
 

පිටුව. 1 

 

1. ගල සහ කරත්තකරුව ෝ 
1) ඡේද ඡ ොඡෙන් ඡ ොයො ක ො අභ්යො  ඡ ොඡේ අලවො ගන්න. 
2) ක්රයිොකොරකම 3 - පියවර 2  හ පියවර 3 කරන්න. ( ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො අලවො ගන්න) 

 
2. වරදි වියනා මකුළු දුරිය 

1) ඡ ළඡ ොෙ 6  ොඩම 
අවඡ ෝධය, ක්රියොකොරකම 1  හ ක්රියොකොරකම 2 කරන්න. 
 

3. පිට්ටු බම්බු  
1) ඡද   ක්රයවො ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො අලවො ගන්න. 
2) ක්රයිොකොරකම 4 - පියවර 2 කරන්න. 

 
4. චරිතාවරෝපිත  කතා කිරීම 

1) ක්රයිොකොරකම 5 - පියවර 1 
 

5. රූප  ලට වදබස් ලියන්න. 
1) ක්රයිොකොරකම 6 - පියවර 1 හො පියවර 2 කරන්න. (ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො අලවො ගන්න.) 

 
6. චිතර කතා 

1) ර  විඳින්න. 
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2) චිෙර කෙොඡේ හිස්ෙැන්  හිෙ ඡකොට   ම්පූර්ණ කරන්න. 
 

 
 

3) චිෙර කෙොවට ඡද ස් ලියන්න. 
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7. උපවදස් 
 
විවිධ අවස්ථොවලදී  හ විවිධ ස්ථොනවලදී උ ඡදස් පිළි ැදීමට සදුඡේ. 
 

1) පුස්ෙකොලයට, ආගමික ස්ථොනයකට  හ ඡවනේ ඡ ොදු ස්ථොනවලට ගිය විට එහි ඇති 
උ ඡදස් ක්රයවො ඡහෝ අ ො එම උ ඡදස්වලට අනුව කටයුතු ක්රරීමට සදුඡේ. 
උදා: නිරශබ්ද වන්න, නිකරැඡන් කොලය ගෙ ඡනොකරන්න, වම්ප  ැේඡෙන් ගමන් කරන්න, 
කුණු ෙැන ෙැන දමන්න එ ො. 
 

2)  ොඩමක් අව ොනඡේ දී ඡදනු ල න අභ්යො වලට පිළිතුරැ ලිවීඡම්ප දී එහි  ඳහන් උ ඡදස් 
ඡහොඳින් වටහො ඡගන ඒ අනුව පිළිතුරැ ලිවීමට සදුඡේ. 
උදා: වරහන් තුළ ඇති වචනවලින් නිවැරදි වචනය ඡෙෝරො හිස්ෙැඡනහි ලියන්න. 
 
ශ්රේ ලිංකොව ............................  ොගරඡේ පිහිටි කුඩො දිවයිනක්ර. (ඉන්දියන්, ශොන්තිකර) 
ඡමහිදී නිවැරදි පිළිතුර ඡෙෝරො හිස්ෙැඡනහි ලිවිය යුතුය. පිළිතුර යටින් ඉරි ගැසීම සදු 
ඡනොකළ යුතු ය. 
✓ ශ්රේ ලිංකොව    ඉන්දියන්     ොගරඡේ පිහිටි කුඩො දිවයිනක්ර. (ඉන්දියන්, ශොන්තිකර)   
✘ ශ්රේ ලිංකොව ............................  ොගරඡේ පිහිටි කුඩො දිවයිනක්ර. (ඉන්දියන්, ශොන්තිකර) 
 

3) අභ්යො ය : ඡ ොදු ස්ථොනවල  ඳහන් ඔ  දැක ඇති උ ඡදස් 5ක් ලියන්න. 
 

8. කුලවේ අප සිත් ගත් එක් තුනක් වූවේ... 
 

1) ඡේදය ක ො අලවන්න. ඡේදය ඡහොඳින් ක්රයවො ක්රියොකොරකම 1 පියවර 2 කරන්න. (නිවැරදිව 
උ ඡදස් පිළි දිමින් අභ්යො ය කරන්න.) 

