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සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 

I පත්රය 
 

❖ මුලින් ම දී ඇති පදයට වඩාත් ම ගැළපපන පිළිතුර පත්ෝරන්න. 
 

1. කුත්තට පප්ොල්ල වපේ  
I. වුරදි අවප ෝධයකින් සිටීම  II.     එකට එක කිරීම 

III. අවසොන උත්සොහයක් දුරීම  IV.    නිශ්ඵල කියිොවක පයදීම 
 

2. කූනිස්සන්ට දුල් දානවො 
I. කූනිස්සන් ඇල්ීම   II.     නිශ්ඵල කිියොවක පයදීම  

III. ප ොරු පසපනහසක් පප්න්ීම  IV.     ලය පිරිහීම 
 

3. කිඹුල් කඳුලු පහළීම 
I. ප ොරු පසපනහසක් පප්න්ීම  II.     ප ොරු කියමින් මවො ප්ෑම 

III. දරුපවකුපේ අකීකරුකම   IV.    කිඹුපලක් හුඬීම 
 

❖ මුල් පදය ට විරැද්ධ පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

4. මිතුරු    I.  යහළුවො II.  සකි II.  මිතුරි  IV.  සතුරු 
  

5. උදක    I.  සුදු  II.  ජලය  III.  නිරුදක  IV.  දහවල් 
 

6. පරෝගී    I.  නිපරෝගී II.  අසනීප්  III.  සනීප්  IV.  පලඩ 
 
 

❖ පහත් දැක්පවන පදයට සමාන පදය පත්ෝරන්න. 
 

7. කන   I.  කණ  II.  සවන III.  ශ්රවණය  IV.  ඇසීම 
 

8. සතුට   I.  පශ්ෝකය  II.  දුක  III.  පසොම්නස  IV.  පදාම්නස 
 

❖ අක්ෂර විනයාසය නිවැරදි වචනය පත්ෝරන්න. 
9.  

I. රැල  II.  මුල   III.  වල   IV.  කුල 
 

10.  
I. තීක්ෂණ II.  ප්රිඝනකය  III.  ප්රිගනකය  IV.  තීක්ෂන 
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❖ අකාරාදී පිළිපවළින් ලියවුණ පද පේළිය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
11.  

I. පකොටි, අලි, නරි, ඌරු, වලස්  II.     ප්ත්තක්කො, ප්තොක, ප්පතෝල, ප්ප්ඩම් 
III. පකොන්ද, කුන්ද, කන්ද, පකන්ද  IV.    කිරි, කුකිරි, කලු, කතුර 

 
12.   

I. පකොටියො, අලියො, නරියො, වලහො II.     අලියො, ඌරො, පකොටියො, නරියො 
III. අලියො, ඌරො, නරියො, පකොටියො  IV.    ඌරො, අලියො, පකොටියො, නරියො 

 
 

13. මිශ්ර කියිො, විධි කියිො, ආශිර්වොද කිියො පිළිපවළින් ඇත්පත්, 
I. කඩමින්, දුවන්න, ජයපේවො  II.     පසත්පේවො, දුවන්න, අඬ අඬො 

III. දුව දුවො, ගයමින්, දුවන්න  IV.    දුවමින්, යන්න, ගය ගයො 
 

14. උප්මොවක් සහිත ප්ද්ය ප්ොඨය පතෝරන්න. 
I. ඉරු පදවි   ළවයි ප්හන    

II. පතද  ල විකුම් ප්ෑ ප්ුරකුම් නුමුණු වපේ 
III. පප්ොළපේ සුදු මල් පිපිලො  
IV. සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු නිල් තණපකොළ පිට්ටනියක්  

 
15. අනුක්ත ප්ද සහිත පේළිය පතෝරන්න. 

I. කුරුල්ලන්, ළමයකු, පනොලියක  II.     ළමපයක්, සපහෝදරයක්, මිනිස්සු 
III. හොපවක්, ළමයකු, මනොලියක්  IV.    කුරුල්ලො, හොපවක්, සපහෝදරයක් 

 
16. “ස්ිර තීරණයක් පනොමුතිීම” ගුළපප්න ප්රස්තොව පිරුල වන්පන්,  

I. එකට කෑවට ප ොක්ක පවනස් ලු    
II. ඇටි පකපහල් කොපු උගුඩුවො වපේ 

III.  ල්පලක් බිරුවට කන්දක් ප්ොත් පවයිද? 
IV. මපේ හිටවපු ඉන්න වපේ   

 
17. සමොන අර්ථ ඇති ප්ද 2 ක් එකතුී සෑපදන යුගල ප්දය වන්පන්, 

 
I. ළමයි  මයි   II.   පරොඩු - ප ොඩු III.   සුප් ප්හසු IV. අඩුම කුඩුම  

 
❖ හිස්ත්ැන් පුරවන්න. 

 
18. තොරකොපවෝ රොතීී අහපස් ............................... (දිලිපසයි / දිලිපසති / දිලිසුනොය) 

19. ................................ මීයන් අල්ලති. (පූසො / පූපසෝ / පූපසකු) 

20. ............................... දරුවන්ට අවවොද කරති. (මෑණිපයෝ / ආච්ි / මෑණියන්)  
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II පත්රය 
 

01. ඔ ට කිියොකොරකමක් පලස ජන කතො රැස්කර පප්ොතක් සෑදීමට තිබුණි. එහි කළ නිර්මොණය 
ඇසුරින් පිළිතුරු ලියන්න. 

I. එයට පයදූ නම කුමක්ද? 
II. එහි ඇතුළත් කර ඇති ජනකතො 2 ක් සඳහන් කරන්න. (නම) 

III. එහිදී ඔ ට ඇතිවූ ගුයළු පමොනවොද? 2 ක් ලියන්න. 
IV. එම ගුටළු විසදා ගත් ආකොරය ලියන්න. 
V. ඔ  එයින් ලුබූ අත්දුකීම් 2 ක් ලියන්න. 

 
02. පලොව පුරො පකොවිේ-19 වසංගතය ප්ුතිර ඇති නිසො එයින් ආරක්ෂො ීමට ජනයො දුනුවත් 

කරමින් දුන්ීමක් සකසන්න. (ප්හත කරුණු පිළි ඳ අවධොනය පයොමු කරන්න) 
 

 වසංගතපේ වර්තමොන තත්වය 
 එය ප ෝවන ආකොරය 
 එහි ඇති දරුණු  ව හො වුළකිය හුකි කිම 

 
03. ප්හත මොතෘකොවලින් එකක් පතෝරො වචන 175 කට පනොