
                                                                    රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව භාෂා ෙදපා�තෙ��ව    

�ප ව�ා�ප ව�ා�ප ව�ා�ප ව�ා�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන�ත භාෂා ��� වැඩසටහන    

අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය අවසාන �භාගය 2008200820082008    

 
#ංහල භාෂාව ම'ටම#ංහල භාෂාව ම'ටම#ංහල භාෂාව ම'ටම#ංහල භාෂාව ම'ටම    IIIIIIIIIIII    ((((නව *�ෙ+ශයනව *�ෙ+ශයනව *�ෙ+ශයනව *�ෙ+ශය))))    

    
පපපපශන් ශන් ශන් ශන් පතපතපතපත අංක  අංක  අංක  අංක 1111    

 
2008200820082008....09090909....27272727    

කාකාකාකාලය පැය ලය පැය ලය පැය ලය පැය 11116666    

ල7� ල7� ල7� ල7� 252525256666    

 
    
#ය9 #ය9 #ය9 #ය9 පපපපශන්වලට ෙමම පතශන්වලට ෙමම පතශන්වලට ෙමම පතශන්වලට ෙමම පතෙ:ම ;<�=ෙ:ම ;<�=ෙ:ම ;<�=ෙ:ම ;<�=    සපය�නසපය�නසපය�නසපය�න....    
Answer all questions in this paper itself. 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;Gj;jpuj;jpNtNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;Gj;jpuj;jpNtNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;Gj;jpuj;jpNtNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;Gj;jpuj;jpNtNa tpil vOjTk;.    
 
 
 

1111.... පහත සපහත සපහත සපහත සඳඳඳඳහ� නව?� දැ@ෙවන අ7=හ� නව?� දැ@ෙවන අ7=හ� නව?� දැ@ෙවන අ7=හ� නව?� දැ@ෙවන අ7=    ?ය�න?ය�න?ය�න?ය�න....    
Indicate the letter which is denoted by the term. 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;gj;jpuj;jpNyNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;gj;jpuj;jpNyNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;gj;jpuj;jpNyNa tpil vOjTk;.vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,g;gj;jpuj;jpNyNa tpil vOjTk;.    
    
  
(*ද�ශනය : දය�න = ද ) 
 
 
(i) ජය�න  ………………… (ii) ඇය�න  ………………… 

(iii) ගය�න  ………………… (iv) සඤ්ඤක දය�න ………………… 

(v) G�ධජ නය�න………………… (vi)  චය�න  ………………… 

(vii) මහාපාණ දය�න………………… (viii) තා9ජ සය�න  ………………… 

 
  

2.2.2.2.    ((((අඅඅඅ))))    Kසත්ැ�වලට අ7ර බැM� ඇ�N ෙකොට වචන සාද�නKසත්ැ�වලට අ7ර බැM� ඇ�N ෙකොට වචන සාද�නKසත්ැ�වලට අ7ර බැM� ඇ�N ෙකොට වචන සාද�නKසත්ැ�වලට අ7ර බැM� ඇ�N ෙකොට වචන සාද�න....    
  Fill in the blanks with a letter to form a word. 
  ,ilntspfspy; xU vOj;ijvOjp nrhw;fshf;fTk;. 
 
 

(i) අස…….ප 

(ii) ෙසෞ.......ය 

(iii) ස........Rකය 

(iv) �.......ලය 

(v) වා........නය 

 

කා�යාලකා�යාලකා�යාලකා�යාලSයSයSයSය    පපපපෙයෝජනය ෙයෝජනය ෙයෝජනය ෙයෝජනය 
සඳහා පමUසඳහා පමUසඳහා පමUසඳහා පමU....    

පපපප....අංකඅංකඅංකඅංක    ල7�ල7�ල7�ල7�    

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
එක�ව 100%   

25%  

�භාග අංකය : 
 
………………………………… 



 2

((((ආආආආ))))    XශXශXශXශ Z අ7[ ;<ෙවළට ෙයොදා වචන සාද�න Z අ7[ ;<ෙවළට ෙයොදා වචන සාද�න Z අ7[ ;<ෙවළට ෙයොදා වචන සාද�න Z අ7[ ;<ෙවළට ෙයොදා වචන සාද�න....    
 Put the mixed letters in order to form a word. 
 khWgl;Lf;fplf;Fk; vOj;Jf;fisr; rhpg;gLj;jpr; nrhw;fshf;Ff. 
 
 
(i) නශ්පය   ……………………………………… 

(ii) Rක    ඓ#හා  ……………………………………… 

(iii) සයශ්වා�  ……………………………………… 

(iv) යවරෙගෞ  ……………………………………… 

(v) සභ�ායඅ  ……………………………………… 

 

 

3333.... පහත සපහත සපහත සපහත සඳඳඳඳහ� වචනවල බ� වචන ද@ව�නහ� වචනවල බ� වචන ද@ව�නහ� වචනවල බ� වචන ද@ව�නහ� වචනවල බ� වචන ද@ව�න....    
Give the plurals of following words. 
fPo;tUk;nrhw;fSf;Fg; gd;ikr; nrhw;fis vOjTk;.fPo;tUk;nrhw;fSf;Fg; gd;ikr; nrhw;fis vOjTk;.fPo;tUk;nrhw;fSf;Fg; gd;ikr; nrhw;fis vOjTk;.fPo;tUk;nrhw;fSf;Fg; gd;ikr; nrhw;fis vOjTk;.    
    
