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First Term Test - 2019
ංහල භ ෂාවාහ ා හාත්ය( - I, II
Sinhala Language & Lit
- I, II
න :-

ාභ( ළැ( 2යි
9 ශ්රේණි(

විෂාග අහල ( :I ශ් ොටහ



ප්රශ්නන ං(්ලභට පිිතුරු  හළ(්නන
(01) නූන ංහල භ හර්ණ ාභාහට අ(ත් හනහර ගණන
(i) 20 කි
(ii) 18 කි
(02) ණ්ඨජ අකුු  ළ ණක් භැශ්ෙන හචන( ශ්ෝර්නන
(i) ළුර
(ii) රග
(03) විු ද්ධාර්ථහත් යුගභ ළද( ඇුරමත් හරණ( හනුශ්ේ,
(i) (ාම් ඊම්
(ii) ලියුම් කියුම්

(iii) 60කි
(iii)

ටුශ්ගොඩ

(iv) 30කි
(iv)

(iii) ැඩිලි ශ්දඩිලි

ාක් ා
(iv) ංුරම්

ළැුරම්
 නිහැරදි අක්වර විනයාහ( හත් හරණ( ශ්ෝර්නන
(04) (i) ර්ධන(
(ii) ර්දන(
(05) (i) ධර්මිවනට
(ii) දර්මිවනඨ

(iii) ර්දණ(
(iii) ධර්මිශ්නට

 ත්හනැනට සුදුසු හචන( ශ්ෝරා දී ඇති ප්රහනාපිු ම හම්ූරර්ණ ර්නන
(06) ණ ශ් ො ාශ්ේ
ශ්ේ්නශ්්න ඉගිශ්භන විටලු
(i) පි ාටු
(ii) ඇහන
(iii) සුදු
 ඉරි ඇඳි ළද(ට හඩාත් ගැමශ්ළන පිිතුරර හනුශ්ේ,
(07) හ ාජ විශ්රෝධී ටයුුර හඳ ා උ්ලළ්නදම් දී ශ්නො නා ක්රි(ාහකි
(i) උළශ්දහන දී
(ii) හ ( දී
(iii) හහ්න දී

(iv) ර්ධන(
(iv) ධර්මිවනඨ

(iv)

ළු

(iv) අනුෙභ දී

(08) අ හන ාලිගා ැනී දියුණුහට අත් ර(
(i) ශ්නොභැශ්ෙන ශ්ද් ගැන ංත්න ැවී .
(ii) අ ශ්හේ ාලිගා ැනී ට ැකි ෙහ
(iii) අනු්නශ්ග්න උදව් ඉ්ලභා ංටී
(iv) අ ශ්හේ ාලිගා ැනී ංත්න(ක් ෙහ

 ුලි්න දී ඇති ළදශ්ේ විු ද්ධාර්ථහත් ළද( ශ්ෝර්නන
(09)
(10)

ෙහුරැ
ුේධ

(i) නිළන
(i) විදේධ

(ii) ජනරැති
(ii) ශ් ෝඩ

 ුලි්න දී ඇති ළද(ට හ ානාර්ථ ළද( ශ්ෝර්නන
(11)
ප්රෂා(
(i) ප්රෂාවනහර
(ii) උදෑහන
(12)
අරවි්නද
(i) ඉද්ද භ
(ii) පිච්ච භ

(iii) අ්ලළරැ
(iii) අඩඟු

(iv) ප්රවීන
(iv) උළා(ශීලී

(iii) ෙෑවු
(iii) ශ්නළුම් භ

(iv) රාත්රි(
(iv) ඕලු

භ

^wfkla msgqj n,kak'&
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(13) යුගභ ළද(ක් ඇුරමත් ශ්නොහන ළද ශ්ේිත( ශ්ෝර්නන
(i) අටුශ් ොටු, අඟත්ඟ, අනම් නම්, අන ශ් න
(ii) ඉවුම් පිහුම්, ඉ නි ට, ඉහක් ෙහක්, ඉඩම්

ඩම්

(iii) හගුරග, හ්නන හු්නන, හුරපිටි, හහවිහ
(iv)

ංලි බිංලි,

ඩ වීදි(,

ඩිුඩි,

යි

්නදර

(14) ඉරි ඇඳි ළද( අ(ත්හනුශ්ේ හර හයා රණ ගණ( ටද
ඇ( ගැයූ ගී සුමිත්රි(
(i) නිළා(කි
(ii) ක්රි(ාළද(කි
(iii) උළහර්ග ළද(කි

(iv) නා ළද(කි

 ත්හනැනට සුදුසු ළද( ශ්ෝර්නන
(15) කුු ්ලශ්භෝ අ ශ්හේ පි(ාහර
රයි
(16) ළනීෂාරතී
(i)

රති
(iii)
ා ශ්ද්ශී( නර්න(ට විශ්ාභ ශ්හේහාහක් ංදු

ශ්මේ(
(17) අශ්(ක් හුරටු හාමීචිශ්ේ ශ්(දී

(ii)

