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 10 ශ්රේණීය ජපන් භාාල පැය 2 

                                                                                    1 පත්රය                                                        
සියලුම ප්ර්න ලට පිළිතුරු වපයන්න. 

අංක 1 සිට 20 ශ්ෙක් ප්ර්න ලට දී ඇති 1,2,3 යන පිළිතුරු ලලින් නිලැරදි ශ්ශෝ ලඩාත් නිලැරදි ගැෂශ්පන 

පිළීතුර ශ්ෙෝරන්න                                                                                          

1. "ඳවු" යන ලචනය වශා අදා ජඳන් ලචනය ලනුයේ 

1).かぞく           2).きく    3).おとうと 

2. "විනය"යන ලචනය වශා අදා ජඳන් ලචනය ලනුයේ 

          1).ちゃくせき   2).きりつ           3).れい 

3. 13, 20, 31 යමම වංඛ්යා නිලැරදි අනුපිළියලට දක්ලා ඇත්යත් කුමන පිළිතුයේද? 

          1).さんじゅう・じゅうに。さんじゅうに 

          2).じゅうさん。にじゅう。さんじゅういち 

          3).じゅうさん。じゅうに。じゅうさん 

4. "සුභ දලවක්" යන්න නිලැරදිල වදශන් පිළිතුර ලනුයේ 

         1).こんにちは       2).さようなら   3).いいえ 

5. "おはようございます" යන යයදුයේ නිලැරදි අේථය ලනුයේ 

        1).සුභ වැන්දෑලක්    2).ව්තූතියි   3).සුභ උදෑවනක් 

6. "කරුණාකර ඉදගන්න" නිලැරදිල වදශන් පිළිතුර ලන්යන් 

         1).みてください      2).すわってください      3).たってください 
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7. "よんでください" වදශා නිලැරදි සංශ ඳරිලේථනය ලනුයේ 

       1).කරුණාකර කියන්න  2).කරුණාකර කියලන්න  3).කරුණාකර බන්න 

ඳශත යදබව් වේපූේණ කිරීමට හිව්තැන වශා ගැෂයඳන පිළීතුර යතෝරන්න. 

8. කසුන්  ෂඟ ඳෑනක් යනොමැති නිවා කමල් කසුන්ට ඳෑනක් බායේ.  

කසුන්  ― ありがとうございます。 

කමල්  ―………………………………………………… 

           1).どういたしまして       2).すみません      3).さようなら 

9. අමා ඳලනියගන් ඇයේ නම විමවා සටී  

අමා   ―  ………………………………………………………… 

ඳලනි  ―  わたしは Pawani です。 

1).よろしくな？           2).おなまえは？     3).でんはばんごうは？ 

10. නිමල් ශා භානුක ප්රථම ලතාලට මුණ ගැසුනු මිතුරන් යදයදයනක් යේ. 

  නිමල් ―…………………………………………………… 

        භානුක -―どうぞよろしく 

      1).はじめまして                2).おはようございます            3).こんにちは 

11. මදුරි ව්යේතායගන් දුරකථන අංකය ඉල්ා සටී. 

   මධුරි  ―……………………………………………………… 

             ව්යේතා ―011-987-0987 

    1).おげんきですか。          2).おなまえはなんですか。          3).でんはばんごうはな

んばんですか。 

12. ඳාවයල් යවල්ේ කරමින් සටියදී කමල්යේ අතින් අමල්යේ කකු ඳෑයගයි 
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               කමල් ―……………………………………………….. 

                  අමල් ―いいえ 

     1).さようなら            2).すみません        3).またあした 

13. ජඳන් ධජයේ ඇතුත් ලේණ යදක යමොනලාද? 

            1). සුදු/රතු                          2). සුදු/කශ                        3).කශ/රතු 

14. ජඳානයේ බහුලම භාවිතා ලන ලාවගම කුමක්ද? 