 
9. පර ෘත්ි - ක්රයිොකොරකම 2 පියවර 1 

 
1)  රවෘේතිය ඡහොඳින් ක්රයවො එහි ක්රයවුණු ඡෙොරතුරක් ලියන්න. 
2) දින ෙො  රවෘේති වලට  වන් ඡදන්න. ඇසූ  රවෘේතියක් ලියන්න. 

 
10. නිවේදන. 

 
1) ක්රයිොකොරකම 3 පියවර 1 - හෙරවන ඡරේණිය  ඳහො වොර්ිකව... ඡේදය ක ො අලවො 

ගන්න. 
නිඡේදනය ඡහොඳින් ක්රයවො  රරන වලට පිළිතුරැ ලියන්න. 

i. වවද්ය  ොයනය  ැවැේඡවන්ඡන් කවදා ද? 
ii. වවද්ය  ොයනය  ැවැේඡවන්ඡන් ඡකොඡේ ද? 

iii. එදින ඔ   ො ලට රැඡගන ආ යුතු ඡේවල් ඡමොනවො ද? 
iv. ඡදමේපියන්  ො ලට  ැමිණිය යුේඡේ කුමන ඡවලොවට ද? 
v. වවද්ය  යනඡේ දී සදු කරන්ඡන් කුමක් ද? 

 
2) පියවර 4 - නිඡේදන ඡහොඳින් ක්රයවො පිළිතුරැ ලියන්න. 

අ   ො ඡල් ඡඩිංගු මර්දන... (ඡේදය ක ො අලවන්න) 
i. නිඡේදනය කුමක්  ම්ප න්ධඡයන් ද? 

ii. ඡදමේපියන්  ො ලට  ැමිණිය යුේඡේ කීයට ද? 
iii. ඡදමේපියන්  ැමිඡණන විට රැඡගන ආ යුතු උ කරණ ඡමොනවො ද? 
iv.  ැමිඡණන අයට  ිංගරහ කරනු ල න්ඡන් කවුරැන් ද? 
v. ඡඩිංගු මර්දන දිනය ඡයදී ඇති දිනය කුමක් ද? 

 



4 ඡරේණිය - සිංහල -  ැවරැම 1 - පිටුව. 4 
 

3) වොර්ිකව  වේවන ල න  ො ල් ඡ ොළ... (ඡේදය ක ො අලවන්න). 
i.  ො ල් ඡ ොළ  ැවැේඡවන්ඡන් කවදා ද? 

ii. ඡ ොළ ආරම්පභ් වන ඡවලොව ලියන්න. 
iii.  ෑම සසුඡවක්ම රැඡගන ආ යුතු වන්ඡන් ඡමොනවො ද? 
iv. සසුනට  ැමිඡණන ඡල  දන්වො ඇති ඡවලොව ලියන්න. 
v. ඡදමේපියන්ට  ැමිඡණන ඡල  දන්වො ඇේඡේ කුමක්  ඳහො ද? 

4) අ   ො ඡල් අලුතින් ඉදි කරන  රිගණකොගොරය... (ඡේදය අලවන්න). 
i. උේ වය  ැවැේඡවන්ඡන් කවදා ද? 

ii. උේ වය  ැවැේඡවන ඡේලොව ලියන්න. 
iii.  රධොන ආරොධිෙ අමුේෙො වශඡයන්  හභ්ොගී වන්ඡන් කවුද? 
iv.  ැමිණීම අනිවොර්ය  ව දන්වො ඇේඡේ කවුරැන්ඡේ ද? 
v. ළමුන් ඡ ළ ගැසී සටිය යුේඡේ ඡේට්ටටුව අ ල සට කුමන ස්ථොනය දක්වො ද? 

 
11. නු ණුි නායකයා ( ඡ ළඡ ොෙ 9  ොඩම) 

 
1) අවඡ ෝධය, ක්රියොකොරකම 1, 2, 3 කරන්න. 

 
12. වත්රවිලි 

 
1) ටිිං ටිිං ගොන්නො ඡෙෝරො එවන්ඡන්... ( ඡ ළඡ ොෙ 11  ොඩම) අවඡ ෝධය හො ක්රියොකොරකම 1 

කරන්න. 
 
 

13. සමානාර්ථ පද. 
1, 2, 3 ඡරේණිවල දී ඔ  ඉඡගන ගේ  මොනොර්ථ  ද. 
 

