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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
I 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
I
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 ghPlr
; hh;j;jpfspd; trjpf;fhf Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ.
01.

වරහන් තුළ දී ඇති අකුරුවලින් එක් අකුරක් ශයොදා ශගන වචන ශදශකහිම
අර්ථය එන ශසේ සකසන්න.
1. ව …....
( ම , අ, ර )
…... ම
2. …….ගත

(මා ,සා , ආ )

.......යම
3. ග .... න

(ණ ,න ,ඟ )

න.....න
02.

ෙහත දී ඇති අකුරු ගලො නිවැරදි අර්ථය එන වචන සකස් කරන්න.
1. සොල - ...................................
2. වරුඔ - ...................................
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03.

වරහන් තුළ දී ඇති වචන ශදක නිවැරදිව ශයොදා අර්ථවත් වාකය සකසන්න.
1. පුර ................... අහශසේ ොයා ඇත.

(හද, හඳ )

භය වූ විට ..............ගැස්ම ශේගවත් ශේ.
2. ශගොවිෙලක ඇති කුඩා නිවස ..................යි. (ෙැළ , ෙැල)
ශලොකු ගහක් කුඩා කාලශේදී .................යයි.

04.

05.

06.

ෙහත දී ඇති ෙදවල සමානාර්ථ ෙදය ලියන්න.
1. උත්සවය

- .....................................

2. ශරෝගය

-......................................

3. කූට

- .....................................

ෙහත දී ඇති ෙදවල විරුේධාර්ථ ෙද ලියන්න.
1. ප්රමාදය

- .....................................

2. දුර්වල

- ....................................

3. නීතිය

- ....................................

ෙහත දැක්ශවන එක් එක් වාකයශේ හිස්තැනට ගැලශෙන වචනය වරහන් තුළින්
ශතෝරා ලියන්න.
1. අද උදෑසන මම කාර්යාලයට එන විට ෙැයක් ප්රමාද ........................... (විය /
වුශණමි )
2. නැටුම් තරඟයට ඉදිරිෙත්වීමට නංගී නැටුමක් පුහුණු ..........................
(වන්නීය / ශවයි)
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3. මිනිස්සු ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පීඩාවට ෙත් වී ................................ (සිටියි
/ සිටිති)

07.

ෙහත දී ඇති වාකයවල කථන වයවහාරශයන් ඇති ඉරි ඇදි ෙද ශේඛන
වයවහාරයට හරවා වාකය සම්පූර්ණ කරන්න
1. හුඟක් මහන්ස වූ දරුශවෝ

ැන්ටිමට ශගොස් කෑම

ෑවා.

2. එයාලට සිදු වූ අසාධාරණය ගැන සියලු ශදනාම දුක් වුණා.

08.

වරහන් තුළින් සුදුසු වචනය ශතෝරා ශේදය සම්පූර්ණ කරන්න.
(කණ්ඩායශම් , ජයග්රහණය , මණ්ඩලශේ , නිර්ශේ යක් , පුහුණුකරුවන් ,
සාර්ථක , නායකශයක් , තනතුශර් , වගකීමක්, ශ්රී ලාංකිකයන් , තාවකාලික ,
ශටස්ට්, ත්රිත්වශේ , )
මාවන් අතෙත්තු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (1) ......................................... ප්රධාන
පුහුණුකරු තනතුරට ෙත්විය. මාවන් එම තනතුරට ෙත්වන්ශන් ඒ ශවනුශවන් ම
ෙත් කළ විශ ේෂ කමිටු (2)............................. මතය. ශමම තනතුර සඳහා ශදස්
විශදස් (3).......................................... 19 ශදශනක් ඉේලුම් කළ අතර ඉන් 9
ශදශනක්

ශකශරහි

ශ්රී

ලංකා

ක්රිකට්

ොලක

(4)...............................................අවධානය වඩාත් ශයොමුව තිබුණි. එශහත්
වඩාත් ම තියුණු

