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I ශ් ොටස 

 ප්රශ්නන සය්ලලට   පිිතුරු  සපය්නන  

නිවැරදි අක්ෂර විනයාසය සහිත් වචනය ශ්ත්ෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්නන  

(01) (i) ඝණ්ටාර    (ii)  ්නඨජ    (iii) අ ණ්ඩ   (iv) ආ්නඩුව 

(02) (i) ශ්රේෂනට     (ii)  ණිෂනඨ   (iii) විශිෂනට    (iv) ධර්මිෂනට 

මුලි්න දී ඇති පදයට අර්ථශ්ය්න ස ාන පදය ශ්ත්ෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්නන  

(03) නියත්  -  (i) නිරත්  (ii) නිර්යාත්   (iii) නිය    (iv) නිර්මිත් 

(04) ආවාස -  (i) නිවාස  (ii) ප්රා ාර   (iii) ප්රසාද  (iv) උදයාන 

(05) දී ඇති පදයට විු ද්ධ පදය ලිය්නන  

  (i)  සනවාධීන -                                                       (ii) උගත් - 

                                                

පහත් සඳහ්න වචන ශ්යොදා අර්ථවත් වා යය ැැින්න ලිය්නන  

(06) ප්රධාන -                                                                    

(07) කිරන  -                                                                    

පහත් සඳහ්න වා ය ුදුසුද පදය ශ්යොදා හිසනත්ැ්න ුරරව්නන  

(08)                                    ජීවී්න රැ  ගැනී  අශ්ේ යුුර  කි  (වන,වණ) 

(09) හ න  ඳ                        ින න නිවයි  (නළ,නල) 

(10)  හප්රාණ අක්ෂරයක් සහිත් වචනය යටි්න ඉරක් අඳි්නන  

(i) විශ්නවය   (ii) පාඨශ්ාලාව    (iii) පාෂාණ  (iv) වි ර්ශ්න 

(11) නූත්න සිංහල අක්ෂර  ාලාශ්ේ ඇති අක්ෂර ගණන ව්නශ්්න, 

(i) 18 කි    (ii) 42 කි    (iii) 10 කි   (iv) 60 කි  

(12) පහත් සඳහ්න වචන වල ශ්යදී ඇති පි්ලලම් නිවැරදිව නම්  ර්නන  
        (i) උදෘත්            (ii)  ු ණ 
                                                                     

(13) උත්ත්  ුරු ෂ ැහු වචන නා  පදය ශ්ත්ෝරා ඉරක් අඳි්නන  

(i)       (ii) නුඹ    (iii) අපි   (iv) ඔහු 

(14) පහත් සඳහ්න ප්රසනත්ාව පිු ළ සම්පූර්ණ  ර්නන  

 ඩි රැළ  ැදට                                     දැම් ා වශ්ේ  

(15) පහත් සඳහ්න වා යශ්ේ  ඉි  ඇඳි පදය ශ්වනුවට ශ්යදිය හැකි ත්නි පදය ලිය්නන  

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 m<uq jdr mÍlaIKh - 2019 

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  
Sinhala Language & Lit.       

7 ශ්රේණිය න  :-                                                විභාග අිං ය :- 

                           

First Term Test - 2019 

- I, II 

- I, II  ාලය පැය 1 ½ 



7 ශ්රේණිය (සිංහල භාෂාව හා සාහිත්ය )  පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2019 02 වන පිටුව 

 

ත් ා ගැන ප ණක් සත්ා  ටයුුර  රන ුරද්ගලශ්යෝ ස ාජ විශ්රෝධී වැඩවලට ශ්පළශ්ඹති  

                                                                                                                                          

උක්ත් අනුක්ත් පද ශ්යොදා වගුව සම්පූර්ණ  ර්නන  

 

 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

 

හිසනත්ැනට ුදුසුද පදය ශ්ත්ෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්නන  

(19) නුඹලා වැඩිහිටිය්නට ගු                                   

(i)  රමු    (ii)  ශ්ළහු    (iii)  ශ්ළේය   (iv)  ශ්ළහි  

(20) ඕ ශ්ත්ොශ් ෝ දු ව්න ශ්පෝෂණය                           

(i)  ළාය    (ii)  ළහ    (iii)  ශ්ළෝය   (iv)  ශ්ළේය  

 

 

II ශ් ොටස 

 ප්රශ්නන සය්ලලට   පිිතුරු  සපය්නන  

 

(01) වී ශ්ගොවිත්ැන හා සම්ැ්නධ ැසනවහර හා සි ත් විි ත් පිිතැඳ  ණ්ඩායම් ක්රියා ාර  ක් ශ්ලස බිත්ති 

ුරවත්පත්ක් ස සන කිරී ට ඔැ සම්ැ්නධ වූශ්ේ  යැයි සත්ා පහත් සඳහ්න ප්රශ්නනවලට පිිතුරු  ලිය්නන  
 

