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I ශ් ොටහ 

 ං(ලු ප්රශ්නන හභට පිිතුරු  හප(්නන  

(01) ංහල භ අක්වර මාභාශ්ේ ඇති අක්වර හහලඛ්යාහ හ්නශ්්න   

(i) 18     (ii)  32          (iii) 38    (iv) 60 

(02) ප  හඳ ්න අක්වර අුරරි්න  ල්කිරීමට ශ්නො ැකි අක්වර(කි  

(i) බ    (ii) ඟ         (iii)  ට    (iv)   

(03) දී ඇති නාම පද අුරරි්න ඒ  හචන නාම පද( ශ්ෝර්නන  

(i) ළඳු ශ්හෝ   (ii) රථ(        (iii)  ුරු     (iv) මිනිහනසු 

(04) ප  දී ඇති නාම පද අුරරි්න මධ්යම ුරු ව බු  හචන නාම පද( හ්නශ්්න  

(i) කුමරා    (ii) ශ්ොපි        (iii) ඔවුු                (iv) නුඹ 

(05) ප  දී ඇති හචනශ්ේ ඉරි ඇඳි පිල්භමට අ(ත් පිල්භම නම්  ර්නන  

රැකි(ාහ                                                                                     

(06) හනත්රී ංහලන නාම පද(ක් ශ්නොහ්නශ්්න පිිතුරර ශ්ෝර්නන  

(i) ඇා    (ii) ශ්හබඩ         (iii) මැං්නන   (iv) ශ්හළඹ 

ප  හඳ ්න පදහභට බු  හචන පද ං(්නන  

(07) නහලඟාහ    -                                                                                  

(08) කුු ල්භා -                                                                                  

(09) මුං්න දී ඇති පද(ට හමාන පද( හනුශ්ේ  

ශ්පො -   1. පත්ර(    2. පිටුහ 

  3. දි(    4. ුරහන (  

(10) මුං්න දී ඇති පද(ට විු ද්ධ් පද( හනුශ්ේ  

හරභ   - 1. ශූර    2. හහලකීර්ණ 

  3. හහලශ්ක්   4. නිුරණ  

      අහල  11 – 14 දක්හා ඇති හා ය හභ ත්හනැනට නැළශ්පන ්රි(ා පද හර ්න ුරිත්න ශ්ෝරා ං(්නන  

(11) නහලඟාශ්හෝ මුු දට නභා                                                     ි (ති / (යි ) 

(12) හන හත්ුර ශ්නොදුු  ශ්හො(ා                                               ිඇශ්දයි / ඇශ්දති) 

(13) මම ශ්පොත් පාඩම්                                                      ි රමු /  රමි) 

(14) නුඹභා චිත්ර(                                            ි අ්නශ්දනු / ඇ්නශ්දත්) 

     ප  දැක්ශ්හන හා යශ්ේ ඉරි ඇඳි පදශ්(ත් අද හ තිත් ඉර ම ං(්නන  

(15) සුද  ගි්නදශ්ර් පසුහන හැද්ද්නශ්ේ බඩට වුහමනා  ර්නශ්්න රහ(ට හඩා ශ් ොඳ ආ ාර ප්රමාණ(කි   

                                                                                                                                          

                  

(16) ඉබ්බා ශ්ම් විදි (ට (න විට ළමයි අඬපාභා ශ්මශ් ම ඇසූ   

                                                                                                                                          

                  

     ප  හඳ න පද හමූ (ට නැළශ්පන නි හචන(ක් ං(්නන  

(17) අනු්නශ්ේ ( පට  ටයුුර  රන                                                                 

(18) කිංශ්හකුශ්ේ පිිතහරණක් නැති                                                                     
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ංහල භ ෂාවාහ  ා හාත්ය(  
Sinhala Language & Lit.       

6 ශ්රේණිය ( 
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 ාභ( පැ( 1 ½ 
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     ප  හඳ ්න හා යශ්ේ ඇති විශ්ශ්ේවණ පද(ක් ශ්ෝරා ං(්නන  

(19) දක්ව ංසුහා හාර අහහාන විෂානශ්(්න ප්නතිශ්ේ ප්රථම(ා ූයශ්ේ(  

                                                            

(20) ප  දී ඇති ප්රහනාහ පිු ු හම්පූර්ණ  ර ං(්නන  

බල්භා පිඳුු   ්නශ්නත් නෑ  

                                                                                                                 

II ශ් ොටහ 

 ං(ලු ම ප්රශ්නනහභට පිිතුරු  හප(්නන  

(01) ප  හඳ ්න මාෘ ා හං්න එ ක් ශ්ෝරා ශ්නන හචන 100 – 150 අර රචනාහක් ං(්නන  

1. අශ්ේ ආදිහාසී්න  

2. මා කි(ූය රහහත්ම ශ්පො 

3. සු්නදර උදෑහනක්  

4. ඔබ ද්නනා ජන ථාහක් 

5. නහක්  ථා  රයි   

(02)  ැටහන ජ්නම දින( හමරන ඔශ්බ් මිත්ණිය (ට සුබ උප්න දින( ට ආංරි පමි්න දර්ශ්නී( සුබ පැුරම්පක් 

හ හන  ර්නන  
(03) ශ්පළ ශ්පො ඇසුරි්න පිිතුරු  ං(්නන  

“ඈ අේශ්ේ  ාට දැකුමක් ද ඔ( ශ්ේ ශ්නනි(නශ්්න?” 

