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Tense Form Present Past Future

Simple 

Tense

Active
Mother cooks rice

අම්මා බත් උයනවා

Mother cooked rice

අම්මා බත් ඉවුවා

Mother will cook rice

අම්මා බත් උයයි

Passive
Rice is cooked

බත් උයනවා

Rice was cooked

බත් ඉවුවා

Rice will be cooked

බත් උයයි

Progressive 

Tense

Active
Mother is cooking rice

අම්මා බත් උයමින් ඉන්නවා

Mother was cooking rice

අම්මා බත් උයමින් සිටියා

Mother will be cooking rice

අම්මා බත් උයමින් සිටීවි

Passive
Rice is being cooked

බත් උයමින් ඉන්නවා

Rice was being cooked

බත් උයමින් සිටියා N/A – No Passive

Perfect Tense

Active
Mother has cooked rice

අම්මා බත් උයල තියනවා

Mother had cooked rice

අම්මා බත් උයල තිබුනා

Mother will have cooked rice

අම්මා බත් උයල තියේවි

Passive
Rice has been cooked

බත් උයල තියනවා

Rice had been cooked

බත් උයල තිබුනා

Rice will have been cooked

බත් උයල තියේවි

Perfect 

Progressive 

Tense

Active

Mother has been cooking rice 

since morning

උයේ සිටන් අම්මා බත් උයමින්

ඉඳල තියනවා

Mother had been cooking rice 

for 1 hour

පැයක් තිසේයසේ අම්මා බත් උයමින්

ඉඳල තිබුනා

Mother will have been cooking 

rice for 2 hours tomorrow

යෙට පැය යෙකක් තිසේයසේ අම්මා

බත් උයමින් ඉඳීවි

Passive N/A – No Passive N/A – No Passive N/A – No Passive
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Required Auxiliary Verbs / අවශ්ය උපකාරක ක්රියා පද

Subject

(Singular/Plural)
Present Past Future

I
Am, Do, Don’t, 

Have, Have been

Was, Wasn’t, Did, 

Didn’t, Had, 

Had been

Will, Won’t, Will Be, 

Won’t Be, Will Have, 

Will have been

We, You, They

Are, Do, Don’t, 

Have, Haven’t, Have 

been

Were, Weren’t, 

Did, Didn’t, Had, 

Had been

Will, Won’t, Will Be, 

Won’t Be, Will Have, 

Will have been

He, She, It

Is, Does, Doesn’t, 

Has, Hasn’t, 

Has been

Was, Wasn’t, 

Did, Didn’t, Had, 

Had been

Will, Won’t, Will Be, 

Won’t Be, Will Have, 

Will have been
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With Active Voice 

Grammar

කතෘ කාරක වයාකරණ සමඟ

භාවිතා වන ආකාරය
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SIMPLE TENSE – ACTIVE VOICE

01) Mother cooks rice (+) අම්මා බත් උයනවා

02) Mother doesn’t cook rice (-) අම්මා බත් උයන්්න් නැහැ

03) Does mother cook rice? (+?) අම්මා බත් උයනවාද?

04) Doesn’t mother cook rice? (-?) අම්මා බත් උයන්්න් නැද්ද?

05) Mother cooked rice අම්මා බත් ඉව්වා

06) Mother didn’t cook rice අම්මා බත් ඉව්්ව් නැහැ

07) Did mother cook rice? අම්මා බත් ඉව්වාද?

08) Didn’t mother cook rice? අම්මා බත් ඉව්්ව් නැද්ද?

09) Mother will cook rice අම්මා බත් උයාවි

10) Mother won’t cook rice අම්මා බත් උයන්්න් නැති ්ව්වි

11) Will mother cook rice? අම්මා බත් උයාවිද?

12) Won’t mother cook rice? අම්මා බත් උයන්්න් නැති ්ව්විද?
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PROGRESSIVE TENSE – ACTIVE VOICE

13) Mother is cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉන්නවා

14) Mother isn’t cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉන්්න් නැහැ

15) Is mother cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉන්නවාද?

