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සැලකිය යුතුයි, 

 සියලුම ප්රශ්නෙ වල  පිිතතුර සපයන්ෙ 

 අංක 1 සි  40 නෙක් ප්රශ්නෙ වල ිවවැරි  න   වාා්  ැැළනපෙ න   පිිතතුර නොරන්ෙ. (ිභාාැනදී  පිිතතුු  සැපීමම 

සඳ ා බහුවරණ කාදාසියක් සපයනු ලැනේ) 

 අංක 1- 4 නෙක් ප්රශ්නෙ වල රි  ඳි  නකා නසන අ්ථයය  වාා්  සීපප අ්ථයය නදෙ වනෙය නෙ රන්ෙ. 

 

1. අධ්යක්ෂවරයා ැ්  ීරරණ  මසන නපට්ටිය  යෑම පිිතබඳව නසනවකනය  පුදුමය  ප්  නවති. 
i. රටුවී තිබීම    ii.    ිවශ්නඵල නදයක් වීම  
iii. ක්රියා් මක වී නොතිබීම   iv. වා්ොව  ඳතුළු වී තිබීම 
 

2. අධ්යාපෙනද කටුනකාන ාල්  ැරවීම ැැෙ එතුමා සිය කථයානේී  දැඩිව අවධ්ාරණය කනළනය 

i. කැලෑ එලිකිරීම  ii. පේ  සම්මෙ කිරීම iii. එනරහි වීම iv. බාධ්ක රව්  කිරීම  
 

3. නකානල් ව ලා ැැහීනමන් ප්රශ්නෙය අුලල්වෙ බව ිභදු ල්පතිතුමා පැ ැි ලි කනළනය 

i. යමක් සැවීනමන්    ii. කාඩ් නසල්ලම් කිරීනමන්   
iii. නසිභය නො ැකි                iv.වීනමන්මුදල් වංනා පකිරීනමන්  
 

4. මැදනපරි ැ නැාසන පැමිණි ඔහුනේ පම්නප ි ය ඳමම  කිසිනවක් කැමති නොවූ  

i. උැ්  වනෙ  ii. නබාු  පුරසාරම් කීම iii. ධ්ෙව්  කම් iv. සියලු ිභසනෙර 
 

 අංක 5 සි  10 නෙක් ඳති ප්රශ්නෙවල හිසනෙැන් වල  ුදදුුද පදය නයාදන්ෙ 

5. ෙමා අසා ඳති කියවා ිභ ඳති නේ ඳුදනරන් ............................ මගින් නැාාෙැගූ යථයා්ථයය ිව්මාණනද අන්ේැෙ 

නවයි. 

i. ධ්විවපූ්ණ  ii. වානයා්ථයය iii. අවසනනථය චිෙ iv. පි කල්පෙය 
 

6. නැාිභෙැෙ සමැ ...................... ම බැඳුනු අනෙක් ම ා්ඝ ිව්මාණය වැව ය. 

i. ශිෂන ානාරනද  ii. ස නය ගීොව iii. අෙයන්ෙනයන් iv. බීජනර පෙය 
 

7. වනෙ ද සන ැණෙකින් කිව යුතු නදයක් එක් ප්රබල .............................. කිව  ැකිය  

i. ොදයකින්  ii. ආෙතියකින් iii. ිභරාමයකින් iv. සංනක්ෙයකින් 
 

8. ග්රාීපය ප්රනේශ්යන්හි දක්ෂ දු වන්  සමාජනද ර ළ සනථයරවල  ............................ වීනම් හිණි මැ මධ්ය ම ා ිභදයාල 

ිභය 

i. වසන්   ii. සම්ප්රාප්ෙ iii. ප්රතිප් ති iv. ිභනේනෙය 
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11 ශ්රේණිය 

කාලය පැය තුනයි. 
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m<uq jdr mÍlaIKh - 2020 21 S I, II, 
III 



OL/2020/21-S –I /RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 

 

9. ඒ ාාෂාව කථයා කිරීම  රමිහිි ය, රසව්  ඳමතුනමන්  ා ..................... ාාවනයන් පි පූ්ණය 

i. වාේ ශ්ක්තිනයන් ii. අභිමාෙනයන් iii. ප්රතිාාවනයන් iv. ජෙකාන්ෙ 
 

10. සංනාරක ජීිභෙනයන් මිී  එක් ෙැෙක ී ්ඝ කාලයක් ජීව් වීනම් පුු ේද  ෙැඹුු වූ . ඒය  ඳුන්වන්නන් ..................... 

යනුනවිව 

i. සනිරවාමොව  ii. ලියාපි ංචිය iii. සනථයාවරාාවය iv. වළවාසසනථයාෙ 
 

 11-15 නෙක් වාකයවල දක්ෙ  ලැනබෙ වරද ුමමක්ද යන්ෙ රි ි ප්  නකා  ඳති ප්රකාශ් අෙනරන් නෙ රන්ෙ 

11. රක්මිවන් ිභසි ය යු් න්  කොකරෙ ාාෂානවන් නපා්  ලිිභය යුතුය 

i. ලිිභය යුතුද යන්ෙ නොනයාදා ලිිභය යුතුය යැයි නයී ම 
ii. ලියනු යුතු යැයි නොනයාදා කාකරෙ ාාෂානවන් යැයි නයී ම 

iii. නල්ඛෙ රීතිනයන් යැයි නොනයාදා ලිිභය යුතුයැයි නයී ම 
iv. අනුක්රමනයන් යැයි නොනයාදා රක්මිවන් යැයි නයී ම  
 

12. ුදද් ෙනේ උපනදසන සාමාජිකයන් නොමැ යවෙ ුදලුය 

i. සාමාජිකනය  යැයි ිභය යුතු ෙැෙ සාමාජිකයන් යැයි නයී ම 
ii. ුදදන්ෙ දුන් උපනදසන යන්ෙ නවනුව  ුදදන්ෙනේ උපනදසන යැයි නයී ම 
iii. නොමැ  යන්ෙ නොනයාදා නොමැ යයි නයී ම 
iv. යවෙුදලු යන්ෙ නවනුව  යෙ ුදලු යැයි නයී ම 
 

