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Grade 11 – Pre-Evaluation Test  – January 2021 

fmryqre mÍCIKh - 2021 ckjdß - 11 fY%aKsh  
 

Second Languaga Sinhala – I 

fojk ni isxy, – I 
 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

 ish¿u m%Yakj,g W;a;r imhkak' 
 wxl 1 isg 40 f;la m%Yakj, § we;s ^1& ^2& ^3& ^4& W;a;rj,ska ksjerÈ fyda jvd;a .e<fmk fyda 

W;a;rh f;dard .kak' 
 Tng iemfhk W;a;r m;%fha tla tla m%Yakh i|yd § we;s lj w;=frka Tn f;dard .;a 

W;a;rfhys wxlhg ieif|k ljh ;=< x ,l=K fhdokak' 
 tu W;a;rh msgqmi oS we;s wfkla Wmfoia o ie,ls,af,ka lshjd" tajd o ms<smoskak' 
 Answer all questions. 
 In each of the question from 1 to 40, pick one of the alternatives (1) (2) (3) (4) which you 

consider is correct or most appropriate. 
 Mark a cross (x) on the number corresponding to your choice in the answer sheet. 
 Further instructions are given on the back of the answer sheet follow them carefully.  

 எல்யன லினாக்களுக்கும் லிடை எறகதுக. 
 1 த ாைக்கம் 40 லனாயுள்ர லினாக்கள் ஒவ்தலான்மிலும் (1) (2) (3) (4) என 

எண்ணிைப்பட்ை லிடைகரில் சரிான அல்யது ிகப் தபாருத் ான லிைட  
க தசய்க. 

 உக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர லிடைத் ாரில் ஒவ்தலாரு லினாவுக்கும் உரி 
லட்ைங்கரில் உது லிடைின்எண்டண ஏத்  லட்ைத் ினுள் ள புள்ரடிட (x) 
இடுக. 

 அவ்லிடைத் ாரின் றுபக்கத் ில்  ப்பட்டுள்ர ற்டம 
அமிவுறுத் ல்கடரயும் கலனாக லாசித்துப் பின்பற்றுக. 

 

 wxl 1 isg 5 f;la m%Yakj,g ;o l¿ wl=frka fhfok mo fjkqjg lgjyr 

wkqj fhÈh yels jvd;a iqÿiq moh f;darkak' 

 1 த ா ாைக்கம் 5 லடயுள்ர லினாக்கரில்  டித்  எறத் ில் 

 ப்படுள்ரதசால்லுக்குப் /தசாற்களுக்குப் ப ியாக பபச்சு தாறிக்கு எற்ம ாக 

இைத் க்க ிகப்தபாருத் ான தசால்டயத் த ரிவு தசய்க. 

 

1' yef,kafk ke;sj hkafkdakE 

 ^1& hkag ´kE    ^2& hkak ´kE 

 ^3& hkav ´kE    ^4& hka ´kE 
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2' .dia;= wh lrkakE 

 ^1& lrkafka kE    ^2& lrkafk;a kE 

 ^3& lrka kE    ^4& lrkq kE 

 

3' wkak m%ikak;af;kjd 

^1& m%ikak tkjd    ^2& m%ikak;a tkjd 

^3& m%ikak f;kjd   ^4& m%ikak;af;kjd 

 

4' .=re Wmydr Wf<,g tkakeoao@ 

 ^1& tkafka keoao@    ^2& tkak ke;s o@ 

 ^3& tkjd ke;s o@    ^4& tkag ke;s o@ 

 

5' .fika fmd,a,;a; ìug jegqKd 

 ^1& fmd,a,;a;    ^2& fmd¨ w;a; 

 ^3& fmd,a w;a;    ^4& fmd,a ,;a; 

 

 wxl 6 isg 10 f;la m%Yak j, § we;s mo w;=ßka ksjerÈ WÉpdrKh iys; moh 

f;darkak' 

 6 த ாைக்கம் 10 லடான லினாக்கரில்  ப்பட்டுள்ர தசாற்கரில் சரிான 

உச்சரிப்டபத்  ரும்தசால்டயத் த ரிவுதசய்க. 

