
 

පිටුව - 1 
 

1. ඡේදය කියවන්න. 

අපි දිනපතා පරවෘත්ති බලන්න පුරුදුවන්න ඕනෑ. එතක ාට අපිට විවිධ කතාරතුරු දුනගන්න 
පුළුවන්. රට කතාට පුවත්ත දුන ගුනීම හරිම වටිනවා. රථ වාහන ගුන, වනය ගුන ,ගංගා 
ඇළ කොළ ගුන, දුන ගන්න අපට එතක ාට පුළුවන්. 

ලං ාව වකේටම මුහුද. අකේ රකේ ඇතුකේ කමාන තරම් කේවේ ිකබනවාද. ගංගා, ඇළ, කොළ, 
වනාන්තර වකේම ඇස් අදහා ගත කනාහුකි අලං ාර දිය ඇලිත්ත ිකබනවා. 

ඒ වකේම රැ දවේ අපට කෙවන ෙළෙන ගස් වුේ  රන්කන් පුදුම කස්වාවක්. ගස්වුේ ෙහිත 
වනය කමන්ම ඇළ, කොළ, ගංගා, දියඇලි ආරක්ෂා  ර ගුනීමට දිවා රාත්රී කවකහෙ කවමු. එවිට 
අපටත්ත ෙතුටින් ජිවත්ත වීමට හුකි කේවී.    

සමානාර්ථ පද ඡේදඡයන් ඡ ෝරා ලියන්න.  

1. දිවයින  - __________________________ 

2. කනත්ත  - __________________________ 

3.  ුලෑව  - __________________________ 

4. රැය  - __________________________ 

5. පරවෘත්ති - __________________________ 

 

2. ක න්දරය ඡ ාදින් කීප වරක් කියවන්න. පරශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

අග මුල ඡසවූ  ුටි 
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ඈත අත්රතකේ දඹදිව මියුලු නුවර කේකේහ නම් රකෙක් රෙ ම්  කේ ය. මියුලු නුවර පරධාන 
ගම හතරක් විය. යවමුදුම්ගම ඉන් එ කි. ඒ ගකම් නාය  සිටුතුමා සිරිවඩ්ඪන නම් විය. 
ඔහුකේ බිරිය සුමනා කේවිය යි. ඔවුනට නුවණුි පුත්ත කුමකරකු විය.  

ඔහු මකහෞෂධ නමින් හුදින්විණි. ඔහුකේ නුවණුි බව මියුලු නුවර පුරා  තා බහට ලක්විය. 
කේකේහ රෙතුමාට ද කම් කතාරතුර දන ගන්නට ලුබිණි. 

රෙතුමා මකහෞෂධකේ නුවණ පරික්ෂා කිරීමට සිත්ර ය. ඔහු වරින් වර ඒ ෙඳහා යවමුදුම්ගම 
වුසියන්ට ගුටලු කයාමු  කේ ය. 

දිනක් රෙතුමා අගමුල ෙමාන කිහිරි දණ්ඩක් ගම වුසියන්ට එේකේ ය. ඒ අග මුල ෙලකුණු 
කිරීමට යි. එය නිවුරදිව  ළ කනාහුකි වූවකහාත්ත දහෙ  දඩයක් කගවීමට සිදු වන බව 
දන්වා ිබිණි. 

ගම්වුසිකයෝ ඉක්මනින් සිරිවඩ්ඪන සිටුතුමා හමු වුහ. 

 ාරණය කුමක් දුයි සිරිවඩ්ඪන සිටුතුමා ගම්වුසියන්කගන් විමසුකේ ය. 

“සිටුතුමනි, අපට අනු ම්පා  රනු මුනවි. කම් කිහිරි දණ්කඩහි අග මුල දුන ගුනීමට වුවමනා 
ය. එය රාෙ නිකයෝගයකි. නුතකහාත්ත දහෙ  දඩය ට යටත්ත වීමට සිදු වනු ඇත. නුවණුි 
මකහෞෂධ කුමරු ලවා මීට විෙඳුමක් ලබා කදනු මුනවි.” ඔවුහු ඉේලා සිටියහ. 

