(III) (අ)    අද , ඊපේ , පවට , ඉක්බිති , අනතුරු 

       (ආ)  විභ , පිළිෙන්නට 

 

(IV)  උඳභා    -  පනත් අඵ පෙයි / තුඩු පදොඩම් යටු පභනි.  

       රඳයඹ   -  ඳා පඳොල් පයඳි  පත්ොටිල්පරකි 

 

(V) (අ)   පෙොවිණඹ      -    විබක්ති භාඹ  

      (ආ)  ඳිංචශීරඹ      -    විපලේණ  භාඹ 

 

(VI) (අ)  පවොටි අම්භා  -  ආච්චි (භවලු යත්) 

      (ආ) පඵෝල්ලු        -  මී වයක් 

 

(VII) (අ)  ගුරුරුන් 

      (ආ)  මිතුපයෝ 

 

 (VIII)  දුයයථනපඹන්  -  යයණ විබක්තිඹ 

          භල්ලීට             -  ම්ප්රදාන විබක්තිඹ 

 

(IX) (අ) බුදු යලනමිඹ       -  බුදු රැන / බුද්ධයලනමිඹ 

      (ආ)  රු භූමිඹක්   -  ාය භූමිඹක් / රු බිභක් 

 

(X)  (අ)  යැටපත්ර - යැඩඳත් 

      (ආ)  යපදෝඳැණිඹක් - යනාභැදිරිඹන් / යරා භැදිරිඹන්  



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

 

02.  (I)    ායත්බාඹ ,භාත්ෘයා ද  ඇතුළු       (රකුණු 08) 

       (II)    ිංවිධානඹ , නිර්භාණාත්භය ඵ වා නවීඹත්ඹ    (රකුණු 12) 

       (III)  ශිල්පීඹ දක්ත්ා ව පේද පඵදා ලිවීභ      (රකුණ 05) 

 

 (I) ායත්බාඹ - රකුණු 07 

      භාත්ෘයා       - රකුණු 01 

 (පත්භාට අදාශ ඵ , ඉදිරිඳත් යය ඇති ුවඹට භාන ඵ , රු ඵ වා  භ ඵ , චන ෙණන 250ට 

මීඳ ඳැතීභ ඹන යරුණු පම් ඹටපත් ැරකිල්රට ෙත් යුතු ඹ) 

 

 (II)   ිංවිධානඹ , නිර්භාණාත්භය ඵ වා නවීඹත්ඹ  (රකුණු 12) 

 (පභහි  දී උන ප්රයාලන ලක්තිඹ , ිංවිධානඹ , නවීඹත්ඹ , නිර්භාණාත්භය ප්රයාලන යක්ත් පල්ඛන 

යවායඹ ආදී අිංල රයා ඵැලිඹ යුතුඹ.) 

 

 (III)  ශිල්පීඹ දක්ත්ා ව පේද පඵදා ලිවීභ   (රකුණ 05) 

 (විඹයණ ,අත් අකුරු , වියාභ රක්ණ බාවිත්ඹ , පේද අදාශ ඳරිදි පන් පයොට ත්ැබීභ , ඳද පන් පයොට ලිවීභ 

ඹන අිංල ෙැන රයා ඵරා රකුණු තීයණඹ යශ යුතුඹ.) 

 

 ැරකිඹ යුතුයි ................... 

 යචනපේ චන ෙණන දශ ලපඹන් 200ට ඩා අඩුන විට ඉවත් දැක්පන I , II , III   ඹන පයොටනරට 

අනුඳාතිය  රකුණු තීයණඹ යශ යුතුඹ. 

 

            (රකුණු 25 යි) 

03. ායාිංල වීපම් දී ඳවත් වන් යරුණු ප්රධාන යරුණු පර ඉනභතු වී තිබිඹ යුතුඹ. 

 යර භාජපේ ිංනයෘතිඹ ඳයා දීපම් යාර්ඹඹ ඳවුර භකන් සදු යශ ඵ 

 නමුත් භාජඹ ිංකීර්ණ වීභත් භඟ ක යාර්ඹඹ ඳාර පත් පඹොමු ව ඵ 

 ජාතිය වා විලන ිංනයෘතිඹ ඳයා දීපම් පුළුල් යාර්ඹඹ ද ඳාර පත් ඳැරී ඇති ඵ 

 ලානත්රීඹ අයමුණු ාක්ාත් යය ෙැමටභට ම්ප්රදාඹ ඇුරරින් පෙොඩනො ෙත් අධයාඳන රිඹාලිඹක් තුළින් ඳාල් 

ිංනයෘතිඹ රිඹාත්භය න ඵ 

 ඳාල් ිංනයෘතිඹ නනතිය ඵැඳීම්ලින් පත්ොය විඹ යුතු ඵ 

 සුරන්පේ අධයාඳන ාධනඹ පයපයහි ඳාල් ිංනයෘතිඹ අදෘයභාන ඵරපේෙඹක් පර රිඹා යයන ඵ 

            (රකුණු 10 යි)    

 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

04. (I)  පජෝන්න ඇඩම්න.  

      (II) උෙන්නු රඵන විඹ, ඉපෙන ෙනු රඵන ශභඹා   

      (III) උදාසීන ඵ, චර්ඹාභඹ ෙැටලු, භත්ය ත්ඵා ෙැමටපම් අඳවුරත්ා, පත්රුම් ෙැමටපම් අඳවුරත්ා , පත්රුම් ෙැමටපම් 

අඳවුරත්ා, ඉන්ද්රීඹ ආඵාධ, චිත්ත්පේ ග ෙැටලු   

      (IV)  භැදිවත් සතින් යටයුතු කිරීභ, උපේක්ාපන් යටයුතු කිරීභ, ඉසීපභන් යටයුතු කිරීභ, උනන්දුපන් 

යටයුතු කිරීභ.  

      (V)  (අ)  ලායයත්ා - වැකිඹා  

            (ආ) උදාසීන - යැම්භැලි, අර  

 

 

           (රකුණ  2 X 5 = 10 ) 

05. යඳාරිය ලිපිඹ. 

 

 (I)   ආයෘතිඹ   (රකුණු 05) 

 (II)  අන්ත්ර්ෙත්ඹ  (රකුණු 07) 

 (III) ශිල්පීඹ දක්ත්ා      (රකුණු 03) 

 

  (I) ආයෘතිඹ  (රකුණු 05) 

 (I)   ඹන්නාපේ ලිපිනඹ වා දිනඹ  (රකුණු 01) 

 (II)  රඵන්නාපේ ත්නතුය වා ලිපිනඹ (රකුණු 01) 

 (III) ආභන්්රණඹ    (රකුණු 01) 

 (IV)  භාත්ෘයා     (රකුණු 01) 

 (V)  නිැයදි නිභා   (රකුණු 01) 

 

  (II) අන්ත්ර්ෙත්ඹ  (රකුණු 07)  

  (III) ශිල්පීඹ දක්ත්ා (රකුණු 03) 

 

 (අක්ය විනයාඹ , විඹයණ ,වියාභ රකුණ ඳැවැදිලි අත් අකුරු උක්ත් ආඛයාත් ඳද  

 ම්ඵන්ධඹ , භනත්ඹක් පර රයා රකුණු පිරිනභන්න.) 