13. නය ජොනවන් කියනවන්නන් ර  රැකීම  එකානමන් ෙැගී සිිය යුතුය 

i. සිිය යුුමම යයි අවධ්ාරණය නොනකා  තිබීම 
ii. නය ජොනවන් රි ි ප්  නවන්නන් යයි නොකියා කියනවන්නන් යයි නයී ම 
iii. සිිනු යුතුය යැයි නයී ම නවනුව  සිිය යුතු යැයි නයී ම 
iv. ෙැගී සිිය යුතු බවය යෙ නයදුම නවනුව  ෙැගී සිිය යුතුය යැයි නයී ම 
 

14. මාමා දැන් රක්ෂාව කරන්නන් රථයවා ෙ මිලය  ැැනීම  ා ිභුමණෙ සනථයාෙයකය 

i. ිභකිණීම කරෙ යැයි නොනයාදා ිභුමණෙ යැයි නයී ම 
ii. මිලය  නැෙ යන්ෙ නවනුව  මිලය  ැැනීම යයි නයී ම 
iii. දැෙ  රක්ෂාව කරනුනද යැයි නොනයාදා දැන් රක්ෂාව කරන්නන් යැයි නයී ම 
iv. නවළඳාම් කරෙ යන්ෙ නවනුව  ිභුමණෙ යැයි නයී ම 
 

15. ම  කියන්ෙ  ඳ් න්  සියලු නදොම එකානමන් සමගිනයන් ෙැගී සිටීම  අධිෂනඨාෙ කරනැෙ සිටීමයි 

i. කියන්ෙ  ඳ් න්  යැයි අෙවශ්ය නකා සක් නයී ම 
ii. ෙැගී සිටීම නවනුව  සිටීමයි යන්ෙ නයී ම 
iii. සිිෙ බවය යැයි නොනයාදා සිටීමයි යන්ෙ නයී ම 
iv. එකානමන් යැයි කියා සමගිනයන් යැයි ෙැවේ  කීම 

16. අක්ෂර ිභෙයාසය ිවවැරි ව නයී  ඳති පද නප්ලිය නෙ රන්ෙ 

i. ෛ එරාවෙ, එිතනපන ලි, අායවකාස, උුදළු ිභුදළු 
ii. නසවෙැල්ල, ිභශ්නනල්ෂණ, ිභනශ්නෂණ, ිභම්ශ්ණ 
iii. නලෞඛික, යථයාවනබ ධ්, ප්රසනථයාව පිු ළු, ප්රතිෂනඨාපෙ 
iv. ිවලධ්ාරී, ිවෂනප්රනය ජෙ,  නජය තිෂ, කාලජනේදය  

17. මුලින් දැක්නවෙ පදය  සාමාෝථයයක් නොනදෙ පදයක් ඳතුළ්  වරණය නෙ රන්ෙ 

i. උපනේශ්ය - අවවාදය, අනුශ්ාසෙය, දැෙමුතුකම, ඔවදෙ 
ii. කෙැාටුව - ෙැුලල, සන්ොපය, නේදය, උද ස 
iii. නකට්ටටු - කෘෂ, කැ ැටු, නක්ාෑි , වැ ැු ණු 
iv. උැ්  - ිභේව් , ිභය් , පැණසර, ිභේධ් 
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18. ිභු ේධ්ා්ථයව්  පද යුැලය සහිෙ වරණය නෙ රන්ෙ 

i. මෘදු - සිිවඳු ii. තිමිර - අඳුර iii. පටු් වය - නක ඩු iv. ිව්ණය - ිවැමෙය 
 

19. “හිු  උදාවෙ නෙළුම් මල් පිනපයි” යෙ වාකයනද උදාවෙ යන්ෙ,  

i. පූ්ව ක්රියා පදයකි    ii. අසම්ාාවය ක්රියා පදයකි 
iii. මිශ්ර ක්රියා පදයකි    iv. අීරෙ කාල ක්රියා පදයකි 

 
 
20 ස  21 ප්රශ්නෙ වල වැරි  අද ස සහිෙ වාකය නෙ රන්ෙ 
20. i.    ද්පය යන්ෙ අ ංකාර යන්ෙ  ප්යාය පදයකි 

ii. දු වා ඳතුනකන් ායින් ම ඩින්  ැඞීය. රි  ඳි  පදය ක්රියා ිභනශ්නෂණයකි  
iii. “දුමෙ” යෙ පදනද දු යනු උපස්ැයකි   
iv. දක්ෂ කතුවනයුම වන්නන් නකනසනද? යෙ වාකය වයාකරණානුලවලව ිවවැරි ය 
 

21. i.  “නෙනම්” යන්ෙ පුු ෂ ලිංැ ඒකවනෙ ද “නොනම ” යන්ෙ සනී ලිංැ ඒකවනෙ ද නේ 

ii.  “නක ” “නකායි” “කවරහුද” ආී  පද නයාදා ප්රශ්නෙ ඳමනම්ී  උක්ෙය උක්ෙ සනවූපපනයන්ම සිටී 

iii.  “සමැ” “කැටුව” යෙ ිවපාෙ එක්ව යෙ අ්ථයය ැනී. එිභ  ඒ සමැ ඳති ොමපදය අනුක්ෙ නේ 

iv. වයංජෙයකය පරව බැනඳෙ “්” නවනුව  න්ඵය්  වයංජෙයක  පරව බැනඳෙ “ය” නවනුව  රකාරාංශ්ය්   

නයා දනු ලැනේ. 