 

6' ^1& k¾:kh ^2& k¾okh ^3& k¾;kh ^4& k¾;kh 

7' ^1& idlþpdj ^2& idlâpdj ^3& idlÉPdj ^4& idliaPdj 

8' ^1& Wmydr  ^2& Wnydr  ^3& WNydrï ^4& Wmidr 

9' ^1& wêiagdkh ^2& wêYagdkh ^3& wêIaGdkh ^4& wÈIaGdkh 

10' ^1& wjodkï ^2& wmodkï ^3& wLodkï ^4& wj;dkï 

 

 wxl 11 isg 14 f;la we;s tla tla m%ldYh i|yd jvd;a .e<fmk m%Yakh 

f;darkak' 

 11 த ாைக்கம் 14 லடான ஒவ்தலாரு கூற்றுக்கும் ிகப்தபாருத் ான 

லனாடலத் த ரிலதசய்க. 

 

11' úis fofkla bkakjd 

 ^1& lS fofkla tkjd o@    ^2& lS fofkla bkakjd o@ 

 ^3& lS fofkla wdjd o@    ^4& lShla fokjd o@ 
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12' ,Sgrhla y;aiShla ú;r fjkjd' 

 ^1& ,Sgrhla y;aiShla fjkjd o@   ^2& ,Sgrhla lShla fjkjd o@ 

 ^3& ,Sgrhla lShg fokjd o@   ^4& ,Sgrhlg lShla hkjd o@ 

 

13' weú;a uqo,a f.jkak mq¿jka' 

 ^1& uqo,a f.jkafka tfyu o@   ^2& uqo,a f.jkafka fldfydu o@ 

 ^3& uqo,a f.jkak ´kE o@    ^4& uqo,a f.jkak tkak ´ku o@ 

 

14' i;sfha Èk mfyau mdvu meje;afjkjd 

 ^1& fudk i;sfha o@ mj;ajkafka   ^2& fudk ojiaj, o mj;ajkafka @ 

 ^3& fudk ojiaj, o mj;ajkafka @  ^4& mj;ajk oji fudkjd o@ 

 

 wxl 15 isg 17 f;la m%Yakj, ksjerÈ wl=re fh§ we;s moh f;darkak' 

 15 த ாக்கம் 17 லடான லினாக்கரில் சரிான எறத்கூக்கடயக் தகாண்ை 

தசால்டயத் த ரிலதசய்க. 

 

15' ^1& mdgud,dj ^2& mdvud,dj ^3& mdGud,dj ^4& mdOud,dj 

 

16' ^1& woaOlaI ^2& woHlaI  ^3& wèHlaI ^4& wOHlaI 

 

17' ^1& l,ukdlrK   ^2& l<ukdlrK 
^3& l,ukdlrk   ^4& l<ukdlrk 

 

 

 wxl 18 isg 20 f;la m%Yakj,g fkd.e<fmk moh f;darkak' 

 18 த ாக்கம் 20 லடான லினாக்கரில் தபாருத் ற்ம தசால்டயத் 

த ரிவுதசய்க. 

 

18' ^1& kef.ysr ^2& inr.uqj ^3& jhU ^4& Bidk 

 

19' ^2& ks,a  ^2& ;eô,s  ^3& iqÿ ^4& Bidk 

 

20' ^3& ;eô,s  ^2& fmar  ^3& ;síngq ^4& Èjq,a 
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 wxl 21 isg 23 f;la m%Yakj, uq,ska § we;s mohg iudkd¾:hla fok moh 
f;darkak' 

 21 த ாக்கம் 23 லடான லினாக்கரில் ஆம்பத் ில்  ப்பட்ைதசால்லுக்கு 
ஒத் கருத்ட த்  ரும்தகால்டய த ரிவுதசய்க. 
 

21' lïue<s  ^1& tä;r ^2& kSfrda.S ̂3& w,i ^4& wi, 
 
22' M,  ^1& u,a ^2& .Õ ^3& l=Uqr ^4& jej 
 
23' fj,  ^1& .Õ ^2& uqyqo ^3& l=Uqr ^4& jej 
 

 wxl 24 iy 25 m%Yakj, uq,ska § we;s mohg úreoaOd¾:hla fok moh f;darkak' 
 24 ற்றும் 25 ஆகி லினாக்கரில் ஆம்பத் ில்  ப்பட்ைதசால்லுக்கு 

எ ிர்க்கருத்ட த்த்  ரும்தசால்டயத ரிவுதசய்க. 
 