තරගය තිබී ඇත්ශත් මාවන් හා තවත් විශ ෂ
ේ වූ විශදස්

පුහුණුකරුශවක් ශකශරහි ය යන්න ෙසුව කතාබහට ලක්වී තිශේ. එශහත් (5)
..................................... හිමි වූශේ මාවන්ට යි. “ක්රිකට් ක්රීඩාශවන් ක්රීඩකශයක්
ශලසත් (6)....................................... ශලසත් රට ශවනුශවන් ශසේවය කරන්න
මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක වාසනාවක් ශලස යි මම දකින්ශන. දැන් ශම්
තනතුරත් සමඟ මට වඩා වැඩි (7) ............................................. ලැබී
තිශබනවා. වසර ගණනාවක් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කළ මට ශම්
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(8) ....................................... නායකශයක් ශලස කටයුතු කිරීම ඉතා ම
ෙහසුවක් ශලස යි හැශඟන්ශන. හැම ශදයක් ම (9) ................................ ශවයි.
සියේල තීරණය කරන්ශන් එළැශෙන ශලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඉලක්ක
කරගනිමින්” මාවන් මාධය ශවත ෙවසා සිටියා. මාවන් ශම් තනතුශර් කටයුතු
කිරීමට ප්රථම ෙසුගිය කාලශේ (10) .................................... පුහුණුකරු ශලස ද
කටයුතු කළා. ඒ අතුරින් වඩාත් ම කතා බහට ලක් වූශේ ෙසුගිය ජුනි මාසශේ
එංගලන්තශේදී (11) ............................... තරගාවලිය, එක්දින තරගාවලිය සහ
විස්සයි/ 20 තරගාවලිය යන තරගාවලි (12) ............................... දී ම
කණ්ඩායම ජයග්රහණය කරා ශගන යෑමට මාවන්ශගන් ලැබුණ උෙශදස්
පිළිබඳවයි. එශමන් ම දකුණු අප්රිකාවට එශරහිවත් ශමරටදී සාර්ථක ව
තරගමාලා නිමා කිරීමට පුහුණු උෙශදස් දුන් පුහුණුකරුවා ද ශලස යි. මාවන්ට
ප්රථම

ශ්රී

ලංකා

කණ්ඩායශම්

ප්රධාන

පුහුණුකරු

තනතුර(13)

.................................. අතුරින් 1999 වසශර්දී ශරෝයි ඩයස් දරා ඇති අතර ඊට
අමතර ව තාවකාලික පුහුණුකරු තනතුශර් දුලිේ ශමන්ඩිස් හා ශරොශම්ෂ්
රත්නායක යන අය ද කටයුතු කර තිශබනවා.

8.

ශේදයක් කියවා ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්ර ්නවලට පිළිතුරු ලිවීම.
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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව
I වන මට්ටම - සිංහල
1 ද ොටස
පිළිතුරු

01.

වරහන් තුළ දී ඇති අකුරුවලින් එක් අකුරක් ශයොදා ශගන වචන ශදශකහිම
අර්ථය එන ශසේ සකසන්න.
1. ව …ම..

( ම , අ, ර )

ම... ම
2. …සා….ගත

(මා ,සා , ආ )

..සා.....යම
3. ග ..ඟ.. න

(ණ ,න ,ඟ )

න..ඟ...න
02.

ෙහත දී ඇති අකුරු ගලො නිවැරදි අර්ථය එන වචන සකස් කරන්න.
1. සොල - .........ොසල..........................
2. වරුඔ - ..........ඔරුව.........................

03.

වරහන් තුළ දී ඇති වචන ශදක නිවැරදිව ශයොදා අර්ථවත් වාකය සකසන්න.
1. පුර ........හඳ........... අහශසේ ොයා ඇත.

(හද, හඳ )

භය වූ විට .....හද.........ගැස්ම ශේගවත් ශේ.
2. ශගොවිෙලක ඇති කුඩා නිවස ......ෙැල............යි. (ෙැළ , ෙැල)
ශලොකු ගහක් කුඩා කාලශේදී .....ෙැළ............යයි.
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04. ෙහත දී ඇති ෙදවල සමානාර්ථ ෙදය ලියන්න.
1. උත්සවය

- ........උශළල..........................

2. ශරෝගය

-.........අසනීෙය........................

3. කූට

- .........කෙටි............................

05. ෙහත දී ඇති ෙදවල විරුේධාර්ථ ෙද ලියන්න.
1. ප්රමාදය

- ......අප්රමාදය...............................

2. දුර්වල

- ...... ක්තිමත්..............................

3. නීතිය

- ........අවනීතිය............................

06. ෙහත දැක්ශවන එක් එක් වාකයශේ හිස්තැනට ගැලශෙන වචනය වරහන්
තුළින් ශතෝරා ලියන්න.
1. අද උදෑසන මම කාර්යාලයට එන විට ෙැයක් ප්රමාද ...වුශණමි...........
(විය / වුශණමි )
2. නැටුම් තරඟයට ඉදිරිෙත්වීමට නංගී නැටුමක් පුහුණු .........වන්නීය.......
(වන්නීය / ශවයි)
3. මිනිස්සු ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පීඩාවට ෙත් වී .........සිටිති........
(සිටියි / සිටිති)

07. ෙහත දී ඇති වාකයවල කථන වයවහාරශයන් ඇති ඉරි ඇදි ෙද ශේඛන
වයවහාරයට හරවා වාකය සම්පූර්ණ කරන්න
1. හුඟක් මහන්ස වූ දරුශවෝ
අධි

ැන්ටිමට ශගොස් කෑම

ෑවා.

දවදහසට පත් දරුශවෝ ආපන ශාලාවට ශගොස් ආහාර අනුභව

කශළෝය.
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2. එයාලට සිදු වූ අසාධාරණය ගැන සියලු ශදනාම දුක් වුණා.
ඔවුන්ට සිදු වූ අසාධාරණය ගැන සියලු ශදනාම දුක් වූහ

08.