 

22. ී  ඳති වනෙ නැානු අතුි න් අනෙයාෙය වශ්නයන් ලංවෙ කා්යයන් සමැ බැඳී නොපව් ො පද නප්ලිය වන්නන්, 

i. නකාන ාඹ,  ල්මිල්ල, බුරෙ, වීර 

ii. සරම, බැිවයම, කමිසය, අමුාය 

iii. කඩුව, නපාල්ල, දුන්ෙ, නබානලාක්කය 

iv. මාල, වලලු, මුදු, නෙ ඩු 

 

23. අ්ධ් සනවර පමණක් ඳතුළ්  වාකය නෙ රන්ෙ 

i. ය  ර  ල  ව  ii. ය  ම  ම  බ  ව  iii. ැ  ඞ  ද ඹ   iv. ශ්  ෂ  ස     
 

24. මුලින් ී  ඳති වයාකරණ ප්රව්ැය  අය්  නොවෙ පදයක් සහිෙ වරණය නෙ රන්ෙ 

i. ක්රියාපද - ිවනර ගිනව් වා, එනු, එමින්, කරෙ ii. ිවපාෙ      - පො, එපා, මු් , අනු 
iii. ෙේධිෙ - ළැි යා, පාපීය, ජාතික, මූලික  iv. කෘදන්ෙ   - බලෙ, කියූ, ෙැිලි, ැැයුමන් 

 

 අංක 25-26 ඳති එක් එක් ප්රකාශ්ෙනයහි අද ස  වාා්  ැැළනපෙ ප්රසනොව පිු ළ නෙ රන්ෙ 

25. ිවසි ඵල ලබාැෙ නො ැකිවීම   

i. ැනෙන් ි ය බී මුහුද  ආ වාන්ො නසන   ii. ද්  ෙැතිදා උක්දඞු ගිිව ෙපින්ෙද? 
iii. බ්  ඳති දා නකාසන ති් ෙලු   iv. ැැරඞින් නපනන් කරන්ෙ   දෙවා වනේ 
 

26. වැරි  කු වානැන්ම පිහි  පැීරම 

i. න ාරානැ අම්මානැන් නප්ෙ ඳහුවා වනේ ii. බල්ලානේ වැනඩ් බූු වා නකු වා වනේ 
iii. ෙයි නපානළාං දබරය වනේ   iv. කපන්  බැි  අෙ රඹින්ො වනේ  
 

27. ප ෙ ී  ඳති අක්ෂර ැැලපීනමන් සූනෙය වෙ ිවවැරි  පුේැල ොමය ඳතුළ්  වරණය වන්නන්, 

i. බු  දු  හු  අ  නස  න්  නස  ි   අ   ii. ර  නෙ   ම  ්   ජ  ම  ය  ෙ  ්   ල 
iii. ම  ල  ිභ  ුම  ර  මා  ්   ෙ  ර  ම  ැ  iv. ක  ෙ  යා  ජි  නසන  බි  ො  ක  ය 
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28. ශිෂයාව යෙ පදනද අිවයමා්ථය ඒකවනෙ අනුක්ෙපදය සහිෙ වරණය නෙ රන්ෙ 

i. ශිෂයාවන්     ii. ශිෂයාවක් 
iii. ශිෂයාවක     iv. ශිෂයානව  

 
29. ැයන්ෙ, ෙ ෙවා, දුවයි, බලති යෙ ක්රියාපදවල ධ්ාතු ප්රකෘති පිිතනවලින් 

i.   ැය,  ෙ ,  දුව,  බල      ii. ැසා, ෙ ා, දුවා, බලා  
iii. ැයයි, ෙ යි, දුවයි, බලයි   iv. ැැයූ, ෙැටූ, ි වූ, බැලූ 
 

30. වෙ + මුතු එයින් + ඈෙ  න ද + ෙඹ + පලා යෙ පද ිවවැරි  නලස සන්ධි කර ඳති පද නප්ලිය නෙ රන්ෙ 
i. වංමුතු  එයිෙෑෙ   දෑෙ   ෙම්ිභලා  ii. වැමුතු  එයින්ඈෙ   නදඅෙ    ෙම්බිභලා 
iii. වංමුතු  එයෙැෙ   අ් නදක   ෙඹපලා iv. වැතු   එයින්එ ා  දෑෙ  ෙඹරලා  

 

 අංක 31-35 දක්වා ී  ඳති වාකය අතුනරන් වයාකරණානුලවලව ිවවැරි  වාකය නෙ රන්ෙ 
31. i.  නදරනට්ටම ිවනය ජිෙනය  ඳමතිවු  රි ි නද ගිිභුදම  අ් සන් ෙැබූ  

ii. පළා්  සාානේ සභිකයන් ිභසින් ඳමතිතුමා පිිතැැිවණි 
iii. ක්රීාකනය  පුහුණු කරනු ලැබුනේ උපනේශ්කවු ය 
iv. සම ු  නපා් ප්  කියවීනමන්ම දැනුම ි යුණුකරැනී  
 

32. i.  උේ  නනය ැනයන්  ා පි ෙයාැනයන් ක්රියාකළ අනප් ජාතික වීරයන් සියලු බාධ්ා ජයැ්   
ii. අපරාධ් මැාලීම සඳ ා නපාලිසන ිවලධ්ාරීහු ම ජෙ ස ායද ලබාැෙ යුතුය 
iii. මා රි ි  ි ෙක ැම  එතියි සිෙමින් පියානණ  කල් නැවති 
iv. අපකිසිනවුම  බිය නොනේයැයි කීනමන් න ිතවන්නන් අපතුළ ඳති බියමය 
 

33. i. කලාකාීප ෙු ණයා ිභසින් රෙ ල රි කරන්නන් ිභශ්ාල ධ්ෙයක් වැයකරමිිව  
ii. අළුතින් ප් වී ආ නල්කම්තුමා දක්ෂනයක්ද?  
iii. අද රැසනවීම  නසනවක නසනිභකානව  පැමිණ ෙැෙ 
iv. නම් නේශ්ෙය පව් වමියි ඒදා මම නපානරාන්දු වූ බැිභන් අද පැමිණිනයමි 
 

34. i. නමර  පැමිණි රංග්රීමහු මුලී  පාලෙය කනළන මුහුදුබා ප්රනේශ් පමණි  
ii. අනශ් ක නක්රව්ීරහු පි ර වල ද ධ්්ම දූෙනය  යැවූ  
iii. නසනවකයන් ිවයමිෙ කාලයතුළ වැා නකා ස ිවම නොකරතියි සිතූ සනවාමියා අතිකාල ක්රමයක් නය ජො කනළනය 
iv. මෑණියන් ිභසින් අපි ිවරුමු වම රක්ෂා කරන්නීය 
 

35. i.  සැකකු වන් රක්ිෙ බන්ධ්ොැාර ැෙකරනු ලැබූ  
ii. ළමයා ිවසි රනැනීනම් නයනේ ෙම් ඔහු උැෙුම වනු ිවසැකය 
iii. ිභදු ල්පතිතුමා සාාව අමො සාරව්  කථයාවක් පැවැ් වූ  
iv. ිභිභධ් ප්රසංැනද අමු් නෙක් නලස මා ද ඳරයුම් ලද ෙමු්  මම එහි නොගිනයමි 
 

