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කාලය පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.

නම / අංකය : ………………………………………………………………

7 ශ්රේණිය

I ශ්කාටස
 සියලුම ප්රශ්ේනලලට ිළිතුු  සපය්න.
 නිලැරදි ිළිතුර ශ් ෝර්න.
(01) වර්තමාෙ සිංහල අක්ෂර මාලානේ භාවිතා වෙ ස්වර අක්ෂරයක් නොවන්නන්,
(i) අ , ඉ
(ii) ඉ , ඊ
(iii) උ , ඒ
(iv) ශ , ළ
(02) “ථ” සහ “ත” යෙ අක්ෂර පිළිනවළින් හඳුන්වන්නන්,
(i) අල්පප්රාණ හා මහප්රාණ අක්ෂර නලසය.
(ii) මහප්රාණ හා අල්පප්රාණ අක්ෂර නලසය.
(iii) සඤ්ඤක හා මූර්ධජ අක්ෂර නලසය.
(iv) තාලුජ හා මහප්රාණ අක්ෂර නලසය.
(03) අක්ෂර විෙයාසය වැවදර ල නලසන් යැයදණු ව ව ෙ නිළිය වන්නන්,
(i) පුස්ථකාලය, ආභාසය
(ii) වැශ්ශබ්ද, විනස්සෙ
(iii) ආස්වාද , විස්මය
(iv) ප්රස්ථාර, ුසස්
(04) පහත සඳහන් ප්රස්තාව පිුළු සම්පූර්ණ කරන්ෙ.
(i) ඉවසීනමන් ........................................... ලදනබ්.
(ii) කියන්ො නකනස් කීවත් .......................................... සහි බුද්ධිනයන් ඇසය යුතුය.
(05) පහත ඉරි ඇඳි පදනේ අදහස සමීප අර්ථයක් නෙෙ නදෙ ඉඟි වදකිය වනුනේ,
“ඔහු අසල්වදසයන් සමෙ කිසඳු සුහදතාවයක් ෙදතදයි ඇය කිේවාය.”
(i) අමොපයක්
(ii) මිත්රත්වයක්
(iii) ඇයි නහාඳයියක්
(iv) නහාඳ හිතක්
(06) පහත සඳහන් යුෙළ පද නදක සම්පූර්ණ කරන්ෙ.
(i) අඩුම
..........................................
(iii) යාෙ
..........................................
 වරහෙ පිටින් දී ඇති ව ෙය විුළද්ධධ පදය වන්නන්,
(07) ප්රවීනෙ - ( ආධුවැක / වැපුණ / දක්ෂ / ප්රාචීන ෙ )
(08) ස්ිර - ( වැයත / අස්ිර / වැයම / වැතර )
 පහත සඳහන් ව ෙ වල දී ඇති සමාොර්ථ පදය නතෝරා ඉරක් අඳින්ෙ.
(09) ශීර්ෂය - ( මුුසෙ / සනයාළඟ / මුහුද )
(10) විනේ - ( අවසාෙනේ / වයනස් / තරාතිරනම්ප )
 පහත සඳහන් වයවහාරයන් කමත් භාෂානවන් දදක්නවෙ ව ෙය යැයන්ෙ.
(11) නස්දදරි කරෙවා - ...................................................................
(12) අඬහදරය

- ...................................................................
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(13) දී ඇති ව ෙ අතුරින් උත්තම පුුළෂ ඒක ව ෙ පදය වන්නන්,
(i) මම
(ii) මාමා
(iii) අපි
(14) දී ඇති ව ෙ අතුරින් ප්රථම පුුළෂ බහුව ෙ පදය වන්නන්,
(i) ළමයා
(ii) ඇය
(iii) ඔණුහු
(15) මධයම පුුළෂය අයත් ඒක ව ෙ පදයකි.
(i) ළමයි
(ii) නුඹ
(iii) නුඹලා
(16) ස්ීවාචීන  පද පමණක් ඇතුළත් වරය වන්නන්,
(i) කුමර, ඇතා, නසබයැය , ඔහු
(ii) වස්සා, කාන්තාව, ඇය, ෙදෙණිය
(iii) වැනේ ලකාව, ඇතින්ෙ, ළඳ , නසබඩ
(iv) ුසව, පුතා, යකින්ෙ, මිවැසා

(iv) අපි
(iv) නොවිනයෝ
(iv) කාන්තාවන්

(17) පහත සඳහන් ව ෙ වල අනුක්ත පද යැයන්ෙ.
(i) ළමනයක්

- ...............................................................................

(ii) සනහෝදරියක් - ...............................................................................
(18) ගුුළවුළ ළමයින් යහමෙ යවති. නම්ප වානකයේ ගුුළවුළ යෙ පදය
(i) උක්ත පදයයි.