24' we;=<;  ^1& by< ^2& msg; ^3& wNHka;r ^4& msgqmi 
 
25' ch  ^1& lS¾;sh ^2& m%Yxidj^3& i;=g  ^4& mrdch 
 

 wxl 26 isg 28 f;la tla tla m%Yakfha § we;s mska;+rh i|yd jvd;a .e<fmk 
m%ldYh f;darkak' 

 26 த ாக்கம் 28 லடான ஒவ்தலாரு லினாலிலும்  ப்பட்ை பைங்ளுக்கான 
ிகப்தபாருத் ான கூற்டமமத் த ருவு தசய்க. 

 
 
26'     ^1& <uqka mdr yryd udrejk ia:dkhls' 

     ^2& mdi,la bÈßfhka msysgd we;' 

     ^3& jdyk fiñka mojkak' 

     ^4& <uqka l%Svd lrk ia:dkhls' 

 

 

27'     ^1& iqkLhka we,a,sh yels h' 

     ^2& iqkLhka /f.k tau ;ykï 

     ^3& iqr;,a i;=ka úl=Kkq ,efí 

     ^4& bÈßfha iqr;=,a i;=ka isá;s' 

 

 

 

28'     ^1& ÿrl:k Ndú;h ;ykï  

     ^2& ÿrl:kh f.k hd yelsh  

     ^3& ÿrl:k úl=Kk ia:dkh  

     ^4& ÿrl:k Ndú; lrkak 
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 wxl 29 iy 30 m%Yakj,g .e<fmk W;a;rh f;darkak' 

 29 ற்றும் 30 ஆகி லினாக்களுக்குப் தபாருத் ான லடைடத் த ரிவு 

தசக. 

 
29' wo wÕyrejdod kï fmf¾od ljod o@ 

 ^1& i÷od  ^2& fikiqrdod ^3& bßod  ^4& nodod 

 
30' my; i|yka mo w;=frka hq., mohla fkdjkafka l=ula o@ 

 ^1& mdrf;dg ^2& ,Ügf,dÜg ^3& hkuÕ  ^4& j;=msá 

 

 wxl 31 isg 32 olajd m%Yakjj, jdlH fol ne.ska § we;' tu jdlH fol tla 

jpkhla f,i ksjerÈj iïnkaO lr ,shd  we;s jdlH f;darkak' 

 31 ற்றும் 32 ஆகி லினாக்கரில் இரு லாக்கிங்கள்  ப்பட்டுள்ரன அந்  

இரு லாக்கிங்கடரயும் ஒரு லாக்கிாக்கி சரிாக எமு ப்பட்ை 

லாக்கித்ட த் த ரிவு தசக. 

 
31' uu *duishg .sfhñ' fnfy;a ñ,§ .;afñ' 

 ^1& uu *duishg .shdu fnfy;a ñ,§ .;af;ñ 

 ^2& uu *duishg .shd fnfy;a ñ,§ .;af;ñ' 

 ^3& uu *duishg .shd fnfy;a ñ, § .;af;ñ 

 ^4& uu *duishg f.dia fnfy;a ñ,§ .;af;ñ' 

 
32' wdrdê; wuq;a;d meñKsfhah' ;rÕh wdrïN úh' 

 ^1& wdrdê; wuq;a;d meñK ;rÕh wdrïN lf<a h' 

 ^2& wdrdê; wuq;a;d meñK ;rÕh wdrïN l<y' 

 ^3& wdrdê; wuq;a;d meñKshdu ;rÕh wdrïN jQy' 

 ^4& wdrdê; wuq;a;d meñKs miq ;rÕh wdrïN úh'  

 

 wxl 33 iy 34 m%Yakj, ysia;ekg jvd;a iqÿiq moh f;darkak' 
 33 ற்றும் 34 ஆகி லினாக்கரிவுள்ர கடைதலௌக்கு ிகவும் தபாருத் ான 

தசால்டயத் த ரிவு தசய்க. 