36. “රො රක්මිවන් ිභසි ය යු් න්  කොකරෙ ාාෂානවන් ලිිභය යුතුය” 
i. ලිිභය යුතු නොනේ යන්ෙ ලිිභය යුතු යැයි දැන්වීම  
ii. ලිිභය යුතුද යන්ෙ නවනුව  ලිිභය යුතු යැයි රි ි ප්  කිරීම 
iii. ලියෙ ාාෂානවන් යැයි නොලියා කො කරෙ ාාෂානවන් යයි නයී ම 
iv. ක්රමානුලවලව යන්ෙ නවනුව  රො රක්මිවන් යැයි නයී ම 
 

37. සාාපතිතුමානේ කොව සාමාජිකයින් නොමැ යෙ ුදලුය 
i. සාාපතිතුමානේ කොව යන්ෙ නවනුව  සාාපතිතුමා පැවැ් වූ කථයාව යැයි නොනයී ම  
ii. සාමාජිකනය  යන්ෙ නොනයාදා සාමාජිකයන් යැයි නයී ම 
iii. යවෙුදලු යන්ෙ නවනුව  යෙුදලු යැයි නයී ම 
iv. නොමැ යන්ෙ නවනුව  නොමැ  යැයි නොනයී ම 
 
 
 



OL/2020/21-S –I /RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 
 

 අංක 38-40 නෙක් ප්රශ්නෙවල මුලින් ී  ඳති ප්රකාශ්ය  වාා්  සීපප අ්ථයය ලබාී  ඳති වරණය නෙ රන්ෙ 
38. සාහිෙය කෘතිනද අන්ේැෙය ිව්මාෙකු වා නේ අ් දැකීම් මෙ පදෙම් නවයි. ඔහු අසා දැක තිනබෙ ිභඳ ඳති නේ 

ඳුදනරන් පි කල්පෙය මගින් නැාාෙැගූ යථයා්ථයය ිව්මාණනද අන්ේැෙ නවයි. 
i. සාහිෙයකු වානේ පි කල්පෙය ්  අන්ේැෙය ්  න නතුවන්නන් යෝථයය ිවසා ඳතිවූ අ් දැකීම් සම්ාාරයයි 
ii. ිව්මාණකු වානේ අ් දැකීම් ඳුදනරන් පි කල්පෙනයන් මතු කරැ්  යථයා්ථයය ිව්මාණනද අන්ේැෙය නවයි 
iii. බිහිවෙ යථයා්ථයය සාහිෙය කු වානේ අ් දැකීම් මෙ අනුව පි කල්පෙය නකන් 
iv. සාහිෙය කෘතිනද අන්ේැය අ් දැකීම් මෙ පිහි ා පි කල්පෙය කිරීනම් අන්ේැෙය අ් දැකීමකි 
 

39. රනො රීතිය යනු ාාෂා සාහිෙයනදී  ිභශිෂනඨ නලස නකනරෙ පද ැැලපීමයි. එය නල්ඛකයානේ වනෙ නෙ රාැැනීම  ා 
වනෙ ැැලපීම්  කථයෙ ක්රමය්  යෙ නදනකහිම සංකලෙනයන් සකසනවෙ ප්රකාශ්ෙ උපක්රමයකි 
i. ආකාර නදකක වනෙ සංකලෙනද ප්රකාශ්ෙ උපක්රමය රනො රීතියයි 
ii. ාාෂා ාාිභෙනදී  මො නලස වනෙ සැකුදනමන් ැැලපීම යනු රනො රීතියයි 
iii. නල්ඛකනයුමනේ වනෙ සැකුදම  ා කථයෙ ක්රමනද ැැලපීනමන් ිභසනෙර නකනරෙ ප්රකාශ්ෙ උපක්රමය රනො  

              රීතියයි 
iv. ිභශිෂන  පද ැැලපීම්  නල්ඛකයානේ ප්රකාශ්ෙ උපක්රමය්  වන්නන් රනො රීතියයි 
 

40. ාාෂානේ ාාිභෙ ගුණය යනුනවන් අද සන වන්නන්, 
i. වයංැා්ථයවලින් පි නප ිෙ වාං මාලාවක් නයාදා ැැනීනම්  ැකියාව 
ii. සින්  ඳතිවෙ ප්ර ්ෂය ව්ණො කිරීනම්  ැකියාව  
iii. සමාස පද බහුලව ාාිභෙ නකා  ිව්මාණය රසව්  කිරීනම්  ැකියාව 
iv. ාාවයන් ප්රනබ ධ්ව්  නකා  අ් දැකීම  ස ාාගී කරවා ැැනීනම්  ැකියාව  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OL/2020/21-S –II /RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 
 

සිං ල ාාෂාව  ා සාහිෙය II 

 
සැ.යු. ප්රශ්නෙ සියල්ල ම පිිතතුු  සපයන්ෙ 
කාලය පැය 02 
II පත්රය 
 
1. (1) සි  ( X ) නෙක් ඳති සියලුම අනු නකා සනවල  නකි උ් ෙර ලියන්ෙ. කිසියම් අනු නකා සක  ඔබ උ් ෙර 

නොලියන්නන් ෙම් එහි අංක ලියා රි ි නයන් රරක් අි න්ෙ. 
 

I. (අ) සිං ල අක්ෂර මාලානේ ොලුජ අක්ෂර නදකක් ද උෂනමාක්ෂර නදකක්ද ලියා දක්වන්ෙ 
 

(අ) ....................................................... (ආ) ......................................................... 

II. ඪ  ා ඣ යෙ අක්ෂර වලින්  ඒෙ වනෙ නදක බැගින් ලියන්ෙ 
 

(අ) ....................................................... (ආ) ......................................................... 

 

III. ප ෙ සඳ න් පද නදක ිභසන්ධි නකා  ලියන්ෙ 

(අ) පන්ලක්ෂ - ............................................  දුරානාර - ..................................................... 

