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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 

murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; 
 

II වන මට්ටම - සිංහල 

kl;lk; II – rpq;fsk; 
 

ආෙර්ශ ප්රශ්න 

khjphp tpdhf;fs; 

1 ද ොටස 

gFjp 1 

 

 

විශ ේෂ සටහන 

II වන මටටම සිංහල භාෂාවට අදාළ විෂය නිර්ශේ ය හා ශෙළ ශෙොත් 
ඇසුරින් සකසන ලද ආදර්  ප්ර ්න කිහිෙයක් විභාග අශේක්ෂකයන් වන 
ඔබශේ ෙහසුව පිණිස ඉදිරිෙත් කර ඇත.  

tpNrl Fwpg;G 

II Mk; kl;lk; rpq;fs nkhopf;fhd ghlg;gug;gpw;Fk; 
ghlg;Gj;jfj;jpw;Fk; mikthf jahhpf;fg;gl;l khjphp tpdhf;fs; 
rpytw;iw ghPl;rhh;j;jpfspd; trjpf;fhf Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

01. වරහන් තුළ ඇති අකුරු ශයොදා අර්ථවත් වාකයයක් සැකශසන ෙරිදි වචනය සම්පූර්ණ 

කරන්න. 

 

i. ග ......... ශේගශයන් ගලයි. 

ග ........නගාමියා ගුවන් ගත විය. (ග , ඟ ) 

 

ii. නාගයා දර ............. ගසා සිටී. 

අංක ෙහ දර .......... ක්රීඩකයා නිමල් ය.  (ණ , න ) 

 

iii. ොශර් වැඩ කර....... මිනිසුන් ශවශහසට ෙත්ව සිටියි. 

වර්ෂාව කර....... ශකොටශගන ශබොශහෝ වැඩ කටයුතු අඩාල විය.(ණ , න ) 
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02. ෙහත සඳහන් ඒකවචන ෙද බහු වචනයට හරවන්න. 

i. කාර්යාලය  ............................ 

ii. දරුවා ............................ 

iii. උගතා ........................... 

 

03.    ෙහත සඳහන් බහු වචන ෙද  ඒක වචනයට හරවන්න. 

i. සමනල්ලු ......................... 

ii. ගුරුවරු ........................... 

04. ෙහත වාකයවල හිසත්ැනට සුදුසු යුගල ෙද වරහන් තුළින් ශතෝරා වාකය සම්පූර්ණ 

කරන්න.  

 

(උඩ - බිම ,  ගමන් - බිමන් ,කැඩුම් - බිඳුම් , ) 

 

i. ................................ ශවදකමට දක්ෂ වවදයවරශයක් අශේ ගශම් සිටී. 

ii. ගුරුතුමිය ඇසූ ප්ර න්යට සිසුවා ................................. බලමින් කල්ෙනා 

ක ශළේය. 

iii. වැඩකට නැති ................................. යාම නිසා සිරිොලශේ කාලය 

නාස්ති වී ගිශේ ය. 

05. 1)   ෙහත සඳහන් ශේලාවන් අකුරින් ලියන්න. 

i. 12.45 ............................................................................. 

ii. 10.50 ............................................................................. 

iii. 1.28 ............................................................................. 
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2)    ෙහත සඳහන් ශේලාවන් ඉලක්කශමන් ලියන්න. 

i.    විසිතුනයි විසිතුන .................................................................... 

ii.    තුනයි තිසේහ .................................................................... 

iii.    හයයි හතළිහ .................................................................... 

06.   1)   ඉලක්කශමන් දී ඇති සංඛ්යා අකුරින් ලියන්න. 

i.  475  - ........................................................................................ 

ii. 598 -........................................................................................ 

iii. 1236  -........................................................................................ 

2)  අකුරින් දී ඇති සංඛ්යා ඉලක්කශමන් ලියන්න. 

i. එකසිය අනූ නවය ...................................................................... 

ii. ෙන්සිය හැට හත ....................................................................... 

iii. හත්සිය හැත්තෑ හත ................................................................. 

07. ෙහත සඳහන් වාකයවල හිස්තැනට සුදුසු ෙදය වරහන් තුළින් ශතෝරා ලියන්න.  

i. ශකොමසාරිස්තුමා ................................... හමුවීය. ( නිලධාරීන් / 

නිලධාරිශයෝ) 

ii. සංවර්ධන නිලධාරියා .............................. දැනුවත් කරයි. (ගම්වැසිශයෝ 

/ගම්වැසියන් ) 

iii. ෙරිොලන නිලධාරී ද මම ද වැඩසටහනට සහභාගී ......................... 

(වුශණමු / වුශණමි) 
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08. 1) ෙහත සඳහන් සිංහල වචන ශදමළ වචනයට හරවා ලියන්න. 

 

i. කාර්යය  ............................. 

ii. මැතිවරණය ............................ 

iii. ජනමාධය ............................ 

 

2)  ෙහත සඳහන් ශදමළ වචන සිංහලට හරවා ලියන්න. 

