
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 අිංය 1-3 පත්ක් ප්රශනනවල කක් කක් වායයපයහි ත්ද යළු අකුරින් මුද්රිත් පයාේපසන අථයටයේ වතා ස සප ෙ අථයටය 

පදන පිළිතුර පත්ෝරන්න.  

1. රාත්රිය රාරා හදහැළු  අපඅෝරාමවැසනස නිසා ජීවිත් පදයක් අහිමි විය . 

 1. මද වැසනස        2. වාරයන් වැසනස  

 3. නැවතීමක් පනාමැති      4. ත්ද වැසනස  

 

2. අහසන තාලිගාමැනීත පයපනකුපේ ඉදිරි ෙමනේ බාධ්ාවකි . 

1. අනාෙත් බලාපොපරා සතු ත්බා ෙැනීම.   

2. ත්මන්ේ පනාලැපබන පේ ෙැන සතින් මවා ෙැනීම.  

3. ඉදිරියේ සැලසුම් කිරීම.   

4. මාලිොවක් ත්ැනීමේ සූදානම් වීම.  

 

3. නිලධ්ාරින්පේ ඉවක් බවක් පනාමැති ඇඟිලි ගැසීම් නිසා  පසනවයයන් අප්රසාදයේ ෙ සව හත්. 

1. අවිචාරා සමයව       2. කය ොථයශනවියව 

3. අ සත්පනෝමතියව      4. අනපේක්ිත්ව   

 

4 සේ 6 පත් ස හති ප්රශනනවලේ හිසනත්ැනේ වතා ස ම ෙැළපෙන පිළිතුර පත්ෝරන්න.  

4. ත්රසනත්වාදපයන් ත්ම පේශය ෙලවා ෙැනීමේ රජය දරන ________________ ජනත්ා සහයපයෝෙය අවශය පේ. 

1. ප්රවාහයේ       2. ප්රහාරයේ  

3. ප්රදානයේ       4. ප්රය සනයේ 

 

5. මහනුවර යුෙපේ බිතු සතුවම්වල ලක්ෂණ බව විේව සු කියති. 

1. ආපේණිය       2. ආයසනමිය  

3. ආසනවාදනීය       4. ආෙන්තුය 
 

6. ෙදය නිථයමාණයය සාථයටය සවයේ යවියාපේ _______________ බලොි. 

 1. ෙරිහරණය        2. ෙරිශීලනය  

 3. ෙරියල්ෙනය       4. ෙරිභාෂණය  

 සයලුම ප්රශනනවලේ පිළිතුු  ෙසයන්න. 

 අිංය 1 සේ 40 දක්වා ප්රශනනවල ී  හති 12,2324 යන පිළිතුු වලින් වතා ස ෙැළපෙන පිළිතුර පත්ෝරන්න. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මI 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම1මයි 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

7. අයාරාී  පිළිපවළ අනුව නිවැරදි ෙද පේළිය පත්ෝරන්න . 

1. යාෙනය2 පයෝට්පට්2 පසිංයතෙල2 කුු ණෑෙල     

2. කුු ණෑෙල2 ොල්ල2 පොපළාන්නු ව2 මතයලරාව 

3. ෙම්ෙල2 ර සනරාර2 හහැලියපොත2 යලවාන  

4. මහනුවර2 දඹාන2 හම්බන්පත්ාේ2 හලාවත් 

 

8. සෑම ෙදයයම අක්ෂර විනයාසය නිවැරදිව පයී  හති ෙද පේළිය පත්ෝරන්න.  

1. විමථයශන2 ශුෂනය2 උ සයෘෂනේ2 සමසනත්     

2. ශිෂනඨ2 පිළිපවල2 අභිධ්ථයම2 ප්රභාසනවර  

3. අභිපෂනය2 නිළුරාල් 2 යනිෂනඨ, රාසනත්යාලය  

4. සමණය2 විවරණය2  පින්පසණ්ඩු2 ත්ෘෂනණාව  

 

9. කක් කක් වචනපේ ොපිල්ල2 රයාරාිංශය2 පථයඵය2 ී ථයඝ හදය පිළිපවළින් හති ෙද පේළිය පත්ෝරන්න. 

1. යර්මය2 ්රමණය2 කුස ත්ණ2 ෙෑළ පදාර 

,. රාු දු2 ධ්රැවය2 මථයදනය2 යෑරෙල 

3. ු වල2 ්රමණය2 සනව්ණොී,2 දෑෙසේ 

4. තුවාලය2 දුෂනේ2 ධ්ර්මය2 වැසනස 

 

10. “සයෙ ස” යන වචනය අය ස වනුපේ  

1. විපශනෂණ සමාස       2. අනයාථයට සමාස 

3. අවය  සමාස       4.  විභක්ති  සමාස 

 

11. විලිකුන් සුර ස ෙල වැනි පේ රිවි මතල පමහි “රිවි” යන්න, 

 1. රූොයාලිංයාරයකි        2. උෙමාලිංයාරයකි  

 3. විපශනෂණ ෙදයකි       4. ප්රත්යයකි.  

 

1,. “හැඬිණි” යන ෙදපේ “හඬ” යන්න  

 1. ධ්ාතු ප්රයෘතියි      ,. නාම ප්රයෘතියි 

 3. විපශනෂණ ෙදයි      4. ප්රත්යයි 

 

13. වැස සපම් තුු ලත්ා ජීවය ලබි.  

 පමහි “සපම්” යන්න 2 

 

1. අවධි විභක්ති ෙදයි      2. යථයම විභක්ති ෙදයි 

3. සම්බන්ධ් විභක්ති ෙදයි.     4. ආධ්ාර විභක්ති ෙදයි. 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

14 සේ 16 පත්ක් ප්රශනනවල ත්ද යළු අකුරින් මුද්රිත් පයාේපසන අථයටය නිවැරදි ව දැක්පවන උ සත්රය පත්ෝරන්න. 

 

14. මනා වූ ෙද සුසාංපයෝජඅය ෙදය නිථයමාණපේ සාථයටය සවයේ බලොි. 

 1. විරිත් රැකු        ,. කළිසමය රැකු  

 3. මැනවින් සිංපයෝජනය වූ      4. නිවැරදි ෙද පිළිපවළක් හති 

 

15. පම් අඛණ්ඩමවයායාමය විභාෙ සමථයටයය පිණිසි 

 1. සනටාවර        ,. අවුලින් පත්ාර 

 3. පනා බිඳු        4. ප්රපයෝෙ 

 

16. වවදයවරයා සර්වාාංගයත ෙරීක්ෂා යපළන ය. 

 1. අසනි පයාේස      ,. සයලු පරෝෙ 

 3. ශරීර අභයන්ත්රය       4. සයලු ශරීරය 

17. ෙහත් සඳහන් ෙද අය ස වන වයායරණ ප්රවථයෙය කුමක් ද  

 1. ත්ේධිත්       ,. ක්රියා 

 3. යෘදන්ත්       4. නිොත් 

 

18. මුලින් ී  හති ෙදයේ සමානාථයටව ස ෙද ෙමණක් හතුළ ස ෙද පේළිය පත්ෝරන්න. 

1. විශාල - විරාල2 මහ ස2 නැඹුළු2 සුළු 

,. පනළුම් - ෙේම2 අරවින්ද2 සපරෝජ2 ශායය 

3. මැදුර - මන්දිරය2 ආලය2 ෙෘහය2 විමානය 

4. උතුම් - උදාර2 උ සත්ම2 ෙවර2 ෙළමු 

 

19. ෙහත් සඳහන් ෙද යුෙල අතුරින් විු ේධ්ාථයටව ස ෙද යුෙලයක් පනාවන්පන් කුමක්ද? 

 1. සුසරිත් - දුසරිත්      2. රිස - පනාරිස  

 3. දුථයලභ - සුදුථයලභ      4. සනවාධීන - ෙරාධීන 

 

,0. නිොත් ෙදයක් අන්ත්ථයෙත් පනාවන වරණය පත්ෝරන්න. 

1. පමන්, පසන, කේ, බඳු 

,. අපන්, අිපයෝ, අපහෝ, අපෙෝ 

3. පත්ක්, තුු , ෙේන්, දක්වා 

4. කම්බල, දු වනි, වහා, පසද 

 

,1. උෙසථයෙ ෙදයක් පයී  නැති වරණය කුමක් ද? 

1. ප්රබල, උෙරාජ, අනුහසන, අනුබල 

,. අවසඳ2 කුයවි2 පිළිතුු 2 දුථයජන 

3. අධියරණ2 විමල2 නියසල2 උමෙ 

4. නියැලැල්2 නිථයපදෝෂී2 අවගුණ2 ෙරපේශ 

,,. ත්ේධිත් ෙද පදයක් හා යෘදන්ත් ෙද පදයක් අන්ත්ථයෙත් වරණය පත්ෝරන්න. 