(ආ) පිිතතුු  , දෑගුල් යෙ පදවල සන්ධි ොමය ලියන්ෙ 

 

IV. (අ)  නැායම්මිි නැාා ැැසූිභ   ඳුන්වෙ ෙම ලියන්ෙ 

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

(ආ)  උණ පුු ක් ප්රනය ජෙය   නැෙ වක්කා අසල අ වන්නන් ුමමක්ද? 
......................................................... 

 

V. “මූණ රවානැෙ නැාසන නැ   වැි ලා 

පූෙ නූල ඳද දමමින්   බිදලා” 

(අ) ර ෙ කිභ නදපදනයන් පූ්ව ක්රියා පදයක් ලියන්ෙ 

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

(ආ) මිශ්ර ක්රියා පදයක් ලියන්ෙ 

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

VI. (අ)  න නෙ ගිිව ලෑනමන් පුද ප්රථයම ව්ෂාව  ඳුන්වෙ ෙම ලියන්ෙ 

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

(ආ) නැාවීන් “ම ඒකා” යනුනවන්  ඳුන්වන්නන් කුලද? 

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

VII. ප ෙ දැක්නවෙ ක්රියා පදවල ප්රකෘති නවන්නකා  දක්වන්ෙ 

 

(අ)  රකිෙවා - ........................................................ (ආ) නබාෙවා - ................................................... 

VIII. “නුඹ සා මඩුලු සඳ නවල ළපලු  පැ ැපෙ  

උදය’ැ ු ක සද මල් කැෙක සිි           ැෙ”  

ර ෙ කිභ පදවල සඳ  සද අ්ථය නවන් නවන්ව ලියන්ෙ. 

(අ)  සඳ - ............................................................... (ආ) සද - ........................................................... 

IX. (අ)  ශ්ේද නක ෂනද “කලකල” යනුනවන් දක්වා ඳ් න්  ුමමක්ද? 

(ආ)  නේක්ෂකයානද සින්  ුමතු ලය  ා ආෙතිය උපි ම නලස ුමළුැැන්ිභය  ැකි අවසනථයා  ඳුන්වෙ ෙම   

            ලියන්ෙ 

X. ප ෙ සඳ න් වාකයනද වනෙ නදකක අක්ෂර ිභෙයාසය සනදාසන ය. එම වනෙ නදක පමණක් ිවනදාසන කර 

ලියන්ෙ. 

“සිය බිිතඳු දු වා වාාැ්  ැැ ැණිය මාලිැාව අසල වැලනපන්ෙ  වූවාය” 

 



OL/2020/21-S –II /RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 
2. ප ෙ දැක්නවෙ (අ) (ආ) (ර) (ඊ) යෙ ිභසනෙර අතුනරන් එකක් නෙ රානැෙ වාෙ 250 ක  නොඅඩු වෙනසන 

රනෙයක් ලියන්ෙ. වර න් තුළ ඳති අක්ෂරය ඔනේ උ් ෙරපත්රනද ලියා රනෙය ලිවීම ආරම්ා කරන්ෙ. රනෙය 
සඳ ා ුදදුුද මාෙෘකාවක් ද නයාදන්ෙ. 
 

 අන්ේැෙ කු ණු 
 නේද සංඛයාව 
 කු ණු නපළැැසනවීනම්ී  අනුැමෙය කළ  ැකි ක්රියා පිිතනවළ 
 නයාදාැෙ  ැකි මාෙෘකාව  

ආි ය පිිතබඳ මැනපන්වීමක් අදාල ිභසනෙර ඳුදනරන් ලබා ැන්ෙ. 
 
 
(අ)  ව්ෙමාෙය වෙ ිභ  සමසනෙ නල කනද ම පාි සි ක නවෙසනකම් රැසක් සිදුනවමින් පවීර. එක් ර ක අධික 
මෙනලන් මිය යෙ අෙර ෙව්  ර ක දැඩි ිවයෙනයන් පීාා ිභඳී. ිභිභධ් ර වල ජෙොව  ජලය නසායා නබාන   
දුර යාම  සිදුවී ඳ් න්  ජල සම්පෙ මමිෙ ිවසාය. නකනසන නවේ  නම් වෙ ිභ  නැ ලීය උණුුදම වැඩි නවමින් 
පවීර. ිභනශ්නෂනයන් දුප්ප්  ර වල ජෙොව  සිදුව ඳති පීාෙය අති ම ් ය. නම් ේ වය එක් ර ක  පමණක් 
ිභසි ය  ැකි නදයක් නොනේ. 
 
 
(ආ) සංව්ධ්ෙය නවමින් පවතිෙ ර වල ඳති ප්රධ්ාෙ ැැ ලුවක් වන්නන් ිභනේශ් ිභිවමය හිෙයයි. නම් ිවසාම 
නබාන   සංව්ධ්ෙය නවමින් පවතිෙ ර වල් ිභනේශ් ිභිවමය උපයා ැැනීම  දැඩි පි ශ්රමයක් ැනී. නම් ිවසාම 
ර වල් සංනාරක වයාපාරය නකන් දැඩි උෙන්දුවක් දක්වයි. නම් ර වල  න එති ාසික ෙැර, වනෙ දයාෙ, 
හිෙකර නවරළ පි සරය ආි ය ෙැරඹීම  සංනාරකනය  එති. සංනාරකයන් ිවසා සිදුවෙ අහිෙකර ලක්ෂණ 
රව් නකා  නමම ක්මාන්ෙය ි යුණු නකා  අපර  සංව්ධ්ෙය  දායක කිරීම කළ යුතුව ඳෙ. 
 
 
(ර) ශ්රී ලංකානේ ජාීරහු කිහිපයක් නවනසති. ඔුලන්නේ සංසනකෘතිකාංැ ිභිභධ් නේ. එම ිභිභධ්් වය ිවසාම ර ක  
ඳති වන්නන් ිභිභධ් ැැ ළු ස ැෙ ේ ් වයන්ය. ආැම, ාාෂාව, රාම් පි  රණය ආී  ේ වයන් උග්ර අෙ  
 ැනරමින් පවීර. නම් ිවසාම ිභිභධ්් වය තුළ ඒකීය ාාවය ර ක  අවශ්ය නේ. එනසන නොුලෙන ා්  නුදුු  
අොැෙනදී  ම ෙැවෙ නම් ර  යුධ් පිියක් වනු නොඅනුමාෙයි. 
 