    
(i) ෙකෞ�කාගාරය …………………… (ii) පාඨශාලාව …………………… 

(iii) ෙමෝඩයා …………………… (iv) සහRකය …………………… 

(v) G�ණ  …………………… (vi) `=වරයා …………………… 

(vii) ?aම  …………………… (viii) පbතෙ� …………………… 

 

 

 

4444.... පහත සපහත සපහත සපහත සඳඳඳඳහ� වචනවල ඒකවචන ද@ව�නහ� වචනවල ඒකවචන ද@ව�නහ� වචනවල ඒකවචන ද@ව�නහ� වචනවල ඒකවචන ද@ව�න....    
Give the singulars of following words. 
gpd;tUk; nrhw;fSf;F xUikr; nrhw;fis vOJf. 
 
 
(i) අමලා ……………………… (ii) e�ජනෙයෝ …………………… 

(iii) ළම6 ……………………… (iv) පළ�=  …………………… 

(v) ෙකෝ�f……………………… (vi) ෙනොමර …………………… 

(vii) වාහන ………………………  

 
5555.... පහත සපහත සපහත සපහත සඳඳඳඳහ� අනgත hහ� අනgත hහ� අනgත hහ� අනgත hයා අgතයට හරව�නයා අgතයට හරව�නයා අgතයට හරව�නයා අgතයට හරව�න....    

Transform following verbs of non past into past Transform following verbs of non past into past Transform following verbs of non past into past Transform following verbs of non past into past . 
fPo;tUk; nrhw;fSf;fhd ,we;jfhyr; nrhw;fis vOjTk;. 
 
 
(i) xරනවා ……………………  (ii) රyනවා ……………………… 

(iii) zරනවා  …………………..  (iv) වැෙවනවා ……………………… 

(v) ෙතෝරනවා……………………  (vi) ග�නවා ……………………… 

(vii) ෙහෝදනවා……………………  (viii) යනවා  ……………………… 
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6666.... |e| වචන ෙයොදා Kසත්ැ� �රව�න|e| වචන ෙයොදා Kසත්ැ� �රව�න|e| වචන ෙයොදා Kසත්ැ� �රව�න|e| වචන ෙයොදා Kසත්ැ� �රව�න....    
Fill in the blanks with appropriate words given. 
nghUj;jkhd nrhw;fisg;gad;gLj;jp ,ilntspfis epug;Gf. 
 

(i) ඔයා හැමදාම ක�ෙතෝ=වට  ………………………ද? 

(ii) මම ගමට  …………………….. නෑ 

(iii) එයා හැමදාම පbතෙ� ............................................ 

(iv) එයාට වඩා ............................ ලස්සන6. 

(v) ඔයා කර�ෙ� ...............................ද? 

(vi) ෙ කෙ� ................................ නැ+ද? 

(vii) ඔයා ඉස්ෙකෝෙලට .................................. කවදද? 

(viii) මම යාපෙ�ට MKං ...................................... 

 
7777.... පහත සපහත සපහත සපහත සඳඳඳඳහ� වචන ෙදමළට ප�ව�තනය කර�නහ� වචන ෙදමළට ප�ව�තනය කර�නහ� වචන ෙදමළට ප�ව�තනය කර�නහ� වචන ෙදමළට ප�ව�තනය කර�න....    

Translate into Tamil. 
fPo;tUk; nrhw;fisj; jkpopy; nkhopngah;f;fTk;. 
 
(i) පළාත  …………………  (ii) ෙසෞඛ�ය ……………………… 

(iii) ?aම  …………………  (iv) ප�ස්සෙම� ……………………… 

(v) ඉඳග�න …………………  (vi) කපනවා ……………………… 

(vii) අZ=+ද ............................  (viii) |මාෙන ……………………… 

(ix) උbසවය …………………  (x) කටවf  ……………………… 

 
8888.... පහතපහතපහතපහත    සසසසඳඳඳඳහ� ෙදමළ වචන #ංහලට ප�ව�තනය කර�නහ� ෙදමළ වචන #ංහලට ප�ව�තනය කර�නහ� ෙදමළ වචන #ංහලට ප�ව�තනය කර�නහ� ෙදමළ වචන #ංහලට ප�ව�තනය කර�න....    

Translate into Sinhala 
fPo;tUk; nrhw;fisr; rpq;fsj;jpy; nkhopngah;f;fTk;. 
 
(i) md;G   …………………….. 

(ii) khjk;    …………………….. 

(iii) khtl;lk;   …………………….. 

(iv) kfpo;r;rp   ……………………. 

(v) ePjpgjp   ……………………. 

(vi) Ntiy   ……………………. 

(vii) vy;yhk;   ……………………. 

(viii) tpUg;gk;   ……………………. 

(ix) Myak;   ……………………. 

(x) el;lk;   ……………………. 

 

 