 නිඹමිත් චන ෙණන අඩුන යල්හි පවෝ ප්රභාණත් යරුණු  පවෝ අදාශ යරුණු අන්ත්ර්ෙත් පනොන විට 

අනුඳාතිය රකුණක් පිරිනභන්න. 

 නිඹමිත් ආයෘතිඹ අනුෙභනඹ යය පනොභැති විට අන්ත්ර්ෙත්ඹ වා දිඹ වැකි උඳරිභ රකුණු  03 කි. 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

6 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

පුත් ඳත් ාර්ත්ා 

 

 (I) ආයෘතිඹ   (රකුණු 05) 

 (II) අන්ත්ර්ෙත්ඹ  (රකුණු 07) 

 (III) ශිල්පීඹ දක්ත්ා     (රකුණු 03) 

 

  (I) ආයෘතිඹ   (රකුණු 05) 

 ආයර්ණීඹ භාත්ෘයා    (රකුණු 01) 

 ාර්ත්ායරු දැක්වීභ   (රකුණු 01) 

 යරුණ ප්රමුඛත්ඹ අනු   (රකුණු 03) 

 පඳශෙනා  තිබීභ 

 

  (II) අන්ත්ර්ෙත්ඹ  (රකුණු 07) 

 

  (III) ශිල්පීඹ දක්ත්ා  (රකුණු 03) 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

7 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   III ඳ්රඹ  

පිළිතුරු 

01. (I).  (අ) බුදුන් වන්පේ 

            (ආ) 18 යි 

      (II). (අ)  යඩුල්පල් ත්යභ දැනපෙන යද   ඵඳිනු 

         ත්මුන්පේ ත්යභ දැනපෙන යල්   වරිනු 

             (ආ)  ඇඟිල්පල් ත්යභට ඉදිපභන්න ඕන ලු 

 

       (III). (අ) සිංවඵාහු ව සිංව සීලි ඹන පදපදනාපේ 

     (ආ) රැපභෝන් , භැේපයි , නර්ණ යජත් , කුභායන් අලාන් 

       (IV). (අ) ඵර - ඵරඹ 

    (ආ) ඵර - ඵරන්න 

       (V). (අ) අනුප්රාඹ 

   (ආ) මුඪෙර්ෙ - ෙැබ් මුශා ව 

          ඳණිා    -  ප්රාණතාත්ඹ 

 

      (VI). (අ) සඹඵනරයය 

   (ආ) සේන පේන යජු 

 

     (VII). (අ) රැපෙන පදෝත්ට පඳයා  උණුහුභට හිරු එළිඹ  

         මිහිරි භවු කිරි  පේ පඳොන්පනමි නුමරාට   

   (ආ) මිහිරි භවුකිරි පේ 

      (VIII). (අ) චුරනි බ්රවනභදත්ත් යජු 

      (ආ)  දය පෙන්වීභ නැැත්වීභ 

     (IX). (අ) පර් ඹ   -   විල්ර 

            (ආ) පර් ඹ -   නාදඹ 

      (X).  (අ)  පවේයත් පේ 

             (ආ)  ැසකිළිඹක් පිළිඵ  

02. (I).  (අ) උඳතින් / උත්ඳත්තිපඹන් 

                 යැරපේ / නාන්ත්යපේ  / අයපේ 

 (ආ) ත්භාපේ පිඹා නයපඹකු පනො නපඹහි දී වමු ව සිංව යාජපඹකු ඵ භපෙන් දැන ෙැමටභ. 

 

 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

8 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

     (II).   (අ)  ෙැමිඹන් 

  ඳැර  යාර්ඹඹ නිස  යශ ඉටු පනොකිරීභ 

    ැසකිළි බාවිත්ඹට හුරුවීභට ඇති අයැභැත්ත් 

පෞඛය ඳරීක්ය 

  නිලනචිත් යාරඹ තුශ ත්භ යාර්ඹඹ පොඹා පනොඵැලීභ 

    ත්භ රැකිඹා ෙැන ඳභණක් සත්ා යටයුතු කිරීභ 

            (ආ) * “එපවභනම් අඳට පඳපර්ත්පඹො පයොපවොභට ත්  පඳපනන්පන නෑ පනොැ” 

                    *  “ ඉතින් ක පනොපඳපනන ත්ා පඳපනන පදඹක් යාපුවභ ක යාපු පද්ත් පේන්ට එඳා ඹෑ” 

     (III). (අ) “ණඹ නැති බිඹ නැති නිවල් යුෙඹය 

                   පුිංචි පුත්ා යජ යයනු පඳපන්” 

            (ආ) “ ඔඵවට පරෝයඹ ඉදි යය දී මි 

                      ඹා පනොවැකිඹ භට පුිංචි පුතුන්” 

     (IV). (අ) උත්ත්භ පුරු දෘනටි පයෝණඹ 

            (ආ)  උත්පප්රේක්ාරිංයායඹ , අනුප්රාඹ 

    (V). (අ) පත්ර පරසන්  -   පම් අයුරින් / ක අයුරින්   

                සී  පී පේය     -     සනා ුරණු පේය / සනාුරණව  

 

03. (I).  

 “ සත් පනොභ  ැන පේ හිඳිනට පභපරපේ 

        දිවි හිමිපඹන් පභපරපන් 

        පඵොපවො ආදය ඇති මුත් භ පිඹා අඳවට 

        ඳර නැත් පභ දිවිපඹපන් ” 

 “ ........................ 

        යාජයත්ා කී විසතුරු 

        දැන් සහින්පන් 

        ැඳ ඹනා ුර පඵොජුන් 

        තුමුර භාලිො 

        ඈ ම්ඳත් වැයදා ඇයි 

        පභපර පපන්පන්” 

 

 

   

 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

9 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 “ ............ 

        කුභක්පදෝ පම් ඳාපේ  පරපන් පම් විසීපම් පත්ක් පදෝ 

        ඹන්ට දැන්නම් යාපර පේ 

        භෑණිඹන් වා නැෙනි භකන් 

         උරුපභ අඳපේ පොඹමිනා..... 