සිටුතුමා මකහෞෂධ කුමරු  ුඳවීය ය. ගුමිකයෝ කුමරුට කිහිරි දණ්ඩ කපන්වා “කමහි අග මුල 
කොයා ගුනීමට උප ාර  රන්න” යි ඉේලුහ.  

“රෙතුමාට කිහිරි දණ්කඩහි අගින් කහෝ මුලින් කහෝ කිසිදු පරකයෝෙනයක් නුත. කම් මාකේ නුවණ 
පරික්ෂා කිරීකම් වෑයමක් විය හුකි ය” මකහෞෂධ කුමරු සිත්රය. 

“කම් ගුටලුව මම විෙඳමි” කුමරු ගම්වුසියන්ට කිය. ඉන් අනතුරුව ඔහු කිහිරි දණ්ඩ අතට 
කගන කහාඳින් පරික්ෂා  කේ ය. පුන් බඳුනක් හා ලණුවක් කගන එන කලෙ දුන්වූකේ ය.  

කුමරු, ලණුව කිහිරි දණ්කඩ් මුදින් ගුට ගුසී ය. ලණුකේ ක ළවර අේලා කගන කිහිරි දණ්ඩ  
පුන් බඳුකන් ගිේවී ය. 

කිහිරි දණ්කඩ් මුල පුත්තත බර වුඩි බුවින් පළමු ව දිකේ ගිලිණි. කුමරු ගම්වුසියන්කගන් 
කමකස් විමසී ය. 

“බකරන් වුඩි වන්කන් ගෙ  මුල ක ාටෙ ද? අග ක ාටෙ ද?” 

“කුමරුනි මුල ක ාටෙ බරින් වුඩි” යුයි ගම්වුසිකයෝ මහා හඬින් පර ාශ  ළහ. ඉන් පසුව 
මකහෞෂධ කුමරු “එකස් නම් දණ්කඩහි පළමුව දිකේ ගිලුණු ක ාටෙ මුලයි අකනක් ක ාටෙ 
අගයි” යනුකවන් පුවසී ය. 

මකහෞෂධ කුමරු කිහිරි දණ්ඩ පිළිබඳ ව පරශ්නය විෙඳූ ආ ාරය පිළිබඳ ව ගම්වුසිකයෝ මහත්ත 
ෙතුටට පත්තවුහ. 

රෙතුමා ද මකහෞෂධ කුමරුට පරශංො ක ාට තෑගි ද ලබා දුන්කන්ය. ඔහු කේකේහ රෙතුමාකේ 
කස්වයට එක්වී කබාකහෝ ගුටලු විෙඳි ය. පසු  කල  මකහෞෂධ පඬිතුමා කලෙ පර ට විය. 
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හරි නම් (✓) ලකුණ ද වුරදි නම් (✘) ලකුණ ද කයාදන්න. 

1. මියුලු නුවර පරධාන ගම අටක් විය      (   ) 

2. යවමුදුම්ගම මියුලු නුවර ිබු ගමකි.     (   ) 

3. යවමුදුම්ගම නාය  සිටුතුමා ෙයවර්ධන නම් විය.   (   ) 

4. නාය  සිටුතුමාකේ පුතා ක ෞශලය විය.    (   ) 

5. රෙතුමා අග මුල ෙමාන කිහිරි දණ්ඩක් ගම්වුසියන්ට එේකේ ය. (   ) 

6. ගෙ  මුල ක ාටකස් බර අඩුය.     (   ) 

7. රෙතුමා මකහෞෂධ කුමරුට පරශංො  කේ ය.    (   ) 

8. මකහෞෂධ පඬිතුමා කේකේහ රෙතුමාකේ කස්වයට එක් විය.  (   ) 

 

3. ප   දුක්ඡවන පරස් ාව පිරුළු  ා ඒවාඡේ ඡේරුම ඡ ාදින් කියවා අවඡ ෝධ කරගන්න. 

1. ළිඡේ ඉන්න ඡගම් ා වඡේ - 

තමා අවට ෙමාෙය පිළිබඳ ව අවකබෝධයක් කනාමුි ව සිටීම.    

