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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 

murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; 
 

III වන මට්ටම - සිංහල 

kl;lk; III – rpq;fsk; 

 

ආෙර්ශ ප්රශ්න 

khjphp tpdhf;fs; 

 

 

විශ ේෂ සටහන 

III 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 

III 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. 

 

 

1. ෙහත සඳහන් වචන නිවැරදි කර ලියන්න. 

     

1. අේයයන ණිවාඩු - ............................... 

2. ෙණ්ති වාර්ථාව  - ............................... 

3. අබ්යාස ශෙොථ  - ............................... 

   

2. ෙහත වචනවලින් නිවැරදි අකුරු සහිත වචනය ශතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1. ප්රදාන ගණකාදිකාරි , ප්රධාන ඝණකාධිකාරි , ප්රධාන ගණකාධිකාරි 

2. ආරක්ෂක ඇමති , ආරක් ක ඇමති , ආරක්ෂඛ ඇමති 
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3. නාම ශේඛනය , නාම ශේඛණය , නාම ශේකණය 

 

3. අකුරු මාරුකර දී ඇති වචනවල අකුරු ගලො නිවැරදි වචනය සකස් කර 

ලියන්න.  

1. ක්රයාලකාමර් - ..................................................... 

2. කිදිඉරීම්  - ..................................................... 

3. ගාෂ්ොනිරදනාය  - ..................................................... 

 

4. හිස්තැනට ගැලශෙන වචනය වරහන් තුළින් ශතෝරා ලියන්න.    

 

(ආර්ථික, උත්සවය , හදිස,) 

 

1. ............................... සංවර්ධනය 

2. ක්රීඩා ..............................  

3. ..........................  ලය කර්මය 

5. ෙහත සඳහන් වචනවල බහුවචන ෙද ලියන්න.      
  

1. වාට්ටුව  - ............................... 

2. ගම  - ............................... 

3. අක්කා  - ............................... 

 

6. ෙහත සඳහන් වචනවල ඒකවචන ෙද ලියන්න. 

1. රටවේ  - ............................. 

2. සශහෝදරශයෝ - ............................. 

3. සංගම්  - ........................... 

 

7. වරහන් තුළින් සුදුසු වචනය ශතෝරා හිසත්ැන් පුරවන්න.   

1. ශහදිය ශරෝගීයාට උදව් ............................... (කරයි/කරති) 

2. දරුශවෝ උදෑසනින් ොසේ ............................... (යයි / යති) 
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3. මම විභාගයට සූදානම් ............................... (ශවයි/ශවමි) 

 

8. අකුරින් දී ඇති සංඛයා ඉලක්කශමන්  ලියන්න.  
 

1. ෙන්සිය හැට හත - ............................................................ 

2. තුන්සිය හතළිස් නවය - ............................................................ 

3. එකසිය විසි අට  - ............................................................ 

 

9.   ඉලක්කශමන් දී ඇති සංඛයා අකුරින් ලියන්න. 

1. 293   - ............................................................ 

2. 1475     - ............................................................ 

3. 680   - ............................................................    

  

10. ෙහත සඳහන් සිංහල වචනවලට සමාන ශදමළ වචන ලියන්න.   

   

1. ආහාර  .................................. 

2. ඉංජිශන්රුවා .................................. 

3. ශගොඩනැගිේල .................................. 

 

11. ෙහත සඳහන් ශදමළ වචනවලට සමාන සිංහල වචන ලියන්න.  

1. Jilg;gk;   .................................. 

2. ,dpa ghly;fs; .................................. 

3. tuyhw;W   .................................. 
 

 

12. වරහන් තුළ දී ඇති වචන ශයොදා ශේදය සම්පූර්ණ කරන්න 

 

( ෙරිවාස , භාරගත් , අභිමතය  , ප්රතිෙත්ති , චක්රශේඛ  , සනාථ , රාජ්ය භාෂාව , 

ෙත්වීම , සිංහල, ෙහක්) 
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ශමම ෙත්වීම (1).......................................... දින සිට වර්ෂ ෙහක් (05) ක් 

ඉකුත් වීමට ශෙර, රජ්ශේ (2)................................... වලට අනුරූෙව ශදවන 

රාජ්ය භාෂා ප්රවීණතාව ලබා ගත් බව ඔබ විසින් (3) ..................................... 