1. වරලසන2 පසල්මුවා2 අරටු2 මැරිණි 

,. වාසනාවන්ත්2 දුබලත්ා2 කුයවි2 මුදුන ස 

3. නේනු2 මුදිත්ා2 ඉසුු ම ස2 ලියවිලි 

4. නේනු2 ෙැයුම්2 යරනා2 සසලසන 
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5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

,3. ‘සැරපේ මහ රජ’  පමහි සැරපේ යන්න2 

 1. ආශිථයවාද ක්රියාවකි      ,. විධි ක්රියාවකි 

 3. ආමන්ත්රණ ෙදයකි      4. විපශනෂණ ෙදයකි   

    

,4. ‘නලඹ’ ‘ෙන්නම්’ යන ෙද පදය අය ස සන්ධි දක්වා හති පිළිතුර වන්පන්2  

1. පූථයවසනවර හා පූථයව රූෙ සන්ධිය 

,. ෙරසනවර පලෝෙ හා ොත්රාපේශ සන්ධිය 

3. ෙරසනවර පලෝෙ හා පූථයව රූෙ සන්ධිය 

4. පූථයවසනවර පලෝෙ හා සනවරාපේශ සන්ධිය 

 

,5. නිවැරදි විසන්ධිය දැක්පවන ෙද යුෙලය වන්පන්2  

1. පන්වාසය + ආොර 2 ෙරණ + අම්බලම 

,. වෙර + හස 2 චරිත් + අෙදාන 

3. අවිංය + උදාර 2 ෙර + උෙපේශ 

4. නිරා + ආයාසපයන් 2 භක්ති + ආදර 

 

,6. වැරදි අදහස සහිත් වායයය පත්ෝරන්න. 

1. ‘ඓ’ යනු මිශ්ර සනවරයකි. 

,. ‘ළන’ භාවිත්පේ දැක්පවනුපේ ‘ළු’ වශපයනි. 

3. ‘ශ’ 2 ‘ෂ’ අක්ෂර පදය සිංසනයෘත් ත් සසම ෙදවල ෙමණක් පයපේ. 

4. සනවර අක්ෂර සමඟ ෙයනුකි සත් පයී පම්ී  පයාම්ුව ලිවිය යුතුය. 

 

  ,72 ,8 සඳහා වතා සම ෙැළපෙන ප්රසනත්ාව පිු ළ පත්ෝරන්න. 

 

,7. යරදරයය ී  වතා ස වාස ලබා ෙැනීම. 

1. කූනිසනසන්ේ දැල් දැප ම. 

,. ෙනින රිලවුන්ේ ඉනිමිං බැඳීම. 

3. පබාරදිපේ මාළු බෑම. 

4. අතු යතා පමාර යෑම. 

 

,8. ත්නතුරේ පනාෙැළපෙන වැත කිරීම. 

1. යටුසනසපෙ යපථය ර සත්රන් බැඳීම. 

,. කො වාපහේ පහාදි පබී ම. 

3. යණපයාක් සුද පේන්පන ඉගිපලන විේදි ලු. 

4. ලැජ්ජා නැතියම මහ මුදලි යමේ ස වතා පලාකුි ලු. 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

,92 30 සඳහා නිවැරදි ෙද යුෙලය පත්ෝරන්න. 

29. A - ආරාමය - සිංඝාවාසය 

 B - උතුම් - අධ්ම 

 C - ු හිු  - පල් 

 D - විශාල - ෙෘථුල 

 

1.  A හා C   2. A හා D    3. A හා B   4. B හා C 

 

30. A - ශ්රී ොද අතවිය  - පදියන්පෙ රේ 

 B - පයාත්  - බිී, මන්ද 

 C - ෙරම්ෙරාව  - රාේෙල නාමයකි 

 D - ොවහන්  - ොද ජාලා 

 

1. A හා D   2. A හා C    3. A හා B   4. C හා D 

 

31. වයායරණානුකූලව නිවැරදි වායයය පත්ෝරන්න. 

1. මා අවදි පවේී  ඔු සනාසුපණ්ඩ ය. 

,. නී  පත්ාපමෝ ෙලා යති. 

3. ගුු තුමා පේශනය ෙව සවති. 

4. යාන්ත්ාවය ෙමේ ගියා ය. 

 

3,. “උොසයාව ෙහන් දැල්වූවාය” යන වායයය යථයමයාරයේ ලිවීපම් ී  නිවැරදි වනුපේ2 

1. උොසයාව විසන් ෙහන දල්වි. 

,. උොසයාව විසන් ෙහන දල්වනු ලබි. 

3. උොසයාව විසන් ෙහන දල්වන ලී . 

4. උොසයාව විසන් ෙහන දැල්පේ. 

 

33. හිසනත්ැනේ සුදුසු අනුපිළිපවළ පත්ෝරන්න. 

1. _________________ ොපථය දකුණින් යා යුතුය. 

,. අද රැසනවීමේ _________________ ෙැමිණ නැත්. 

3. _________________ අවිංය වුවපහා ස රේ වැසපයෝ ප්රශිංසා යරති. 

4. _________________ චාරියාවේ සහභාගී පනාපවති’ ි අම්මා කීවාය. 

  A. ෙදියයන්  B. ෙදියපයෝ 

  C. පසනවයපයෝ  D. පසනවයයන් 

  E. අපි   F. අෙ 

  G. ඔවුු  H. ඔවුන් 

 

1. A, D, C, F      2. A, D, F, H 

3. A, C, E, G      4. B, C, F, H 

34. අතීත්පේ සමාජ ක්රමපේ කුල පක්ලම්යාරයා විසන් විවාහ පයාජනා පෙනාපේ ය. පමහි “පක්ලම්යාරයා” යනු2 

 1.ෙණිවිත යාරයා     ,. මඟුල් යරාවා 

 3. පදමාපියන්      4. නෑදෑින්  
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7 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

35. පෙමපත්ා ජායති  පසාපයා2 මහාසාර යන නාේයයන්හි නිථයමාණයු වා වන්පන්2  

 1. ලලිත්ා සරච්චන්ර    ,. පහන්රි ජයපසනන 

 3. කදිරිවීර සරච්චන්ර    3. බථයපේෝල්ට් පෙෂනට් 

 

36. ඉන්පන් දුම්බරි මහ යළු ෙලක් යේ 

 යන්පන් යරවලි රේ හාපල්       බත්ේ 

 පබාන්පන් පබාර දියි පූු පව යළ  ෙවේ 

 යන්පන් යවදා ද මේපිපයා  දකින්නේ 

 

 පමම යවිපයන් කියැපවන්පන්2 

1. දුම්බර මිටියාවප ස දුෂනයර භාවය 

,. පහනන් පොවියාපේ දුෂනයර ත්ාවය 

3. වී පොවියාපේ දුෂනයර ත්ාවය 

4. ෙත්ල් යම්යු වාපේ දුෂනයර ත්ාවය 

 

37 හා 38 ප්රශනනවල මුලින් ඉදිරිෙ ස යර හති ොඨ සඳහා වතා ස සප ෙ අථයට පදන වරණය පත්ෝරන්න 

37. “රාතු පසපන් පිතු හද තුළ ම මිස නැත් රාතුන් හද තුළ රඳන්පන්” 

1. රාතුන්ේ හති පසපනහස පියවු න් තුළ ෙමණක් හති බව 

,. පියවු න් තුළ හති රාත්රසනපන්හය රාතුන් තුළ පනාමැති බව 

3. පදමාපිය පසපනහස දු වන් පනාහඳුනන බව  

4. පදමාපියේ ෙමණක් පසපනහස උු ම බව 

 

38. අනුරාධ්රාර යුෙපේ ී  ඉදි වූ යලා නිථයමාණ අතුරින් සඳයත ෙහණ නිථයමාණ යු වාපේ යලා කුසලත්ාවය 

පමන් ම නිරාණත්ාවය ද පෙන්නුම් යරි. 

1. සඳයත ෙහණ යලා යු වාපේ කුසලත්ා පෙන්වි. 

,. සඳයත ෙහණ විශිෂනේ නිථයමාණයකි. 

3. සඳයත ෙහණ තුළින් යලා යු වාපේ නිරාණත්ාව ද පෙන්වි. 

4. අනුරාධ්රාර සඳයත ෙහණ කුසලත්ා පිරි යලා නිථයමාණයකි. 

   

39. ‘විසනමපයෝ සුල්ල නයනයන්’ යන්නේ නිවැරදි අථයට විවරණ සෙයන්න. 

