
 
ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 

 
❖ මුලින් ම දී ඇති පදයට සුදුසු පිළිතුර ත ෝරන්න. 

 
1. කරල ප්ුහුණා 

I. වී ප්ුහුණා     II.     කරල ප්ුසීම 
III. නිහතමානී බව   IV.    වාසියක් සිදුවීම 

 
2. තරු පප්නුණා 

I. තරු දුකීම     II.     පබාපහෝ රිදීම 
III. අනපේක්ිත ගුටළුවකට මුහුණදීම IV.    වාසියක් සිදුවීම 

 
❖ සමාන තනාවන පදයට යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
3. සිිංහයා  I.  සිහ   II.  ගජ  III.  මිගරාජ  IV.  පකසර 

 
4. කුරුල්පලෝ   I.  සුරන් II.  ප්ක්ීන් III.  සිපයාතුන්  IV.  සකලපයෝ 

 
❖ විරුද්ධ පදය ත ෝරන්න. 

 
5. සතුරා   I.  රුපු   II.  මිතුරා III.  ප්සමිතුරා  IV.  හතුරා 

 
6. කාලය   I.  අවධිය II.  සමය III.  අකාලය  IV.  කල 

 
7. සිදත් සඟරා ත ෝඩිතේ ඇති අකුරු ගණන වන්තන්  

I. 60    II.  59   III.  61   IV.  30 
 

8. සිිං ල ත ෝඩිතේ ඇති සඤ්ඤක අක්ෂරයක් වන්තන්, 
I. ඹ   II.  ඝ   III.  ධ   IV.  භ 

 
❖ නිවුරදි අක්ෂර විනයාසය සහි  පදය ත ෝරන්න. 
9.   

I. පුස්ථකාලය     II.     ආභාසය 
III. ප්රිනාමය    IV.    ආමන්තරන 

10.   
I. අවපශ්ෂ    II.     විපශ්ශ 

III. ප්ස්චාත්    IV.    නිස්චල 
 

11. මිශර ක්රයිා, පූර්ව ක්රියා පිළිපවළින් පයදුණු පිළිතුර පතෝරන්න. 
I. පනළමින්, නටයි   II.     කප්යි, ප්ුන 

III. ගයමින්, නටමින්   IV.    දුවමින්, කප්ා 
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12. මධයම පුරුෂ, උත්තම පුරුෂ, ප්රථම පුරුෂ නාම ප්ද පිළිපවළින් පයදුණු පිළිතුර පතෝරන්න. 

I. පතෝ, මම, අම්මා   II.     මම, පතෝ, අම්මා 
III. අම්මා, පතෝ, මම   IV.    පතෝ, අම්මා, මම 

 
❖ සුදුසු වචනය ත ෝරන්න. 

 
13. නුණ ..................................... පිරිපුන් දරුපවෝ පවමු. (නුවනින් / නුවණින්) 
14. ................................ ජීවීන් රැක ගුනීම අපේ යුතුකමක්ර. (වන / වණ) 
15. හමන මඳ ............................... ගිමන නිවයි. (නල / නළ)  

 
❖ සුදුසු ක්රියා පදය ත ෝරන්න. 

 
16. තාරකා ආපලෝකය .............................. (පනාපදයි / පනාපදති)  
17. වඩුවා ලී ප්තුර ................................ (කප්යි / කප්ති) 
18. නුඹලා පප්ාත් ............................... (බලහු / බලහි) 

 
❖ අනුක්  පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
19.  

I. කුරුල්පලෝ     II.     හාපවකු 
III. මනාලියක්    IV.    මිනිස්සු 

20.   
I. ඔවුහු     II.     ළමයි 

III. ළමපයක්    IV.    පතාප් 
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II ප රය 

 
❖ සියලු පරශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 
01. (i)   සාම්ප්රදායික පයදුම් වර්ග 2 ක් ලියන්න. 

(ii)  එක් පයදුමක් උදාහරණ 2 ක් ඇසුරින් ප්හදන්න. 
(iii)  ජනකවි යනු පමානවාද? 
(iv)  ජනකවි වර්ග 2 ක් ලියන්න. 
(v)  ඔබ දන්නා ජන කවියක් ලියා දක්වන්න. 

(ලකුණු 2X5 = 10) 
 

02. ප්හත මාතෘකාවලින් 1 ක් පතෝරා වචන 175 කට පනාඅඩු රචනයක් ලියන්න. 
  
(i)   ශ්රර ලිංකාපේ අහිකුණ්ඨික ජනයා 
(ii)  පප්ාලිතීන් භාවිතය අවම කරමු 
(iii)  මත් රකුසා බිලිගන්න අපේ සමාජය 
(iv)  පප්ාත් ක්රයවා දිවි සකසමු  

(ලකුණු 20) 
03. ලබුදූව ප්රපේශපේ දිපනන් දින වර්ධනය වන ප ිංගු වසිංගතය නිසා ප්ාසලට ඇතිවී ඇති 

පසෞඛ්ය තර්ජනයට නිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා පලස ඉල්ලා සිටිමින් ප්රාපේශ්රය පසෞඛ්ය වවද්ය 
නිලධාරී පවත රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න.  