 

33' fï''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''fyd|u ksjdih yokafka wms 

 ^1& iefroa  ^2& fifr;a ^3& iefr;a  ^4& ie/;a 

 

34' o¾Yhs Ydka;shs'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' lrkak' 

 ^1& ieris,s  ^2& firis,s ^3& ieris,s  ^4& ie/is,s 
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 wxl 35 m%Yakfha l¿ lr we;s ixLHdj wl=frka ksjerÈj ,shd we;s W;a;rh 

f;darkak' 

 35 ஆம் லினாலிலுள்ர  டிக்கப்பட்ை எறத் ின் லடைட த ரிவு தசக. 

 

35' wr mdr ógr 6999la È. h' 

 ^1& yhoyia kjish kjh 

 ^2& yhoyia kjh 

 ^3& yhoyia kjish wkQ kjh 

 ^4& yhhs"kjish wkQkjh 

 

 wxl 36 isg 40 f;la tla tla m%Yakfha jHdlrKdkQl+, j ksjerÈ jdlHh 
f;darkak' 

 36 த ாைக்கம் 40  லடான லினாக்கரில் இயக்கண ரீ ிாக சரிான 
லாக்கித்ட த் த ரிவு தசய்க. 

 

36' ^1& .=rejre mdi,a .sfha h  ^2& .=rejre mdi,a .sfhda h 

 ^3& .=rejre mdi,a hkakSh  ^4& .=rejre mdi,a .sfhuq 

 

37' ^1& wdydr wmf.a nv.skak ksj;s' 

 ^2& wdydr wmf.a nv.skak ksjuq' 

 ^3& wdydr wmf.a nv.skak ksjhs' 

 ^4& wdydr wmf.a nv.skak ksjkafka h' 

 

38' ^1& .=rejßhla mdvu b.ekajQjd h' 

 ^2& .=rejrshl mdvu b.ekaúKs' 

 ^3& .=rejßhla mdvu b.ekajQy' 

 ^4& .=rejßhl mdvu b.ekajQjd h' 

 

39' ^1& .iaje,a iq<Õg fi,fjhs' 

 ^2& .iaje,a iq,Õg fi,fj;s' 

 ^3& .iaje,a iq,Õg fi,fjuq' 

 ^4& .iaje,a iq,Õg fi,fjkafkda h' 

 

40' ^1& isiqka úiska fmd;am;a /f.k tk ,§' 

 ^2& isisyq úiska fmd;am;a /f.k tk ,§' 

 ^3& isiqka úiska fmd;am;a /f.k tkq ,enQy' 

 ^4& isiqyq úiska fmd;am;a /f.k wdy'  
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64    S II 
 

Royal College - Colombo 07 
rdclSh úoHd,h - fld<U 07 

 Grade 11 – Pre-Evaluation Test  – January 2021 

fmryqre mÍCIKh - 2021 ckjdß - 11 fY%aKsh 
 

Second Languaga Sinhala – II 

fojk ni isxy, – II 
 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

I - fldgi  

1' § we;s ud¾f.damfoaY wdY%h lr .ksñka my; ±lafjk ud;Dldj,ska tlla .ek jpk 100l 

muK rpkhla ,shkak' 

 ியரும் தளப்புகளுள் ன்ளத் ததரிவுதெய்து. கீழம தபப்ட்ட 

யிடனங்கள உள்டக்கி ஏத்தாம. 100தொற்கில் அளநயுநாறு 

கட்டுளப எமதுக. 

 ^w& fldúä -19 

  1' jix.; frda. hkq l=ula o@ 

  2' fuu fldúâ 19 jix.; frda.fhka wdrlaId úh yels wdldr 

  3' fuu frda.fha Nhdkl lu  

  4' fuu frda.fhka f,dalhg yd ,xldjg we;s n,mEu 

  5' iudf,dapkh 

 

^wd& fvx.= frda.h j<lajd .uq 

  1' fvx.= frda.h hkq l=ula o @ 

  2' fuu frda.h we;sjk wdldrh 

  3' fvx.= uÿrejka fndajk ia:dk 

  4' iudf,dapkh 

 

^b&  wfma nd,olaI l|jqr 

  1' nd,olaI l|jqr meje;aùug fya;=j yd .uka l< wdldrh 

  2' iyNd.S jQ fY%aKs yd mdi,a 

  3' tys§ isÿl< l%shdjka 

  4' tys § Tn m%sh l< w;a±lSï 

  5' iudf,dapkh 

 