2. ඉඳි කටුවයි නුලයි වඡේ - 

ෙුමවිටම තමන් ෙමග තවත්ත අකයක් එ ට සිටීම.  

3. මඡේ හිටවපු ඉන්න වඡේ - 

එ  ත්රරණය  කනාසිටීම. 

4. ඉබ් ඡගන් පි ාටු ගන්නවා වඡගයි - 

ක කනකුකගන් ක කස්වත්ත ලබා ගත කනාහුකි කදයක් ලබාගුනීම උස්ෙහා දුරීම. 

5. පරංගියා ඡකෝට්ඡට් ගියා වඡේ - 

කිේටු පාරක් ිබිය දී දුර පාරකින් යාම.   

හිස් ුනට සුදුසු වචනය වර න් තුළින් ඡ ෝරා ලියන්න.  

1. පරංගියා _________________________ ගියා වකේ  

2. _________________________ හිටවපු ඉන්න වකේ 

3. ඉබ්බාකගන් _________________________ ඉේලනවා වකේ  

4. ළිකේ ඉන්න _________________________ වකේ 

5. _________________________ නූලයි වකේ.  

 

 
කගම්බා / පිහාටු/ මකඩ්/ ක ෝේකේ/ ඉඳි ටුවයි 
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4. ප   දුක්ඡවන පරවෘේි පරකාශය ඡ ාදින් කියවා අසා ඇි පරශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න  

 
පරවෘේි පරකාශනය 

ආයුඡ ෝවන්, 

කම් මිතුරු ළමා ගුවන්විදුලි කස්වයයි. 

මුලින්ම සිරස් ල 

• කවෙක් ෙිය නිමිත්තකතන් වුඩෙටහන් රැෙක්.  
• ගස්වුේ රැ ගුනීමට වන රක්ෂණ කදපාර්තකම්න්තුව මහෙනතාවකේ ෙහය පතයි.  

 
• කගෞතම බුදුරොණන් වහන්කස්කේ ඉපදීම, බුදුවීම හා පිරිනිවන්පෑම යන කතමඟුල 
කවනුකවන් කමවර දිවයිකන් කබාකහෝ පාෙේ වල විවිධ වුඩ ෙටහන් පුවුත්තකේ. ශීල 
ෙමාොන වුඩ ෙටහන්, දන්ෙේ භාවනා වුඩෙටහන් ආදී පරිපත්ති පූො කමන්ම කවෙක් 
ෙුරසිලි, කතාරණ, කවෙක් නිර්මාණ තරග ආදී ආමිෙ පූොද ඒ අතර කවයි. කම් ෙඳහා 
ෙිය  වුඩ ෙටහනක් කිියාත්තම  කිරීමට අධයාපන අමාතයංශය පාෙේවලට උපකදස් 
දී ඇත. 
 

• ගස්වුේ මිනිොට කමන්ම ෙතුන්ටද නුතුවම බුරි කදයක්, ගස්වුේ රැ ගුනීම අප 
 ාකේත්ත වගකීමක් වන්කන් ඒ නිෙයි. එකහත්ත  කල  සිට දුව ොවාරම් රුවන්කගන් 
ගස්වුේ ආරක්ෂා  ර ගුනීම අසීරු  රුණක් වී ිකබනවා. කමකලෙ ගස්වුේ  පා 
විනාශ  කළාත්ත අනාගත පරම්පරාවට  ාන්තාරය  ජිවත්ත වීමට සිදුකේ වි. කම් පිළිබඳ 
ඔබ ෙුමකේ අවධානය කයාමු  ර ගස්වුේ විනාශ  රන අය පිළිබඳ ඔබ දන්නා 
කතාරතුරු   ඩිනමින්  වන රක්ෂණ කදපාර්තකම්න්තුවට කහෝ අඩවි වන නිලධාරී 
 ාර්යාලයට දන්වන කලෙ  ාරුණි ව දුනුම් කදමි. 

පරවෘේි සමාප් යි. 

