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                           සසනාාහි  ළළාත් අධ්යාළා ශ්ාළාතමත්ශ්්තුතුව  
    වතමෂ අවසාා ඇගයීම 2021  

    සිංහල භාෂාව හා  සාහිත්යය  
 6 ශ්රේණිය                                                 පිළිතුරු ළත්රය   

        

        

  ප්රශ්නා අිංයය පිළිතු   ප්රශ්නා 
අිංයය 

පිළිතු   

  01 01  11 03  
  02 03  12 03  
  03 03  13 නුවණ  
  04 04  14 ළැල  
  05 03  15 04  
  06 03  16 03  
  07 02  17 02  
  08 03  18 02  
  09 03  19 සිංගීත්,ශ්හොඳිතු  
  10 02  20 02  
                            (ලකුණු 2 ×20 = 40) 
        
                     Ⅱශ්යොටස  

        
 (01) 1. ශ්රී ලිංයාශ්ආ ිවාවාන්තු ර  ස පිරුණු පිරු ක යත්ා ර  ස මවා ශ්සොසාාම(ගැළශ්ළා සුදුසු 

ාමක් සඳහා ලකුණු ලසා ශ්ාතුා.      
  2.  අතුත්තමජාලශ්යතු  
    ගුරුතුමියශ්ගතු විමන්ශ්මතු    
    සඟ ා , ශ්ළොත්ළත් කියවීශ්මතු (සුදු වැද්ාා , වැවා ජා විත්ති    
    වැඩිහිටියතුශ්ගතු විමන්ම     
  3.  ශ්ළොත්ළත් කියවා යරුණු ශ්සොයතුා.    
    අතුත්තමජාලය භාවිත්ශ්යතු අාාළ යරුණු හා රළ සටහතු ලසාගතුා  
    අනු මාත්ෘයාවලට ශ්වතුය  යරුණු ශ්ගොනු ය තුා.  
    ියතමෂණීය මාත්ෘයාවක් ශ්යොාතුා.    
  4.  නිතමමාණශීලිත්වයට හුරුවීම.  
    ළැවරුමට අාාළ මාත්ෘයාව පිළිසඳ (වැවා ජායා, ප්රසනාා පිරු ක ශ්සොශ්හ  යරුණු හා 

ශ්ත්ො තුරු පිළිසඳ අවශ්ස ධ්ය ලැබීම.    

    ශ්ළොත් කියවීමට හුරු වීම.  
  5.  ඇත්ැ් යරුණු එකිශ්ායට ශ්වාසන වීම.  
    යරුණු ශ්සවීම හා ශ්ගොනු ය  ගැනීශ්් දී ගැටලු මතුවීම.  
    ගැළශ්ළා පිතුත  ශ්සොයා ගැනීශ්් අළහසුව ඇතිවීම  
  6.  සත්ට ත්ෘප්තියක් ඇති වීම.  
    මශ්ේ හැකියාව පිළිසඳ ව අභිමාායක් ඇති වීම.  
    සමසනත් නිතමමාණය පිළිසඳ ව සතුටක් ඇති වීම.  
                                 (ලකුණු16)                                                   
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 (02) 1. ගසන වැල් සු කිමු.    

   - ගසන , වැල්වල වැාගත්යම    

   - ළරිස යට ලැශ්සා සුතුා ත්වය     

   - ලැශ්සා ිතමථිය ප්රශ්ය ජා    

   - ගසන වැල් රැය ගැනීශ්් වැාගත්යම    

   - ගසනවැල් රැය ගතුාා ියා ය    

        

  2. වැඩිහිටියතු රැයසලා ගනිමු.    

   - වැඩිහිටියතු යනු යවුරුතුා     

   - යළගුණ සැලකීශ්් උතු් ගුණය     

   - වැඩිහිටියතු රැයසලා ගත් යුත්ශ්ත් ඇයි   

   - වැඩිහිටියතු සමාජයට ස්ළත්ක් වා සව   

   - රැයසලා ගැනීම සඳහා නිවස තුළ සදු යළ යුතු යාතමයයතු   

        

  3. නිශ්  ගීයම හා ළැ ණි ලාිංකීය ිහා   ටාව   

   - ළැ ණි අශ්ප් ිහා   ටාශ්ආ විවිධ්ත්වය  
   - ිහා ශ්ේ තිබ විචිත්ර සව 
   - අශ්ප්  ටට ිශ්ආණිය ව ිහා  හා  ස යැවිලි 
   - අශ්ප් ිහා   ටාශ්ආ වැාගත් අිංශ්යක් ව ිහා  ළරි ක්ෂණය 
   - සනවභාව ධ්තමමය හා සැඳුණු නිශ්  ගී ිහා   ටාව 
   - එම  ටාවතු ක්රමශ්යතු ිලලිී  ිලය සව හා ාැවත් ශ්ගොඩාැගීශ්් අවශ්යත්ාව  

        

  4. "මට පියාළත් ලැබුශ්ාොත්....."    