 

 “ භෑණිඹනි කි ඔඵ ඵන අා  

        නිටුවන් යය ෙතිමි 

        පනොඳභා ඹා යුතු ඹ 

        පම් පරපනන් ඔඵ පදපදන  

       භා භෙ ඹා යුතු ඹ ....” 

 

 “ ඔඵ පදපදන භා භෙ 

        පනො ආපොත් ඹන්ට පේ 

       ඔඵ දභා පම් පරපන් 

       භට උරුභ ව දිවිඹ  

       භා පොඹා ඹා යුතුඹ  

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

       ඳර යය ෙත් පනොවැකි 

       ජිවිපත් පම් පරපේ”  

        පනොපඳපනන යරටා ැයපනු කුභටා 

        භා දැන් ශයන්ටා.....” 

 

   ඳටවැනි පන්ටා පනො ඔහු අණටා 

        පන භඟ ෙැරපන්ටා 

        පනොපඳනන යරටා ැයපනු කුභටා 

        භා දැන් ශයන්ටා” 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

10 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

(II). 

 “ භා පිඹා වැය දභා 

        ඹන්පන අඳ පයපර පදෝ 

        රට පෙොන විඩා වී 

        ඳැමිණි විට නැත් පයපනක් 

        අවය පි පදන්ටා 

        හුපදයරා පම් පරපන් 

        ඉන්පන ඔහු පයපර පදෝ 

        නැද්ද පත් පිඹාණන් 

        ආදපර් ඔඵ වපද්  

        පභන් පද් කිඹන්ටා 

        පොපවොයුයනි පඳම්ඵයා” 

 

 “ පයපේ පවෝ ඹා පනොවැය 

        ඇපත් ත්ය යය ා  

        පදොය පරපන් භව ෙලින 

        පිඹතුභපෙ රුදු තුමුර  

        ඵාහු  යුළින් භ මි  

        ඵැරිඹ පොරන්ට එඹ  

        ඹන්ට පනොසත්න්ට භා 

        පොපවොයුයනි පඳම්ඵයා”  

නැත්පවොත් 

(I).  * දිමුත් පපවය ට විසතුරු භල් තුඹ. 

      * පනොපඹක් ත්ැනභ පිපි භල් පිරුණු පඳොකුණුඹ. 

      * නුදුරු සහිරැ „ලී ෙඟුරැ‟ලී ඹ. 

      * ඳන‟ද පිපි තුපර් ඹ නියතුපර් ඹ. 

 (II). * ාය ඳරඹ අම දම යම ද ල් පිට 

        * කුලින් කුශභ සහිරම ැපවන යඳුරුඹ 

        * ඳැපයි නිඵ ුරැල් පයත් ත් අට 

        * දිමුත් පපවය ට විසතුරු භල් තු ඹ. ආදී යවි. 

 

 

 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

11 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

04. (I). * සඹලුභ යාජයඹන්හි සදුන යටයුතු පිළිඵ දැන පෙන කභ පිණි කයා පඳෝත්යඹා  ඹැවීභ. 

            * යජ දරුන් සඹඹක් වා ත්ත් පඵොපවෝ පිරි භැරීභට ුරදානම් යය තිබ භධු ඳාන උත්ඹ විධ්පනඹ  

               කිරීභ. 

            * පක්ට්ටඹාපේ සඹලු උඳාඹන් ඉදිරිපේ ඉත්ා ඳවුරපන් ඊට ප්රතිචාය දක්මින් ඔහුපේ වැකිඹාන්ට  

               අභිපඹෝෙ කිරීභ.  

          (II). * ත්භාපේ පුද්ෙලිය අභිභත්ාර්ථ නැත්පවොත් ආත්භාර්ථ  ාධනපඹහි රා චූරනි බ්රවනභදත්ත් යජු 

පභපවඹවීභ. 

             * ඳටු අලයත්ා පනුපන් යජදරුන් වා ත්ත් පිරි තාත්නඹ කිරීභට ැරැන වීභ. 

             * එක් එක් උත්ාවඹන් ඳයාජඹ වුත් ෑභවිට භ ත්භ ඳටු අයමුණු ජඹ ෙැමටභට ප්රඹන්ත් දැරීභ. 

      නැත්පවොත් 

       (I). * ප්රිඹ ාදඹ වා ආයාධනා ඳ්රඹක් රඵාපෙන එඹ ත්භ බිරිට තුටින්  බාය දීභ. 

            * ත්භා ඉත්ා අසීරුපන් ආයක්ා යය සටි ේරෑන්කු 400ය මුදර ඇඳුභක් වා රඵාදීභ. 

            * ත්භ බිරිට උත්ඹ අනථාපේ ඕනෑ ත්යම් තුටු වීභට අනථා රඵා දී ත්භා පන්  සටීභ. 

            * ප්රීති ාදඹ නිභ ව ඳුර ඔහු පෙන ආ බ්රැන්පක්ට්ටු ඇඹට ඳැර වීභ. 

            * නැති ව භාරඹ පිළිඵ  චනඹකින්ත් බිරිට පචෝදනා පනොයය නැත් එභ භාරඹ  පවීභට ඳයින්භ  

               ෙභන් කිරීභ.  

           * නැත් පනත් භාරඹක් පොඹමින් විවිධ නථානරට ඹාභ. (ඳැපල් , පයෝඹල් වීථිපේ පිහිටි ාේපු පත්            

             ඹාභ.) 

           (II). * ත්භාට ත්යම් පනොවු විාවඹක් යයෙත් ඵ සත්මින් අතුටින් සටීභ. 

             * විලාර භාලිො සතින් භා ෙනිමින් , භනනත්ාඳපඹන් , ඳලනචාත්ත්ාඳපඹන්  යල් පෙවීභ. 

              * භවාර්ත තියපයදි ,උන පරෝයඩ ඳවන් , කනි උඳුන් , රුාර ඇෙත්  පේයඹන් , අන්ත්ර් ෙර්බවාය ආදි  

                 සතින් භාෙත් ඳවුරයම්. 

              * උත්ඹට වබාක වී ත්භා යයා ෙරා ආ ආලනචර්ඹත් ආවනරාදඹන් වා ඵහුභානඹන්පෙන් ද අතිභවත්  

                 තුටට ඳත් වීභ. 

              * ත්භ රඳ පෞන්දර්ඹ පිළිඵ ආනන්දපඹන් සටිභ. 

05. විාව ජීවිත්ඹ වා ............. 

 * එක්වුණදාට උක් දේපේ ඳැණි පේභා 

    * අඳුරු යරුපල් ඳඳුයට මුා  පරා 

     * යන් විභපන් සටිමුන් දුය නැති පද්ද 

   

 

 

 



 

සිංවර බාා වා ාහිත්ය   අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

12 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පත්ොයතුරු වා න්නිපේදන ත්ාක්ණ  ලාඛා 

 

    ාභානය ජීවිත්ඹ වා............. 