1 ග  - රැක 
අම්පමො - මව 
ෙොේෙො - පියො 
ඉර - හිරැ 
අහ  - ගුවන 

2 ඡගදර - නිව  
ඔළුව - හි  
 ොර - මොර්ගය 
ෙරැ - ෙොරකො 
 ො ල - විදුහල 

3  රවෘේතිය - පුවෙ 
කැලෑව - වනය 
දූ ෙ - දිවයින 
රොතිරය - රැය 
ඇස් - ඡනේ 

   

4 ඡරේණියට අදාළ  මොනොර්ථ  ද 
උදෑ න - හිමිදිරිය 
කුරැල්ලො -  ක්ියො 
 ොදය - කකුල 
වතුර - ජලය 
ඡ ොෙ - ගරන්ථය 

* සයලුම  මොනොර්ථ  ද අභ්යො  
ඡ ොඡේ ලියො  ොඩම්ප කර ගන්න. 

 

1) ක්රයිොකොරකම 3 - පියවර 2 - ඡේදඡේ තිඡ න  මොනොර්ථ  ද යුගල ඡකොටු කර එක ම 
වර්ණයක්රන්  ොට කරන්න. (පුිංචි ති ර) 
උදා:  
 
 
 

2)  මොනොර්ථ  ද ඡයොදා හිස්ෙැන් පුරවන්න. 
i. උදූසන ම අඡේ ඇඟට සසල ක් ඡදඡනයි. 

.................. අඡේ ඇඟට සසල ක් දැඡනයි. 

උදෑ න හිමිදිරිය 

කුරැල්ලො  ක්ියො 

නිල්  ොට 

රතු  ොට 
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ii. අඹ අේඡේ සටින කුරුල්ලා හරි ම ලස් නයි. 
අඹ අේඡේ සටින ................ හරි ම ලස් නයි. 

iii. ඔහුඡේ වම්ප කකුල තුවොල විය. 
ඔහුඡේ වම්ප ............ තුවොල විය. 

iv. නිඡරෝගී ජීවිෙයකට  තුර  රමොණවේ ව  ොනය කළ යුතු ය. 
නිඡරෝගී ජීවිෙයකට ...........  රමොණවේ ව  ොනය කළ යුතු ය. 

v. “මඡඩොල්දූව” මොර්ටින් විකිමසිංහ මහෙො විසන් රචිෙ වපාතකි. 
“මඡඩොල්දූව” මොර්ටින් විකිමසිංහ මහෙො විසන් රචිෙ ............... . 
 

14. විරුද්ධාර්ථ පද 

1 
උඩ - යට 
උ  - මිටි 
ඡලොකු - ඡ ොඩි 
කැමති - අකමැති 
මහෙ - ඡකට්ටටු 

2 
යනවො - එනවො 
ඉහල -  හල 
ඉදිරි   - පිටු   
පිරිසදු - අපිරිසදු 
පිඡ නවො -  රඡවනවො 

3 
කීකරැ - අකීකරැ 
 රරන - පිළිතුරැ  
ගැළඡ න -ඡනොගැළඡ න  
ඡ ඡමන් - ඡේගඡයන් 
පුරැදු - නුපුරැදු 

 
1) 4 ඡරේණියට අදාළ විරැේධොර්ථ  ද 

යහ ේ - අයහ ේ  ආරම්පභ්ය - අව ොනය  ලස් න - අවලස් න 
දිරන - ඡනොදිරන  සුදුසු - නුසුදුසු 
 

1. ක්රයිොකොරකම 4 - පියවර 2 – (ශේමදානය) ඡේදඡේ ඇති විරැේධොර්ථ  ද යුගල ඡකොටු කර 
එකම වර්ණයක්රන්  ොටකරන්න. 

2. විරැේධොර්ථ  ද ඡයොදා හිස්ෙැන් පුරවන්න. 
i. අයහපත් කොලගුණය නි ො ඡහට  ො ල් නිවොඩු දිනයක් ඡල  නම්ප කරයි. 

අඡේ කීිඩො උේ වය දිනඡේ .................... කොලගුණික ෙේේවයක්  ැවතුණි. 
ii. ෙරගය ආරම්බභවේ දී ම නිපුන්  සු ට විය. 