 

i. gUtq;fs;   ……………………. 

ii. ,irf;fiyQh; ……………………. 

iii. kh cUz;il ……………………. 

  

09. ෙහත දැක්ශවන වාකය ලිඛිත භාෂාශවන් ලියන්න. 

 

i. මම නිතර ශකෝවිලට යනවා. 

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

ii. හවස 4.15ට රජශේ කාර්යාල වහනවා. 

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

           

10. හිස්තැනට ගැලශෙන වචනය වරහන් තුළින් ශතෝරා ශේදය සම්පූර්ණ කරන්න. 

(අඟහරුවාදා , ලබන සතිශේ, උදෑසන , ශහටට , ශම් සතිශේ ) 

නව වසර ශවනුශවන් ක්රියාකාරී සැලසුමක් සකස් කිරීශම් අව යතාව නිසා කාර්ය 

මණ්ඩලශේ සියලු ශදනා යුහුසුලුව ක්රියාත්මක විය.  ශකොමසාරිස්තුමාශේ උෙශදස ්

ෙරිදි (1)............................ රැස්වීම ශයොදා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.  (2) 

.................... එම කාර්යයට අව ය ඉඩ ප්රසත්ාව ශනොතිබූ බැවින් වැඩසටහන කල් 

දැමීමට අෙට සිදුවිය.  ඒ ශහේතුශවන් එන (3) ............................ සමසත් කාර්ය 

මණ්ඩලශේම රැසව්ීමක් ෙැවැත්වීමට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සැලසුම් කරන ලදී. 

නමුත් අඟහරුවාදා (4) ................................. ලැබුණු හදිසි ෙණිවිඩයක් නිසා  
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රැස්වීම (5) .......................................... කල් දමන ලද බව සෑම අං යන් ශවතම 

දැනුම් ශදන ලදී.    
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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 
 

II වන මට්ටම - සිංහල 
 

පිළිතුරු  

 

 

 

1. වරහන් තුළ ඇති අකුරු ශයොදා අර්ථවත් වාකයයක් සැකශසන ෙරිදි වචනය 

සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

i. ගඟ ශේගශයන් ගලයි. 

ගගනගාමියා ගුවන් ගත විය. (ග , ඟ ) 

 

ii. නාගයා දරන ගසා සිටී. 

      අංක ෙහ දරණ ක්රීඩකයා නිමල් ය.  (ණ , න ) 

 

iii. ොශර් වැඩ කරන මිනිසුන් ශවශහසට ෙත්ව සිටියි. 

වර්ෂාව කරණ ශකොටශගන ශබොශහෝ වැඩ කටයුතු අඩාල විය.(ණ , න ) 

 

2. ෙහත සඳහන් ඒකවචන ෙද බහු වචනයට හරවන්න. 

i. කාර්යාලය  - කාර්යාල 

ii. දරුවා - දරුශවෝ 

iii. උගතා  - උගත්තු 

 

3. ෙහත සඳහන් බහු වචන ෙද  ඒක වචනයට හරවන්න. 

i. සමනල්ලු  - සමනලයා 
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ii. ගුරුවරු - ගුරුවරයා 

4. ෙහත වාකයවල හිසත්ැනට සුදුසු යුගල ෙද වරහන් තුළින් ශතෝරා වාකය සම්පූර්ණ 

කරන්න.  

i. කැඩුම් - බිඳුම් ශවදකමට දක්ෂ වවදයවරශයක් අශේ ගශම් සිටී. 

ii. ගුරුතුමිය ඇසූ ප්ර න්යට සිසුවා උඩ - බිම බලමින් කල්ෙනා ක ශළේය. 

iii. වැඩකට නැති ගමන් - බිමන් යාම නිසා සිරිොලශේ කාලය නාස්ති වී 

ගිශේ ය. 

5. 1)   ෙහත සඳහන් ශේලාවන් අකුරින් ලියන්න. 

i. 12.45 ශදොළහයි හතළිස් ෙහයි / ශදොළහ ෙසුවී විනාඩි හතළිස් ෙහයි 

ii. 10.50 දහයයි ෙනහයි / දහය ෙසුවී විනාඩි ෙනහයි 

iii. 1.28 එකයි විසි අටයි / එක ෙසුවී විනාඩි විසි අටයි 

2)    ෙහත සඳහන් ශේලාවන් ඉලක්කශමන් ලියන්න. 

i.    විසිතුනයි විසිතුන 23.23 

ii.     තුනයි තිසේහ  3.35 

iii.     හයයි හතළිහ  6.40 

6.   1)   ඉලක්කශමන් දී ඇති සංඛ්යා අකුරින් ලියන්න. 

i. 475  - හාරසිය හැත්තෑ ෙහ 

ii. 598 - ෙන්සිය අනූ අට 

iii. 1236  - එක්දහස් ශදසිය තිස් හය 

 

2)  අකුරින් දී ඇති සංඛ්යා ඉලක්කශමන් ලියන්න. 