1. රාදුමපයන් පිරී ගිය හසන 

,. විශාල වූ හසන 

3. බිපයන් ත්ැති ෙ ස හසන 

4. මහ ස වූ වේකුු  හසන 

 

40. විරාම ලකු  නිවැරදි ව පයී  හති වායයය පත්ෝරන්න. 

1. “යේ වහෙන්2 යේ වහෙන් පයාපහාම ස බුන් ගිපේ අවුු ේදේ ඉසනසර පවලා 

,. ‘මුබ කව2 ඔබ යව2 යුේධ් යරව ෙමා පනාවව” 

3. මහපණනි මරාතුන් වැන්නවුන්ේ භපයක් පයාින් ද 

4. 4 – 3 අනුොත්යේ ෙන්න. 
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8 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 
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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

SINHALA 

සාංහල 

QUESTION PAPER - II 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම II 

අනුග්රහය   
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2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

1. (i) සට (x) පත්ක් ඇති සයලු ම අනුපයාටසව්ලට පයටි උත්ත්ර ලියන්න. කිසයම් අනු පයාටසයට ඔබ උත්ත්ර 

පනාලියන්පන් නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන් ඉරක් අඳින්න. 

 

 I. (අ) ෙහත් සඳහන් අන්ත්ස්ථාක්ෂරයන්හි ඇතුළත් සව්ර ලියන්න. 

  ය- 

  ල- 

       (ආ) ෙහත් සඳහන් සඤ්ඤය අක්ෂර නිර්මාණය වන්නට බලෙෑ නාසයය අක්ෂර ලියන්න. 

   ඟ- 

  ඳ- 

 

 II. ෙහත් සඳහන් වායයපේ  වනන පකයය අක්ෂර ිනනයාසය සපකාස් ය. එය පත්ාරා නිපකාස් පයාට ලියන්න. 

  

 නෙපරාකයානපේ  පස්න්කර්යය නැර ක යාන්ත්ාවන්පන පනත් සත් රපභාකවත් ිනය. 

 

 III. ෙහත් සඳහන් ෙක ිනසන්ි පයාට ලියා කවා අයත් සන්ි වර්ෙය ලියන්න. 

  (අ) පමාපහාර     (ආ) නියිංසාය 

 

 IV. ෙහත් සඳහන් ෙකවලට ිනරුද්ධ්ාර්ථ ෙක ලියන්න. 

 (අ) චිරන්ත්න      (ආ) රඥාව 

 

 V. ෙහත් සඳහන් ෙකය ොයපයහි යු  අුරරින් කක්වා ඇති ෙක යවර වයායරණ අිංෙයයට අයත් කැ ල ලියන්න. 

"හන්ත්ානට ොයන සඳ ලස්සන ල ක කියන්න 

මා පනාදුටුව ක පුරහඳ ඔබට හැකිය කකින්න" 

 

 VI. ෙහත් සඳහන් අකහස්වලට ෙැළපෙන ත්නි ෙකය බැගින් ලියන්න. 

 (අ) සයලු යලාවන්ට අ ලති පකවඟන  

 (ආ) යහෙත් මිත්රයා 

 

 VII. ෙහත් සඳහන් වායයපේ  ඇතුළත් සමාස ෙකයක් හා යදකන්ත් ෙකයක් ලියන්න. 

  මව්පියන් ඉදිරිපේ  ඇය රැඟුම් ෙෑවා ය. 

 

රශ්න සය්ලට ම ිිතතුරු සෙයන්න. පමම රශ්න ෙත්රයට නියමිත් ලුරු  ෙණන 80කි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම02මයි 
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3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

VIII. ෙහත් සඳහන් වනන අත්ර පනාෙැළපීමක් ඇත්.එය ෙැළපෙන පස් නැවත් සයස් යර ලියන්න. 

 (අ) බුදු රශ්මිය     (ආ) උකයාන මම 

 

IX. ෙහත් සඳහන් වායය පකය යර්මයාරයයට හරවා ලියන්න. 

 පොලීසය පසාරුන් ලුහු බඳිති. 

 නීතිඥපයා ෙැහැනියය යැපඳව්පපවාය. 

 

X. ෙහත් සඳහන් රාපද්ය ය වයවහාර සඳහා භාිනත් වන පොදු වයවහාර ලියන්න. 

 (අ) ෙනිත්ත්ලයා             (ආ)  ෙැකැ්ල ෙෑම 

 

 

2. ෙහත් සඳහන් (අ), (ආ), (ඉ), (ඊ) යන ිනසත්්ර ඇසුපරන් එයක් පත්ාරා පෙන වනන 250 යට පනාඅඩුවන පස ්

රනනයක් ලියන්න. වරහන් තුළ ඇති අක්ෂරය ඔපේ උත්ත්ර ෙත්රපේ  ලියා රනනය ලිීමම ආරම්භ යරන්න. රනනය 

සඳහා පයාෙය මාත්දයාවක් ක පයාකන්න. 

 

(අ) ශ්රී ලිංයාපව්ප ස්වාභාිනය වන ෙහණය දිපනන් දින අඩු පවමින් ෙව. . අසිංිනිත් ආයාරපයන් මිනිසා 

ෙරිසරය ෙරිහරණය කිරීම පමයට පහ්තුව  ල. එය සයලු සත්ව රජාාවපන ීවිනත්වලට ත්දින්ම  බලෙෑම් සදු 

යර ල. 

 

(ආ) අන්ත්වාදී ක්රියායාරයම් පහ්තුපවන් ශ්රී ලිංයාපව්ප සිංනාරය වයාොරයට බලවත් ෙහරක් එ්ල ිනය. අ. ත් 

උරුමයන් කැය බලා ෙැනීමටත්, ස්වභාව පස්න්කර්යය ිනඳ ෙැනීමටත් පබාපහා සිංනාරයපයා පමරටට 

ෙැමිපණති. රපේ කළ ජාාතිය නිෂ්ොදිත්පයන් වැඩි ආකයමක් සිංනාරය වයාොරය මගින් උෙයන බැිනන් 

සිංනාරයයන්පන පහට කවස සුරක්ිත් යළ යුතු ය. 

 

(ඉ) අ. ත්පේ  පමරට තිබූ ස්වයිංපොිත් ආර්ිය ක්රමය සෑම අතින් ම  වාසකායය ිනය. පොිනයාපන ආර්ියය 

පම් ක්රමය යටපත්  ශක්තිමත් ූ  අත්ර ිනිමත් ආහාර රටාවක් එකා තිබුි.. අක ස්වයිංපොිත් ක්රමපයන් මිදී 

අිනිමත් ආහාර රටාවක් ෙවත්වා පෙන යන බැිනන් පබා පනාවන පරාෙ ඇතිීමපම් අවකානම වැඩිව ඇත්. 

 

(ඊ) වර්ත්මානපේ  අන් යවරකායට වත් වඩා ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් භාිනත් යර ල. එහි යහෙත් පමන්ම අයහෙත් 

රතිලල වර්ත්මානය වන ිනට අිත් අත් ිනඳිමින් සටින්පනු.. එබැිනන් ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් මානව සමාජාපේ  

යහෙත් උපකසා පයාකා ෙත් යුතු ය. 

 

 

 

 

https://pastpapers.wiki/


සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

3. ෙහත් කැක්පවන ොයය වනන 55-65 අත්ර වන පස් සාරාිංශ යරන්න. 

 

  අධ්යාෙන ක්රියාවලිය පෙරට වඩා පබපහිනන් සිංර්ර්ණ ීම ඇත්. අධ්යාෙනපේ  අරු.ු  පවනස් ීම ඇත්. 

අධ්යාෙනයට සම්බන්ධ් වන රුරු ෂ්ෂය ජානෙහනය පබපහිනන් ම වැඩි ීම ඇත්. එපස් ම නව කැනුම් සම්භාරයක් 

ිනශාල වශපයන් පලාව පුරා රනලිත්ව ඇත්. සෑම වසර හත්රයට පහා තුනයට වරක් පලාව ෙවතින නව 

කැනුම පකරුණ පත්රුණ පව්ප. එපස් ම අධ්යාෙන ලාන්න්ට වැඩි පව්පෙයකින් හා රමාණයකින් නව කැනුම උයහා 

ෙැනීමට සදු ව ඇත්. 

  වර්ත්මාන පලායපයහි අධ්යාෙනය ලබන්නන් පව්පෙපයන් පවනස්වන කැනුම ලබා ෙැනීපම් අයෝපයාෙයට 

ු.හුණ දී සටී. එම අයෝපයාෙ ජායෙන්නට ෙරිෙණයය, ෙරිපලායන යන්ත්ර, සුහුරු පුවරු, සිංයුක්ත් ත්ැටි ආදී 

ත්ාක්ෂි.ය පමවලම් පබාපහා උෙයාරී වන බව කිව යුතු ය. 