16) Isn’t mother cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉන්්න් නැද්ද?

17) Mother was cooking rice අම්මා බත් උයමින් සිටියා

18) Mother wasn’t cooking rice අම්මා බත් උයමින් සිටි්ේ නැහැ

19) Was mother cooking rice? අම්මා බත් උයමින් සිටියාද?

20) Wasn’t mother cooking rice? අම්මා බත් උයමින් සිටි්ේ නැද්ද?

21) Mother will be cooking rice අම්මා බත් උයමින් සිටීවි

22) Mother won’t be cooking rice අම්මා බත් උයමින් ්නාසිටීවි

23) Will mother be cooking rice? අම්මා බත් උයමින් සිටීවිද?

24) Won’t mother be cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ්නාසිටීවිද?
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PERFECT TENSE – ACTIVE VOICE

25) Mother has cooked rice අම්මා බත් උයලා ති්යනවා

26) Mother hasn’t cooked rice අම්මා බත් උයලා ති්යන්්න් නැහැ

27) Has mother cooked rice? අම්මා බත් උයලා ති්යනවාද?

28) Hasn’t mother cooked rice? අම්මා බත් උයලා ති්යන්්න් නැද්ද?

29 Mother had cooked rice අම්මා බත් උයලා තිබුණා

30) Mother hadn’t cooked rice අම්මා බත් උයලා තිබු්ේ නැහැ

31) Had mother cooked rice? අම්මා බත් උයලා තිබුණාද?

32) Hadn’t mother cooked rice? අම්මා බත් උයලා තිබු්ේ නැද්ද?

33) Mother will have cooked rice අම්මා බත් උයලා ති්ේවි

34) Mother won’t have cooked rice අම්මා බත් උයලා ්නාති්ේවි

35) Will mother have cooked rice? අම්මා බත් උයලා ති්ේවිද?

36) Won’t mother have cooked rice? අම්මා බත් උයලා ්නාති්ේවිද?



www.ispeakenglish.lk

PERFECT PROGRESSIVE TENSE – ACTIVE VOICE
37) Mother has been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්යනවා

38) Mother hasn’t been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්යන්්න් නැහැ

39) Has mother been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්යනවාද?

40) Hasn’t mother been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්යන්්න් නැද්ද?

41) Mother had been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා තිබුණා

42) Mother hadn’t been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා තිබු්ේ නැහැ

43) Had mother been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා තිබුණාද?

44) Hadn’t mother been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා තිබු්ේ නැද්ද?

45) Mother will have been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්ේවි

46) Mother won’t have been cooking rice අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ්නාති්ේවි

47) Will mother have been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ති්ේවිද?

48) Won’t mother have been cooking rice? අම්මා බත් උයමින් ඉඳලා ්නාති්ේවිද?
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With Passive Voice 

Grammar

කර්ම කාරක වයාකරණ සමඟ 

භාවිතා වන ආකාරය
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SIMPLE TENSE - PASSIVE

49) Rice is cooked බත් උයනවා

50) Rice isn’t cooked බත් උයන්්න් නැහැ

51) Is rice cooked? බත් උයනවාද?

52) Isn’t rice cooked? බත් උයන්්න් නැද්ද?

53) Rice was cooked බත් ඉව්වා

54) Rice wasn’t cooked බත් ඉව්්ව් නෑ

55) Was rice cooked? බත් ඉවාද?

56) Wasn’t rice cooked? බත් ඉව්්ව් නැද්ද?

57) Rice will be cooked බත් උයයි

58) Rice won’t be cooked බත් උයන්්න් නැති්වයි

59) Will rice be cooked? බත් උයයිද?

60) Won’t rice be cooked? බත් උයන්්න් නැති්වයිද?
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PROGRESSIVE TENSE - PASSIVE

61) Rice is being cooked බත් උයමින් ඉන්නවා

62) Rice isn’t being cooked බත් උයමින් ඉන්්න් නැහැ

63) Is rice being cooked? බත් උයමින් ඉන්නවාද?