 

1. පරවෘත්ති ඉදිරිපත්ත  රන ගුවන් විදුලි කස්වය කුමක් ද? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. ඉදිරිපත්ත  ළ එක් සිරස්තලයක් ලියන්න. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3. කතමඟුල යනු කමානවා ද? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4. කවෙක් ෙිකේ කිරීමට බලාකපාකරාත්තතු වන කේවේ කද ක් ලියන්න. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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5. අපට නුතුව බුරි කදයක් පරවෘත්තිවලින් කිය කේ. ඒ කමානවා ද? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. ගස්වුේවලට හානි  රන්කන්  වුරු ද? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5. ඡේරවිලි කවි කියවන්න. ඡේරුම ඡකාටුව තුළින් ඡගන ලියන්න. 
 

යතුර, පනාව, ක ා ා, ඉදල,  රවිල 

 
 
තපස් රකිනවා 
ක කත්ත ඉන්නවා 
මාඑ කොයනවා 
කියන්න මකේ නම    ______________________________________ 

උඩහ කගදර මම යන     ක ාට 
අඟර දඟර වුලක්       ිබුණා 
මේ සුවඳයි කගඩි    ිත්තතයි 
කනාකත්තරුකවාත්ත කටාකු   විස්ෙයි  ______________________________________ 

ගුලක් බලා             රිංගනවා 
ඒ  ඇතුකේ        ුරක නවා 
කේ කොර බඩු රැ         කදනවා 
කත්තරුකවාින් පඩි     කදනවා  ______________________________________  

දත්ත ිබුණත්ත  ටක්         නුකත්ත 
සියලුම දත්ත උේ ව        ඇත්තකත්ත 
අවුේ ලිහා හුඩ            රකත්ත 
නුි කගදරත්ත ඇත්තකත්ත      නුකත්ත  ______________________________________ 

පිරිසිදු ම  රන       අකේ 
රැවුළ ඉත්තතු කූරු     වකේ 
මිදුල වකටි යන එන         ක ාට 
රැවුළ ඇකදයි කපාකළාව     දිකේ  ______________________________________ 
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6. ඡේදය කියවන්න. 

අපි දිනපතා පරවෘත්ති බලන්න පුරුදු වන්න ඕනෑ. එතක ාට අපිට විවිධ කතාරතුරු දුන ගන්න 
පුළුවන්. රට කතාට පුවත්ත දුන ගුනීම හරිම වටිනවා. රථ වාහන ගුන, වනය ගුන, ගංගා, ඇළ, 
කොළ, ගුන ගන්න අපට එතක ාට පුළුවන්. 

ලං ාව වකේටම මුහුද. අකේ රට ඇතුකේ කමාන තරම් කේවේ ිකබනවාද.  ගංගා, ඇළ, කොළ, 
වනාන්තර, වකේම ඇස් අදහා ගත කනාහුකි අලං ාර දිය ඇලිත්ත ිකබනවා. 

ඒ වකේම රෑ දවේ අපට කෙවණ ෙලෙන ගස්වුේ  රන්කන් පුදුම කස්වාවක්. ගස්වුේ ෙහිත 
වනය කමන්ම ඇළ, කොළ, ගංගා, දිය ඇලි ආරක්ෂා  ර ගුනීමට දිවා රාත්රී කවකහෙ කවමු. එවිට 
අපටත්ත ෙතුටින් ජීවත්ත වීමට හුකි කේවි. 

සමානාර්ථ පද ඡේදඡයන් ඡ ෝරා ලියන්න. 

1. දිවයින  - __________________________________________ 

2. කනත්ත   - __________________________________________ 

3.  ුලෑව  - __________________________________________ 

4. රැය  - __________________________________________ 

5. පරවෘත්ති  - __________________________________________ 

7. නිඡවිදනය කියවා හිස්  ුන්වලට සුදුසු වචන ලියන්න. 

අප පාෙකේ ප රාථමි  දරුවන් කවනුකවන් ගිමිහාන නිවෙක් ඉදිිිකිරීම ෙඳහා මුේ ගල තුබීකමි 
උත්තෙවය මුයි මෙ 20 බොො කපරවරු 8:00 ට ආරමිභ කවි. ප රධාන ආරාධිත අමුත්තතා වශකයන් 
 ලාප අධයාපන අධයක්ෂ තුමා ෙහභාගි කවයි. එදින උකේ 7:50 වන විට සියලුම කදමාපියන් 
පාෙලට පුමිණ ප රධාන ශාලාකවි අසුන් ගත යුතු බව ෙංවිධාන  මිටුව දුනුමි කදයි. 