  එපමන් ම බහු මාධ්ය රක්පෂ්ෙණ යන්ත්රය මගින් ඉත්ා ුරඩාවට කකින ූපෙ සහ නලන කර්ශන ිනශාල ව 

කැර්පම් හැකියාව ඇති පහ ලන් හා එය ෙන්ති යාමරයට නැවුම් අත්කැර්මක් එක් යරන නිසා එය වත්මන් 

ෙන්ති යාමරය තුළ ආයර්ෂණය පවමින් ෙව. . පමපස් නීමන පමවලම් භාිනත් කිරීම තුිතන් රුරුවරයාට 

පමන් ම ෂ්ෂයයා ක අධ්යාෙන ක්රියාවලිය තුළ ක්රියාය ලීව කායය වනු ඇත්. පමපස් කැනුම පුපුරා යන පලාවය 

නීමන ත්ාක්ෂණය තුිතන් කැනුම් සම්භාරයක් ලබා ෙත් හැකි වන අත්ර ම නව පලායයට ෙැළපෙන පුරවැසයා 

නිර්මාණය යර ෙැනීමට හැකි වනු ඇත්. පම් අනුව බලන ිනට ෙවතින ඉපෙනුම්-ඉෙැන්ීමම් ක්රියාවලිය 

සිංපශාධ්නය ිනය යුතු ය. නැති නම් කැනුම පුපුරා යන පලාවය අෙ අසරණ ීමමට ඉඩ ඇත්.   

 

4. ෙහත් පේකය කියවා අසා ඇති රශ්නවලට පයටි ිිතතුරු සෙයන්න. 

      ඡන්කස සම්බන්ධ්පයන් ලියැවුු  ෙැරි. ම පොත් ිිංෙල ආනාර්යපන වදත්ත් රත්නායරය ල. ඔහු ඔහුපන 

ඡන්කස ශාස්ත්රය නම් ග්රන්ථපේ  පමපස් ෙවස ල. "අක්බර නියපමා ඡන්කස්" යිනයය අක්ෂර නියම කිරීම 

ඡන්කස් බව ඉන් කියැපව්ප. ත්ව දුරටත් එය ෙැහැදිලි යළපහාත් ෙකයය අක්ෂරයන්පන පහා මාත්රාවන්පන පහා 

අක්ෂර ෙණයන්පන සිංඛයා නියමය වශපයන් කැක්ිනය හැකි ය. සිංහලපේ  සම්මත්යට අනුව මාත්රා ඡන්කස හා 

ෙණ ඡන්කස නමින් ඡන්කස පකවර්ෙයකි. ෙණ ඡන්කස  වර්ණ ඡන්කස හා අක්ෂර ඡන්කිං පලස සමහරු 

හඳුන්වති. ඇසිය පහළන්නට ෙත් වන සුු  යාලය මාත්රාවක් පලස හැඳින්ිනය හැකි අත්ර එබඳු සුු  

යාලයකින් උච්නාරණය යළ හැකි හුස්ම අුරරක් එය මාත්රාවක් පව ල. එය ලුහු නමින් හැඳින්පවන අත්ර 

උච්නාරණපේ  දී මාත්රා පකයක් වශපයන් ෙන්නා හුස්මය රුරු වශපයන් සැලපක්. 

 

1.  ඡන්කස යනු ුරමක්ක? 

2.  ඡන්කස සම්බන්ධ්පයන් ලිය ීම ඇති ග්රන්ථය නම් යරන්න. 

3.  උච්නාරණපේ  දී ෙත්වන්පන් මාත්රාවක් නම් එය හඳුන්වන්පන් පයපස් ක? 

4.  සිංහලපේ  ඡන්කස් රපදක පකය නම් යරන්න. 

5.  පමම පේකපේ  ඇතුළත් රයාරාිංශය සහිත් වනන පකයක් ලියන්න. 

                                                                                                               (ලුරු  10) 

https://pastpapers.wiki/


සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

5. ඔබ රපද්ශපේ  මාර්ෙය පකෙස හා ජාල ූලලා්ර පවත් ්ලාස්ටික්, පොලිතින් වැනි පනාදිරන අෙද්රවය ිනශාල 

රමාණයක් ඇති බවත් කවා රතින්රීය කිරීමට අවශය උෙයරණයක් ලබා දීම තුිතන් පම් මහා ෙරිසර හානිය වළයාෙත් 

හැකි බවත් පම් සඳහා ත්ම නෙරාසන්න ෙමක් වන හිඟුරක්පොඩ කිරිමැටියාන ෙපමහි ම පුද්ෙලපයුර පයකිනය හැකි 

බවත් ෙැහැදිලි  යරමින් පොලිතින්, ්ලාස්ටික් රතින්රීය යළ හැකි උෙයරණ යක් ඉ්ලා ඔබ ග්රාම සිංවර්ධ්න 

සමිතිපේ  සම්ෙත් බණ්ඩාර ප්යම්වරයා යැ ල සත්ා රපද්ශපේ  රාපද්ය ය ප්යම්තුමාට යවන ලිිය සයස් යරන්න. 

                 (ලුරු  15) 

නැත්පහාත් 

ඔබ ිනසන් අලුතින් ආරම්භ යරන ලක සුවඳ ිනලවුන් හා ආප්ෙන වර්ෙ ඇතුළත් පවළඳසලක් ිිතබඳ රනාරය 

කැන්ීමමක් වශපයන් පුවත්ෙත්ය ෙළ කිරීම සඳහා සුදුසු පවළඳ කැන්ීමමක් සයස් යරන්න. එය ආයර්ෂණීය ිනය යුතු 

අත්ර ස්වභාිනය නිෂ්ොකන බවත් මිල ෙහසු බවත් අවධ්ාරණය යරමින් යලාත්මය භාවපයන් යුක්ත් පවළඳ 

කැන්ීමමක් සයසන්න. 

    (ලුරු  15) 

 

 

සැයසුම-අමරා ිනපේසිංහ මිය 
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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

SINHALA 

සාංහල 

QUESTION PAPER - III  

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම III  

අනුග්රහය   
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

01. (1) සට  (10) පත්ක් ඇති සයලු ම අනුපයාටස්වලට පයටි පිළිතුරු ලියන්න. කිසයම් අනුපයාටසයට ඔබ පිළිතුරු 

පනාලියන්පන් නම් එහි අිංයය ලියා ඉදිරිපයන් ඉරක් අඳින්න. 

 

1. යස දිෙත් ඇන්පේ  

විජය සරි සඳ පෙන වැලැන්පඳ්   

(අ) පමහි දිසාවන්හි ඇන්පඳ් කුමක් ද? 

(ආ) පමහි දැක්පවන යාවයාලිංයාරය දක්වන්න. 

 

2. “කිම්ද දරුපයනි“  

“පමහි ඇපසන පදයක් ඇත්.“ 

(අ) පමම සිංවාදය උපුටා ෙත් යත්ාපේ නම ලියන්න. 

(ආ) පමහි ඉරි ඇඳි ෙදය වර්ත්මාන පේඛන වයාවහාරයට හරවා ලියන්න. 

 

3.  (අ) සිංහබාහු නාටයපේ  යත්ා සාරය උපුටාෙත් යතතිය කුමක් ද? 

(ආ) නාටයපේ  නිර්මාණයරුවා යුදද? 

 

4.  රන් විමපන් සටි මුත් දුය  නැති පවේද 

 ෙැණි මීපේ  යෑ මුත් බඩ     ගිනි නැේද 

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

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

(අ) පමහි ඉතිරි ෙද පදය සම්ූර්ණ යරන්න. 

(ආ) පමම ෙදයපයහි ඇතුළත් දාර්ශනිය යාවය සිංයේෙනාව කුමක් ද? 

 

5. “ වර්ෂාවක් වැස ොයන්නාක් පමන් යත්ාබහ ද යාලයක් සමඟ තුරුේ වී යන්නට විය.” 

(අ) ඉහත් ොඨය උපුටා ෙත් ොඩපම් නම කුමක් ද ? 

(ආ) පමහි ඇතුළත් රූඪි ෙදය ලියන්න. 

 

6. කුළින් කුළම සහිල’ඹ වැපහන   යදුරුය  

පදාළින් පදාළම යේ යේ යරන  කුඹුරුය 

ෙළින් ෙළම ත්ේ පොේ පෙවතු   මැදුරුය 

ත්ළින් ත්ළම පුේ පියුමු’පුල             ෙඬරුය  

(අ) පමම ෙදයය උපුටා ෙත්පත් කිනම් ග්රන්යපයන් ද? 

(ආ) පමහි ‘ෙළින් ෙළම’ ,‘ත්ළින් ත්ළම’ යන ෙදවලට අර්ය විවරණය සෙයන්න. 