i. එකසිය අනූ නවය  - 199 
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ii. ෙන්සිය හැට හත  - 567 

iii. හත්සිය හැත්තෑ හත - 777 

7. ෙහත සඳහන් වාකයවල හිස්තැනට සුදුසු ෙදය වරහන් තුළින් ශතෝරා ලියන්න.  

i. ශකොමසාරිස්තුමා නිලධාරීන් හමුවීය. ( නිලධාරීන් / නිලධාරිශයෝ) 

ii. සංවර්ධන නිලධාරියා ගම්වැසියන් දැනුවත් කරයි. (ගම්වැසිශයෝ / 

ගම්වැසියන්) 

iii. ෙරිොලන නිලධාරී ද මම ද වැඩසටහනට සහභාගී වුශණමු (වුශණමු / 

වුශණමි) 

 

8. 1) ෙහත සඳහන් සිංහල වචන ශදමළ වචනයට හරවා ලියන්න. 

 

i. කාර්යය gzp 

ii. මැතිවරණය Njh;jy; 

iii. ජනමාධය Clfk; 

 

2)  ෙහත සඳහන් ශදමළ වචන සිංහලට හරවා ලියන්න. 

 

1. gUtq;fs;   සෘතු 

2. ,irf;fiyQh; සංගීතඥ 

3. kh cUz;il   අේගල 

 

9. ෙහත දැක්ශවන වාකය ලිඛිත භාෂාශවන් ලියන්න. 

 

1. මම නිතර ශකෝවිලට යනවා. 

 මම නිතර ශකෝවිලට යන්ශනමි. 
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2. හවස 4.15ට රජශේ කාර්යාල වහනවා. 

හවස 4.15ට රජශේ කාර්යාල වසයි. 

     

10. හිස්තැනට ගැලශෙන වචනය වරහන් තුළින් ශතෝරා ශේදය සම්පූර්ණ කරන්න. 

(අඟහරුවාදා , ලබන සතිශේ, උදෑසන , ශහටට , ශම් සතිශේ ) 

නව වසර ශවනුශවන් ක්රියාකාරී සැලසුමක් සකස් කිරීශම් අව යතාව නිසා කාර්ය 

මණ්ඩලශේ සියලු ශදනා යුහුසුලුව ක්රියාත්මක විය.  ශකොමසාරිස්තුමාශේ උෙශදස ්

ෙරිදි (1) .......... ලබන සතිශේ........ රැස්වීමක් ශයොදා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.  

(2) ... ශම් සතිශේ............ එම කාර්යයට අව ය ඉඩ ප්රස්තාව ශනොතිබූ බැවින් 

වැඩසටහන කල් දැමීමට අෙට සිදුවිය.  ඒ ශහේතුශවන් එන (3) ..අඟහරුවාදා...... 

සමසත් කාර්ය මණ්ඩලශේම රැසව්ීමක් ෙැවැත්වීමට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සැලසුම් 

කරන ලදී. නමුත් අඟහරුවාදා (4) ..............උදෑසන.......... ලැබුණු හදිසි 

ෙණිවිඩයක් නිසා  රැසව්ීම (5) ........ශහටට........ කල් දමන ලද බව සෑම අං යන් 

ශවතම දැනුම් ශදන ලදී.    
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II වන මට්ටම - සිංහල 

kl;lk; II – rpq;fsk; 
 

ආෙර්ශ ප්රශ්න 

khjphp tpdhf;fs; 

 

2 ද ොටස 

gFjp 2 

 

01. දී ඇති මාතෘකාවක් යටශත් වචන 100කට ශනොඅඩු රචනයක් ලිවීම. 

උදා: රූෙවාහිනිය හා ළමා ෙරපුර 

02. ශල්ඛ්නයකින් උපුටා ගත් ශේදයක හිස්තැන් පිරවීම. 

03. වරහන් තුළ දී ඇති වචන ශයොදා ශගන ශේදශේ හිසත්ැන් පිරවීම.. 

04. සිංහල භාෂාශවන් ශදන ලද වාකය ශදමළ බසට හැරවීම. 

05. ශදමළ භාෂාශවන් ශදන ලද වාකය සිංහල බසට හැරවීම. 

06. ශදන ලද ශේදයක් ඇසුරින් අසා ඇති ප්ර ්නවලට පිළිතුරු සැෙයීම. 

07. රාජකාරී ලිපියක් ලිවීම. 

08. ශෙෞේගලික ලිපියක් ලිවීම. 

09. ශදන ලද  ොඨයක් තනි වාකයයකින් ලිවීම. 

10. ශදන ලද විස්තරයක් ඇසුරින් දැන්වීමක් පිළිශයල කිරීම. 

 

ශම් ආකාරශේ ප්ර ්නවලින් සමන්විත ප්ර ්න ෙත්රයක් ඔබ ශවත ඉදිරිෙත් වීමට ඉඩ ඇත.  

ඔබශේ පුහුණුවට හා මඟ ශෙන්වීමට සහයක් ශලස ශමම කරුණු ඉදිරිෙත් කර ඇත.   