ෙරගය .................... දී රෂීඩ් ඡේගඡයන් දුව ගිඡේ ය. 
iii. කාබනික ඡ ොඡහොර  ැකසීම ට දිරන ඡේවල් භ්ොවිෙ කරයි. 

ඡ ොලිතීන් .................... ද්රවයයක්ර. 
iv. ෙැනට සුදුසු ඇඳුම්ප  ැළඳුම්ප ඇඳිය යුතුය. 

............ වචන කෙො ඡනොකරන්න. 
v. ගම මැදින් ලස්සන ගිංගොවක් ගලො  සී. 

ක ල කන්ද ගම ................... කරයි. 
 

15. යුගල පද 

යුගල  ද ලිවීඡම්පදී  ද ඡවන් කර ලිවිය යුතුය. 
 

3.  ගමන් බිමන්  ෙෑගී ඡ ෝග  සරිේ විරිේ 
    අහල  හල  කෑම බීම 

ක්රයිොකොරකම 5 පියවර 2 හි  ඳහන් “ඉඡගනීඡම්ප අගය” ඡේදය ක්රයවො 4 ඡරේණියට අදාළ යුගල  ද 
හඳුනො ගන්න. 

4. ඡගවල් ඡදාරවල්  යොන වොහන  වතු පිටි  
   ඡකලි ඡ ල්ලම්ප  ඡ ොේ  ේ 
 

1) ඉහෙ සයලුම යුගල  ද ඡයොදා වොකය  කස් කරන්න. 
2) පියවර 5 හි අභ්යො  කරන්න. (ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො ගන්න.) 
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16. පරස්තා  පිරුළු 
 

1) 3 ඡරේණිඡේ දී උගේ  රස්ෙොව පිරැළු නැවෙ මෙක් කරගන්න. 
i. ළිඡේ ඉන්න ඡගම්ප ො වඡේ - ෙමො අවට  මොජය පිළි ඳ අවඡ ෝධයක් ඡනොමැති ව 
සටීම. 

ii. ඉදිකටුවයි නූලයි වඡේ -  ැම විටම ෙමන්  මග ෙවේ අඡයක් එකට සටීම. 
iii. මඡඩ් හිටවපු ඉන්න වඡේ - එක තීරණයක ඡනොසටීම. 
iv. ඉබ් ොඡගන් පිහොටු ඉල්ලනවො වඡේ - ඡකඡනකුඡගන් ඡකඡස්වේ ල ොගෙ ඡනොහැක්ර 

ඡදයක් ල ො ගැනීමට උේ ොහ දැරීම. 
v.  රිංගියො ඡකෝට්ටඡට්ට ගියො වඡේ - ක්රට්ටටු  ොරක් තිබියදී දුර  ොරක්රන් යෑම. 

2) පිරැලක මිහිර - (ඡ ළඡ ොෙ 12  ොඩම) 
i.  ොඩම ක්රයවො  රස්ෙොව පිරැළු හඳුනො ගන්න. අවඡ ෝධය  හ ක්රියොකොරකම 1 
කරන්න. 

3) ඡේද ඡ ොඡේ ක්රියොකොරකම 6 පියවර 5 අභ්යො ය කරන්න. 
 

4) 4 ඡරේණියට අදාළ  රස්ෙොව පිරැළු 
i. කළුවො මොර න් ගියො වඡේ - විමසීමක්රන් ඡෙොරව යමක් ක්රරීම. 

ii. ආඬි හේ ඡදනොඡේ කැඳ හැළිය වඡේ - අනුන් රවටන්නට ඡගොස් ෙමන් රැවටීම. 
iii. කටුස් ොඡේ කඡර් රේෙරන්  ැන්දා වඡේ - නුසුදුස් ොට ෙනතුරැ දීඡමන් අහිංකොර 

වීම. 
iv. ඉඟුරැ දීලො මිරිස් ගේෙො වඡේ - යම්ප කරදරයක්රන් මිදීමට කරන ක්රියොඡවන් වඩොේ 

කරදරයකට  ේ වීම. 
v. කැක්රල්ඡල් රජ්ජුරැවන්ඡේ නඩු තීන්දුව වඡේ - තීරණ ගැනීඡම්පදී බුේධිමේ ඡල  

කටයුතු ඡනොකර නුසුදුසු තීරණ ගැනීම. 
5) ඉහෙ  රස්ෙොව පිරැළු නිවැරදිව ලියන ආකොරයේ, ඒවොඡේ අර්ථයේ ඡහොඳින් ඉඡගන ගන්න. 