 

 1, 2, 3, 4 ප්රශ්නවලටත් ,, 6 ,   යන ප්රශ්නවලින් එයයටත් පිළිතුරු සෙයන්න. 

 

 පමම ප්රශ්න ේරයට නියිතත් ලකුණ ෙණන 00 කි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මIII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම02මයි 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

7. “මාපේ ශිේෙය දක්නා යැමති නියා වනැයි” 

(අ) පමපස් සතුපේ යුදද? 

(ආ) පමම යත්ාවට ෙදනම් ුද මූලාශ්රය කුමක් ද? 

 

8.  දහසක් වැේ බැඳි පයෝද ිතනිස් යැල 

 පයාළි ඉෙදී ඇති මුද පදරපේ 

සත් රුවනින් නව නිදහන් මතු වී  

පුතුපෙ සනාපවනි ඔෙ වටුපේ 

(අ) යවියා ආර්ිය ශක්තිය සටහන් යළ යවි ෙදය උපුටා ලියන්න. 

(ආ) ‘දහසක් වැේ’ , ‘පයෝධ් ිතනිස’් යන ෙදවල වයායරණ ලක්ෂණ පෙන්වා පදන්න. 

 

9.    (අ) මහින්ද හිිත විසන් ලියන ලද ජාතියාභිමානී යතති පදයක් නම් යරන්න. 

(ආ) උන් වහන්පස් විසන් රචිත් ළමා ෙදය නිර්මාණ පදයක් ලියන්න. 

 

10. “යහෙත් නැයත්කින් වහා නික්මුණ මැනව” 

(අ) පමය යාපේ ප්රයාශයක් ද? 

(ආ) පමම ොඨය ඇතුළත් ග්රන්යය ලියුදණ සාහිත්ය යුෙය කුමක් ද? 

 

02. ෙහත් දැක්පවන ෙදය ෙදය ොඨ කියවා අසා ඇති ප්රශ්නවලට පයටි පිළිතුරු ලියන්න. 

 

1. එන්පන් පයාහි සට ද පයාත්නයට ද      යන්පන් 

ඹබ කුමයට ද මා දුටු ත්ැන්                    විමසන්පන් 

       ිතනිසුන් ගිහින් නිත්ර ම ආෙසු එ                           න් පන් 

       කිම දැයි කියා කිසපවකු ඇයි?              පනා පසාය න්පන් 

 

      (අ) ඉහත් ෙදයපයන් යවියා වයාිංෙයාර්යවත් යපළ් කුමක් ද? 

      (ආ) පමහි සඳහන් ජනයාවය ලක්ෂණයක් පෙන්වා පදන්න. 

 

2. “ක විේදත් දුවපේ භාව භාව ලීලා දැය වාපයෝධ්ාත්වාධිය රූෙ යලාෙ වියාරයක් බලවත් නියා ය යි පනාසත්ා” 

 

(අ) බලවත් ුද පේමය ඇති යේපේ  යා පවනුපවන් ද ? 

(ආ) ඉහත් ොඨය ලිහිේ බසන් ලියන්න. 

 

3. ෙවන  ද  පිපි   තු  පර්  ය    නිර     තුපර්   ය 

කුසුමන්  පෙති  තු  පර්  ය   මළු    තුපර්   ය  

අවට  සුපිපි  ස  පර්ය    බිඟු     සපර්   ය 

සත් එපවපහර පය  පර්  ය        පලාබ  පයපර්  ය 

(අ) ිතනිසුන්පේ සත් ආශා යපළ් කිනම් වස්තුවයට ද ? 

(ආ) ‘අවට සුපිපි සපර්ය බිඟු සපර්ය’ යන්න ලිහිේ බසන් ලියන්න. 

4. ‘පහාඳයි මිං ඔයාට පදන්නම් ප්රැන්කු හාරසයයක් ලස්සන ඇඳුමක් ෙන්න උත්සාහ යරල බලන්න.’ 

 

(අ) පමම ප්රයාශය යරන්පන් යාට ද? 

(ආ) පමම ප්රයාශය යරන පුේෙලයා තුළ දක්නට ලැපබන ුණණාිංෙය කුමක් ද? 
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4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

5. ‘ඔය දෑල පදාඩමලු ය සුවඳ බැරුවා ඉන්ට 

නිේ වතුර තුරුලු යර පයපස් අත්හැර යම්ද 

පයයටියා ෙඳුර සුදු මේ පොකුර වඩාපෙන 

පසාඳුර නුඹ වාපේ ම හිනැපහ්ය මා එක්ය’ 

 

     (අ) ‘ඔය දෑල පදාඩමලුය’ යන්පනන් වයිංෙයර්යවත් යරන්පන් කුමක් ද? 

     (ආ)  යවියා පසාඳුර උෙමා යරන්පන් කුමයට ද? එහි උෙමා උෙපම්ය පවන් යර පෙන්වන්න. 

 

03.  (1) මපහෞෂධ් ෙේිත්යන්පේ ස්යාපනෝචිත් ප්රඥාාවත් 

 (2) පක්වට්ට බමුණාපේ ආත්මාර්යයාමී බවත් 

 උම්මේෙ ජාත්ය යත්ායරුවා නිරූෙණය යර ඇත්පත් පයපස් දැයි සායච්ඡා යරන්න.  (ලකුණු 

15) 

 

නැත්පහාත් 

(1) ජන යවිපේ  ඇති අවයාජත්වයත් 

(2) කුරහන් පොවියා මුහුණ පදන අභිපයෝෙත් කුරහන් ඉසමුව  යළුවර බලාලා යන ෙදය නිර්මාණය 

ඇසුරින් විමසන්න.         (ලකුණු 1,) 

 

04.  (1) සත්ව චර්යා 

 (2) මානව චර්යා 

 ඇසුරින් ුණත්තිල යවියා වීණා වාදනපේ  ිතහිරියාව පෙන්යේපේ  සජීවි දසුන් මවාලිතනි. උදාහරණ පදිතන් 

ෙැහැදිලි යරන්න.         (ලකුණු 1,) 

නැත්පහාත් 

(1) අවස්යා නිරූෙණයක් 

(2) චරිත් නිරූෙණයක් 

 ඇසුපරන් උේෙපස්න ත්රුණයා ජිවිත් අභිපයෝෙ ජයෙත් ආයාරය පෙන්වා පදන්න. (ලකුණු 1,) 

 

0,. බැේපේෙම නවයත්ාපේ රසවත් භාවයට යතුවරයා පයාදා ෙත් භාෂාව පහ්තු යේ බව උදාහරණ තුනක් වත් 

දක්විතන් ෙැහැදිලි යරන්න.        (ලකුණු 10) 

 

06. ‘මුනි සරිො සඹිිතන්පන් යන ෙදය නිර්මාණය රසවත් වන්පන් යවියා පයාදා ෙත් යාපවයෝෙරම පහ්තුපවනි.’ 

නියිතත් පයාටසන් උදාහරණ තුනක්වත් පදිතන් ෙැහැදිලි යරන්න.    (ලකුණු 10) 

 

07. ‘සහින පලෝයයය ජිවත් වීම පබාපහෝ වයසනයන්ට පහ්තුවන බව’ දියමන්ති මාලය නම් පයටියත්ා ඇසුරින් 

පෙන්වා පදන්න.          (ලකුණු 10) 
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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

SINHALA 

සාංහල 

QUESTION PAPER - I (ANSWERS) 

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රය-  I (පිළිතුරු) 

අනුග්රහය   
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2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

1- 3    21- 1 

2- 2    22- 3 

3- 1     23- 2 

4- 4    24- 2 

5- 1    25- 3 

6- 3    26- 4 

7- 2    27- 3 

8- 1    28- 4 

9- 3    29- 1 

10- 2    30- 3 

11- 2    31- 1 

12- 1    32- 3 

13- 4    33- 2 

14- 3    34- 2 

15- 3    35- 3 

16- 4    36- 4 

17- 3    37- 3 

18- 2    38- 4 

19- 3    39- 1 

20- 4    40- 2 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මI 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මපිළිතුරුමපන ්රය 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

SINHALA 

සාංහල 

QUESTION PAPER - II (ANSWERS) 

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම-ම II (පිළිතුරු)  

අනුග්රහය   
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

1. 

I. 

  (අ)   ය්  +  ඉ 

  ල්  +  ඏ 

 

  (ආ)   ඟ  -  ෙ 

ඳ   - න 

 

II.  නැරබු - නැරඹු 

     ප්රපභදමත් - ප්රපෝදධ්ත් 

 

III.  (අ)  තහ   + උර  

  තහ් + අ + උර  

             

                    ඹ  

               තපහාර 

පතාපහාර - ස්වරාපේශ සන්ධිය. 

