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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 
murfUk nkhopfs; jpizf;fsk; 

 
 

ශ්රව  ුසලලතා පීක්ෂෂ   
nrtpkLj;jy; jpwd; ghPl;ir 

         
 

සිංහල  - I  වන මට්ටම 

rpq;fsk;  - I MtJ kl;lk; 
 
 
 

   I ක ොටව 
 gFjp I 

 
 
 
 

හඬපට ට ලවන් දී ඔබට ඇදලන වාක්ය/ඉල්ෂක්ේ නිවැරදිව ලි ා ඇති පිළිතුර දතෝරා  ටින් ඉර්ෂ අඳින්න. 
xypehlhit nrtpkLj;J ePq;fs; Nfl;Fk; thf;fpaq;fis / ,yf;fq;fis rhpahff; 
nfhz;l tpiliaj; njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLq;fs;.     
 

01. 1) බව ් ැඩුණා  . 

2) බව් එ    ැඩුණා. 

3) බව් එ  මගදි  ැඩුණා. 
 

02. 1) ලාශන ඇරකගන එන්න.  

2) ලාශනය අරකගන එන්න. 

3) ලාශනය අරන් එන්න. 
 

03. 1)   ඳෑකන තීන්ත ඉලරයි. 

2) ඳෑකන තීන්ත ඉලර ද? 

3) ඳැකන තීන්ත ඉලර ද? 
 

04. 1)   ඉරබර් මුද් රාල කේන්න.  

2) රබර් මුදාල කේන්න. 

3) රබර් මුද්රාල කේන්න. 
 

05. 1)   දලල්  ෑම කගනාල ද? 

2) දලල්  ෑම කේන්න ද? 

3)  ෑම කගනාල ද? 
 

06. 1) 1956 බිනර 25  2) 1956 බිනර 15 3) 1966 බිනර 15 
 

07. 1) 2004 උඳුලප් 21 2) 2014 උඳුලප් 21  3)  2004 උඳුලප් 20 
 

08. 1) 10,857    2) 10, 855    3) 10,856 
 

09. 1) 3172   2) 3173    3)  3273 
 

10. 1)  5297    2)  4297    3) 4296 

 
 

(කුණු Gs;spfs …………………………….) 

S I - PI - 01 
උත්තර ඳත්ර ඳීක්ෂ කේ 
ප්රකයජනනය වශා ඳමණි. 

tpilj;jhs; kjpg;gPl;lhshpd; 
cgNahfj;jpw;fhf kl;Lk; 

ප්ර්න ඳත්රය: 
Nfs;tp ,y  

කුණු 
Gs;spfs; 

I ක ොටව  
gFjp I 

 

II ක ොටව 
gFjp II 

 

III ක ොටව 
gFjp III 

 

මුළු කුණු 
nkhj;jg; 
 Gs;spfs; 

 

 

විභාග අං ය: 
Rl;nlz; : .................................................. 
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  II ක ොටව 

 gFjp II 
 
 
 
 

ඔබට ඇකවන සංශ ලා යකයි  කදමෂ ඳිවලර්තනය කමි  ද්ෂලා ඇත. එම ඳිවලර්තනය ිරීකම 
නිලැරදි නම් ශිව (√ ) කුණ ද ලැරදි නම් ලැරදි ( X ) කුණ ද කයොදන්න. 
ePq;fs; nrtpkLf;Fk; rpq;fs thf;fpaq;fspd; jkpo; nkhopngah;g;G ,q;Nf 

nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  Fwpj;j nkhopngah;g;G rhpahapd; (√ ) milahsj;ijAk; 

gpioahapd; ( X ) milahsj;ijAk; ,Lf. 

01. cq;fSf;F fhR ,Uf;F   (…………………. ) 

02. vq;fSf;F rhpahd jhfkha; ,Uf;F (…………………. ) 

03. mij Nkirap Nky; itAq;fs;.  (…………………. ) 

04. tpiutpy; jPg;gw;f; $ba.   (…………………. ) 

05. kf;fs; njhlh;ghly;> jfty; mikr;R (…………………. ) 

ඔබට ඇකවන කදමෂ ලා යකයි  සංශ ඳිවලර්තනය කමි  ද්ෂලා ඇත. එම ඳිවලර්තනය ිරීකම 

නිලැරදිනම් ශිව (√ ) කුණද ලැරදි නම් ලැරදි ( X ) කුණද කයොදන්න. 
ePq;fs; nrtpkLf;Fk; jkpo; thf;fpaq;fspd; rpq;fs nkhopngah;g;G ,q;Nf 

nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  Fwpj;j nkhopngah;g;G rhpahapd; (√ ) milahsj;ijAk; 

gpioahapd; ( X ) milahsj;ijAk; ,Lf. 

