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සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය - 7 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

I  ක ොටස 

පළමු ශ්කාටශ්සහි අිංක 01 සට 20 දක්වා ඇති ප්රශ්ේ  සය්ලට  ිළිතුරු  සපය් . 

නිවැරදි අක්ෂර වි යාසය සහිත් වය ය ශ්ත්ාරා යන්් කරක් අදි් .  

01. i.අළුය   ii.නිළදු   iii.පළුරු   iv.ස ශ් ාළ 

02. i.ක්ඨජ  ii.ආ්ුව  iii.අහිකුණ්ඨික  iv.ඝණ්ඨඨාර 

03. i. ශ්කාට්ඨාස ii.විශ්ේ ය  iii.ආශ්ේවාදය  iv. ආභාෂය 

04. i.සයළු  ii.ඊලග   iii.ළපලු  iv. ලය 

මුලි් දී ඇති පදයට අර්ථශ්ය් ස ා  පදය ශ්ත්ාරා යන්් කරක් අදි් . 

05. ප්රගතිය ;- i.සුගතිය ii.විරතිය  iii.පුහුණුව  iv.දියුණුව 

06.ප්රවී  :- i. වී   ii.ප්රාචී   iii.නිපුණ  iv.ප්රතිචී  

07. පහත් සඳහ් වය වල ශ්යදී ඇති ිළ්ලම් නිවැරදිව  ම් කර් . 

 සු :- …………………………  උදෘත්:- …………………………..  

මුලි් දී ඇති වය ශ්ේ අර්ථයට ශ් ාගැළශ්ප  අර්ථය සහිත් වය ය වරහ් ුරිත් ශ්ත්ාරා යන්් කරක් අදි් . 

08. සඳ - (ත්ු පති, ය්ර, සස, සහසකර  

09. අහස - (ගග , සලිලාර,අඹර, නුබ ගැබ  

10. දී ඇති පදයට විු ද්ධ පදය ලිය් . 

 උත්ත්  :- ...........................  කම් ැිත:- ................................. 

පත් කුඩයක්  කනිබ්ශ්බ්ත්  ආයාරීභාග  අ යාවක් 

11. කහත් සඳහ් පදවල අු ත් පැහැදිිත කළ විට නිවැරදි ිළිතශ්වල ව්ශ්්, 

I. ත්්පත්ක්, ක්පසුවත්, නුසුදුසු ක්රියාවක්, රුු පඬුු  

II. රුු  පඬුු , ත්්පත්ක්, ක් පසුවත්, නුසුදුසු ක්රියාවක් 

III. ත්්පත්ක්, ක්පසුවත්, රුු  පඬුු , නුසුදුසු ක්රියාවක් 

IV. රුු  පඬුු  නුසුදුසු ක්රියාවක්, ත්්පත්ක්, ක් පසුවත් 

 

fojk jdr we.hSï jevigyk - 2020  

isxy, NdIdj yd idys;Hh 7 fY%aKsh 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

  

 

 

  

 

 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak;  

 

 

ld,h : meh 02 hs 

 

u; =.u wOHdmk l,dmh 

YsIHhdf.a ku :- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. නූත්  සිංහල අක්ෂර  ාලාශ්ේ ඇති අක්ෂර ගණ  ව්ශ්්, 

 I. 30  II. 60  III. 52  IV. 56   

13. නුඹලා ය  පදය අයත් ව්ශ්්,  

I.  උත්ත්  පුු ෂ කක වය යට ි.  II. ප්රථ  පුු ෂ බහු වය යට ි.  

III.  උත්ත්  පුු ෂ බහු වය යට ි.  IV.  ධය  පුු ෂ බහු වය යට ි. 

14. පහත් එක් එක් වාකයශ්ේ කරි ඇඳි ක්රියා පදය අයත් ක්රියා පද වර්ගය අනුිළිතශ්වලි් දක්වා ඇති ිළිතුරර

 ශ්ත්ාර් . 

 හිවළා  ර ළශ්ත්ානි නඟමින් ශ් ාර ගෑශ්ේ ය. 

 බිරිය අසේහලට ක ොස් ශ්පානිශ්යකු ිළිතශ්යල කර ගත්ත්ා ය. 

 වයාඝ්රයා දුරත්, නියත් මුවහත්  රයි. 

i.  අවසා  ක්රියා, ර්ර්ව ක්රියා, ශ්ර ක්රියා  ii. පුර්ව ක්රියා, ශ්ර ක්රියා, අවසා  ක්රියා 

iii. ශ්ර ක්රියා, ර්ර්ව ක්රියා, අවසා  ක්රියා,  iv. ශ්ර ක්රියා, අවසා  ක්රියා, ර්ර්ව ක්රියා 

15.  හ පුදුශ් කි. 

  ලක  ශ්ලකි. 