I. බිත්ති ුරවත්පත් සඳහා ඔැ  ණ්ඩාය  ඉදිි පත්  ළ නිර් ාණය කු ක් ද? 

II. එ  නිර් ාණය සඳහා  ු ණු ශ්සොයාගත් ක්ර  ශ්ද ක් ලිය්නන  

III. එ  නිර් ාණය කිරීශ්ම් දී ඔැ  ණ්ඩාය  මුහුණ ුස්න ගැටලු ශ්ද ක් ලිය්නන  

IV. එ  නිර් ාණය කිරීශ්ම්දී ඔැ ලැාගත් අත්දැකීම් ශ්ද ක් ලිය්නන  

V.   ත් භාෂාශ්ේශ්යශ්දන පහත් සඳහ්න වචන සඳහා ශ්පොුස වයවහාරශ්ේ  ශ්යශ්දන වචන ලිය්නන  

 (i)     යුරර                                      (ii) රසශ්ැෝය                                     

(iii)    ලිය්නනාව                              (iv) කුඹ්ල ශ්ගඩිය                              

(02) පහත් සඳහ්න  ාත්ෘ ාවලි්න එ ක් ශ්ත්ෝරාශ්ගන වචන 150  ට ශ්නොඅඩු රචනයක් ලිය්නන  

I. ුද්නදර ශ්රී ලිං ාව  

II. ළඟ එන අලුත් අවුු ුස උත්සවය  

III.  ා ිනය අධයාපන චාි  ාව  

IV. වැඩිහිටිය්නට සල මු  

V. සි ත් විි ත් අගය  රන අශ්ේ ශ්ගොවිත්ැන  

උක්ත් අනු ත්ත් 

ගුු වු  
                            

                               
අප 

 ා්නත්ාවක් 
                               

 

^wfkla msgqj n,kak'& 

(ලකුණු 2 x20 = 40) 

(ලකුණු 2 x 5 = 10) 

(ලකුණු  20) 
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(03) ඔැශ්ේ පාසශ්්ල පැවති නිවාසා්නත්ර ක්රීඩා උත්සවය ගැන ශ්ත්ොරුරු  සඳහ්න  රමි්න ශ්වනත් 

පාසල  සටින  ඔැශ්ේ මිුරශ්රකුට ලියන ශ්පෞද්ගලි  ලිපියක් ලිය්නන  

 

 

(04) ශ්පළශ්පොත් ඇුදි ්න පහත් සඳහ්න ප්රශ්නනවලට පිිතුරු  ලිය්නන  

I “ශ් ොන දිවි්ලලක්ද?  ෑ ශ්නොගහ ඉ්නනවා   ා කියන ශ්ද් ඇශ්හ්නශ්න නෑ” 

(i) ඉහත් ප්ර ාශ් ඇුරළත් පාඩ  කු ක්ද? 

(ii) එය  ා විස්න  ා හට කියන ලද්දක් ද? 

(iii) එ  පාඩ  ඇුරළත්  ෘතිය කු ක් ද? 

 

                II “ඒ  ලීවලි්න හදුර එ ක් ශ්්නද?” 

(i) එ  ප්ර ාශ්ය අයත් පාඩ  කු ක් ද? 

(ii) ඒ  යනුශ්ව්න හැඳි්නවූශ්ේ කු ක් ද? 

(iii) ශ් ය  ාවිස්න  ාහට කියන ලද්දක් ද? 

 

(05) ඔැට පි ශීලනයට ලැබී ඇති ශ්පොත් ඇුදි ්න පහත් සඳහ්න ප්රශ්නනවලට පිිතුරු  ලිය්නන  

 පහත් සඳහ්න ප්රශ්නනවලි්න ඔැ  ැ ති ප්රශ්නන ශ්ද  ට ප ණක් පිිතුරු  ලිය්නන  

          (1) 

I. ුදභාෂිත්ය  ාශ්ේ නිර් ාණයක් ද? 

II. එය කු න  ාවය වර්ගයට අයත් ශ්ේද? 

III. පි්න  ඳ ුරුර්න සයයක් වැුසවත්          නිසු   

                                                                 

                                                                 

                                                                     

යන  විය සම්පූර්ණ  ර ලිය්නන  

        (2)  “ හැ දා   ට්ටි පනි්නන ැැහැ   ට දැ්න ඒ ශ්ස්ලල  එපා ශ්වලා” යි  

I. ඉහත් ප්ර ාශ්ය ඇුරළත්  ෘතිය කු ක්ද? 

II. එය  ාශ්ේ නිර් ාණයක් ද? 

III. එ  ප්ර ාශ්ය  වුු ්න විස්න කියන ලද්දක් ද? 

        (3)  “  ිං හිුරවා කිරාලලාශ්ේ දිහා පැළ වුණා කියලා ” 

I. ඉහත් ප්ර ාශ්ය ඇුරළත් නාටය කු ක්ද? 

II. එ  නාටයශ්ේ  රච යා නම්  ර්නන  

III. එ  ප්ර ාශ්ය  ා විස්න කියන ලද්දක් ද? 

  

 

 

(ලකුණු  10) 

(ලකුණු  01) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  01) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  01) 

(ලකුණු  01) 

(ලකුණු  03) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  01) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  02) 

(ලකුණු  01) 
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