 *ෙට පයටු ෙ මුර ඳෑයුපභන් දැපන් 

 * නහින පදහින යාපරට පින් පයරුභ යුත් 

            * යද පඳපනන ත්යභට ැයදුණා පනොපේ 

           * පෙොඩැල්පර ත්යභ දැනනෙන ළි යඳනු 

 * ඇ නැතිදා පඳොත් ෙත්පත් කිඹන්ට ද 

 

06. * ආයම්බපේ  දී භ යත්ෘ ායඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

      * ිංාදාත්භය යත්ා ඉදිරිඳත් කිරිභ. 

      * ෑභ චරිත්ඹක් වා භ පෙෞයාර්ථ නාභ බාවිත්ා කිරිභ. 

  උදා -: පුත් ,විද්දත්ාපණෝ , දුනිඹන් , පු්රඹාණන් 

      * උඳභා බාවිත්ඹ  

  - “අයාලපඹන් ැදු වුරරුන ඇදි ඇදි පේ දුන්නා පේ” 

  - “ඳැුරණු පෙොඹම් මුල් වා පේ ..” 

      *  අලය ඳරිදි ොථාඳා  පඹොදා ෙැමටභ. 

  උදා-: “ ඉඬ්ත ඳන නටපුත්ත් උේෙපේන භවබ්ඵර” 

      * ධර්මාදඹක් රඵා දීභ. 

 “තුන්දුසරිත් දුරු තුන් ුරසය පුයා භතු භතුපඹහි රැබිඹ යුතු පරොවි පරොවුතුයා ගුණ  

             විපලේඹට පිහිට විඹ යුතුඹ.” 

     * “පම් සත් ත්ඵා , අනුන්ට පවශා පිරිපවශා කීපභන් දුරුවිඹ යුතු” 

     * යත්ාත් ඵණත් එක්ය භ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

     * අනථානුකර පයටි ැකි පඹොදා ෙැමටභ. 

       උදා-: “ රපදොත් ජීත් පමි. පනොරපදොත් මිපඹමි” 

   උඩ අව ක්භදුන් පයපයයි , නටයි ,  ගත් කිඹයි. 

07. “ යඳු ඵෑවුභය දිං පඵෝවිටි ඳඳුරු ත්ශා..............” 

 කුඩා දිඹඳවයක් පරසන් ඇයපමන ෙිංො පභන් භ ජීවිත්පේ ද ආයම්බඹ සදුන අයුරු 

 “ ැඟපමි එපඵමි නිර පමි ර පමි “  

 ජීවිත්පේ මුණ ෙැපන විවිධ අනථා කාට ෘජු මුහුණ පදන ආයායඹ ජීවිත්පේ  පඹෞන යාරඹ පභහි  

            ර්ණඹට වුර ඇත්. 

 “මී අම - කියර -භාදම් පෙඩි ශදරු විපඹ” 

 ජීවිත්පේ විවිධ අනථා  පිළිඵ  ඳැපේ. පොඳුරු යත් පභන් භ යර්යල අමිහිරි  අනථාන් ද ජීවිත්පේ  

            වමු න අයුරු දක්යි. 

 “ හිරිභල් සනා රැළි පඳණ පිඬු මිහිරිත්භ” 



 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 
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සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

        

01. (I)  සට (X) දක්ලා ඇති සයලු ම  අනුපයොටවනලට පයටි පිළිතුරු වඳයන්න. කිසයම් අනුපයොටවයට ඔබ පිළිතුරු  

පනොලියන්පන්  නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන්  ඉරක් අඳින්න. 

 

(I).  “ ............. එමඟට පනොයා එමඟැ අඟුල්මල් නම් පවොපරයැ , දරුණැ , ...............”  

 (අ)  පමය ශ්රලණය යපෂ  යවු ද  

 (ආ) අමාලතුර ග්රන්ථප  අන්තර්ෙත ඳරි්ඡපදද ෙණන ීයය ද   

 

(II).  පෙොඩැල්පල් තරම දැනපෙන ළි   යඳනු 

       පබොරැල්පල් තරම දැනපෙන උඩ   ඳනිනු 

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

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

 (අ)  පමම යවිප  ඉතිරි ඳද පේළි පදය වම්පර්ණ යරන්න. 

 (ආ)  ඉශත ඳදයයට ලඩා්  ෙැෂපඳන ආේපත ඳපශය ලියා දක්ලන්න. 

 

(III).  “රිස  පනොවී ද මා පියාට ලා පව  මාලිපේ ......” 

 (අ)  පමය යාපේ ප්රයායක් ද  

 (ආ) පමම පයොටව ඇතුෂ්  නාටයප  රකයයා පිදුම් ැූ  වම්මාන පදයක් ලියන්න. 

 

(IV). “ බ පිරිපවන් වශ යාඳා ඳටුන්   පෙන  

          බ  පව නානායය වපු කුමරු      එන” 

ඉශත යවි පදඳදපයහි ඉරි ඇඳි ඳද පදපක් අර්ථ පිළිපලළින් ලියන්න. 

වැකිය යුතුයි. 

 *    උඳපදවන දී ඇති ඳරිදි ප්රනන 05යට ඳමණක් උ් තර වඳයන්න. 

 1 , 2 , 3 , 4 ප්රනනලට්  5 , 6 , 7 ප්රනනලලින් එයයට්  උ් තර වඳයන්න. 

 පමම ඳ්රයට නියිතත කුු  ෙණන 80කි. 

අධයාඳන අමාතයාිංය 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය - III 

අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) - පඳරහුරු ප්රනන ඳ්රය 

11 පශ්ර ණිය                        යාය - ඳැය 2 යි 



 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

(V). “ මශපතරුන් කුෙම් සඟන්නට ගිය යැ ිතනිවනසු ඔවුන් දැයැ පලවුන්මැ යැ , ඳ්   

          මැයැ,  පදොර පියා ්  මැ යැ  “ 

 (අ)  ඉශත පයොටපව   තද යළු අකුරින් මුද්රිත පයොටසන් මතුලන යාලය අිංයාරය කුමක් ද   

 (ආ) මූඪෙර්භ , ඳණිලා යන ඳදල ප් රුම් ලියන්න. 

 

(VI).  (අ) දණ්ඩීන්පේ „යාලයදර්‟ යෘතිය අනුල ලියැවුු  අනුලාද සිංශ යෘතිය කුමක් ද  

         (ආ) එහි යතුලරයා පව පිළිෙැපනන්පන් යවු ද  

 

(VII). පදලැට දිෙ යරලැල් ආරුක්කු යට වැඟල  

         නිල්කුරුලු බිලිඳු නිදි ඇශැරලන්පන් කුමට   

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

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

  

 (අ) ඉශත යවිප  ඉතිරි යවි පදඳදය ලියන්න. 