 
01.  ාර්යායට ආකේ ක ොකශොමද?  (…………………. ) 

02. කඳොත් ගන්න යනලා.   (…………………. ) 

03. ශ්රී ං ාකේ කද්ණයණය සුලදාය යි. (…………………. ) 

04. කමම උඳකදව් පිලිගන්න.   (…………………. ) 

05. අද ක ොකශොමද යන්කන?   (…………………. ) 

 

 

 

 

 
(කුණු Gs;spfs …………………………….) 
 

S I - P II - 02 විභාග අං ය: 
Rl;nlz; : .................................................. 
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   III ක ොටව 
 gFjp III 

 
 
 
 

හඬපට ට ලවන් දී  හිල් තැන් පුරවන්න. 
xypehlhit nrtpkLj;J ,ilntspfis epug;Gf.     

 

 

01. ආයුකබජලන් අනුරාධපුර දිව්ත්රි්ෂ කස සයලුම ..................................................................... 

.................................................. අලවරයි. 

02. එයින් ඳශත් බිම්ල කලකවන නනතාල ................................................................................. 

්ෂවී තිකබනලා. 

03. කම් ලන විට රානංගනය ලැකේ ........................................................................... අට්ෂ විලෘත 

 ර තියනලා. 

04.  නමුත් නාච්චාදූල ප්රකද්කස ඳවුල් 300්ෂ ඳමණ ................................................................. 

කලා. 

05. ඒ සයලු කදනාම ඳන්වකල්   ........................................................................  ,      ශා  ඳාවකල් 

නලත්ලා සටිනලා. 

හඬ පට ට ලවන් දී අලා ඇති ප්රශ්්නවලට නිවැරදි  පිළිතුර දතෝරා  ටින් ඉර්ෂ අඳින්න. 
xyp ehlhit nrtpkLj;J Nfl;fg;gl;Ls;s tpdhf;fSf;Fhpa rhpahd tpiliaj; 
njhpT nra;J mjd; fPo; NfhbLf. 
 

 

06.  වශ ාර දිව්ත්රි්ෂ කල් ම් ිරයන ඳිවදි අලතැන් ව පිිවවල්ට වැඳ ස වශනාධාර කමොනලා ද? 
 

1) වියළි ආශාර,  ඇඳුම් ශා  නය 

2) ඳානීය නය ශා පිසූ ආශාර 

3) වියළි ආශාර ශා ඳානීය නය 

 

 

 

 

විභාග අං ය: 
Rl;nlz; : .................................................. 

S I - PIII - 04 
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07. දිගටම ලැව්ව තිබී තාල තඹුත්කත්ගම මාර්ගකස ලතුර ලැඩි වුලකශොත් අනුරාධපුරයට ඇති එ්ෂ 

පිවිසුම් මාර්ගය ට කුම්ෂ කේද? 

1)  ැඩී යනලා. 

2) ලැි ා යනලා. 

3) යටකලනලා. 

 

08. සයලු ම ප්රාකද්ය ය කල් ම් ක ොඨාසාවලට අලය වශනාධාර ප්රමාණ පිළිබ ලාර්තා  ෂ 

යුත්කත්  ාට ද? 

1) දිව්ත්රි්ෂ කල් ම්ට 

2) නාච්චාදූල ප්රාකද්ය ය කල් ම්ට 

3) වශ ාර දිව්ත්රි්ෂ කල් ම්ට 

 

09. මල්ලතු ඔය පිටාර ගැලීම නිවා නකයන් යට වී ඇත්කත් ක ොකශේ ද? 
 

1) අනුරාධපුර පූනා භූමිය 

2) අනුරාධපුර ඳැරණි නගරය 

3) අනුරාධපුර පූනා නගරය 

 

10. ඒ පිළිබ කවොයා බැලීමට යාමට දිවත්්රි්ෂ කල් ම්  ැවකස  වුද? 
 

1) මධයම නුලරගම් ඳෂාකත් ප්රාකද්ය ය කල් ම් 

2) නැකගනි ර නුලරගම් ඳෂාකත් ප්රාකද්ය ය කල් ම් 

3) නාච්චාදූල ප්රාකද්ය ය කල් ම්     

 
 

 

 

 

 

 
 

(කුණු Gs;spfs …………………………….) 