 
(ඊ) රනබ ලා, සා්සන, රන්ප්ලුනවන්සා නර ැ අෙර  අළුතින්ම ආැමෙය වී ිභශ්නවීය බලපෑමක් කර නසුද නර ැ 
වලින් සිදුවෙ මරණ සංඛයාව නදගුණ නෙගුණ කිරීම  සම්  ෛවරසන නර ැයකි නකානර ො. නම් ේ වය රො 
නකි කලකින් ිව්මාණය වූවක් නොනේ. අ් ෙනෙ මතික  ා සා සික නලස පි සරය  කරෙ  ාිවය නමහි 
වයාප්තිය  බලපා ඳති එක් ිභනශ්නෂ න නතුවකි. පි සර  ාිවය තුිතෙන් නමහි නේැව්  වයාප්තිය මිිවසා ක යුතු 
කර ඳෙ. බ හිර ර වල ශීඝ්ර ි යුණුව තුිතන් ව්  නම් සඳ ා ක්ෂණික ප්රතිකාර නසායා ැැනීම අමු  වී ඳෙ. 
ශ්නවසෙ පේධ්තිය අක්මෙය කරෙ නමම ෛවරසය මාරාන්තිකය. පි සරය පිි සිදු  ා හිෙකර ෙම් නමය 
වයාප්තිය හීෙ නේ. පි සර සංරක්ෂණය යථයා්ථයයක් කළ යුතුව ඳෙ. සනවාාවධ්්මය අසිි ම් ය. 
 

3. ප ෙ දැක්නවෙ පාඨය වනෙ 50-60 අෙර වෙ නසන සාරාංශ් නකා  ලියන්ෙ. ඔබ නයදූ වනෙ සංඛයාවද සාරාංශ්ය 
අැ ලියන්ෙ. 
 

සෑම පුේැලනයුම තුළ ම කලා ිව්මාණයකින් ිවූපපිෙ ජීවෙ ෙතු සමාජ ෙතු දැකිය  ැකිය. අවනබ ධ් 
කරැෙ  ැකිය. එන ්  එහි ිව්මාපකයා දැකිය නො ැකිය. ිව්මාණනද පුදබිම දැකිය නො ැකිය. නම් 
අද සන සාමාෙයනයන් පිිතැන්ො ෙමුදු ඒවා ඒෙරම් ම ිවරවදය නොනේ. ිව්මාණයන්නේ ිව්මාපකයා 
දැකිය  ැකිය. එහි අ්ථයය ඒ පුේැලයානේ සනවාාවය දැකීම නොනේ. ඳෙැම් ිභ  කෘතියක  වාා්  සීපප වූ 
ිභ  කෘතිනද ිව්මාපකයානේ  ැාු ව, ු ව ගුණ පවා දැකීම  පුළුවෙ. නම් අ්ථය සම්පන්ෙ ක්රියාවක් නලස 
නකනෙුම  නපනෙනු ඳෙ. සැබැිභන්ම නමය ාාවා් මක ක්රියාවක් ිභය  ැකිය. ෙතු එනසන ුලව්  රන් 
අොවරණය වෙ එක් වැදැ්  නදයක් ඳෙ. එෙම් ිව්මාණය නමන්ම ිව්මාපකයා පාඨකයානේ ජීිභෙය  
නකාෙරම් දැඩිව සම්බන්ධ් වන්නන් ද යන්ෙයි. ඒ දැඩි සම්බන්ධ්ය ිවසා පාඨකයා පි කල්පෙනයන් නබාන   
නේ දකී. 
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4. ුදප්රසිේධ් ෛවදයවරනයුමනේ අවමගුල් අවසනථයාවක් ැැෙ ිභසනෙර නකනරෙ  නම් පැි නපළ කියවා අසා ඳති ප්රශ්නෙ 
වල  නකි උ් ෙර ලියන්ෙ. 

ඔබ  කීමි එෙමු්  ෙන් නදසින්  අුල්  
නලාුම ුමාා හිෙව්  දෙ ෙෑ නොෙෑ 
උෙ  දුන් පණ  ා ඔබ ුදන් පණ්  
සිහි කනළ  මුහුනේ අඳුි න්  ම ්  

  
ැමෙ දැක්ම වූනවා්  නවෙදා   ඔනේ 
පිනපෙ මූණු දෙන්  ැම  මාවන්  
අඳුු  වී  ැකිළී ගිය නසන  බල්  

නවෙස නම් ැමනන් දැනුනේ  ෙි න් 

  

බැසමු වැන්නදමු ැ් නෙමු  පන්සිලු්  

පිි කර්  ඳරදුන්නෙමු ල්   නසයින් 

ම ණ මූණ නොවී මඳුම්  ප න් 

වරදකින්ද පියානණනී ඒ ඔනේ 

  

1. උෙ  දුන් පණ  ා ඔබ ුදන් පණ යෙ නයදුනමන් ෛවදයවරයා ැැෙ න ිතවෙ නොරතුු  නදකක් ලියන්ෙ. 

2. නමතුමානේ එදා ැමේ  අද ැමේ  දුටු ජෙයා තුළ වූ  ැඟීම් නවන් නවන්ව ලියන්ෙ.  

3. “බැසමු වැන්නදමු” යෙ ප්රකාශ්නයන් රි ි ප්  වෙ රි යේව සඳ ා වරෙමාෙනද වයව ාර කරෙ නයදුම 

ුමමක්ද? 

4. “පිි කර්  ඳර දුන්නෙමු ල්  නසයින්” යන්නෙන් පුලනල් අය ැැෙ කවර නොරතුරක් න ිත නේද? 

5. “ම ණ මුහුණු නොවී මඳුම්  ප න්” නම් නකා සින් රි ි ප්  වෙ අ්ථයය ෙිව වාකයයකින් ලියන්ෙ. 