   - කුරුල්ලතුශ්ේ නිාහස පිළිසඳ අවශ්ස ධ්ය   

   - පියාළත් ලසා ඉිලශ්ලා විට ාකිා සුතුා  ාසුතු  

   - පියාළත් ලැබීශ්මතු ඉෂනට ය  ගත් හැකි අ මුණු   

   - පියාළත් ලැබීශ්මතු වතමධ්ාය ය ගත් හැකි ගුණාිංග  

        

  5. ශ්් සඳහා සුදුසු මාත්ෘයාවක් ශ්යොාා තිබිය යුතුය.  
   - නිමල් ත්ම පියා විසතු ඉටු ය ා ලා ශ්සොශ්හ  ශ්ද් ඉටු කිරීමට ා ණ උත්සාහය 
   - ඉශ්ගනීමට ාක්ෂ ාිංගීට ර මල්ලීට ඉගැතුවීමට ගතුාා ශ්වශ්හස  

   - ළවුල ශ්වනුශ්වතු රැකියාවයට යාමට ා ණ උත්සාහය  

   - අවසාාශ්ේ යඳු ක අත්රිතු නිමල්ශ්ේ සහිා සැසෑ වා අයුරු  

    (යත්ාශ්ආ සදුවී් අත්  මාා ස්සතුධ්යක් තිබිය යුතුය.   

        

    ලකුණු විග්රහය මු ක ලකුණු 14 යි.  

        

   1. සා වත්භාවය 03 යි.   

   2. (සිංවිධ්ාාය,නිතමමාණාත්මය භාවය,ප්රයාශ්ා හැකියාව  08 යි.   

   3. ශිල්පීය ාක්ෂත්ා සහ ශ්ේා ශ්සාා ලිවීම 03 යි.   
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   (01) සා වත්භාවය    
    ශ්ත්මාවට අාාළ සව    
    වචා 150 ට සමීළ ව ළැවතීම    
    යරුණුවල සා වත් සව සැලකිල්ලට ගත් යුතු ශ්ආ.                                 (ලකුණු 03) 
        
   (02) ප්රයාශ්ා හැකියාව    
    යරුණු සිංවිධ්ාාය    
    නිතමමාණාත්මය භාෂාව භාවිත්ය පිළිසඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතුය.       (ලකුණු 08) 
        
   (03) ශ්ේා ශ්සාා ලිවීම    
    විය ණ , අත් අකුරු , වි ාම ලක්ෂණ   
    ළා ශ්වතු ශ්යොට ලිවීම සලයා සලා ලකුණු තී ණය යළ යුතු ශ්ආ.         (ලකුණු 03) 
        

    චාය දුතමවල වුවත් මු ක ලකුණු වශ්ශ්යතු බිිංඳුව ශ්ාොශ්යොාතුා. සමසනත්යක් ශ්ලස 

ලකුණු 02- 05 අත්  සිංඛ්යාවක් පිරිාමතුා.    

        

 (03) ශ්ළෞද්ගලිය ලිපි    
        
      යවතුාාශ්ේ ලිපිාය  
      වාාය  
       
        ිශිතමවාාය !   
       
   ිමතුත්රණය,    
        
   අතුත්තමගත් යරුණු    
     ත්ාත්ත්ාශ්ේ ශ්ත්ො තුරු සැළදුය විමන්ම.  
     ත්මා ඇතු ක ළවුශ්ල් සැම සුශ්වතු සටිා සව ාැතුවීම.  
     ත්ම විභාග ජයග්රහණය පිළිසඳ ව සතුටිතු ාැක්වීම.  
     ත්ව ත්වත් ලකුණු ඉහළ ාමා ගැනීමට උත්සාහ වා සව  
     ත්ාත්ත්ාට නිවාඩු ලැබුණු විගස ශ්ගා  ළැමිශ්ණා ශ්ලස ය ා ඉල්ලීම  
     ත්ාත්ත්ාට ශ්ාවියතුශ්ේ ිශිතමවාාය ළැතීම   
      අවසාාය  
        

  1. ියෘතිය - 04 යි  

  2. අතුත්තමගත්ය - 04 යි  

  3. ශිල්පීය ාක්ෂත්ා - 02 යි  

        

  1. ියෘතිය - (ලකුණු 04)    

     යවතුාාශ්ේ ලිපිාය හා වාාය ලකුණු 01 යි   

     ිශිතමවාාය ලකුණු 01 යි   

     ිමතුත්රණය ලකුණු 01 යි   

     අවසාාය ලකුණු 01 යි   
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  2. අතුත්තමගත්ය :- ළැහැවාලි ව යරුණු ාක්වා ඇති විට උළරිම ලකුණු ලසා ශ්ාතුා. 
     නියමිත් ියෘතිය අනුගමාය ය  ශ්ාොමැති විට ලකුණු ලසාදීශ්් දී 

සැලකිලිමත් වතුා.      
        