 
17. ඉඟි  ුකි 

 
1) ඉඟි වැක්රයක් මගින්  රකොශ ක්රරීමට යන අදහ  වඩො  ැහැදිලි වේ, ර වේ ඡල ේ 

ඉදිරි ේ කළ හැක්ර ය. ඉඟි වැක්රයක වචනඡේ මතුපිට අර්ථයට වඩො ඉක්මවො යන 
අර්ථයක් තිඡබ්. 

i. එක හුස්මට - යම්ප ක්රස කොර්යයක් අව න් වන තුරැ ඡනොනවේවො ක්රරීම. 
ii. අකුරක් නෑර - ක්රසවක් අෙ ඡනොහැර ක්රයවීම  හ කෙො ක්රරීම. 

iii. ඉඡේ මලක් පිපුණො - දැඩි  තුටකට  ේ වීම. 
iv. අනූ නවඡයන් ඡබ්රැණො - යම්ප වි ෙක්රන් යන්ෙමින් ගැළවීම. 
v. ඡමොර සූරන වැස්  - අධික වර්ෂොව. 

 
2) ක්රයිොකොරකම 6 පියවර 3 කරන්න. (ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො ගන්න.) 
3)  වනිඡේ දින ඡ ොඡෙන් (ඡ ළ ඡ ොෙ 10  ොඩම) අවඡ ෝධය, ක්රියොකොරකම 1  හ 2 

කරන්න. 
 
 

18. රබන් පද 
 

1) ර න් වයමු ඡ ිං ෙො (ඡ ළඡ ොෙ 14  ොඩම) 
i. ර න්  ද ගොයනො කරන්න. අවඡ ෝධය  හ ක්රියොකොරකම 2 කරන්න. 

ii. ක්රයිොකොරකම 1 පියවර 8 කරන්න. (ඡේද ඡ ොඡෙන් ක ො ගන්න) 
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19. සුබ පුතුම්බ පත් 
 

1) සු   ැතුම්ප  ෙක අඩිංගු විය යුතු කරණු. 
i. සු   ැතුම්ප  ෙ කුමක්  ඳහො ද? 

ii. එය ලියො ඇේඡේ කවඡරක් ද? 
iii. කවුරැන්  ඳහො ද? 
iv. සු   ැතුඡමහි විස්ෙරය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) අ ඡේ යන ද්රවය භ්ොවිෙ කරමින්  ඡහෝදරඡයකු/ නෑදෑයකු විභ්ොගයකට ඡ නී සටීමට 
සූදානම්ප වන විට යැවිය හැක්ර සු   ැතුම්ප  ෙක් නිර්මොණය කරන්න. 

 
 

20.  ගුගත කිරීම්බ 
 

1) වර්ග අනුව යමක් ඡවන් කර ගැනීඡම්පදී වගුවක් භ්ොවිෙ කළ හැක. 
i.  හෙ වගු පිට ේ කරඡගන  ම්පූර්ණ කරන්න. 

එළවළු  ලතුරැ  කුරැල්ලන් සවු ො  තුන්  ඖෂධ ධොනය  මල් වර්ග ගස් වර්ග 

වම්ප ටු 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

අඹ 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

 ගිරවො 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

 ල්ලො 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

 ඡකොඡහොඹ 
................... 
................... 
................... 
................... 

කඩල 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

 අරලිය 
................... 
................... 
................... 
................... 

ඡකොස් 
................... 
................... 
................... 
................... 

 
  

වදමාපියන් සඳහා උපවදස් 

ඉහෙ අභ්යො  ක්රරීමට දරැවොට ඔ ඡේ උදේ ල ො ඡදන්න. සිංහල ලිවීම ඡ ොෙ අභ්යො  ක්රරීම  ඳහො 
භ්ොවිෙො කරන්න. දිනකට එක ක්රියොකොරකම  ැගින්  ැවරැම  ම්පූර්ණ කරන්න. ඉහෙ  ැවරැම  ම්ප න්ධ 
ගැටලුවක් ඇති වුවඡහොේ අමෙන්න - 077 920 7878 (නදීකො ගුරැතුමිය)  