1. උත්තෙවය කුමක් කවනුකවන් ද? 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ප රධාන ආරාධිත අමුත්තතා  වුරුන් ද? 

___________________________________________________________________________________________ 

3. උත්තෙවය පුවුත්තකවන දිනය ලියන්න. 

___________________________________________________________________________________________ 

4. උත්තෙවය ආරමිභ  රන කේලාව කුමක් ද? 

___________________________________________________________________________________________ 

5. කදමාපියන් එදිනට අසුන් ගත යුත්තකත්ත ක ාකේද? 

____________________________________________________________________________________________ 

6. “අසුන් ගන්නවා” යනු කුමක්ද? 

____________________________________________________________________________________________ 
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හිස් ුන් පුරවන්න. 

1. පරාථමි  දරුවන් කවනුකවන් ________________________________ ඉදි කිරිමට බලාකපාකරාත්තතු 

කවි. 

2. මුේගල තුබීකම් උත්තෙවය මුයි 20 _________________  කපරවරු 8:00 

_____________________ කේ. 

3. ___________________________________ පරධාන ශාලාකේ වාඩිවිය යුතුය. 

සමානාර්ථ පද ඡේදඡයන් ඡසායා ලියන්න. 

1. විදුහල - _________________________________________ 
2. උකළල - _________________________________________ 
3. වාඩිවීම - _________________________________________ 

විරුද්ධාර්ථ පද ඡේදඡයන් ඡසායා ලියන්න. 

1. අවොන - _________________________________________ 
2. හවෙ - _________________________________________ 
3. පස්වරු - _________________________________________ 

8. ඔඡබ් කියවිම ඡපාඡේ නිද ස් උේසවය පාඩම ඡ ාදින් කියවන්න. පරශ්නවලට වලට 
පිළිතුරු ලියන්න. 

1. අකේ රටට නිදහෙ ලුබුකණ්, කුමන වර්ෂය   වො ද? 

____________________________________________________________________________________________ 

2. නිදහස් දිනය ො  රන කදයක් ලියන්න. 

____________________________________________________________________________________________ 

3. නිදහස් උත්තෙවය පවත්තවන්කන් ඇයි? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. ගුළඡපන වචනය රවුම තුළින් ඡ ෝරාඡගන හිස් ුන් ම  ලියන්න. 

1. වුඩිහිටියන් සිටින තුන පහත්ත අසුන  හිඳ ගුනිමට __________________ විය යුතු ය. 

2. අපට ______________________ ඇඳුම් පුළඳුම් කතෝරා ගත යුතු ය. 

3. ඉතා කහාඳින් ______________________ වලට පිළිතුරු ෙුපයිය යුතු ය. 

4. පරශ්නවලට ඉතා නිවුරදි _________________________ කතෝරා ගත යුතු ය. 

5. පුස්ත ාලකේ දී _______________________  තා  ළ යුතු ය. 

6. කදමේපියන්ට _____________________ විම කහාඳ දරුකවකුකේ ලක්ෂණයකි. 

7. ගුරුවරුන්ට ___________________________ දරුවා ශිේප ද හරියා ාරව ලබා කනාගනියි. 

8. අපට ________________________ කේවේ ළං  ර කනාගත යුතුය. 



පිටුව - 8 
 

9. දිවීකමි තරගකේ දී ___________________________  දුව ගියකහාත්ත ෙයගත හුකි ය. 

10. _____________________________   ුමබීම අපට කලඩ ඇි  රයි. 

 

10. ඔ  කියවූ ක න්දර ඡපාේ තුනක ඡ ාරතුරු පුරවන්න. 