 

 (ආ) නියිංසාය  

නියඟ + සාය  

නිය  +  c  +  ග්   +  සාය  

නියිංසාය  - ොත්රාක්ෂරෂර පලදෙ සන්ධිය  

 

IV.  චිරන්ධත්න   -    අමයත්න  

 ප්රඥාාව        -     මුග්ධ් / පතදඩ / මම 

 

V. කියන්ධන       -      විි ක්රියාව  

 පුරහඳ           -      විපශ්ෂණ සතාසය / නාත විපශ්ෂණ  

  

VI.  (අ) සරස්වති පමවඟන  

 (ආ)  යලණමිතුරු / යලයාණ මිත්රයා 

VII.  සතාස - තව්පියන්ධ  

යෘමන්ධත් - රැඟුම්  

 

VIII.  (අ) බුේධ් රශ්මිය / බුදු රැස්   

 (ආ) උමයාන මිමිය /උයන්ධ මත  

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මපිළිතුරුමපන ්රය 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

IX.  (අ) පොලිසය විසන්ධ පසාරු ලුහු ෝැපඳති. / ලුහු ෝඳිනු ලෝති. / ලුහු ෝඳිනු ලෝ්.   

 (ආ) නීතීඥායන්ධ විසන්ධ ෙැහැනියක්ෂර යැඳවන ලේමාය. / යැඳවනු ලැබුවාය. / යැඳවන ලේීය . 

       

 

X.  (අ) අලි අල්ලන්ධනා    

 (ආ) පහන්ධ වපුරා උමලු ෙෑ ෙසු යරු සහිත් ලීයකින්ධ පරාඩු ඉව් කිරිත . 

 

 

2. වායය රනනය  

අපේක්ෂරෂණය   -  සිංශ්පල්ෂණ හැකියාව තැනීත  

 (අ) තාත්ෘයා - වන සම්ෙත් සුරැකීත  

වන සම්ෙත් සුරැය අි් රැපයමු   

පේම පවන්ධ කිරීත  

වන සම්ෙත් යනු  

එය විනාශ වන විි  

එහි විනාශය නිසා අ්වන ප්රතිලල  

ආරක්ෂරෂා යර ෙැනීතට පයාමා ෙන්ධනා ක්රතපව්පම හා පයානනා  

 

 (ආ)  තාත්ෘයාව -  සිංනාරයයින්ධට සුරක්ෂරිත් පහටක්ෂර සිංනාරය වයාොරය හා රි ලිංයාපව්ප අනාෙත්ය  

         පේම පවන්ධ කිරීත  

සිංනාරය වයාොරය යනු  

රි ලිංයාවට සිංනාරයයන්ධ ෙැමිපණන්ධපන්ධ ියි 

අන්ධත්වාදි ක්රියායාරයම් සිංනාරය වයාොරය මඳ වැමටතට පහ්තු  අ අරුරු  

රි ලිංයාවට ෙැමිපණන සිංනාරයයින්ධට සුරක්ෂරිත් පහට දිනක්ෂර  අමා යරන්ධනට ේපය පයදනනා. 

 

 (ඉ)  තාත්ෘයාව -  ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියය තුළින්ධ නිපරදගි ෙරපුරක්ෂර  

පොවි සුෝ පසත් සලසන සව්යිංපෙදිත් ක්රතයක්ෂර යරා  

පේම පවන්ධ කිරීත  

ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියය යනු  

පතත ක්රතපයන්ධ මිදිතට පහත්ු  

ඉන්ධ මිදිත නිසා අ්  අ ප්රතිලල  

නැවත් ස්වයිංපෙදිත් ආර්ථියයයට යාතට ේෝ යරන පයදනනා  

(ඊ)  තාත්ෘයාව -  ත්ාක්ෂරෂණිය පම්වලම් ලලමායී පලස භාවිත් යරමු  

පේම පවන්ධ කිරීත  

ත්ාක්ෂරෂණිය පම්වලම් යනු  

පම්වා භාවිත් යළ රුතු අන්ධමත  

අවිිත් පලස භාවිත් කිරිත නිසා ිතිව තිපෝන ප්රතිලල  

විිත් පලස භාවිත් කිරිතට යළ රුතු මෑ  

ලකුණු විග්රහය - මුළු ලකුණු 25 

තාත්ෘයාව ිතුළු සාරව් භාවය   - ල  08  

සිංවිධ්ානය නිර්ථතාණා්තය භාවය - ල 12  

පේම පවන්ධ කිරිත ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා  - ල 05  

 සැ.රු. ෙැපළෙන තාත්ෘයාවක්ෂර පයාමා ි් නම් ප්රතාණව් ෝව සලයන්ධන. 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

3. සාරිංශයරණය  

 අන්ධත්ර්ථෙත්ය  

I. අධ්යාෙන ක්රියාවලිය පෝපහවින්ධ සිංකිර්ථණ  ඇ ිති ෝව II. එයට පහ්තුව ගුරු ශිෂය නනෙහන වර්ථධ්නය 

යි. 

II. පලාව ෙවතින මැනුත පමගුණ පත්ගුණ වන ෝැවින්ධ අධ්යාෙනලාන්න්ධ වැ ව පව්පෙයකින්ධ ත්ත  මැනුත 

උයහා ෙත් රුතු ව ිත්. 

III. වර්ථත්තාන පලදයපයහි නව මැනුත ලෝන්ධනට ත්ාක්ෂරෂණිය පතවලම් පෝාපහද උෙයාරි පව්ප. 

IV. පතවලම් අත්ර ෙන්ධති යාතරපය් නනප්රිය වන්ධපන්ධ ෝහු තාධ්ය ප්රක්ෂරපෂ්ෙණ යන්ධත්රය යි. 

V. එය ගුරු සසු පමෙක්ෂරෂපයහිත ක්රියාශිලි භාවය වර්ථධ්නය කිරීතට පහ්තුවකි. 

VI. පතපස් අධ්යාෙන ක්රියාවලිය සිංපශදධ්නය පනා අණපහා් ගුරු සසු පමෙක්ෂරෂය ත මැනුත සපුරා   යන 

පලාවය අත්රතිං වනු ිත්. 

 

    ලකුණු විග්රහය -  මුළු ලකුණු 10  

1. අන්ධත්ර්ථෙත්ය   ලකුණු  06  යි. 

2. වනන ෙණන   ලකුණු  02  යි. 

3. ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා  ලකුණු  02  යි. 

 

 වනන ෙණන 65 ට වැ ව  අවපහා් මුල් වනන 65 ෙතණක්ෂර ිෙයීතට ලක්ෂර යරන්ධන. 

 වනන ෙණන 55 ට අඩු වූ විට එහි ිතුළ් අමහස ෙතණක්ෂර සැලකිල්ලට පෙන ලකුණු ිරිනතන්ධන. 

 පේම පෝමා  තිබුපණා් ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා පයාටසන්ධ ලකුණු අඩු යරන්ධන. 

 එය යට එය ආසම්ෝාිත් වායය පලස ලියා තිබුණපහා් අන්ධත්ර්ථෙත්යට දිය හැකි උෙරි ත ලකුණු  

ෙණන 02 කි. 

 වනන ෙණන 55 අඩුව පහද 65ට වැ වව  ි් නම් ලකුණු 2ක්ෂර අඩු යරන්ධන. 

 දුර්ථවල  සාරාිංශ සඳහා මන්ධදුව පනාී ලකුණු 03 ය උෙරිතයයට යට් ව ලකුණු ිරිනතන්ධන. 
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5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

4.  

i. යවියය අක්ෂරෂර නියත කිරීත 

ii. නන්ධමස් ශාස්ත්රය 

iii. ලුහු නමින්ධ  

iv. තත්රා ්න්ධමස ෙණ ්න්ධමස 

v. ග්රන්ධත්ය  ්රස්තය  තාත්රාව 

 

5. රානයාරි ලිිය   -   ලකුණු   15  

 

 ලකුණු  විග්රහය  -    

 

ආයෘතිය       ලකුණු - 05 

අන්ධත්ර්ථෙත්ය      ලකුණු - 07 

ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ාලකුණු          ලකුණු - 03 

 

 ආයෘතිය  -  ලකුණු  05 

 

 යවන්ධනාපග් ලිිය හා දිනය    ලකුණු - 01 

 ලෝන්ධනාපග් ලිිනයනය     ලකුණු - 01 

 ආතන්ධත්රණය      ලකුණු - 01 

 තාත්ෘයාව       ලකුණු - 01 

 ත්නතුර හා අ්සන      ලකුණු - 01 

        අන්ධත්ර්ථෙත්ය - ලකුණු 07  

 