 (ආ) පමහි ඇතුෂ්  උඳමාල උපුටා දක්ලන්න. 

 

 (VIII).  “ පශලයන් ලශන්ව පනොසතා ලදාෂ මැනල , අපනක් බල්  මාපේ උඳාපයක් ඇති .....”  

 (අ)  “පශලයන් ලශන්ව”  යනු යලරක් ද  

 (ආ)  පමහි වශන් “බල්  උඳාය”  කුමක් ද  

 

(IX).  ඳශත ඳදය යණ්ඩප  ඉරි ඇඳි ඳදල අර්ථ පලන් පලන් ල ලියන්න. 

 අලට සුපිපි වපර් ය බිඟු   වපර් ය 

 සත එපලපශර පයපර්ය පොබ   පයපර්ය 

  

 (අ) වපර්ය 

 (ආ) වපර්ය 

 

(X).  “ එපශම පදයක් ෙැන අශල්  නැතුල ඇති මපය හිප් ” 

 (අ)  යාපේ ප්රයායක් ද  

 (ආ)  “එපශම පදයක්” යනුපලන් අදශවන ලන්පන් කුමක් පිළිබල ද  

   



 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

02. ඳශත දැක්පලන ෙදය ශා ඳදය ඳා  කියලා අවා ඇති ප්රනනලට පයටි පිළිතුරු ලියන්න. 

 

(I). “ සිංශපයක් පේ මා පියා 

        ජන්මපයන් ්  පම් අරන්පන්  

         පුරුදු ව ලා පව  වදා 

        කුමරියක් පේ මාපෙ මවු 

        උ් තරීතර ජන්ම ශදී 

        උරුම ව යව ඉසුරටා” 

 

 (අ) පමහි ඉරි ඇඳි ඳදල ප් රුම් ලියන්න. 

 (ආ) පමය ප්රයා යරන තැනැ් තා පශළි යරේ  රශව කුමක් ද  

 

(II). “ ……. ලපෂන් ඳසු නැලත්  ලැඩ නතර විය. ක පමලර්  පවෞඛය ඳරීක්ය වති පදයක් ඇතුෂත පනොඳැිතණි     

       බැවිනි. එපශ්  ශය මවයට ඳමණ ඳසු යළි්  ඔහු පෙදරට ඳා්  ව ය ....”     

 (අ)  පමම ප්රයාය අනුල ෙැිතයන් පිළිබ ශා පවෞඛය ඳරීක්ය පිළිබ ල පඳපනන දුර්ල ක්ණයක්  

                  බැගින් ලියන්න. 

 (ආ) ඳාවපන් ද අධයාඳනපයන් යථයයා තර්යාකූල  පයපනකු බලට ඳ්  ව බල ශැපඟන ප්රයායක්  

                   උපුටා දක්ලන්න. 

 

(III).  “ දෑපව  යඳුෂැලි පිවදා         බපනිත 

 පශට හිරු එළියට ලඩින   දිපන් 

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

           .....................................................................” 

 (අ) ඉශත ඳදයප  ඉතිරි ඳාද පදය වම්පර්ණ යරන්න. 

 (ආ)  ඳැදිපඳපෂ  ඳැලපවන ඳරිදි පමහි වශන් පියාපේ උතුම් ප්රාර්ථනාල ප්රයාිතත ඳදය ඳාද පදය ලියන්න. 

 

(Iv).  වැඟපලිත - එපබිත - නිවව පලිත වව      පලිත 

        ඇඹපරිත - එපශ්  ඳසු පනොබසිත        පනොනලතිිත 

        යලදා පයොතැන  දී පශ  මශ මුහුද                    හිිත 

        ශමු වුු  පයපණහි මා වතු බර ඔහුට       පදිත 

 

 (අ)  පමම ඳදය ඳන්තිය රකනා යෂ දෘනටිපය ණය කුමක් ද  

 (ආ) පමම ඳදය ඳන්තිප  යතුලරයා භාවිත යෂ යාලය උඳ්රම 02ක් ලියන්න. 



 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

(v).  “.......  එ පශයින්  දිලසන් බනුපල  ප්රාර්ථනාල පත පසන්  ම  වමෘශධ ලන නියාම දැන   සනා ඳශෂ යෂශ. 

දන් දුන් උඳාසයාපල  ද සනා ඳශෂ යෂා දැය යාරණාලක් විකාරා  පනො පියා වමණන්ට „ මුන් ලශන්පව  සනාලක් සී 

පී පව ය .විශද්  යපමක් ඇති ලනැ‟ යි” 

 (අ)  ඉශත පයොටපව  ඉරි ඇඳි ඳදල අර්ථ ලියා දක්ලන්න. 

 (ආ) ඉශත වම්පර්ණ උශධෘතය ලිහිල් බසන් ලියන්න. 

 

03. (I).  තරුණපයකුපේ සතුම් ඳැතුම් ශා ක්රියා යාඳය පිළිබල්  

      (II). පියා පයපරහි අසීිතත ආදරයක් දක්ලන දියණියය පිළිබල් , සිංශබාහු නාටයපයන් නිරණනය පේ.  

 එක් පයොටවයට උදාශරණ අලවනථා 02 බැගින් දක්ලිතන් විමවන්න. 

 

නැතපශෝ  

 

 ශිංව විංපශ යතුලරයා , 

 (I). කම් යාරජනය ෙම්පියවක් පිළිබ ල ශා  

 (II).  ආර්ථිය ලපයන් වමෘශධිම්  ෙම්පියවක් පිළිබ පතොරතුරු දක්ලයි.  

        එක් පයොටවයට උදාශරණ 02 බැගින් දක්ලිතන් පම් බල විමවන්න. 

 

04. උම්මේෙ ජාතයප  එන,  

 (I).  මපශ ධ ඳඬිතුමා තම බුශධිය ව් ් ලයාපේ යශඳතට්  ,  

 (II). පක්ලට්ට බමුණා තම බුශධිය පබොපශ  පදනාපේ විනායට්  පයොදාේ  අයුරු 

        එක් පයොටවයට උදාශරණ අලවනථා 02 බැගින් දක්ලිතන් පම් පිළිබ ඳැශැදිලි යරන්න. 

 

නැතපශෝ  

 

 දියමන්ති මාය පයටි යතාපේ, 

 (I).     පොයිවල් මශතා තම බිරිට අසීිතතල ආදරයකින් යුතු වනලාිතපයකි. 

 (II).  මැටිල්ඩා පොයිවල් සහින  පොලය ජීල් ලන අපයකි.  