 තන්දර කපාකත්ත නම  : - _________________________________________________________________ 

 තුවරයාකේ නම   : - _________________________________________________________________ 

ඔකබ් සිත්තගත්ත අවස්තාව : - _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 තන්දර කපාකත්ත නම  : - _________________________________________________________________ 

 තුවරයාකේ නම   : - _________________________________________________________________ 

ඔකබ් සිත්තගත්ත අවස්තාව : - _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 තන්දර කපාකත්ත නම  : - _________________________________________________________________ 

 තුවරයාකේ නම   : - _________________________________________________________________ 

ඔකබ් සිත්තගත්ත අවස්තාව : - _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

පුරුදු  අකී රු     කනාගුළකපන 
        නුපුරුදු         කී රු       පිළිතුරු      පරශ්න          
කෙමින්         ගුළකපන         කේගකයන් 
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11. සු  පුතුම් ප  ඡ ාදින් කියවන්න. 

1. කම් සුබ පුතුම් පත කුමක් ෙඳහා එවා ඇත්ත ද? 

____________________________________________________________________________________________ 

2. එය එවා ඇත්තකත්ත  ාට ද? 

____________________________________________________________________________________________ 

3. සුබ පුතුම් පත  වුරුන් විසින් එවා ඇත්තද? 

____________________________________________________________________________________________ 

12. සිතුලඡේ රචනය. 

“පුතා, කහට රචනයක් ලියාකගන යන්න ඕනෑ කිේවා කන් ද? කමන්න ඒ ට කහාඳ පරවෘත්තියක් 
කපන්වනවා. එන්න බලන්න.” සිතුලකේ තාත්තතා සිතුලට  තා  ළා. රෑපවාහිනිය බලන තාත්තතා 
අෙලින් සිතුල වාඩි වුණා.  ුලෑව තුළ සිදු වන අපූරු සිදුවීම් ඇතුළත්ත පුවතක් රෑපවාහිනී ිරකේ 
දිස් වුණා. රචනය ලියන්න කියන්කන් වනය ගුන. “කම්  බුලුකවාත්ත නම් මට රචනය කේසිකයන් 
ම ලියන්න පුළුවනි.” සිතුල තාත්තතාට කිේකේ හරි ම ෙතුටින්. 

රෑපවාහිනී ිරකේ දිස් වූකේ අකේ කම් පුංචි දිවයින ආශිිත ව වුකඩන ගස්, වුේ හා ජීවත්ත වන 
ෙතුන් පිළිබඳ ව යි. අකේ රට පුංචි දූපතක් වුණත්ත, මීට කපර කනාදුටු දර්ශන දුටු සිතුල ඇස් 
අදහා ගත කනාහුකි ව බලා සිටියා. වර්ෂාව ෙහිත රාිීයට ෙතුන් වනකේ ගත  රන දුක්බර 
ජීවිතය දුටු සිතුලකේ කනත්ත  ඳුලින් කතත්ත වුණා. රැය ෙහ දවේ කවනෙක් කනාමුි ව ෙතුන්ට 
වකේ ම අපටත්ත කෙවණ ෙහ ෙලය දීමට උදවු  රන ගස්වුේ අකේ රටටම ආදර්ශයක් යුයි 
සිතුලට සිතුණා. 
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පුය භාගය  පමණ  ාලයක් තුළ නුරඹු දර්ශනකයන් සිතුල රචනය ලිවීමට ඕනෑ  රන  රුණු 
රැස්  ර ගත්තතා. “තාත්තතාට කබාකහාම ස්තුිය. අමත  වීමට කපර මම රචනය ලියන්න ඕනෑ” 
කියමින් සිතුල හුන් තුනින් නුගිට  ාමරයට ගියා. 

ඡමම සමානාර්ථ පද යුගල කියවන්න. 

 පරවෘත්තියක්  - පුවතක් 
  ුලෑව  - වනය 
 දූපත  - දිවයින 
 රාිීය  - රැය 
 ඇස්  - කනත්ත 
 

13. වලස් පවුල 

එ මත්ත එ   ුලෑව  ගේ ගුහාව  වලස් පවුලක් ජීවත්ත වුණා. කම් වලස් අම්මටයි, තාත්තතටයි 
දරුවන් කදකදකනකු හිටියා. වලස් අයියා හරි ම කී රු යි. ඒත්ත වලස් මේී හරි ම අකී රු යි. 
කම් කදන්න ම ඉකගන ගත්තකත්ත  ුලෑ ගකම් ඉස්ක ෝකල. 