  3. ශිල්පීය ාක්ෂත්ා :- වි ාම ලක්ෂණ ,ශ්ේා ශ්සදීම, අත් අකුරු, නිවැ වා ළා ශ්සදී්, 
වයාය ණ ාැනුම ිවාය පිළිසා සැලකිලිමත් වතුා      

        

   ාැත්ශ්හොත්,    

        

   සුභ ළැතු් ළත්    

        

  1. නිතමමාණශිලී ියෘතිය - ලකුණු 03යි  

  2. අතුත්තමගත්ය - ලකුණු 05යි  

  3. ශිල්පීය ාක්ෂත්ා - ලකුණු 02යි  

     මු ක ලකුණු 10 යි.   

        

   අතුත්තමගත්ය                         (ලකුණු 05යි)    

        

  1. සුභ ළැතීශ්් නිමිත්ත්    

  2. ියතමෂණීය භාෂා ශශ්ලියකිතු යුතු සව.    

  3. හෘායාිංගම හා සිංක්ෂිප්ත් සව    

  4. යා විසතු යවුරුතු ශ්වත් ා යතුා ළැහැවාලි ව සඳහතු විය යුතුය.  

        

   ශිල්පීය ාක්ෂත්ා                     (ලකුණු 05යි)    

        

  1. නිවැ වා අක්ෂ  විායාසය    

  2. උක්ත් ිඛ්යාත් ළා ස්සතුධ්ය    

  3. ළැහැවාලි අත්අකුරු    

  4. වි ාම ලක්ෂණ    

  5. නිවැ වා ළා ශ්සදීම   අනුව ලකුණු පිරිාමතුා               (ලකුණු 10 යි    

        

 (04) 1. ශ්ස සත් වඳු ා විසතු වාා යතු (ාලළාා ජාත්යය    

  2. ාරියා විසතු ගම ාළට (ාලළාා ජාත්යය - ාරිසෑාා ාාටයය   

  3. ශ් ත් විසතු පියාාසට (ක්රියා ළා හා එහි ප්රශ්දා    

  4. විමලා විසතු සම වික්රමට (ක්රියා ළා හා එහි ප්රශ්දා   

  5. අලියා විසතු ත්මාශ්ේ ළාායට (අලි උවදු                 

      (ලකුණු 10 යි  
 (05) 1. මම ශ්ළ හැ  සැලීමට ිලශ්යමි    

  2. යාතුත්ාව මහතුස වී වැඩ යළා ය.    

  3. ඔහු මුහුදු ශ්ව ශ්ළේ  ශ්සල්ල් යශ්ළේ ය.  

  4. ශ්ත්  ශ්හොඳිතු ළාඩ් යශ්ළහි.    

  5. ගස සුළඟට ශ්සළවිණි.  (ලකුණු 10 යි   
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 (06) 1. ප්රසතුශ්ධ් ළශ්ද්ශ්ය    

  2. සූරිය උාා වී යළි සැඟවුණිශ්ා     

  3. ඩී.පී.වික්රමසිංහ මහත්ා    

  4. විායා විශ්ා ා යත්ා    

  5. අභය ශ්හේවාවස් මහත්ා    

        

 (07) 1. ශ්රී ලිංයාශ්ආ සුතුා ත්වය අභිමාාශ්යතු වතමණාා කිරීම.  

  2. ලිය මඩුලු ,වාය යඳුරු ,වාය යඩිති ,තුරු, ගල්කු ක  

  3. මහ ශ්ළොශ්ළොව  
ගසන වැල් වලිතු සරුසා  ව ශ්යොළ ළාටිතු වැසුණු භූමිය යා අාහසතු නිල් ශ්ා ණ ශ්ලස 

හඳුතුවයි. 
   
   
  4. තුරු ස ස - ගසන මුදුතු  

   ශ්යළි මතිා - ක්රීඩාවට ාැඩි ිශ්ාශ්වතු    

  5. ළවා - සුළඟ , ාල    

   කුළ - යතුා , ළතමවත්ය    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 