        එක් එක් කරිතය වශා උදාශරණ 02 බැගින් දක්ලිතන් පම් පිළිබ ල ඳැශැදිලි යරන්න. 

  

 

 



 

සිංශ භාාල ශා වාහිතය   අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

6 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

 5 ,6 , 7 ප්රනනලලින් එයයට ඳමණක් පිළිතුරු ලියන්න. 

 

05. විලාශ ජීවිතයට්  , වාමානය ජීවිතයට්  ජන යවියා උඳපදවන බා දුන් අයුරු “ ශානා හීය  ඳානා අඬශැපරන්   

      දැපන්” ඳදය ඳන්තිපයන් උදාශරණ අලවනථා 03ක් ඇසුරින් ඳැශැදිලි යරන්න. 

  

06. වශධර්මර් නාලලි යතුලරයාපේ යතායාපේ සුවිප ි  ක්ණ පිළිබ ල “ උේෙපව න නම් සටුපු් හුපේ 

ලවනතුල” ඳාඩපමන් උදාශරණ අලවනථා 03ක් දක්ලිතන් විමවන්න. 

 

07. අජීවි ලවනතුලයට වජීවි බල එක් යරිතන් ෙැඹුරු ජීලන දර්නයක් ද පඳන්වීමට එ්ඡ.එම්. කුඩලිෙම  යවියා වම්  ව   

      අයුරු “ෙිංොපේ විංගීතය” ඳැදිපඳපෂන් උදාශරණ අලවනථා 03ක් මගින් ඳැශැදිලි යරන්න. 
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1 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 
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2 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 

 

1. (I)  සට (X) දක්ලා ඇති සයලු ම  අනු පයොටවනලට පයටි උත්ත්ර වඳයන්න. කිසයම් අනුපයොටවයට ඔබ උත්ත්ර   

      පනොලියන්පන්  නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන්  ඉරක් අඳින්න. 

 

(I) ( අ)  සිංශ ලර්ණ මාාපේ ඇති ඕනඨජ අක්ර 02ක් ලියා දක්ලන්න. 

      (ආ)  ත්ාලුජ අක්ර  02ක් ලියා දක්ලන්න. 

 

(II) ඳශත් වශන් ලායයපයහි ලැරදි අක්ර ිනනයාවය වහිත් ල න 02ක් ඇත්. එම ල න 02 ඳමණක් නිලැරදි අක්ර 

ිනනයාවය වහිත්ල ලියා දක්ලන්න. 

 “ ප්රාවාිංක ය පේදියාපේ ඉදිරිඳත් පයපරන පායාාඳයක් බඳු ත ත් ළිබඳබ ඇත්පත් බලත් යණොවකලකි.” 

 

(III)  (අ)   යාාර්ථපේ නිඳාත් ඳද 02ක් ලියන්න. 

       (ආ) ඔහු ිනවම ෙති ඇත්පත්කි ,  යන්න මට ළිබඳෙන්නට බැරි ය. පමම ලායයපයහි ඇති උඳවර්ෙ 02ක් උුටටා      

              ලියන්න. 

 

(IV)  පඳොඩි තුඩු පදොඩම් යවක පමනි ත      ිනදිල්පකි 

        පනත් අබ ලපෙයි ඳා පඳොල්  පයඳි   පත්ොටිල්කි 

      පමම ඳදය ඳාඨයන්හි ඇති උඳමාලක් ශා රඳයයක් උුටටා ලියන්න. 

 

(V) ඳශත් දැක්පලන ඳද කුමන වමාවයයට අයත් දැයි නම් යරන්න. 

 (අ) පෙොිනණය 

 (ආ) ඳිං ශිය 

වැකිය යුතුයි. 

 * ප්රනන සයල්ට ම ළිබඳතුරු වඳයන්න. 

* පමම ඳ්රය වශා හිි  කුු  ෙණන 00 කි. 

අධයාඳන අමාත්යාිංය 

සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය - II 
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11 පරේණිය                        යාය - ඳැය 2 යි 
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3 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 

 

 

(VI)  දිොමඩුලු ප්රපශපේ බවනලශරට අනුල  

 (අ) පශොටි අම්මා 

 (ආ) පබාල්ලු          යන ඳදල පත්රුම ලියන්න.   

 

(VII)   ඳශත් වශන් ලායය වපදොවන නම්  නිලැරදි යර දක්ලන්න. 

 (අ)  ගුරුලරු ඳාවට ඳැි ණ ඇත්. 

 (ආ) මා ිනසන් ි තුරන් ඳවවන දශ. 

 

(VIII) අම්මා දුරයථනපයන් මල්ලීට අලලාද දුන්නා ය. 

 ඉරි ඇඳි ඳද කුමන ිනභක්තියට අයත් දැයි නම් යරන්න. 

 

(IX)   එකිපනය ඳද අනුරඳ ලන පවේ ඳශත් දැක්පලන ඳද යුෙ වයවන්න. 

 (අ) බුදු රනි ය 

 (ආ) වරු භූි යක් 

 

(X) ඳශත් වශන් ඳදල පත්රුම ලියන්න. 

 (අ) යැටපත් 

 (ආ) යපදාඳැණියන් 

 

 

          ( කුු    2 X  10 = 20 යි)      



 

සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය  අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 

 

02. ඳශත් දැක්පලන  අ, ආ, ඉ, ඊ යන ිනවනත්ර අතුපරන් එයක් පත්ාරා පෙන  ල න 250ට පනොඅඩු ලන පවේ    

      ර නයක් ලියන්න. ක වශා සුදුසු මාත්ෘයාලක් ද පයොදන්න. 

  

 අන්ත්ර්ෙත් ිනය යුතු යරුු  

 පේද විංඛයාල 

 යරුු  පඳෂ ෙැවනවීපම් දී  අනුෙමනය යෂ ශැකි ක්රියා ළිබඳපලෂ 

 පයොදා ෙත් ශැකි මාත්ෘයාල ආදිය ළිබඳබ මඟ පඳන්වීමක් අදාෂ ිනවනත්ර ඇසුරින් බා ෙන්න. 

 

(අ)  විංලර්ධනය පලි න් ඳලතින රටක් පව ශ්රී ිංයාලට  හුදයාපේ සටිය පනොශැකි ය.  පායපේ දියුු ල නවීන 

ත්ාක්ණය  මත් රා ඳලතිශදී එකී නවීන ත්ාක්ණය පලත් අඳ ද පයොමු ිනය යුතු ය. ත්ාක්ණපේ දියුු ල වමඟ සයලු  

යාර්යයන් ඳශසු වී ඇති  අත්ර එය යශඳත්ට පමන් ම අයශඳත්ට ද පශේතු වී ඇති බල පබොපශා ිනට දැපනන යරුණකි. 