ර්නනී(

(i)

(ii)

(i) ංටිශ්ේ(

(ii) ංටි්නනී(

(iii)

ශ්මේ(

(iv)

ර්නනී(

ම

(iv)

රති

(iii) ංටියි

(iv) ංටිති

 දී ඇති අද හට හඩාත් ගැමශ්ළන පිිතුරර ශ්ෝර්නන
(18) ංත් ඇදග්නනා සුළු
(i) චිත්ා ර්වණීය (
(iii) ංට දැශ්නන නිද හ
(19) රනි්න රන භද
(i) රජ (
(ii) හනහර්ණ (
(20)  ශ්ද්ශ්( පිිතෙඳ ඇති අභි ාන(
(i) ෂක්ති(
(ii) ආදර(

(ii) ං
ත්
(iv) ංශ්ත් ශ්හනහනහන ෙහ
(iii) රිදී (

(iv) ශශ්භ (

(iii) ශ්ද්ශ්ාභි ාන(

(iv) ශ්ගෞරහ(

ිභකුණු 2 x 20 = 40
^wfkla msgqj n,kak'&

9 ශ්රේණීය ( ිංහල භ ෂාවාහ ා හාත්ය( ළමු හාර ළරීක්වණ( -2019

02 හන පිටුහ

II ශ් ොටහ
 ං(ලු ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන
ි01 ළ  ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන
i. නශ්ම් නාටයශ්ේ හඳ ්න ප්රධාන චරි ශ්ද ක් නම් ර්නන
ii. ශ් ොේගභ
ා ප්රාඥයා(ා (න නමි්න ඳු්නහනු භැබුශ්ව් වුු ්නද
iii. ශ් ෝට්ශ්ට් යුගශ්ේ රචි උළශ්ද්ශ් ාහය(ක් නම් ර්නන
iv. නශ්ම් නාටය රචනා රනු භැබුශ්ව් කිනම් ජා
ථාහක් ළදනම්

රශ්ගනද

ිභකුණු 5 x 2 = 10

ි02 දී ඇති ාෘ ා අුරරි්න එ ක් ශ්ෝරාශ්ගන රචනාහක් ලි(්නන
i. ළරිහර( සුරකිු
ii.
හම ත්හරද(ක් ශ්නොහ හ්ලලි හන නිධාන(කි
iii. අශ්ේ ආ ාර අශ්ේ හවිශ්(්න
iv. ාර්ග අනුරු  හම ාගනිු

ිභකුණු 20

ි03 9 ශ්රේණිශ්ේ ංසු්න හඳ ා හහලවිධාන( රන භද අධයාළන චාරි ා හඳ ා භාළ අධයාළන අධයක්වහර(ාශ්ේ
නිං අහහර භොග යුුරහ ඇ ශ්
චාරි ාශ්ව් ප්රධාන හහලවිධා( බෙ (යි ංා අහහර ඉ්ලලීශ්ම් එ ලිපි(
බෙ විං්න හ හන ර්නන
ිභකුණු 15
ි04 ළ  ප්ර ාශ් ඇසුශ්ර්න අහා ඇති ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන
“ ට හ්නදනා
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ර්නන ෙැරිවුශ්ේ ශ්රී ළාද( ළ ණයි ”

ඉ  ප්ර ාශ්( රනු භැූවශ්ව් වුු ්නද
ඉ  ප්ර ාශ්( ංදු කිරී ට ඉහ ්ල ූ අහහනථාහ ශ් ටිශ්(්න ලි(්නන
එ ප්ර ාශ්( රහණ( ශ්මේ වුු ්නද
ශ්
ථාහ උපුටාගනු භැබුශ්ව් කිනම් ෘති(කි්නද
බෙ ද්නනා ශ්හනත් ජා
ාහක් නම් ර්නන

ිභකුණු 05

ි05 සුදුසු ළද ශ්(ොදා ත්හනැ්න පුරහ්නන
i. ුළු රාත්රි(
ුරම නිදිහර්ජි හ රැඳී ංටින ශ්ගොවි(ා
ශ්ගො(
හුර්නශ්ග්න ආරක්වා රයි ිළැම/ හභ
ii. ග හභකුණු ශ්නොදැන
ට ගි( පිරිහ ශ්ෙොු 
හැටී අනුරරට ළත්ූ
ිහභ/හම
iii. හැදැ ැහත්
භික්ෂූ්න හ ්නශ්හේට
න ා හැ්නශ්දෝ( ිදණ/දන
iv.
අලි(ාශ්ේ එක් කුමක්
වී ඇති අයුු  ශහදයහර(ාශ්ේ අහධාන(ට
භක්වි( ිහන / හණ
v.
ආරාධි අුත්ා යාග
(ට හ ෂාගී වි( ිප්රධාන/ ප්රදාන
ිභකුණු 2 x 5 = 10
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