පාෙකලන් කදන පාඩම්වල පරශ්නවලට වලස් අයියා නම් පිළිතුරු ලියාකගන යනවා. ගුරුතුමී ඒවා 
අගය  රනවා. ඒත්ත මේලි නම් පරශ්නවලට පිළිතුරු ලියාකගන එන්කන් ඕනුවට එපාවට. ඒ නිො 
ගුරුතුමී වලස් අම්මාට පණිවුඩයක් යුවුවා. 

“වලස් අම්කම්, කම් කලාකු පුතා ලියාකගන එන 
පිළිතුරු, පරශ්නවලට කහාඳින් ගුළකපනවා. ඒත්ත 
කපාඩි පුතා පිළිතුරු කනාගුළකපන විදියට යි 
ලියන්කන්.” කම් පිළිතුරු කහාඳින් ලියන ආ ාරය 
වලස් අම්මාට කියා දුන්නා. වලස් අම්මා එො 
කගදර ගිහින් කපාඩි පුතාට කහාඳින් පිළිතුරු 
ලියන්න කියා දුන්නා. කම් අයියයි, මේලියි 
ඉස්ක ෝකේ ඇරිලා කගදර ගියා ම ගුහාව පිටුපෙ 
ිකයන ගඟට නාන්න යනවා. ගකේ වතුර 
කෙකමන් ගලා කගනයන තුනකින් නාන්න වලස් 
අම්මයි, තාත්තතයි පුතාලට පුරුදු  රලා 
ිකයනවා. ඒත්ත එො කපාඩි පුතා වතුර කේගකයන් 
ගලන තුනකින් නාන්න සිතුවා. කපාඩි පුතා 
වතුරට ගහකගන යනක ාට වලස් අයියා 
අම්මටයි තාත්තතටයි  ෑ ගහලා  තා  ළා. ඒ 
කදන්නා ඇවිත්ත පුතා කබ්රා ගත්තතා. “පුරුදු තුනින් 
නාන්කන් නුි ව නුපුරුදු තුනකින් නාන්න එපා” 
කියලා තත්තතා කපාඩි පුතාට අවවාද  ළා. එො 
ඉඳලා කපාඩි වලස් පුතා කහාඳ ළමයකු වුණා. 
වලස් අම්මයි, තාත්තතයි පුතාකේ කවනස් වීම 
අගය  ළා. වලස් පවුකල හුම කදනා ම හරිම 
ෙතුකටන්  ේ කගවුවා. 
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ක ාඡේ ඇි විරුද්ධාර්ථ පද යුගල කියවන්න. 

 කී රු   - අකී රු 
 පරශ්න   - පිළිතුරු 
 ගුළකපන  -  කනාගුළකපන 
 කෙමින්  -  කේගකයන් 
 පුරුදු   -  නුපුරුදු 

 

ගුළඡපන වචන වර න් තුලින් ඡ ෝරා හිස් ුන් පුරවන්න. 

1. ඉතා ______________________ දුවකගන ගිය නිපුන් තරගකේ පළමුවුනියා විය. 

තරගකේ අන්ිමයා වූකේ ________________________ දුවකගන ගිය තාර  ය. ( කෙකමන්/ 

කේගකයන්). 

2. වලස් අයියා හරි ම _____________________________ යි. 

වලස් මේී හරි ම ______________________________යි. ( කී රු/ අකී රු) 

3. විභාගයට __________________________ දහයක් ිබිණි. 

ඒවාට _____________________________ ලිවීම ඉතා පහසු විය. ( පරශ්න/ පිළිතුරු) 

4. _______________________________ රෑපයට වචන යා  රන්න. 

_______________________________ වචනය  පා හරින්න. (ගුළකපන/ කනාගුළකපන) 

5. වලස් අයියා _________________________________ තුනකින් නෑකේ ය. 

වලස් මේී _________________________________ තුනකින් නෑකේ ය. (පුරුදු/ නුපුරුදු) 
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