කළ යුතු ශව්. ඔබ ශමම ෙත්වීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලූශේ (4) 

.....................................  භාෂාශවන් නම් ඔබශේ ශදවන රාජ්ය භාෂාව වනුශේ 

ශදමළ භාෂාව ශව්. එශසේම ඔබ ශමම ෙත්වීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරාලූශේ ශදමළ 

භාෂාශවන් නම් ඔබශේ ශදවන (5) ........................................ වනුශේ සිංහල 

භාෂාව ශව්. තව ද ඔබ ශමම (6) ...................................... සඳහා සුදුසුකම් 

සපුරාලූශේ ඉංග්රීසි භාෂාශවන් නම් ඔබශේ (7) ................................... ෙරිදි 

ශදවන රාජ්ය භාෂාව ව ශයන් සිංහල ශහෝ ශදමළ යන භාෂා ශදශකන් එක් 

භාෂාවක ප්රවීණතාව (8) .......................................... කාලය තුළ ලබාගත යුතු 

ය. ඉන් අනතුරුව ෙත්වීම භාරගත් දින සිට වසර (9) ......................... ඉකුත් 

වීමට ශෙර අශනක් රාජ්ය භාෂාශව් ප්රවීණතාව ලබා ගත් යුතුය. 2014.01.21 

දිනැති රාජ්ය ෙරිොලන (10) ............................... 01/2014 විධිවිධාන මීට 

අදාළ ශව්. 
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11 දකොටස  

 'අ '  උප දකොටස 

 

13.  ෙහත සඳහන් ශේදය කියවා එම කරුණු ඇසුශරන් දී ඇති ආකෘතිය සම්පූර්ණ 

කරන්න. 

 

නිකවැරටිය මහශසන් විදයාලශේ දරුවන්ශේ අධයාෙන තත්වය ඉහල 

නැංවීශම්දී විෂය ෙරිබාහිරව ෙවත්නා දුර්වලතා හඳුනා ගැනීශම් අරමුණින් 

විදුහේෙති හා ගුරු මණ්ඩලය ශකටි ප්ර ්නාවලියක් සකස් කර දරුවන්ට ලබා 

දීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව 9 ශරේණිශේ ඒ ෙන්තිශේ සිසුවකු වූ සාරංගශේ 

විස්තර ශේදයක් ශලස ශමහි දක්වා ඇත. එම කරුණු ඇසුරින් සාරංග සම්පූර්ණ 

කරන ෙරිදි  ප්ර න්ාවලිය සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

රංජිත් දිසානායක හා අනුලා කුමාරසිංහ මව් පියන්ට දාව සාරංග දිසානායක 

ෙවුශේ බාලයා ශලසත් ශදවන පිරිමි දරුවා ශලසත් 2002 මාර්තු 15 වැනිදා 

උෙත ලැබීය. දැනට අ.ශෙො.ස. සාමානය ශෙළ හදාරමින් සිටින අක්කා 

ශකශනකුත් සහ අ.ශෙො.ස. උසස් ශෙළ සමත්ව සිටින අයියා ශකශනකුත් 

සාරංගට ඇත. උොධිධාරීන් යුවලක් වන සාරංගශේ මවුපියන් ශගෞරවනීය ශලස 

සමාජ්ශේ ජීවත් ශවයි. පියා කනිෂ්ට විදයාලයක විදුහේෙතිවරශයකු වන අතර 

මව විදයා ගුරුවරියක ශලස මහව විජ්යබා විදයාලශේ ශසේවය කරයි. මවශේ 

සහශයෝගයද නිරන්තරව ලැශබන බැවින් සාරංගශේ කැමතිම විෂය විදයා 

විෂයයි. එශහත් ඔහු ශසෞඛය විෂයට එතරම් කැමති නැති බැවින් සෑම වාරයකම 

අඩුම ලකුණු ලබාගන්ශන් එම විෂයටය. සෑම දිනකම පියාශේ ශමෝටර් 

රථශයන් ොසලට ෙැමිශණන සාරංග ෙන්තිශේ උදෑසනින්ම ෙැමිශණන 

සිසුන්ශගන් ශකශනකි. 
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මහශසන් විදයාලය - නිකවැරටිය. 