ශ් හි උපයුක්ත් කාවය උප්ර ය ව්ශ්්, 

i. උප ාව කි.  ii. රූපකය කි.  iii. එිතවැට ි.  iv. අනුප්රාසවත් ශ්යදු  කි. 

16. කිසශ්වකුට බැඳී ක්  ැති ය  අු ත් ගැ්ශ්ව  ත්නි පදය ව්ශ්්, 

 i. ශ් ාබැඳි  ii. අ්ශ්ත්වාසක  iii. සේවවරී  iv. ත්නිකඩ 

17.  අප සුරව පවති  පැරණි  වයාකරණ ර්ථය ව්ශ්්, 

 i.  වයාකරණ වි ිංසාව   ii. සද්ධර් රත් ාවලිය 

 iii. සදත් සඟරාව     iv.  සිංහල අක්ෂර වි යාස අකාරාදිය 

හිසේත්ැ ට සුදුසු පදය ශ්ත්ාරා යන්් කරක් අඳි් . 

18. (කා්ත්ාවක⁄කා්ත්ාවක්  ත්ල ශ්ේලශ්් සන්යා ය. 

19. බිසේ ශ්ත්ාශ් ා උය ට (ිළවිසයා ය.⁄ිළවිසශ්යා ය.  

20. නිවැරදිව පද ශ්බදා දක්වා ඇති වාකයය ශ්ත්ාර් . 

 i. එහි සඤේඤක අක්ෂර ද ඇුරළත් ශ්ේ. 

 ii. කා්ත්ාව්ට ක ත් ත්හිංචිය. 

 iii. එපවත් අසා දිසාපාශ් ාක් ආයාරීහු රාජයය ශ් ාිවවිසේසාහ. 

 iv. ශ් රළු ුරර ශ්හවත් ශ්පා් ගස ත්ාල වර්ගයට අයත් ය. 
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II ක ොටස 

 01, 02,  ප්රශ්ේ  අනිවාර්ය ශ්ේ. 

 03, 04, 05, 06, 07 ප්රශ්ේ වලි් ුර ක් ශ්ත්ාරා ශ්ග  ප්රශ්ේ  පහකට ිළිතුරු  ලිය් . 

 

01. ප්ති කා රශ්ේ දී කණ්ඨඩායම් ක්රියාකාරක ක් ශ්ලස සදු කළ බිත්ති පුවත්පත් ඇසුරි් පහත් සඳහ් ප්රශ්ේ වලට 

ිළිතුරු  ලිය් . 

i. බිත්ති පුවත්පත් සඳහා ඔබ කණ්ඨඩාය ට ලැබුණු ශ්ත් ාව කු ක් ද? 

     (ලකුණු 02  

ii. එය සාර්ථකව සකසේ කිරී  සදහා රුු ුරශ්යශ්ග් ඔබට ලැබුණු උපශ්ද්ශ් ශ් ා වා ද? 

     (ලකුණු 02  

iii. බිත්ති පුවත්පත්ට කු ණු ශ්සවී  සඳහා උපශ්යාගීශ්කාට ගත්  ාධය 04 ක්  ම් කර් . 

     (ලකුණු 02  

iv. බිත්ති පුවත්පත්ට ඔබ කණ්ඨඩාය  ඇුරළත් කළ විශ්ශ්ේෂාිංග 02 ක් ලියා දක්ව් . 

     (ලකුණු 04  

v. ඔබ කණ්ඨඩායශ්ම්  ායකයා ුරළ තිබුණු  ායකත්ව ලක්ෂණ 02 ක් ලිය් . 

     (ලකුණු 04  

vi. එ  නිර් ාණය කිරීශ්ම් දී ඔබ මුහුණ දු් ගැටලු  02 ක් ලිය් . 

     (ලකුණු 02  

02. පහත් දැක්ශ්ව   ාත්ෘකාවලි් එකක් ශ්ත්ාරා ශ්ග  වය  150 ට ශ් ාඅු ව  ශ්සේ රය ාවක් ලිය් . 

- වැඩිහින්ය් රැක බලා ගනිමු. 

- ශ්ගාලීය වසිංගත් පරදවමු. 

  -  ා ඇසූ රසවත්   ගීත්ය.  

  -  ශ්ේ රට  ට අශ්ගි. 

  - පරිසරය රැක ගනිමු.  

             ( ලකුණු 14  

03. ශ්ලාව පුරා පැතිර ය  ශ්කාවිඩ් 19 ශ්හවත් ශ්කාශ්රා ා වසිංගත්ශ්ය් පාස් සසු සසුවිය් ආරක්ෂාව්ශ්්

 ශ්කශ්සේ ද? ය්  ිළිතබඳ ව දැනුවත් කිරීශ්ම් වැඩසටහ ක් පවත්ව  ශ්ලස ක්ලශ්් ප්රශ්ද්ශ්ශ්ේ ශ්ස ්ය වවදය

 නිලධාරී ුර ාට ලිිළයක් ලිය් . පාස් ශ්ස ්ය ස ාජශ්ේ ශ්්කම් ඔබ යැි සත්් . 