(ii) අනුක්ත පදයයි.

(iii) ෙදළනපෙ පදයයි.

(iv) නොෙදළනපෙ පදයකි.

(19) දඩයක්කුළවා සතුන් දඩයම්ප කරති නම්ප වාකයනේ සතුන් යෙ පදය,
(i) උක්ත පදයයි.

(ii) ප්රධාෙ පදයයි.

(iii) අනුක්ත පදයයි.

(iv) අෙවශය පදයකි.

(20) හදනදෙ වදනඩෙ දුළවන් නහාඳින් හදදීම උපනදස් නදෙ අතීතනේ යැයදණු ව ග්රන්ථයකි,
(i) ජාතක කතා නපාත.

(ii) සිංහල සාහිතය සිංග්රහය .

(iii) බුත්සරණ.

(iv) සරිත් මල්දම

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

II ශ්කාටස
 සියලුම ප්රශ්ේනලලට ිළිතුු  සපය්න.
(01) පහත සදහන් මාතෘකා අතුරින් එකක් නතෝරානෙෙ ව ෙ 150 ක නොඅඩු ර ොවක් යැයන්ෙ.
I. පාසනලන් මා ගිය අධයාපෙ ාරිකාව.
II. ළඟ එෙ සිංහල අලුත් අණුුළද්ධද
III. අනි ෙනම්ප කුඹුනර් නොයම්ප කදූදා
(02) ජීවෙ ෙමනන් ර 60 වෙ විය සමරෙ ඔනබ් මිත්තණිය සුබ පතා සුබ පදතුම්පපතක් වැර්මාණය
කරන්ෙ.
(03) නපළ නපාත ආනෙයන් පිළිතුුළ සපයන්ෙ.
(i) “ආයුනබෝවන් යහුව නම්ප උදෑසෙ නකනස්ද ඔබනේ සුවුසක්?”
I. ඉහත ප්රකාශය කරන්නන් කණුද?
II. එය උපු ාෙත් නපළ නපානත් සඳහන් පාඩම කුමක්ද?
III. එම පාඩම ඇතුළත් ප්රක ජෙකතා නපාත ෙම්ප කරන්ෙ.

(ii) “අයිනේ නත් කහ වල නන්ද 'රතු ෙඟුල' කියන්නන්?”
I. නමහි සඳහන් අයියානේ ෙම කුමක්ද?
II. එම ප්රකාශය ඇතුළත් නපළ නපානත් සඳහන් පාඩම ෙම්ප කරන්ෙ.
III. පහත සඳහන් ව ෙ වල සාමාෙය වයවහාරය ෙම්ප කරන්ෙ.

1. හීල් අඩුක්කුව
2. මුත්නතට්ටටුව
(04) “කියවන්නෙෝ  ලෙන්නෙෝ” වදඩස හෙ ය නත් ඔබ කියවීනම ලබා දී ඇති නපාත් ඇසුනරන් පිළිතුුළ
යැයන්ෙ.
 ඔබ විසි් ිළිතුු  ලිවිය යුත්තශ්ත්ත ප්රශ්ේන ශ්කකකට පමණි.
1)
I. “නකාස් ඇ බට්ට ා” ෙම්ප ළමා ග්රන්ථනේ කතුවරයා ෙම්ප කරන්ෙ.
II. “ඔයා ෙණන් වෙයක් හදන්ෙ තිනයෙවා කිේවා නන්ද?”

එම ග්රන්ථනේ ඇතුළත් ඉහත ප්රකාශය කරන්නන් කණුුළන් විසන් කාහ ද?
2)
I. “කදරවෑන් නෙදර ළමයි” කානේ කෘතියක්ද?
II. එහි ඇතුළත් රිත තුෙක් ෙම්ප කරන්ෙ.
3)
I. “බාලයා හා කුු හරක්” යෙ ග්රන්ථනේ කතුවරයා ෙම්ප කරන්ෙ.
II. නම්ප අටුනේ ඇති ුසිංනතල් නබෝතනල් නපාඩ්ඩක ඒක ම නෙෙදත්  ලයල්ලනකා.

නම්ප කානේ ප්රකාශයක්ද?
4)
I. "Simple stories for beginners'' හි කතුවරයා ෙම්ප කරන්ෙ.
II. නම්ප කතානේදී හමුවෙ රිත නමාෙවාද?

5) .
I. ''Stories from green myths'' ග්රන්ථනයහි කතුවරයා ෙම්ප කරන්ෙ.
II. නම්ප ග්රන්ථය මුද්රණය කර ඇත්නත් කිෙම්ප ර කද?
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