 හිඟුරක්ෂරපොඩ කිරිතැමටයාන ෙත    ලකුණු - 01 

 පොලිතින්ධ ේලාස්මටක්ෂර වැනි අෙද්රවය    ලකුණු - 01 

 තහා ෙරිසර හානියක්ෂර ිති ෝව    ලකුණු - 01 

 ප්රතින්රීය උෙයරණයක්ෂර අවශය ෝව    ලකුණු - 01 

 එහි  ක්රියායාරී්වයට ෙපතහි පුේෙලයකු පයාමවන ෝව ලකුණු - 01 

 මින්ධ ොරිසරිය හානියක්ෂර වලයාෙැනීත   ලකුණු - 01 

 වර්ථත්තානපය් පතය අත්යවශය ෝව    ලකුණු - 01 

 

ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා  - 03 

 ආයෘතියට ෙැරණි/නව ක්රත පමයත ෙන්ධන. 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

5.  පවළඳ මැන්ධ ඇම් 

ලකුණු විග්රහය   -   මුළු ලකුණු  15 

 ආයෘතිය    - ලකුණු  05 

 අන්ධත්ර්ථෙත්ය    - ලකුණු  07 

 ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා    - ලකුණු  03 

  

 ආයෘතිය  - ලකුණු 05  

 

 තාත්ෘයාව    - ලකුණු  01 

 ෙළ යරන්ධනාපග් නත ත්නතුරු - ලකුණු  01 

 ෙළයරන දිනය    - ලකුණු  01 

 නිර්ථතාණා්තය ෝව    - ලකුණු  02 

  

 අන්ධත්ර්ථෙත්යට - ලකුණු  07 

 

 පවළඳ ආයත්නපය් නත  - ලකුණු  01 

 එහි සැෙපයන පස්වාවන්ධ  - ලකුණු  01 

 මිල ෙණනන්ධ                              - ලකුණු  01 

 ගුණා්තය භාවය               - ලකුණු  01 

 ස්වභාවිය නිෂ්ොමන ෝව මැක්ෂර ඇත - ලකුණු  01 

 ඉක්ෂරතනින්ධ ප්රතිලල ලැපෝන ෝව - ලකුණු  01 

 යලා්තය භාවය   - ලකුණු  01 

 

 ශිල්ීය මක්ෂරෂත්ා  -      ලකුණු  03 

 

 නිවැරදි අක්ෂරෂර විනයාසය. ෙැහැදිලි අ් අකුරු.  නිවැරදි ෙම පෝීත. වියරණ  විරාත ලක්ෂරෂණ   

පේම පවන්ධ කිරීත. 

 නියමිත් වනන ෙණන අඩු වන පහද වැ වවන යල්හි ප්රතාණව් පහද අමාළ පනාවන අකුරු 

අන්ධත්ර්ථෙත් වන විට අනුමිතිය ලකුණක්ෂර පමන්ධන. 

 නියමිත් ආයෘතිය අනුෙතනය යර පනාතැති නම් අන්ධත්ර්ථෙත්ය සඳහා දිය හැකි  උෙරි ත ලකුණු 

03 කි. 
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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - Rehearsal Paper 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

SINHALA 

සාංහල 

QUESTION PAPER - III (ANSWERS) 

ප්රශනඅමපන ්රයම-ම III (පිළිතුරු) 

අනුග්රහය   
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2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

 

1.  

I.  (අ)  කීර්තිය 

 (ආ) රූෙයාලිංයාරය 

 

 II.  (අ)  අඟුල්මල් දමනය 

 (ආ) යත්ාපවන පේ 

 

 III.  (අ)  මහාවිංශය 

 (ආ) මහාචාර්තය එදිරිවීර සරච්චන්ද්රයන්ද් 

 

 IV. (අ)   මිණි බරණින්ද් සැදු මුත් ෙත් පනාදිරේද 

         ෙැණි වරයා ෙහටත් පහණ පනාවදිේද 

 (ආ) අනිත්යත්ාවය 

 

 V.  (අ)  අෙට වැසකිළියක් 

 (ආ) තුරල් වී 
 

 VI. (අ)  හිංස සිංපේශය 

 (ආ) ෙළින්ද් ෙළම - ත්ැනින්ද් ත්ැන 

     ත්ළින්ද් ත්ළම - පොකුණක් පොකුණක් ොසා 
 

VII. (අ)  උග්ෙපසේන සටු පුත්රයා 

 (ආ) ොලි දම්මෙදට්ඨ යථාව ( ොලි යන්ද්න ලියා පනාිබුණ ද ලකුණු පදන්ද්න. ) 

 

 VIII. (අ)  සත් රුවනින්ද් නව නිදහන්ද් මතු වී 

 (ආ) විපශේෂණ ෙද නිම වපශේෂණ  

 XI. (අ) නිදහපසේ දැහැන / නිදහපසේ මන්ද්ත්රය  

       ලිංයාමාත්ා 

 (ආ) යවමිණ / යව මුතු / ළමා යව යළඹ 

    X. (අ)  පක්වට්ට බමුණාපග් / පක්වට්ටාචාරීන්ද්  

        (ආ) කුරුණෑෙල සාහිත්ය ුගෙය 

අපේක්ෂණය    නිර්තදිෂේට ොඨ පිළිබඳ අවපබෝධ්ය 

ලකුණු විග්රහය       මුු  ලකුණු 0  ( එක් පයාටසයට ලකුණු    බැිනන්ද් ) 

   (අ) පයාටසට ලකුණු  0යි. 
   (ආ) පයාටසට ලකුණු  0යි. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

සාංහලමභාෂාවමහාමසාහියයම-මIII 

අ.පපන ා.ස.ම(සාම/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                  මමමමමකාලයම-මපන ැයම02මයි 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

0. එක් පයාටසයට ලකුණු  4 බැිනන්ද් සම්ූර්තණ ලකුණු 0 කි. 
 

I.  (අ)  සිංසාරිය ජීවිත්ය / සසර ෙමන  
 (ආ) එළිසමය / එළිවැට 
 
II.  (අ) විේදත් දියණිය පවනුපවන්ද් 
 (ආ) නැටුම් කුලපයහි උෙන්ද් දියණියපග් හැඟීම් විලාසයන්ද් සැර සුළිං සහිත් අහපසහි අත් ො හැසරවීම් ආදී 

අිංෙචලනත් විසලුවක් ( විහිලුවක් ) ත්ද ආයාරපයන්ද් පනාසත්ා ඈ පයපරහි ත්දින්ද් ම පේම ිිව  
 
III.  (ආ)  යෑරෙල විහාරයට 
 (ආ)  වපට්ට මල් පිපුණු විල්වල බිඟු මී මැස රිංචු නද පදන බව (හාත්ෙස මල් පිපුණු විල්වල මීමැස නාදය 

ිපසයි).................................................................  
 
IV.  (ආ) මැටිල්ඩාට  
 (ආ) ෙරාර්තථයාමී බව / යහෙත් සේවාමිපුරුෂපයක් බව 
 
V. (ආ) ඔය ජලපයන්ද් පිරී ිි බව 
  යවියා ‘පදාඩමලූය’ යන පයදුම හරහා ඔය සප්රාණියරණය යරයි. 
 
      (ආ) ඔයට 
 පසාඳුර  සුදු මල් පොකුර  
 (උෙපම්ය) ( උෙමාව ) 
 

 3. ලකුණු 15 ය ප්රශේනයකි.  
 
I. මපහෞෂධ් ෙණ්ඩිත්යන්ද්පග් සේථාපනෝචිත් ප්රඥාාව  
“මා බඳු ෙණ්ඩිත්යන්ද් ෙණ්ඩිත්පයක් ජීවත් ව හිදිේ දී ම පමපත්ක් රජ දරුවන්ද් මිය යාම ුගක්ත් පනාවන්ද්පන්ද් ය.” 

 
 සත්ර යන්ද් මන්ද්ත්රණය   “යමු ගුරු මා බා ලා සයලු රා මසේ පිරූ සැළවල් බිඳ තූ තූ පයාට පියා..” 

 
“ිනරා පෙෝත්යයන්ද් මන්ද්ත්රණය අසා නිමව..” 