විෂය බාහිර ක්රියාකාරකේ ඉහල න ිංවීදේ වයාපෘතිය 

ශිෂය දතොරතුරු පත්රිකාව 

 

ශරේණිය           ෙන්තිය 

  

1) ශිෂයාශේ / ශිෂයාවශේ නම  :- 

2) උෙන් දිනය  :- 

3) ඉශගනීමට කැමතිම විෂය :- 

4) ෙසුගිය වාර ෙරීක්ෂණශේ දි අඩුම ලකුණු ලබාගත් විෂය :- 

5) පියශේ නම  :- 

6) මවශේ නම  :- 

7) 1. පියා ශහෝ මව ශනොමැතිව ශවනත් භාරකරුවකු ශව් නම් ඔහුශේ / ඇයශේ 

නම :- 

2. ඔබට ඇති ඥාතිත්වය :- 

8) ොසලට ෙැමිශණන ක්රමය :-  බසය 

(අදාල ශකොටුව තුළ  ලකුණ දමන්න) ොසේ වෑන් රථය 

බයිසිකලය 

ෙයින් 

ශවනත් 

9) පියාශේ රැකියාව  :- 

මවශේ රැකියාව  :- 

භාරකරුශේ රැකියාව  :- 

10) ෙවුශේ සශහෝදර සශහෝදරියන් පිළිබඳ විසත්ර :- 

සශහෝදරයන් සංඛයාව   සශහෝදරියන් සංඛයාව 

   

11) ොසේ යන සශහෝදර සශහෝදරියන් ගණන  :- 

12) ෙවුශේ ඉහළම අධයාෙනයක් ලැබූ තැනැත්තන් කවුද :- 
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13) ඒ කුමන මට්ටමක්ද? 

 

10 ශරේණිය දක්වා 

අ.ශෙො.ස. සා.ශෙළ සමත් 

අ.ශෙො.ස. උ.ශෙළ සමත් 

උොධිධාරි 

ඊට ඉහල 
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'ආ '  උප දකොටස 

  

14. ෙහත ශතොරතුරු ඇසුරින් කාර්යාලශේ දැන්වීම් පුවරුශව් ඇලවීම සඳහා 

දැන්වීමක් සකස් කරන්න.  

සමාජ් ශසේවා ශදොර්තශම්න්තුශව් ශසේවය කරන ෙරිොලන නිලධාරී ගුණදාස 

සමරවීර මහතා 2016 ශදසැම්බර් මස 29 වැනි දින විරාම ගැනීමට නියමිතය. ඒ 

ශවනුශවන් සැමරුම්  උත්සවයක් සමාජ් ශසේවා ශදොර්තශම්න්තුශව් ශසේවක 

සුබසාධක සංගමය විසින්  සංවිධානය කර ඇත.  ශමම සැමරුම් උත්සවය එදින 

ශෙරවරු 10.00 සිට ෙසව්රු 4.00 දක්වා ශදොර්තශම්න්තු රවණාගාරශේ දී 

ෙැවැත්ශව්.  ශම් සඳහා ශදොර්තශම්න්තුශව් සියලුම නිලධාරීන්ට  සහභාගි වන 

ශලස සුබසාධක සංගමශේ උත්සව සංවිධාන කමිටුව ආරාධනා කරයි.  
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'ඇ '  උප දකොටස 

 

15. ෙහත සඳහන් මාතෘකා අතුරින් එකක් ශතෝරා ශගන සංවාදයක් ලියන්න. ලිවීම 

සඳහා කථන සිංහල භාෂාව භාවිත කළ හැකිය. එක් පිළිතුරකට ශදශදශනකු අතර 

සිදු වන සංවාද ශකොටස ්ෙහ බැගින්වත් තිබිය යුතුය.     

                         

               

1) ොසලට ෙැමිණීම දුර්වල ශිෂයශයකුශේ මව ශහෝ පියා සමඟ ෙංතිභාර 

ගුරුවරයා කරන සංවාදයක්. 

 

2) ඔබශේ පියාට හදිසි හෘදයාබාදයක් වැළඳී ශරෝහේ ගත කර ඇත.  පියාශේ 

ශරෝගී තත්වය ඇති වූ ආකාරය පිළිබඳ වවදයවරයාට විස්තර ෙවසමින් 

ශරෝගියාශේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ වවදයවරයාශගන් විමසීමට  කරන 

සංවාදය. 

 

 