වරහන් තුළින් සුදුසු වචනය ශතෝරා ශේදය සම්පූර්ණ කරන්න.
(කණ්ඩායශම් , ජයග්රහණය , මණ්ඩලශේ , නිර්ශේ යක් , පුහුණුකරුවන්
, සාර්ථක , නායකශයක් , තනතුශර් , වගකීමක්, ශ්රී ලාංකිකයන් ,
තාවකාලික , ශටස්ට්, ත්රිත්වශේ , )
මාවන්

අතෙත්තු

ශ්රී

ලංකා

කණ්ඩායශම්...................................

ප්රධාන

ක්රිකට්

(1)

පුහුණුකරු

......
තනතුරට

ෙත්විය. මාවන් එම තනතුරට ෙත්වන්ශන් ඒ ශවනුශවන් ම ෙත් කළ
විශ ේෂ කමිටු (2)..... නිර්ශේ යක්........................ මතය. ශමම තනතුර
සඳහා ශදස් විශදස් (3)............ පුහුණුකරුවන්.............................. 19
ශදශනක් ඉේලුම් කළ අතර ඉන් 9 ශදශනක් ශකශරහි ශ්රී ලංකා ක්රිකට්
ොලක(4)...........මණ්ඩලශේ............................අවධානය වඩාත් ශයොමුව
තිබුණි. එශහත් වඩාත් ම තියුණු තරගය තිබී ඇත්ශත් මාවන් හා තවත්
විශ ේෂ වූ විශදස් පුහුණුකරුශවක් ශකශරහි ය යන්න ෙසුව කතාබහට
ලක්වී තිශේ. එශහත් (5) ..........ජයග්රහණය..... හිමි වූශේ මාවන්ට යි.
“ක්රිකට්

ක්රීඩාශවන්

ක්රීඩකශයක්

ශලසත්

(6)...........

නායකශයක්............................ ශලසත් රට ශවනුශවන් ශසේවය කරන්න
මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක වාසනාවක් ශලස යි මම දකින්ශන. දැන් ශම්
තනතුරත් සමඟ මට වඩා වැඩි (7) .......... වගකීමක්................................
ලැබී තිශබනවා. වසර ගණනාවක් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු
කළ මට ශම් (8) ..................... තනතුශර්.................. නායකශයක් ශලස
කටයුතු කිරීම ඉතා ම ෙහසුවක් ශලස යි හැශඟන්ශන. හැම ශදයක් ම (9)
................ සාර්ථක................ ශවයි. සියේල තීරණය කරන්ශන්
එළැශෙන ශලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඉලක්ක කරගනිමින්” මාවන්
මාධය ශවත ෙවසා සිටියා.
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මාවන් ශම් තනතුශර් කටයුතු කිරීමට ප්රථම ෙසුගිය කාලශේ (10) ........
තාවකාලික.............. පුහුණුකරු ශලස ද කටයුතු කළා. ඒ අතුරින් වඩාත්
ම කතා බහට ලක් වූශේ ෙසුගිය ජුනි මාසශේ එංගලන්තශේදී (11)
............. ශටස්ට්........ තරගාවලිය, එක්දින තරගාවලිය සහ විස්සයි/ 20
තරගාවලිය යන තරගාවලි (12) .......... ත්රිත්වශේ...... දී ම කණ්ඩායම
ජයග්රහණය කරා ශගන යෑමට මාවන්ශගන් ලැබුණ උෙශදස් පිළිබඳවයි.
එශමන් ම දකුණු අප්රිකාවට එශරහිවත් ශමරටදී සාර්ථක ව තරගමාලා
නිමා කිරීමට පුහුණු උෙශදස් දුන් පුහුණුකරුවා ද ශලස යි. මාවන්ට ප්රථම
ශ්රී ලංකා කණ්ඩායශම් ප්රධාන පුහුණුකරු තනතුර(13) ......... ශ්රී
ලාංකිකයන්..... අතුරින් 1999 වසශර්දී ශරෝයි ඩයස් දරා ඇති අතර ඊට
අමතර ව තාවකාලික පුහුණුකරු තනතුශර් දුලිේ ශමන්ඩිස් හා ශරොශම්ෂ්
රත්නායක යන අය ද කටයුතු කර තිශබනවා.

8.

ශේදයක් කියවා ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්ර ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

9

I වන මට්ටම - සිංහල
kl;lk; I – rpq;fsk;
ආෙර්ශ ප්රශ්න
khjphp tpdhf;fs;
2 ද ොටස
gFjp 2

1.

දී ඇති මාතෘකාවක් යටශත් වචන 200ක් ෙමණ වන ශසේ රචනයක් ලිවීම.
උදා: මාර්ග අනතුරු වලක්වා ගැනීම

2.

දී ඇති ශේදයක් සාරාං ශකොට ලියා ඊට සුදුසු මාතෘකාවක් ද ශයදීම

3.

දී ඇති ශේදයක් ශදමළ බසට ෙරිවර්තනය කිරීම.

4.

දී ඇති ශේදයක් සිංහල බසට ෙරිවර්තනය කිරීම.

5.

දී ඇති කරුණකට වාර්තාවක් පිළිශයල කිරීම.

6.

දී ඇති කරුණකට වාර්තාවක් 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.
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