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ශ්ෙලන ලාර පරීක්ෂණය 

 නීංගළ්                       මාණවි    

               වලත්තියසාව 

     තිරවීංගළ්  

               පුවහර නිවයම් 

 

 

 

 

නම- ................................................................... 

01. නිලැරදි ශ්ත්රුම ශ්න සීංහ ලචනය යටින් ඉරක් අඳින්න. 

         1.අදිපර්                     (ශිෂයයා/ විුහහ්පපතිුමමා/ යහුවලා  

         2.සශ්හෝරන්             (සශ්හෝරයා/ සශ්හෝරිය/ ශ්යශ්හළිය  

         3.සන්ව                 (බස්නැලුමම්ශ්පොළ/ ශ්රෝහ/ ශ්පොළ  

         4.වුවවීංගළ ්              (ශ්බොන්න/ අරින්න/ සසෝන්න  

         5.හහෙර                  (පදිවනන්ුහ/ පදින්මූන්රු/ පදිනාන්ගු        ( කුණු 10  

02.ශ්මළ ලචනයට අඳාළ සීංහ ලචනය යා වරන්න. 

          1.සාප්පිඩීංගළ්                                                                               ශිෂයයා 

          2.මාක                                                                                           ශ්යශ්හළිය 

          3.ොත්ො                                                                                     කිරිබත් 

          4.නණ්බි                                                                                      නැන්ා 

          5.මාණලන්                                                                                   සීයා 

       6.පාට්ශ්සෝරු                                                                                 වන්න 

03.සීංහ ලචනයට ගැළශ්පන ශ්මළ ලචනය ලරහන් ුමළින් ශ්ෙෝරා ලියන්න.   ( කුණු12   

           1.ශිෂයාල            - .................................... 

           2.ශ්රෝහ           - .................................... 

           3.අරින්න            - .................................... 

           4.ඔබ                  - .................................... 

           5.ුහම්රිය ස්ථමිානය - ....................................                                  ( කුණු  10   

 



04.හිස්ෙැන් පුරලන්න. 

           1......................  අප්පම්   ...................... . 

                 මට .........................  ඕන. 

           2..........................  සමන්. 

             මම   ........................ . 

           3.ආසරියර්   ....................... .  

            .........................  ශ්වොශ්හේ ? 

           4. .......................  මණි . 

              ........................  11 යි. 

           5.උීංගළ් ........................ එුහ ?  

               .......................... පන්තිය  .......................... ?        ( කුණු 10  

05. පහෙ ලචනලට අාළ ශ්මළ ලචනය ලියන්න. 

         1. ගුරුලරයා               - ................................................. 

         2.ආච්චි                     - ................................................. 

         3.බස් නැලුමම් ශ්පොළ - .................................................. 

         4.බැීංකුල                  - .................................................. 

         5.සශ්හෝරිය             - .................................................. 

         6.ශ්බොන්න               - ................................................... 

         7.ෙැපැ්ප වාර්යාය - ................................................... 

         8.ශ්ොළහ                 - ................................................... 

         9.ඔව්                       - ................................................... 

       10.ශ්ව්ාල 10 යි.       - ....................................................   (කුණු 10  

 



 06. සීංහ ලැකියට ගැළශ්පන ශ්මළ ලැකිය  යා වරන්න. 

       1.ඔශ්ේ ොත්ොශ්ේ නම කුමක් ?                           ආරු මණි                  

       2.පුස්ෙවාය අෙන.                                            සමන් ඉීංශ්ේ 

       3.ශ්පොළ ශ්වොශ්හේ  ?                                             එනක්කු ෙණ්ණීර් ශ්ව්ණ්ඩාම් 

       4.ඔශ්ේ ලයස කීය?                                              උීංගළ ්අප්පා ශ්පයර් එන්න?  

       5.සමන් ශ්මෙන.                                                  නීංගළ් යාර් ? 

       6.ඔශ්ේ ගම ශ්වොශ්හේ ?                                         උීංගලුක්කු ෙණ්ණීර්  ශ්ව්ණ්ඩමා? 

       7.ශ්ව්ාල 6 යි.                                                     නූහම් අීංශ්ේ 

       8.මට ලුමර එපා.                                                  සන්ව එීංශ්ේ ? 

       9.ඔබ වව?                                                        උීංගළ් ලයුහ එත්ෙවන? 

     10.ඔයාට ලුමර ඕශ්න?                                          උීංගළ් ඌර් එුහ ? 

 (කුණු 10  

07.ගැළශ්පන ලචන යා වරන්න. 

       1. මම                                                                     උීංගලුක්කු 

       2. ඔබ                                                                     උීංගළ්     

       3. මට                                        මශ්ේ 

       4. ඔබට නීංගළ් 

       5.ඔශ්ේ                                                                    එනක්කු 

       6.එනුහ                                                                     නාන්      

                                                                                                                   ( කුණු 12  

 



08.පහෙ සඳහන් ශ්මළ ලචනලට අාළ සීංහ ලචනය  ලියන්න. 

1. ෙව -......................                         6.ොමවරප් පූ - .............................. 

2. වව   -......................                         7.ම්පලිවහප් පූ-.............................. 

3. වා්ප   -......................                          8.වමානම්  -................................. 

4. ලයිරු  -.......................                         9.මසකඩම් -............................... 

5. මුහම්  -.......................                       10.ලහුප්පු        - ................................. 

    ( කුණු 10  

09.පහෙ රපලට අාළ ශ්මළ ලචනය ඉදිරිශ්යන් ඇති ශ්වොටුල ුමළ ලියන්න . 

                                            

                                           

 

                                        

 

                                         
                                                                                       ( ලකුණු  16) 

 