1. ඉ  ප්ර ාශ්( කි(න භද්ශ්ද්  වුු ්න විං්න ද? 

2. එත්දී ඔවු්න “ශ්ේ” (නුශ්හ්න  ැඳි්නූයශ්ේ කුමක් ද? 

3. එම ප්ර ාශ්( ඇුරළත් ශ්පළ ශ්පොශ්ත් හඳ ්න පාඩශ්ම් නම කුමක්ද? 

4. එත් මුල් ග්ර්නථ( කුමක් ද? 

5. එම ග්ර්නථශ්ේ  ුරහර(ා  වුු ්න ද?  

(04) ප  හඳ ්න ශ්ේද( කි(හා අහා ඇති ප්රශ්නනහභට පිිතුරු  හප(්නන  

       ශ්බොඩන හළ අනුරු  ැනකි  නැඹුශ්ර් හැඟවී ංටින කිඹුභ්න  ැු ණ විට ශ්ම් අ භ  ශ්ම්  ාභ(ට අනිත් 

දි( හළක් ඉතිරිහ නැති ශ් යි්න රාත්රී  ාභශ්ේ  ැම හර්න(  ම හුර්න දි( මටමට ශ්මත් පැමිශ්ණති ම හනශ්ේ 

රාත්රී  ාභශ්ේ ශ්ා්න ශ් ෝ නිශ්නචභ ශ් ෝ ශ්නොශ්ේ   භබභ හත්(  දහාභට හඩා බි( ු (  එශ් යි්න ශ්ම් පිරිහ 

 ැංු ණු ශ් ොැන දී වුහත්  ැ්නදෑ ජාම( ළහල හන විට  නෑ (කු්නට (ාදිති  ක්( ශ්පොරශ්මොභාශ්ේ  ට ඬ 

හනශ්ේ රැේශ්ද්නනට වි(  රාත්රී  ාභශ්ේදී හරි්න හර ගිනි මැභ( අවුලුහමි්න  ා හනශ්ේ වි(ිත පරඬභා  ැශ්භන 

 ඬ ඇශ්හන විට අඩ ැර පාමි්න ද ශ්බොශ් ෝ ශ්ේභා ශ්පොරශ්මොභා ශ්නොනිදා න  ශ්ළේ(  

 

1. රාත්රී  ාභශ්ේ දී හන හුර්න දි( මටමට (්නශ්්න ශ් ො ාට ද? 

2. රාත්රී  ාභශ්ේ දී හනශ්ේ හනහෂාහ( ශ් බඳු ද? 

3. රාත්රී  ාභශ්ේ දී හනශ්ේ රැේශ්දන  ඬ කුමක් ද? 

4. ශ්ම් ශ්ේදශ්ේ හඳ ්න විු ද්ධ් පද යුනභ(ක් ං(්නන  

5. ශ්පළ ශ්පොශ්ත් හඳ ්න හන ශ්මම ශ්ේද( ඇුරළත් හන පාඩශ්ම් නම ං(්නන  

(05) ඔබට අමර කි(වීමටශ්දන භද ශ්පොත් ඇසුරි්න ප  හඳ ්න ප්රශ්නන(ට පිිතුරු  හප(්නන  

1. “ ැරී ශ්පෝටර්” නම් ග්ර්නථශ්(ත් එන ඔබ ංත් නත් එක් චරි(  නම ං(්නන  

2. “මඟ දිනට ජන ා”  ාශ්ල්  ෘති(ක් ද? 

3. “කි(හන නුහණ” ග්ර්නථශ්(ත්  ුරහර(ා  වුු ්නද? 

4. “ බභහල අපි උ්නශ්න 

   එශ් ්න එන ්න ශ්න 

   ශ්මශ් හල ඉඳන්නන 

ිභකුණු 2 x 20 = 40) 

ිභකුණු 20) 

ිභකුණු 10) 

ිභකුණු 2 x 5 = 10) 

ිභකුණු 2 x 5 = 10) 

^wfkla msgqj n,kak'& 



6 ශ්රේණිය ( ිංහල භ ෂාවාහ  ා හාත්ය) පළමු හාර පරීක්වණ( - 2019 03 හන පිටුහ 
 

   ශ්මශ් හල ඉඳන්නන” 

නරි බෑණා නාටයශ්(ත් එන ඉ  ප්ර ාශ්( කි(්නශ්්න  වුු ්නද? 

5. ංරිත් මල් දම  ෘති( ං(ා ඇත්ශ්ත් කුමන අද හකි්න ද? 

 ිභකුණු 2 x 5 = 10) 