            1).じろう                 2).こはる                        3).さとう 

15. ජඳන් භාා ගුරුලරයා ඳාවයල්දී මධුර යඳයේරා සසුලා ආමන්ත්රණය කරන නිලැරදි ක්රමය 

      1).මධුර さん    2.මධුර ちゃん   3).යඳයේරා くん 

16. ̀ කයි`shakai යමම ලචනය නිලැරදිල දැක්යලන පිළීතුර ලන්යන් 

      1).かいしゃ        2).しゅやい    3).しゃかい 

17. හිරඟනා යශෝඩියේ අක්ෂර වංඛ්යාල යකොඳමනද? 

           1) .45                              2).48                             3).46 

18. යමම අකුරු අනුපිළියලට නිලැරදිල දක්ලා ඇති ලරණය අනුයේ. 

 ච/කය/න් 

     1).わ・きゅ・な   2).ら。きゃ。ん  3).わ。きゃ。ん 

19. යමම අක්ෂර අතුයරන් නිඳාතයක් ඇතුත් ලන .පිළිතුර ලනුයේ 

     1).ま                         2).わ                    3).を 

20. හිව්තැනට ගැෂයඳන නිඳාතය ලනුයේ 
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わたし……….こはるです。  

    1).を                         2).わ                 3).は 

                                                                2 පත්රය 

ප්ර්න සියල්ටම පිළිතුරු වපයන්න. 

1) යමම වංඛ්යා ල ජඳන් කියවීයේ ක්රමය ජඳන් අකුයරන් ලියන්න. 

 

1) 89…………………………………………………………………………………………………………. 

2) 100……………………………………………………………………………………………………….. 

3) 155………………………………………………………………………………………………………… 

4) 897………………………………………………………………………………………………………… 

5) 456…………………………………………………………………………….............................. 

6) 990………………………………………………………………………………………………………… 

7) 56…………………………………………………………………………………………………………… 

8) 211………………………………………………………………………………………………………… 

9) 675………………………………………………………………………………………………………… 

10) 550………………………………………………………………………………….........................

2). යමම ලචන හිරගනා අකුයරන් ලියන්න. 

 

1) චලන්……………………………………………………………………………………………………….. 

2) ඔකාවන්……………………………………………………………………………………………………. 

3) යතෝක………………………………………………………………………………………………………. 

4) යතොයොකන්……………………………………………………………………………………………… 

5) යදොකුරිත්සු………………….................................................................................. 

6) කබන්……………………………………………………………………………………………………….. 

7) යජොශිගක්යකෝ……………………………………………………………………………………………. 

8) නිගියකන…………………………………………………………………………………………………… 

9) යශොන්………………………………………………………………………………………………………. 
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10) ජුයකන්……………………………………………………………………………………………………..

 

3). යමම යයදුේ වශා අේථය ලියන්න. 

 

1) ちゃくせき…………………………………………………………………………………………. 

2) たってください…………………………………………………………………………………. 

3) みてください……………………………………………………………………………………… 

4) またあした…………………………………………………………………………………………. 

5) ともだち…………………………………………………………………………………………….. 

6) がっこう……………………………………………………………………………………………… 

7) なまえ…………………………………………………………………………………………………. 

8) ほん…………………………………………………………………………………..................... 

9) はは…………………………………………………………………………………………………….. 

10) いもうと………………………………………………................................................. 

 

 

 

4). යමම දුරකථන අංක කියවීයේ ක්රමය නිලැරදිල ලියන්න. 

 

1) 022-456-098………………………………………………………………………………………….. 

2) 09-998-0876………………………………………………………………………………………….. 

3) 011-887-908…………………………………………………………………………………………… 

4) 098-678-0234……………………………………………………………………………………….. 

5) 087-345-786…………………………………………………………………………………………. 

 

5). යමම ලැකි ඳරිලේථනය කර ලියන්න. 

 

1) මම කමල් යේ. 

            …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) මම ශියයයක් යේ. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ඔබ ශියයයක් ද? 

 

              ………………………………………………………...................................................................... 

4) මයේ මිතුරා අමර යේ. 

 

…………………………………………………………................................................................... 

5) ඇයේ දුරකථන අංකය කුමක්ද?-｛かのじょーඇය｝ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6). තමන් පිළිබද ශැදින්වීමක් කරන්න.{ලාකය 5කට යනොඅඩු ලනයවේ} 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  