එබැිනන් නවීන ත්ාක්ණය නිලැරදි භාිනත්යට වැමපේ අලධානය පයොමු ිනය යුතු ය.  

 

(ආ) අඳ ාර, අඳපයාජනය, පවොරයම් ශා ි නීමැරුම් ළිබඳබ අපන්යිනධ සදුවීම් මාධය ශරශා දිපනන් දින ලාර්ත්ා පේ. 

මත්ද්රලය ශා මත්ඳැන් භාිනත්ය පම් සයලු සදුවීම් ඳසුඳව ඇති අදෘයමාන බපේෙයක් පව ක්රියායරන බල පබොපශා 

සදුවීම් නිරීක්ණය යෂ ඳසු කිල ශැකි ය. එබැිනන් රටය තිරවාර යශගුණ ළිරි ඳැලැත්මක් උපදවා මතින් පත්ොර රටක් 

බිහි කිරීමට යටයුතු යෂ යුතු ය. 

 

(ඉ)  නිමාලක් නැති පලපශවයර ත්රෙයාරි අධයාඳන රමයයට අනුෙත්ල සටින අලවනථාලය දී  බහුත්රයක් ඳාවල් සසු  

දරු දැරියන්පේ ජිිනත්පයන් වාහිත්යය පබොපශා ඈත්ට පෙොවන ඇත්. වාහිත්ය පඳොත්ඳත් කියවීමට ිනපේපයන් ඳාවල් 

යන ශිය ශියාලන් තුෂ ඳලා එත්රම් පශො ආයල්ඳයක් නැත්. කුඩා යාපේ සට දරුලන් වාහිත්ය පඳොත්ඳත්ට 

නැඹුරු කිරීම තුෂ ඔවුන්පේ රවඥත්ාලත්, ඳරියල්ඳන ක්තියත් ලඩලාලීපම් වුලමනාලක් පදමේළියන් තුෂ ද 

පනොමැත්ත්ා පවේ ය. පමම  යනොවකදායය ත්ත්ත්ලය මත් අඳ රපේ ජන ජීලනය පයපරන් වාහිත්ය යන ල නය ඳලා 

අතුරුදශන් ලන්නට ලැඩි  දලවක් ෙත්  පනොලනු ඇත්. 

 

(ඊ) ක්රීඩාල යලදා පයපවේ බිහි වී ද  යන්න නිනතවත්ල කිල පනොශැකි ය. එය මානලයා ශිනටා ාර  ෙත් වීමට පඳර සට ම 

ඳැලත් ආ බල ිනශලත් මත්ය යි. ක්රීඩාල මක න් උශපේෙයර වතුටක් ද ශැකි ය. එපවේ  ම  ජිිනත්යට බා ෙත් ශැකි 

ආදර් ද රැවකි. වමවනත්යක් පව ෙත් ිනට කුමන ක්රීඩාලකින් වුල ද බා ෙන්නා ුටහුු ල මානසය ශා යායිය සුලය 

වශා වෘජු පව දායය පලයි. 

 

            (කුු  25යි) 

 

 



 

සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය  අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 

 

3. ඳශත් දැක්පලන ඳාඨය ල න 50 - 60 අත්ර ලන පවේ වාරාිංය පයොට ලියන්න. ඔබ පයද ල න  විංඛයාල 

වාරාිංපේ අෙ ලියන්න. 

 

  වර වමාජල විංවනයෘතිය ඳලරා දීපම් යාර්යයට ලැඩි ප්රමුඛත්ලයක් දරනු ැබුපේ ඳවු ිනසනි. 

නමුත් ලර්ත්මාන විංකීර්ණ වමාජල ක වශා ලැඩි ම  අලධානයක් ඳාව  පලත් පයොමු වී ඇත්. ඳවු තුබඳන් 

විංවනයෘතිය ළිබඳබ මූලිය අලපබාධයක් ත්ල දුරටත් ැබුණත් ඳාව මඟින් භාාල උඳපයාක  යරෙනිි න් විංවනයෘතිය 

ඳැතිරවීමට යටයුතු පයපර්. ඳාවක් තුෂ දී වමාජ ඉපෙනීම ාවනත්රීය ිනයමාාල තුබඳන් පමන් ම වදා ාර ිනය 

මාාල තුබඳන් ද බා පදයි. ජීලත්ලන වමාජපයන් ඔබ්බට පෙොවන ජාතිය ශා ිනනල විංවනයාතිය ඳලරා දීපම් ුටළුල් 

යාර්යය ද ඳාව පලත්ට ැබී ඇත්. 

  ඳාවල් විංවනයෘතිය ාවනත්රීය විංවනයෘතියක් පව ළිබඳෙැපන්. එරික්වන් ිනසන් ඳාවල් විංවනයෘතිය 

ළිබඳබ සදු යර ඇති ිනග්රශය ඇසුරින් පඳනී යන්පන් එය ාවනත්රීය අරමුු  රමලත් පව වාක්ාත් යර ෙැනීම වශා 

වම්ප්රදාය ඇසුරින් පෙොඩනො ෙත්  අධයාඳන ක්රියාලලියක් බලයි. ඳාවය යශඳත් විංවනයෘතියක්  පෙොඩ නො ෙැනීම 

ඳාවපල් යාර්ය විංිනධානය වතු ක්තියක් පේ. නනතිය බැඳීම්ලලින්  පත්ොරල ඳාවල් විංවනයෘතියක් පෙොඩනො 

ෙන්පන නම් එත්ැන ඉත්ා හිත්යර ඉපෙනුම් ඳරිවරයක් ද  නිර්මාණය පේ. ඕලන්වන ශා වනපටන්පශාප් ඳාවල් 

විංවනයෘතිය ළිබඳබ ල ිනනලිනදයා සසුන් ඇසුරින්  යෂ අධයයනපේ දී    ෂමයාට ඳාව පබපශිනන් හුරුුටරුදු ත්ැනක් 

බල ශඳුනා ෙැණින. එය ඳවු, නිලව, යණ්ඩායම පශා උත්ඳත්ති වනථානය පව ශඳුන්ලා ඇත්. ිනදුශල්ඳති, 

පදමාළියන්, පඳාණය යරන්පනක්, ි ්රපයක්, මඟ පඳන්ලන්පනක් පව ශඳුන්ලයි. පමබඳු ලාත්ාලරණයක් තිබීම 

දරුලාපේ අධයාඳනපේ වාර්ථයත්ලයට පශේතුලන බල ඳැශැදිලි යරුණකි. සසුන්පේ අධයාඳන වාධනය පයපරහි 

ඳාවල් විංවනයෘතිය අදෘයමාන පව බඳානු ඇත්. 

 

4. ඳශත් වශන් පේදය කියලා අවා ඇති ප්රනනලට ළිබඳතුරු වඳයන්න. 

  ඉපෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියාලලිපේදී ෂ්යයා ළිබඳබ අලපබාධය ගුරුලරයාට ඉත්ා ලැදෙත් බල              

“ පජාන්වන ඇඩම්වන” අධයඳනඥයා පඳන්ලා දී ඇත්. ක අනුල උෙන්ලනු බන ිනය ශා ඉපෙන ෙනු බන ෂමයා යන 

ින ය පදය පයපරහි ගුරුලරයාපේ අලධානය පයොමු ිනය යුතු ය. ි න් ලඩාත් ලැදෙත් ලනුපේ ෂමයා ළිබඳබ 

දැනෙැනීම යි. ෂමයින්පේ ශැකියාලන් ිනිනධ ය. ෂමයින්පේ ප්රබත්ා පමන් ම දුබත්ා ද ගුරුලරයා දැන සටිය යුතු ය. 

වාමානය ෂමයින් පමන් ම ෙැටලු වහිත් ෂමයින් ද සටිති. උදාීනන බල,  ර්යාමය ෙැටලු, මත්ය ත්බා ෙැනීපම් 

අඳශසුත්ා, පත්රුම් ෙැනීපම් අඳශසුත්ා, ඉන්ද්රීය ආබාධ, තවත්ත්පේෙ ෙැටලු ආදී පනොපයක් ෙැටලු වහිත් ෂමයි සටිති 

ඔවුන් පයපරහි මැදිශත්ල උපප්ක්ාපලන්, ඉලීනපමන්, උනන්දුපලන් ඔවුන් තුෂ ද යම් ඉපෙනීමක් ඇති යරලීපම් 

යයත්ාලක් ගුරුලරයාට තිබිය යුතු ය. ඔවුන්පේ ෙැටලුපේ වනලභාලය එයට පයදිය ශැකි ප්රතියර්ම අනුෙමනය යෂ 

යුතු ක්රියාමාර්ෙ ශා ෂමයින්පේ බුශ ම මේටම් ශා ායයත්ා නිලැරදිල පත්රුම් ෙත්පශොත් ඉෙැන්වීපම් යාර්යය වාර්ථය 

යර ෙැනීමට මශගු ළිවකබයක් ලනු ඇත්.     

    

    



 

සිංශ භාාල ශා වාහිත්ය  අ.පඳො.ව. (වා/පඳෂ) 

6 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධයාඳන කයයය  පත්ොරතුරු ශා වන්නිපේදන ත්ාක්ණ ාඛාල 

(I). ශියයා ළිබඳබ අලපබාධය ගුරුලරයාට ඉත්ා ලැදෙත් බල පඳන්ලා දුන්පන් යවුද    

(II). පමහි වශන් ලන ගුරුලරයාපේ අලධානය පයොමු ිනය යුතු ින ය පදයක් නම් යරන්න.  

(III).  ෂමයින්ට ඇති ෙැටලු කිහිඳයක් පමහි වශන් පේ. ඉන් 2ක් නම් යරන්න.  

(IV).  ෙැටලු වහිත් ෂමයින්ට ඉෙැන්වීපම්දී ඉෙැන්වීම් යාර්යය වාර්ථය යර ෙැනීමට ගුරුලරයා වතුිනය යුතු ගුණාිංෙ                 

 02 ක් නම් යරන්න. 

(V).  ඳශත් වශන් ඳදල පත්රුම ලියන්න. 

  (අ) .  යයත්ාල 

  (ආ) .  උදාීනන  

 

           (කුු   2  X 5 = 10 )  

 

05. වනලයිං රැකියාලක් ආරම්භ කිරිපම් බාපඳොපරොත්තුපලන්  ඔබ ිනසන්  ඳසුක ය මාවපේ දී ABC  ආයත්නපයන් ි  

දී ෙත් මශන මැෂිපම් යාර්ි ය පදායක් නිවා පම් ලන ිනට අක්රි  ත්ත්ත්ලපේ  ඇත්. එනිවා එය යථා ත්ත්ත්ලයට ඳත් 

යර ෙැනීමට අලය උඳපදවන ශා වශය ඉල්ා සටිි න්  ABC ආයත්නපේ යෂමනායරු  පලත් යලන ලිළිය ලියන්න. 

 

          (ල න 100ක් ඳමණ වෑපශේ) 

 

නැත්පශොත් 

 

  ඳසුක ය දිපනය පඳො/අත්ත්රෙල්ෑල මශ ිනදුශපල් දී ඳැලැත් ව නිලාවාන්ත්ර ක්රීඩා උපෂ ලාර්ත්ා  

කිරීමට ක ය ුටලත්ඳත් ලාර්ත්ායරුලන් අත්ර  න්දන අක්යරලත්ත් එක් අපයකි. ෙරු ක්රීඩා අමාත්යතුමා ප්රධාන 

ආරා මත් අමුත්ත්ා පව වශභාක  ව පමහි ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්, යාඳ අධයාඳන අධයක්  ප්රමුඛ රාජය 

නිධාරින් රැවක් ද ආදි  ශිය, පදමාළිය, ප්රභූ වශ ශිය ශියාපලා ද වශ. 

  ක්රීඩා ත්රෙලලින් අනතුරුල  ඳැලති  ත්යාෙ ප්රදාපනාත්වලය අලවානපේ සය අදශවන දැක් වු 

ඇමතිලරයා ප්රයා යපෂේ ත්ම සසු දිිනය අද දින යබඳත් සහිඳත් ව බලත්, ජීිනත්ය වාර්ථය යර ෙැනීමට ක්රීඩා ළිටිය 

තුබඳන් ද අත්දැකීම් පබපශිනන් ඉලශල් ව ආයාරයත් ය. 

  රමය, සුරමය, සුභ නිලාව තුපනන් සුභ නිලාවය වමවනත් ූරරත්ාල දිනා ෙත් අත්ර ළිබඳපලබඳන් රමය, 

සුරමය පදලන ශා තුන්ලන වනථාන දිනා ෙත්පත් ය. ක ක ලයවන යාණ්ඩයන් ූරරත්ා ප්රදානපයන් ඳසුල අලවානපේ ඳැලති 

වරඹ වන්දර්නය යාපේත් සත් ඇදෙත් අිංෙයක් ිනය.  

   න්දන අක්යරඳත්තු ඔබ යැයි සත්ා අත්ත්රෙල්ෑල මශ ිනදුශපල් නිලාවාන්ත්ර ක්රීඩා උපෂ ළිබඳබ 

ුටලත්ඳත් ලාර්ත්ාලක් ළිබඳපය යරන්න. 

               (  න 100ක් ඳමණ වෑපශේ) 

            (කුු  15 යි) 