 

 

කාලය : පැය 2 
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^B& f.j;= j.dj 

  1' f.j;= j.dj hkq l=ula o@ 

  2' f.j;= j.dj i|yd iqÿiq .ia je,a 

  3' l=vd N+ñ m%foaYhl f.j;= j.dj isÿ lrk wdldrh 

  4' f.j;= j.djg id;a;= lsÍu yd thska ,efnk m%fhdack 

  5' iudf,dapkh 

 

^W&  uu l=re,af,l= jqfkd;a" 

  1' ud leu;s l=re¿ j¾.h 

  2' ud jdih lrk ia:dk 

  3' ud wdydrh i|yd leu;s oE 

  4' ug isÿúh yels lror yd thska wdrlaId jk l%u  

  5' iudf,dapkh  

 

02' § we;s mska;+rh n,d" ta weiqfrka w¾:j;a jdlH myla f.dvkÕkak' 

 ^jdlHhl wju jYfhka jpk y;rlaj;a ;sìh hq;= h'& 

கீழம தபப்ட்டுள் டத்ளத அநப்டனாகக் தகாண்டு ஐந்து கருத்துள் 

யாக்கினங்கள் எமதுக. (ரு யாக்கினத்தில் குந்தட்ெம் ான்குதொற்காயது 

இருத்தல்ழயண்டும்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page -budd-10p- 9 

  

ish¨u ysñlï weúßks $ All Rights Reserved  

Royal College - Colombo 07 

II -  fldgi 
 3 yd 4 jk m%Yakj,ska tllg muKla W;a;r imhkak' 

 3 ஆம் யிாக்களுள் எழதனும் ரு யிாவுக்கு நித்திபம் யிளட எமக்க. 

 
03' my; i|yka .S;h lshjd" wid we;s m%Yakj,g W;a;r ,shkak' 

ின்யரும் கயதளன யாெித்து, கீழ் யியப்ட்டுள் யிாக்களுக்கு யிளட 
எமகுக.  

  whkak lshkak f,dgu wefykak  
  tkak uf.a u,a,S'''''''''''''' 
  ÿjkak mkskak kgkak .hkak 
  tkak uf.a kx.S'''''''''''' 
  tkak uf.a u,a,S'''''''''''''' tkak uf.a kx.S'''''''''''' 
  mdi, kï rka fofjdf,a foúhka jka .=re le<f.a'''' 
  is; Èkñka md fijfka Ys,am ,nd u;= ojfia'''''' 
  f,dalh olskak tys ießirkak 
  tkak uf.a u,a,s tkak uf.a kx.S 
 
  whkak lshkak f,dgu wefykak  
  tkak uf.a u,a,S'''''''''''''' 
  ÿjkak mkska kgkak .hkak 
  tkak uf.a kx.S'''''''''''' 
  ldis mkï ysá yeáfha i;=frda f.kh;s ryfia 
  fmd;ska m;ska ,o ±kqfï Okh iodl,a iq/fla 
  {dkh jvkak ld,h f.jkak 
  tkak uf.a u,a,s tkak uf.a kx.S 
 
 1' fuys kx.S yd u,a,Sg tkak lshkafka l=ula i|yd o@ 
 2' mdif,a .=rejßh iudk lr we;af;a l=ulg o@ 
 3' mdi,g f.dia lrk l%shdjka y;rla ,shkak' 

4' ldis mkï i|yd l=ula isÿúh yels o@ 
5' Okh hkakg iudk fohla ,shkak' 

 
04' my; ±lafjk mdGh lshjd wid we;s m%Yakj,g W;a;r ,shkak' 
 

rdchs ksu¨hs fyd| hd¿fjda' fï fokakd ojila lef,a ueÈka .ukla .shd' ál ÿrla hk 
fldg j,fyla bkakjd ±lald' fokakd fyd|gu nhjqKd zzwms .ylg k.suqZZ rdcd lsõjd' 
zzug .ia k.skak nEZZ ksu,a lsõjd' rdcd blaukg .y Wvg ke.a.d' zzwfka  hd¿fjda ug;a 
Woõ lrkakfldaZZ ksu,a rdcdg lsõjd  

 zz Thd uereKd jf.a .y hg ksodf.k bkak ZZ 
zz uu w;= wiafia yexf.kakïZZ rdcd lsõjd' j,yd lsÜgqjg tk fldg ksu,a <Õ jeá,d" 
uereKd jf.a ysáhd' j,yd ksu,a <Õg weú;a uq¿ weÕu bj lr,d n,,d hkak .shd' 
 