 
 
 
 

 
5. නල්ඛකනයුමනේ ගුණ සමු  උ් සවයක  ස ාාගී වූ පුව් ප්  වා්ොකු නවුමනේ දළ ස  ෙක් ප ෙ දැක්නේ. එය 

ඳුදි න් පුව්  පෙක් සඳ ා වනෙ 100 ක පමණ වා්ොවක් ලියන්ෙ. 
මා්ින් ිභක්රමසිං  ගුණසමු ව  
ුමු ණෑැල ෙැර ශ්ාලාව 
2019.11.30 ප.ව. 2.00 – 6.00  
මූලාසෙය පළා්  අධ්යාපෙ අධ්යක්ෂ 
ප්රධ්ාෙ නේශ්ෙය ගුණදාස අමරනසනකර ම ො 
මා්ින් ිභක්රමසිං  ම ො ෙවකථයා නකිකථයා  
රනකනයුම වශ්නයන්, ඔහුනේ කෘති නදකක් ැැෙ සාකජඡාව 
ස ාාගී් වය - ගිහි පැිභි  කිහිපනදෙක් පාසල් සිුදන් 
නමය  සමැාීපව මා්ින් ිභක්රමසිං  සූරීන්නේ ඡයාූපප  ා  
නපා්  ප්රද්ශ්ෙයක් ෙැර ශ්ාලා ූමමිනද පැවැ් ුලිව.  
සංිභධ්ාෙය ඳතුැල්පුර සාහිෙය සමාජය  
 
ෙැෙන ා්  
 

ෙරබාු කම අද වෙ ිභ  පාසල් දු වන් අෙර නබන ිභන් දක්ෙ  ලැනබෙ ැැ ළුවකි. නම් ිවසාම සිදුවෙ නවේ  
ආන්ෙරා ද තිනේ. නම් පිිතබදව පාසල් දු වන් දැනුම්ව්  කිරීනම් වැාස  ෙක් ිභදයාලීමය නසෞඛයය සංැමය මගින් 
සංිභධ්ාෙය නකා  තිනේ. ඒ සඳ ා ප ෙ කු ණු උපනය ගී කරනැෙ ුදදුුද දැන්වීම ක් සකසන කරන්ෙ. 
ි ෙය - 2020.04.05 නප.ව. 8.30 – 11.30 
සනථයාෙය - ිභදයාලීමය කන්ෙන්ැර ශ්ාලාව 
නේශ්ෙය - ිභ.ෛවදය මානෙල් ගීකියෙනේ, ෛවදය සිි ල් ීපැසනෙැන්ෙ 
ස ාාගී් වය - 9 නශ්රනණිය - 13 නශ්රනණිය දු වන් 
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කාලය ලපැය 02 යි 
III පත්රය 

 උපශ්දසේ දී ඇත පරිදි ප්රශ්ේන පකක  පමක්  උ්ත  සපය්න. 
 

1. (1) සි  (x) නෙක් අති සියලුම අනු නකා සන වල  නකි උ් ෙර ලියන්ෙ. කිසියම් අනු නකා සක  ඔබ උ් ෙර 
නොලියන්නන් ෙම් එහි අංකය ලියා රි ි නයන් රරක් අි න්ෙ. 
I. “උපාය ෙම් ෙමා කිම්ද? නම්සා ම ් වූ නොපනේ උපානයකින් වැාුම්  ිවමානවුම්  දුටු දෑ ෙැති” 

(අ)   නමනසන කීනේ කා ද? 
(ආ)  නමනසන කීම  න නතුව ුමමක්ද? 

II. ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
දුමතු රෙෙ ුදරෙෙ රෙ   ලානේ 
උමතු නොවද නකනලසක සිෙ  කානේ 
 
(අ) නමම කිභනද මුල් පද නදක ලියන්ෙ. 
(ආ) “ුමුදම සරානේ පැලද සරානේ යන්නෙහි න් ු ම ලියන්ෙ. 
 

III. “ව න්නසන න  ම  මුසානවයි. මා ිභසින් නබාන   සන්හු දෙැ මරෙ ලද ” 
(අ) “න ම ” යනුනවන් නමහි  ඳුන්වන්නන් ුමමක්ද? 
(ආ) නම් ප්රකාශ්ය ඳතුළ්  නපාෙ අය්  සාහිෙය යුැය ලියන්ෙ 
 

IV. “ඔබ නදනදෙ මා සමැ  
නොආනවා්  යන්  නේ” 
(අ)  නමනසන යාම  අද සන කරන්නන් නකාෙැෙ ද? 
(ආ) නම් ප්රකාශ්ය එෙ ග්රන්ථයනද කතුවරයා ලියෙ ලද සනවයං ලිඛිෙ නි ොපදාෙය ලියන්ෙ 
 

V. “ඔේ.  එය්  නමන  හිියා උඹ ලෙ සල්ලින ම තිනයෙවද?” 
(අ) නමහි “එයා” “උඹ” යනුනවන්  ඳුන්වෙ නදනදොනේ ෙම් ලියන්ෙ. 
(ආ) නම් ප්රකාශ්ය කරෙ අයනේ ෙම ලියන්ෙ. 
 
 

VI. “කඳු බෑුලමක දං -  නබ ිභි පඳුු       ෙලා 
ප ල  ඳී  පරමල් නපති රවෙ   නොළා” 
(අ) නමහි රතිි  පද නදක සම්පූ්ණ කර ලියන්ෙ. 
(ආ) තුන්වෙ පදය පදනද අ්ථයය ලියන්ෙ 
 

VII. (අ) “පාලිධ්ම්ම පදට්ටඨ කොව” ඳුදි න් සකසන කළ ග්රන්ථයය ුමමක්ද? 
(ආ) පාලි ජාෙකට්ටඨ කොව ඳුදි න් සකසන කළ ග්රන්ථයය ලියන්ෙ 
 

VIII. ප ෙ සඳ න් ග්රන්ථයවල කතුවු න් ෙම් කරන්ෙ 
(අ) සාහිෙය ිභදයාව 
(ආ) ෙන්දෙ ගීෙ 
 

IX. (අ) ජෙකිභය අනුරාධ්පුර යුැය දක්වා ි ගු රති ාසයක  ෙෑකම් කියෙ බව පැවනසන්නන් ුමමෙ ග්රන්ථයයක   
           අනුවද? 
(ආ) “නම් වැඳීම් මාෙ නොප අතින් අද ඳමමි”  න   “නම් වැඳීම් මාෙ” යනුනවන් අද සන කනළන ුමමක්ද? 
 