( ලකුණු 10   

04. ශ්පල ශ්පාත් ඇසුරි් උපුටා ගත් පහත් ප්රකාශ්යට ිළිතුරු  සපය් . 

“ඇි  ෑණියනි,    කු   අ යාවක් කශ්ළශ් ද?” 

I. එ  කෘතිය රය ා වී ඇත්ශ්ත් කාශ්ේ ක්ලී කට අනුව ද? 

II. ශ්   කථාව ඇුරළත් මු් කෘතිය කු ක් ද? 

III. එශ්සේ පැවසුශ්ේ කාට ද? 

IV. කහත් ප්රකාශ්ය කශ්ළේ කවුු ් ද? 

 

           (ලකුණු 10  



  4   
 

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය - 7 ශ්රේණිය 

05. පහත්  ශ්ේදය කියවා අසා ඇති ප්රශ්ේ වලට ිළිතුරු  ලිය් . 

  ශ්්ක වර්ණ පුෂේපය්ශ්ග් ිළු ණු ුරු ලිය ය ත්කාරය ද වශ්් හැඩ වැඩ වුශ්ණ්ඨ ය. අුර   ා වැශ්ඩ 

 ශ්සේ පලබර වු අඹ ගසේ බදු ගත් ශ්්නු්ශ්ේ කිත්ාල  ගම්ශ්ගාඩ පුරා පාශ්වි. කජු ගසේ බක්  ශ්හේදීටත් වඩා පල

 දරශ්් ශ්කා්ල් කුු ට්ට් කැඳවා ග් ට ස ත්ව ඇත්. අවුු ද්දට ශ්පර සට   ැරුණු ශ්කාකිල කූජ ය

 “ශ්වසක් ශ්වසක්” යැි කිය වා වැනිය. කුු ලු කැල ග  පුරා සැරි සරශ්්  ග  සශ්යාත් ගීශ්ය්  ට ඇසුශ්ණ්ඨ

 “ලුම්බිනි ලුම්බිනි” - සදුහත් සදුහත් -  “බුදු හිශ් බුදු හිශ්” ය  පදය් ය. දිශ් ් දි  ශ් ාරා වැ ශ්ඩ  සඳ ශ්වසක්

 ළඟි කිය වා වැ් .                                                                   -අශ්ේ ගශ්ම් විත්ති: ිළයශ්සේ  කහඳග ශ්ේ- 

I. කහත් ශ්ේදශ්ය් කුරවරයා වර්ණ ා කර්ශ්් කු ක් ද? 

II. පහත් වය වලට ස ා  අර්ථ ඇති පද කහත් ශ්ේදශ්ය් ශ්සායා ලිය් . 

 ගසේ වැ් :- 

  ්  :- 

 කුු ලු :- 

III. ශ් හි කියැශ්ව්ශ්් කවර  ාසයක සශ්රීකත්වය ගැ  ද?  

IV. ශ්ේදශ්ේ සඳහ් උප ාවක් ලියා දක්ව් . 

V. ප්රථ  පුු ෂ අීතත් කාල කක වය  ආ්යාත් පදයක් ලියා දක්ව් . 
 

06.  පහත් සඳහ් කවි ප්තිශ්ේ ශ්දශ්වනි ශ්ේිතයට ඔබ විස්  කවි පදයක් ගලපා ලිය් . 

ල්ද පුරා හනි හනිකට 

ඇවිදි   ශ්ග අම් ා 

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

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

රෑ ශ් ානිදා ප් පැදුරට  

රටා පුර  අම් ා 

ශ්හට හිු  ළග  ් ර්දි   

ස ා ශ්පාදි අම් ා..  
 

07.   පහත් ප්රශ්හේලිකාව විසඳ් . 

හරහට 

1. ා වසිංහය්ශ්ේ පැදි ශ්පළක් ශ්පළ ශ්පාශ්ත්හි ශ්  ශ්්  

   දැක්ශ්ේ. 

2. ක්පය ය් ට ස ා  පදයකි. 

3. පපුව ය් ට ස ා  පදයකි. 

4. ශ්ප ද්ගලික ය් ට ස ා  පදයකි. 

7. ත්ු ව ය්ශ් හි බහු වය  පදය ි. 

 

 

 

පහළට 

1. චිත්ත්ාකර්ෂණීය, ර ණීය ය  අු ත් ශ්දි. 

5. අීතත් ජ  ස ාජශ්යහි පුද්ගලශ්යකු ශ්ය ිවය පසු ශ්දණ අභියස හිඳ කියැවූ  ශ්පාත්කි. 

6. රථය පදව් ා ය් ට ශ්යශ්ද  ත්නි පදයකි. 

1.  

ස 
  

5.  

 

6.  

රි 

 
   

3. 

 ළ  

2.  

ක  
 

4. 

       
දු 

   
7.  

ත්  

 