 
 

ුගේපධ්ෝොය පයදීම  “අෙපග් රජ්ජුරුවන්ද් කුමාර යල පමපසේ වූ පදාලක් විය. පයපසේ ද යත් දස 
දහසක් පයාදුන්ද් දඹදිව රු මු ල්ල පසේනාව පිරිවරා අවුත් මා දැන්ද් මා උන්ද් 
නුවර පිරිවරා සටි යල සැණපයළි පයළිමි’ යි” 

 
ධ්ර්තම ුගේධ්ය   “පක්වට්ටපයෝ ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ අත් දිලිපසන මිණි රුවන දැය පම් 

ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ මට රුවනක් පෙනා වන්ද්නාහ යි සත්ා එපසේ වී නම් 
පදව…” 

 
II. පක්වට්ට බමුණාපග් ආත්මාර්තථයාමී බව  
 
“පමබඳු සම්ෙත් දුන්ද් රජ්ජුරුවන්ද් සයලු දඹදිවට අෙ රජ යපළාත් යහෙත්” 
“රා මණ්ඩඩලයක් සාදා උන්ද් හැම පදනා රා පබාන්ද්නට යැ යි රා මැිල්පල් හිඳුවාලා වීර පයාදා යරන ලේදා වූ …” 
“යහෙත් නැයත්කින්ද් නික්මුණ මැනව” 
“පම් ෙණ්ඩිත්යන්ද් වහන්ද්පසේ මට රුවනක් පෙන වන්ද්නාහ යි සත්.......... එපසේ වී නම් පදව ..” 
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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

නැත්පහාත්  
I. ජන යවිපේ ිි අවයාජත්වය  
 “මා කී පේ පදයියනි පබාරුවක් ම නැි” 
 
 “එපෙි පදපෙි මහ පහේපන්ද්  කුරක්යන්ද්  
   මෙ යන්ද්පනෝ මට සරදම්  යරක්යන්ද් ” 
 
II. කුරහන්ද් පොවියා මුහුණ පදන අභිපයෝෙ  
 “නිල්ල අඹි සත් දවසන්ද්   බැලුවාම” 
 “වැටටත් උින්ද් උන්ද් අල්ලන  මලක්යන්ද්”  
 “අපොයි මපග් කිරි වදිනා කුරක්යන්ද්” 
 “ඌපරෝ පනායා ෙලයව මපෙ  කුරක්යන්ද්” 
 “එපෙි පදපෙි මහ පහේපන්ද්  කුරක්යන්ද්” 
 

04.  
I. සත්ව චර්තයා 

 පිය සන්ද් පනාම බිඟු දැල් රැඳි  පයාපුලී 
අවසන්ද් පනා ම පවණ නදටම     කුහුලී  
මදසන්ද් සුන්ද් පිපයාවින්ද් සටි   පනාසැලී  
ෙජ පසන්ද් සියම් ෙජ සරි     කිපයලී  
(සත්ත්ව චර්තයාවන්ද් පදයක් එදින පවනසේ වූ බව) 
 

 “අසන රිසන්ද් නයි යැල ඔපසාපළෝය” 
 
 “බැඳි දන මන වැුගපමහි ිදුපරෝය” 

 (වන්ද්දිභට්ටයන්ද්පග් සේවරූෙ ෙත් කිඳුරු යණ්ඩඩායම් එදා ත්ම සුපුරුදු චර්තයාපවන්ද් මිදුණු බව) 
 
II. මානව චර්තයා 

 “පනාදනිත් දරුවන්ද් ියපයන්ද් වැටුණා” 
 අි’ නවී ිනලිපහන බව පනාම දත්පත්ෝ 
 

නැත්පහාත්  
I. අවසේථා නිරූෙණය  
 “ලපදාත් ජීවත් පවමි පනාලපදාත් මිපයමී සත්ා පෙන පනා යා පනා බී හැඳට නැගී ලා වැද පහාත්ත්ා හ” 

 

“පම් හැම මා අරභයා කිය වූ ද” 
 

“……රැසේ වූවන්ද් පයාසේසන්ද් ෙසන නියාපවන්ද් ිඟිලි ො හිඟි පයාට ලා  හුණු දඬු අෙ සට ලා නික්ම සසේ 
අහස ම සත් විටක් පෙත්ත්ක් පමන්ද් සසෑරී බලා...” 

 
II. චරිත් නිරූෙණය  
 “ක බෑවුම් ෙලවා මමත් ශිල්ෙ උෙනිමි.” 
  
 “…..හුණ දඬු අිනන්ද් අහසට නැගී ලා තුදුසේ මිටක් විත්ර අහස සසෑරී පියා බැස ලා හුණ දඬු අෙ සටියහ.” 
 
 “සේවාමිණි උග්ෙපසේන පත්රහු හුණු දණ්ඩපඩන්ද් බසේනා ෙමපන්ද් ත්මන්ද්ට බයක් නැි යි කියි. ක පලස කියා 

ත්මන්ද් රහත් නියාවක් සඟවතී.” 
 

පමපසේ උග්ෙපසේන ත්රුණයා ජීවිත් අභිපයෝෙය ජයෙත්පත් ය. 
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05.  

 
දෘෂේටිපෙෝචර භාෂාවක් පයාදා ෙැනීම  

 “පුිංචි මැණියා දවසන්ද් වැි යාලයක් ෙත් යපළේ පම් බියයරු සිවිලිවල ෙැටලී පෙපිපල් හිඳ නියටට 
 අත් ත්බා ෙත් ෙමන්ද් ය.” 
 

උෙමා මිශ්ර භාෂාවක් පයාදා ෙැනීම  
 “කුඹුක් වැනි ෙසේවල පිට පොත්ත් ත්ැනින්ද් ත්ැන ඉිනලී සුදු ම යන්ද්නාක් පමන්ද් ිපග් සපම් ද ත්ැනින්ද් 

ත්ැන දුඹුරුවන්ද් සුදු පුල්ලි නැගී ිබිණි.”  

 “ජනාකීර්තණ සමහර ෙම් මැදින්ද් බියෙත් සවල් පදනය පමන්ද් බිපයන්ද් ිළලී, ිකිළී යන විට ….” 
 

සිංවාදශීලී බසේ වහරක් පයාදා ෙැනීම  
 “සීපේ අර පේන්ද්පන්ද් හිර පෙදර” ද 
 “ියි?” 
 

ෙැමි වහර භාවිත්ය  
 “ක පවළඳෙල අරණු දවසකි.” 
 “කත් ත්මන්ද්පග් ෙැල්ෙත්යි. මිදුලයි යැපලයි…” 
 “බාෙ පවලාවට අසනීෙ පවන්ද්නත් පුු වනි  ” 
 

 

06. යාපවය ේරම 
 

 සිංපක්ත්   
 මඳ සුළඟ (පබෞේධ්ාෙමිය ෙරිසරය හරහා ිිවන ආධ්යාත්මිය සිංහිඳියාව)  
 
 රූෙය    
“නිදහස මහ මුහුදක් පව” 
        “ජාිය රන්ද් විමනක් පව” 
 “ආෙම මිණි ෙහනක් පව” 
 
 වයිංෙයාර්තථය  
 “එහි උල්ෙත් පුත් නුඹ පව” 
 “ුගතුයම ඉටු යළ ුගතු පව” 
 
 අනුප්රාස ෙද  
 “ ජාිය රණ පදරණ මපත් ” 
 “ ෙැටී ෙැටී වැටී මළ පමාපහාපත් ” 
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07. “ පෙරදිෙ මහාර්තඝ ිරපරදිවලින්ද් අලිංයාර යරන ලද උසේ පලෝයඩ ෙහත් රුක්වලින්ද් ..…… සරුවාල ිඳ ෙත් 

දැවැන්ද්ත් පසේවයයන්ද් පදපදපනකු විසන්ද් ආවපත්ව යරනු ලබන නිහඬ නිශේශබ්ද අන්ද්ත්ර්ත ෙර්තභාොර ඈ සින්ද් 
මවා ෙත්ත්ා ය. ” 

 “ ියට ිඳුම් ෙැලඳුම් පහෝ මුතු මැණික් පහෝ කිසවක් පනා ිබුපණ්ඩ ය.” 

 “ එපහත් ිය ආශා යපළේ ද කවාට ම ය. ” 

 “ එ පහයින්ද් ඈ ත්මන්ද් මිතුරිය බැලීමට පනායෑමට සත්ා ෙත්ත්ා ය. ” 

“ පෙපරසේටියර්ත පනෝනාපග් මාපල - මාපල නැිපවලා ” 

“ ඈ පත්ල් සහිත් හැළි වළන්ද් ද පවනත් මැටි බඳුන්ද් ද පිෙන්ද් පයෝේෙ හා දීස පිරිස ද ත්ම පරෝස ෙැහැි නිය පෙවී 

යන තුරු පසේදුවා ය. ” 

“දිළිඳු දුේෙත් ෙැහණියය පමන්ද් ිඳුම් ෙැළඳුම් යළ ඈ අපත් එල්ලා ෙත් මල්ල ිිව... ”  

ආදී වශපයන්ද් මැටිල්ඩා සහින පලෝයයය ජීවත් වූ අුගරු පෙන්ද්වා දී ක නිසාම ිය පබාපහෝ වයසනයන්ද්ට 

 ලක්වීම ෙැහැදිලි කිරීම. 
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