X. (අ) සෑම කො වසනතුවක්ම රි ි ප්  කිරීම  ප්රථයම එම කථයාව දැක්වීම  න නතුව ප්රකාශ් කරෙ ග්රන්ථයය ුමමක්ද? 
(ආ) 5 වෙ කාශ්යප රජතුමා රනො කල දැෙ   මුවී ඳති පැරණිම කෘතිය ුමමක්ද? 
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2. ප ෙ දැක්නවෙ ැදය  ා පදය පාඨ කියවා අසා ඳති ප්රශ්නෙ වල  පිිතතුු  ලියන්ෙ 
I. “ෙැෙ ලද දළ පුඩු නසනස්  ඳති එක් සියයක් රාජාසෙ ආී  වූ පිිතනයල නකා  ෙබෙ ලද ශ්රී භූතීන් දැක ම  

නබ සොණන් ව න්නසන ිභසින් වදාරෙ ලද ක්රමනයන්ම සියල්ල නකා  නසනො මධ්යය  වැද නබාන   නදෙ 

් ශ්ෂෝභ නකා  ෙමන්නේ මියුලු නුවර  පලා ගිය ” 
(අ) නම් පාඨය  ා සම්බන්ධ් සිේධිය නකිනයන් ලියන්ෙ 
(ආ) රි  ඳි  පදවල  අ්ථය සපයන්ෙ 
 

II. “මෑ දන්ො ශිල්ප්  උැ්  න යින් මු්  සයංසිද්ධ නොවන්නන් නේද? ඳනේ එ බෑවුම් පලවා මම්  ශිල්ප උැිවමි” 
(අ) නමසන සිීරම  මුල්වූ අවසනථයාව නකිනයන් ලියන්ෙ 
(ආ) රි  ඳි  පදවල  අ්ථය සපයන්ෙ 
 

III. “ නයාදා සවන් නවණ ෙද රසන     ුදලබව 
ෙදා එකෙ සික් වෙ නොම  සනකාබව 
සදා ුමලය නො ැරම එෙ      අුදබව 
ඒදා ගිනද ි ලුලන් සන්සල          බව 
(අ) වීො ොදය ඳමම ිවසා නමහි කියැනවෙ ස් ් ව ව්ැයා  සිදුවූනද ුමමක්ද? 
(ආ) ඔුලන්නේ පරම්පරා පුු දු නමාෙවාද? 
 

IV. “මුවප්  වූනද - ිවයෙ ිභොනසන 
නම් නමාන ාන්  කිම් කරන්නෙමි නද  
මුළා වී මැ නොනපනන්” 
(අ) ර ෙ ප්රකාශ් කරෙ අයනේ නි ෙනද ිභනශ්නෂ ලක්ෂණ ලියන්ෙ 
(ආ) ප්රකාශ්ය කළ අය අෙතුු ව ුමමක් කනළනද? 
 

V. “අඞල වැාක් ෙෑ ළමයා. මං දැන් න ාඳ ම වයස මිිවන ක්. ම  වාා න ාි න් ඔය ැැෙ දන්ෙ නකනෙක් ෙව්  
නමන  ෙෑ.” 
(අ)  නම් සිේධිය  පදෙම් වූ අවසනථයාව නකිනයන් ලියන්ෙ 
(ආ) ඔහු න ාි න් දන්ො බව  රි ි ප්  කරෙ සාධ්කය ුමමක්ද? 
 

3. (I ) කාය ශ්ක්තිය පරදා බුේධිමය  ැකියානේ ප්රබල් වය කියාපෑම 
(II)  ඒ සඳ ා අවසනථයා  ා සිේධි නයාදානැෙ තිබීම 

උම්මේැ ජාෙකනද එෙ සෙරකන් මන්ත්රණය පාානමන් සි් ැන්ො අයුි න් රි ි ප්  නකා  ඳති ආකාරය 
උදා රණ නදක බැගින් නදමින් ිභසනෙර කරන්ෙ 

ෙැෙන ා්  
(I) ුමාා කළී ම දු වන් ගුණ ද මින් නප ෂණය කිරීම 
(II) ඒ සඳ ා ිභිභධ් කාවය, උපක්රම නයාදා ැැනීම “මුණිසිි පා සිඹිමින්නන්” කාවය පන්තිනයන් රසව් ව කියා ඳති 
ආකාරය උදා රණ නදක බැගින් නදමින් ිභසනෙර කරන්ෙ. 
 

4. I “සාමාෙනයන් පැරණි ැමක  වාා බැේනේැම නවෙසන ැමක්” බවද 
II ඒ සඳ ා ාාෂාව ාාිභෙ නකා  ඳති ආකාරය ද  උදා රණ නදක බැගින් දක්වමින් ිභසනෙර කරන්ෙ.  
 
ෙැෙන ා්   

“ැංැානේ සංගීෙය” පදය පන්තිනයන්  
I. සනවාාව ධ්්මය ආශ්රනයන් ස ෘදයා තුළ සංකල්ප ූපප මැවීනම් දක්ෂොව 

II. ැෙ ජීිභෙය  සම්බන්ධ් කරමින් රි ි ප්  කරෙ ජීවෙ ද්ශ්ෙය 
උදා රණ නදක බැගින්ව්  නදමින් ිභසනෙර කරන්ෙ. 
 

5. ඒ ඒ අවසනථයාව  ැැළනපෙ නලස ිභි ෙ නවෙසන කිරීම  කතුවරයා තුළ වූ ප්රතිාාව “ගු් තිල කාවය” වාා්  රසව්  වීම  
න නතු වී ඳෙ. උදා රණ නදක බැගින්ව්  නදමින් පැ ැි ලි කරන්ෙ. 

6. ජෙ කිභනද ඳති ුදිභනශ්නෂ ලක්ෂණය උපනදසන කිභ තුළද දැකිය  ැකිය. උදා රණ නදකක්ව්  නදමින් ිභසනෙර කරන්ෙ. 
 

7. ගුු ළුනැ මි පඞිවරයා අමාවතුන් ාාිභෙනකා  ඳති ාාෂා ෛශ්ලිය පිිතබඳව ිභසනෙරයක් අදාළ පාාම ඳුදි න් ිවදුදන් 
නදකක්ව්  නදමින් ිභමමමක් කරන්ෙ. 
 