 ^1& fuys i|yka ñ;=rka fofokd ljq o@ 
 ^2& Tjqka .uk .sfha l=ula ueÈka o@ 
 ^3& uereKd jf.a isáfha ljqo@ 
 ^4& zzThd uereKd jf.a .y hg ksodf.k bkakZZ hehs mejiqfõ ljq o@ 
 ^5& j,yd .y hg ksoñka isá flkd <Õg meñK l< foa l=ula o@ 
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III- fldgi 
 

 5 yd 6 hk m%Yak folgu W;a;r imhkak' 

 5 ற்றும் 6 ஆகி இண்டு லினாக்களுக்கும் லிடை எறதுக. 

05' Tfí m%foaYfha fldúâ- 19 jix.;hla iuÕ jQ we|sßkS;sh ksid Tnf.a mshdf.a /lshdj wysñ 

úh hehs is;kak' fï nj mjiñka Tnj Tnf.a mdi,a .dia;=j,ska ksoyia lr fok f,i 

b,a,d úÿy,am;s;=udg ,smshla ,shkak' 

 தாப்ட்டுள் யிடனங்ள உள்டக்கி கடிதம் ன்று எமதுக. 

ke;fyd;a 
06' Tfí .fï l%Svd iudcfhys ;reK ;reKshka tlaj zziqyoZZ l%slÜ ;rÕdj,shla iQodkï lr 

we;' 2020-12-20 Èk Tnf.a .fuys l%Svd msÜgksfha§ fuh meje;afõ' fuys wdrïNl wjia:djg 

iydNd.S jk f,i okajd m%dfoaYSh l%Svd Ndr wOHdmk wOHlaIjrhdg heúh yels wdrdOkd 

m;%h ilia lrkak'  

 தாப்ட்டுள் யிடனங்ள உள்டக்கி அளமப்ிதழ் ன்று எமதுக. 

 

07' my; ±lafjk fou, $ bx.%Sis jdlH isxy,hg mßj¾;kh lrkak' 

 கீழம தபப்ட்டுள் தநிழ் / ஆங்கி யாக்கினங்ள ெிங்கத்தில் தநாமிதனர்க்க. 

 

 1.  ாங்கள் உன் காள உணவு ொப்ிடப்ழாகிழாம் 

 2. ானும் எது அம்நாவும் ெந்ளதக்குச் தெழாம் 

 3. அயது கள அமகாக இருக்கிது. 

 4. இங்ளக கடயித்திபம் சூமப்ட்ட ரு தீவு. 

 5. ழற்று, எங்களுக்கு யிளனாட்டு னிற்யிகள் இருந்த. 

 1. We are going to have the breakfast. 

 2. My mother and I went to the market. 

 3. His art is beautiful. 

 4. Sri Lanka an island surrounded by sea. 

 5. Yesterday we had sports practices.  

ke;fyd;a $அல்யது 

^1& mqia;ld,fha idudðl;ajh ,nd .ekSu i|yd Tබ uyck mqia;ld,hg .sh 

wjia:dfõ§ Tn yd mqia;ld,hdêm;s w;r we;sjk l;dny my; ±lafjk lreKq 

Wmfhda.S fldgf.k ixjdohl iajrEmfhka bÈßm;a lrkak' 

 காது ந்கம் ன்றுக்கு தென் ெந்டபப்த்ல் உநக்கும் நுகருக்குநிளடழன 

இடம்காற் உளபனால் ள எமகுக. 

  ^1& wduka;%Kh yd iqn me;Su' 

  ^2& lreKq úuiSu 

  ^3& lreKq meyeÈ,s lsÍu 

  ^4& wh÷ïm; mqrjd wdmiq Ndr §u 

  ^5& ia;=;sh yd kslau hdu  