(ලකුණු 10) 
04. පප්ළ පප්ාපත් ප්ා ම් ඇසුරින් පිළිතුරු සප්යන්න. 

 
ප්හත ක්රයමන් කුමන ප්ා පම්ද? කා විසින් කා හට ක්රයන ලේදුයි ලියන්න. 
 

I. “ඇයි, ඉතින්, ගුලපවන විදියක් ඔබම කල්ප්නා පනාකරන්පන්? ” 
II. “අයිපේ, අපිත් බත් කමු.” 

ප්හත කවිවල ඉතිරි ප්ද සම්පූර්ණ කරන්න. 

III. අටු පකාටුවල තිපයන     බුතා  

........................................................................................... 

ලබු පගඩිවල තිපයන     බුතා 

........................................................................................... 

 
........................................................................................... 

........................................................................................... 

කුමපරක්ර ක්රතු සසුන් රජපගයි ලත්   ක්රරුල 

බලපයක්ර පමවන් දන ඉප්ුයුම රටට   පහළ 

 
IV. අක්කර ප්හ කෘතිය ලියූ කතෘ කවුද? 

(ලකුණු 2X5 = 10) 
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05. ගීතය ඇසුරින් අසා ඇති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 

 
තල් පකාළයයි - පප්ාල් පකාළයයි 
එක්රන් එකට පප්ළට තියා 
පහාඳ ලස්සන රටාවකට  - කලාලයක් වියමු අපි  
උතුරින් - දකුණින්  
නුපගනහිරින් - බටහිරින් 
එක් ව 
අත් වුල් බුඳ අවුදින් - අපේ පුිංචි දරුවන්ට 
එකතුපවලා වාඩිපවන්ට - කලාලයක් වියමුව අපි  
අඳින ඇඳුම් - පදා න වදන් 
පවනස් වුණත් - බ ගින්නට 
එකම හඬින් උන් ගයන්පන් - එකම ගීය බව එතපකාට  
කාටත් ප්ුහුදිලිව දුපනය 
 

I. පම් ප්ද්යවලින් මිනිසුන් එක්රපනකාට පවනස් වී ඇති බව ක්රයපේ. ඒ පකපස්ද?  
II. ජාති කුල පේදවලින් පතාරව සෑම පදනාටම දුපනන පදය කුමක්ද? 

III. පමහි ඇති උතුර, දකුණ වුනි ප්රපේශවවලින් ජාතීන් ක්රහිප්යක් සිංපක්තවත් පවයි. ඒ 
පමානවාද?  

IV. පමහි සඳහන් ප්රිදි අනාගතය පගා නුගීමට සමගිව අත්වුල් බුඳ කටයුතු කළ යුතු 
බව සඳහන් ප්ද්ය ප්ාඨ උපුටා දක්වන්න. 

V. පමහි සඳහන් විරුේධ ප්ද යුගල පදකක් ලියන්න. 
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පුවරුම් 

 

01. 9 වන ප්ා පම් සිට 16 ප්ා ම දක්වා සියලු ප්ා ම් ක්රයවන්න. 

02. ප්ා ම ක්රයවා පදමාපිය අත්සන ප්ා ම අවසානපේ පයාදන්න. 

03. එම ප්ා ම් ඇසුරින් එක ප්ා මක්රන් ප්රශ්න 15 බුගින් සකසා පිළිතුරු සප්යන්න. 

04. දිනකට එක බුගින් රචනා ලියන්න. 

I. සාරධර්ම සුරක්රමින් යහප්ත් සමාජයක් තනමු. 

II. වසිංගත පරෝග තත්වයවන්ට මුහුණදීමට අප් රැක ගත යුතු පුරුදු  

III. අනාගතයට අවුසි පුරවුසියකු වීමට ඉපගනීම ලබමු. 

IV. ගුණ - නුවණින් යුතු පිරිපුන් වුසියන් පවමු. 

V. ප්ුරණි ජන ජීවිත තුළින් අප්ට ගත හුක්ර ආදර්ශ 

VI. ජන කවි සාහිතයපයන් ඔප්වත් වූ ගුමි ජීවිත 

VII. අපේ දිවිය සුන්දර ක්රරීමට ආගම පිටුබලයක් පවයි 

VIII. ක්රයවීම තුළින් ලුබිය හුක්ර ජීවිත අත්දුකීම්  

IX. අහිකුණ්ඨික ජනතාව හා ඔවුන්පේ සිරිත් විරිත්  

X. එඩ්මන්ඩ් පීරිස් දරගුරු හිමිපගන් ලද හුක්ර ආදර්ශ 