64) Isn’t rice being cooked? බත් උයමින් ඉන්්න් නැද්ද?

65) Rice was being cooked බත් උයමින් සිටියා

66) Rice wasn’t being cooked බත් උයමින් ්නාසිටියා

67) Was rice being cooked? බත් උයමින් සිටියාද?

68) Wasn’t rice being cooked? බත් උයමින් ්නාසිටියාද?
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PERFECT TENSE - PASSIVE

69) Rice has been cooked බත් උයල ති්යනවා

70) Rice hasn’t been cooked බත් උයල ති්යන්්න් නැහැ

71) Has rice been cooked? බත් උයල ති්යනවාද?

72) Hasn’t rice been cooked? බත් උයල ති්යන්්න් නැද්ද?

73) Rice had been cooked බත් උයල තිබුණා

74) Rice hadn’t been cooked බත් උයල තිබු්ේ නැහැ

75) Had rice been cooked? බත් උයල තිබුණද?

76) Hadn’t rice been cooked? බත් උයල තිබු්ේ නැද්ද?

77) Rice will have been cooked බත් උයල ති්ේවි

78) Rice won’t have been cooked බත් උයල ්නාති්ේවි

79) Will rice have been cooked? බත් උයල ති්ේවිද?

80) Won’t rice have been cooked? බත් උයල ්නාති්ේවිද?
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With W-H Question Tags

W-H ප්රශ්්ණවාචී පද සමඟ

භාවිතා වන ආකාරය
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W-H Question Tags

81) What does mother cook ? අම්මා ්මානවද උයන්්න්?

82) Why does mother cook rice? ඇයි අම්මා බත් උයන්්න්?

83) Where does mother cook rice? අම්මා ්කා්හද බත් උයන්්න්?

85) What did mother cook? අම්මා ්මානවද ඉව්්ව්?

86) Where did mother cook rice? අම්මා ්කා්හද බත් ඉව්්ව්?

87) How does mother cook rice? අම්මා ්කා්හාමද බත් උයන්්න්?

88) How did mother cook rice? අම්මා ්කා්හාමද බත් ඉව්්ව්?
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With Modal Verbs & Be

ආදර්ශ් ක්රියා සහ “Be” මඟ

භාවිතා වන ආකාරය



www.ispeakenglish.lk

Modal Verbs & Be

89) Can mother cook rice? අම්මාට බත් උයන්න පුළුවන්ද?

90) Mother can cook rice අම්මාට බත් උයන්න පුළුවන්

91) Can’t mother cook rice? අම්මාට බත් උයන්න බැරිද?

92) Why can’t mother cook rice? ඇයි අම්මාට බත් උයන්න බැරි?

93) Should mother cook rice? අම්මා බත් ඉවිය යුතුද?

94) Mother shouldn’t cook rice අම්මා බත් ඉවිය යුතු නැහැ

95) Mother should have cooked rice අම්මා බත් ඉවිය යුතුව තිබුණා

96) Rice can be cooked බත් උයන්න පුළුවන්

97) Can rice be cooked? බත් උයන්න පුළුවන්ද?

98) Rice cannot be cooked බත් උයන්න බැහැ

99) Mother will be able to cook rice අම්මාට බත් උයන්න පුළුවන් ්ව්වි

100) Will mother be able to cook rice? අම්මාට බත් උයන්න පුළුවන් ්ව්විද?
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Exercises

අභයස
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Note: 

යමම වාකය රටා 100 ට අමතරව තවත් වාකය සෑදිය ෙැක. නමුත් පළමුව 

යම්වා යොඳින් පුහුණුවී පසුව ඉතිරි වාකයෙ ය ාඩනැගීමට උත්සෙ කරන්න. 

Exercises: 

පෙත සඳෙන් වාකය වලින් ඉෙත විසේතර කළ ආකාරයට වාකය රටා 300 ක්

ය ාඩ න න්න.

1) I speak English

2) We play cricket

3) Father goes to work everyday
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