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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 

murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; 
 

IV වන මට්ටම - සිංහල 

kl;lk; IV – rpq;fsk; 
 

ආෙර්ශ ප්රශ්න 

khjphp tpdhf;fs; 

 

 

විශ ේෂ සටහන 

IV 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 

IV Mk; kl;l 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. ෙහත සඳහන් ශදමළ අකුරුවලට අදාළ සිංහල අකුරු ලියන්න. 

 

 උො:  g - …….ෙ………….. 

     

1. z - ………………….. 

2. , - ………………….. 

3. ` - ………………….. 

 

02. ෙහත සඳහන් සිංහල අකුරුවලට අදාළ ශදමළ අකුරු ලියන්න. 

උො:    ත - .........j………… 
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1.      ෂ - .............................. 

2.     ද - ............................. 

3.     බ - ............................. 

                          

03.   ෙහත සඳහන් ශදමළ වචනයට සමාන  සිංහල වචනශේ හිසත්ැන් පුරවන්න. 

උො:    mg;gh -   තා ....ත්... තා 

 

1. ez;gd; - යා…....…වා 

2. ,Uky; - …....… සස් 

3.  tP̂   - …....…දර 

 

04.     ෙහත සඳහන් සිංහල වචනය සම්පූර්ණ කිරීමට සුදුසු අකුර වරහන් තුළින් 

ශතෝරා ලියන්න. 

 1.   කාර් ...... ලය   (සා , යා , ්යා ) 

2.  නි ...... ස         ( ම , ව , හ ) 

3. අහ ......           (  , ෂ , ස )   

 

05. ෙහත අකුරින් දී ඇති සිංඛ්යා ඉලක්කශමන්   ලියන්න. 
 

1. හැත්තෑ එක -  ................................................................................. 

2. හතළිස් ෙහ -  ................................................................................. 

3. අසූ නවය -  ................................................................................. 

 

06.  ෙහත ඉලක්කශමන් දී ඇති සිංඛ්යා අකුරින් ලියන්න. 

 

1. 700  -  ................................................................................. 

2. 256  -  ................................................................................. 

3. 634  -  ................................................................................. 

 

 

07. ෙහත වචනවල පිල්ලම් ශයදී ඇති ආකාරයට සමානව පිල්ලම් ශයදී ඇති වචනය 

වරහන් තුළින් ශතෝරා ලියන්න. 
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( නෑම, කඩුව, තාලය , නීරස,  )  

 උො:   නටුව  -  ..... කඩුව......           

1. සීතල   -  ..................... 

2. කෑම  -  ..................... 

3. කාලය  - ...................... 

 

08.  ෙහත සඳහන් වචන නිවැරදි පිල්ලම් ශයොදා අර්ථවත් වචන ලැශබන ශසේ සකස් 

කරන්න.  

උදා:  ..නි.... වස  ( නි , නැ , නු ) 

 

1.   ........... දය  ( ශරෝ , ශර , රි ) 

2.   .......... ස්වීම  (රු , රූ , රැ ) 

3.   ............හුණ ( මි, මු, මූ )  

           

09. වරහන් තුළින් සුදුසු වචනය ශතෝරා ශගන වාකය සම්පූර්ණ කරන්න. 

( එන්න,   ලියන්න,   යන්න,   බලන්න ) 

 

උදා: ගමට බස් එදකන් යන්න. 

 

1. බසශයන් කාර්යාලයට  ........................................................... 

2. ෙැන්සශලන් අකුරු   .......................................................... 

3. ඔරශලෝසුශවන් ශවලාව ........................................................... 

 

10. වරහන් තුළ දී ඇති වචන සුදුසු ෙරිදි සකසක්ර හිස්තැන් පුරවන්න. 

 උදා: ගමට .........බසදයන්........... (බසය) යන්න. 

 

1.     වාහන .......................... (වම) ෙදවන්න. 

2.     ....................... බහින්න (ශකෝච්චිය) 

3.     .......................එළියට එන්න ( ශගදර ) 

11. වඩාත් ම ගැලශෙන වචනයට යටින් ඉරක් ඇඳ දැන්වීම සම්පූර්ණ කරන්න. 
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 උදා:  පාවහන් ගලවා   (  ඇතුළුවන්න.    /  පිටවන්න. )  

1. (පිටවීම / ඇතුළුවීම)  තහනම්. 

2. දුම්බීශමන් (වළකින්න / සතුටුවන්න ) 

3. (ශනොසැලකිල්ශලන් / ෙශරසස්ශමන් ) රිය ෙදවන්න. 

 

12. රියදුරන්ට ම ෙමණක් අදාළ වන දැන්වීම් ශතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. වන සතුන් ොර මාරුවන ස්ථානයකි. 

2. මිනිසුන් උඩ වැඩ. 

3. දුම්බීම පිළිකා ඇතිකරයි. 

4. මාරක විංගුව ඉදිරිශයන් ශසශමන් ෙදවන්න. 

5. පූජ්ය ෙක්ෂයට ශවන් කර ඇත. 

6. වීනීත රියදුරන් සාදරශයන් පිළිගනිමු.           

13. හිස්තැනට සුදුසු වචනය ශතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

උදා:  අෙ බොො නේ ඊදේ    (බ්රහස්පතින්ො / අඟහරුවාො) 

1. ඊශේ බ්රහසේතින්දා නම් අද        (බදාදා / සකුරාදා) 

2. ලබන මාසය ජූනි නම් ගිය මාසය   ( මැයි / අශප්රේල් ) 

3. ශහට ඉරිදා නම් ශෙශර්දා   ( බ්රහසේතින්දා/ සඳුදා) 

       

14. ප්ර ්නයට/ ප්රකා යට  වඩාත් ම ගැලශෙන පිළිතුර ශතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 උදා:  සතිශේ දිනයක් ශනොවන්ශන්   ( සඳුදා / බදාදා  /  ජූලි  ) 

1. මාස ශදොළශහන් එකකි  (ඉරිදා / අශප්රේල් / අනිේදා ) 

2. අවුරුේශේ අවසාන මාසයයි (ශනොවැම්බර් / ඔක්ශතෝබර්/ශදසැම්බර්) 

3. ශම් මාසය ජූනි. ......................... ජූලි. ( ගිය මාසය/ එන මාසය /අර මාසය) 

15. වඩාත්ම සුදුසු වචනය ශයොදා හිස්තැන් පුරවන්න. 

( කීය ද?/ කවුද? /  ශකොශහොම ද? /  ශමොකක් ද?  ) 

උදා:  නිංගිදග නම දමොකක් ෙ ? 
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1. සැෙ සනීෙ .............................................................? 

2. ................................. ඇවිත් ඉන්ශන්? 

3. වශේ එකක මිල ...............................................?  

 

16. වඩාත් ම  සුදුසු වචනය ශතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

උදා:  නිංගිදග නම ................... (දකදසේ ෙ? / දමොකක් ෙ ?/ දකොදහොම ෙ?) 

1. බස් එක එන්ශන් ....................(කවුද?/ කීයට ද?/ ශකොශහ ද?) 

2. තැෙැල් කාර්යාලය තිශයන්ශන් ........(ශකොශහොම ද?/ශකොශහ ද?/ශමොනව ද?) 

3. අධ්යක්ෂතුමා කාර්යාලශේ .................( එනව ද? / ඉන්නව ද? තියනව ද?) 


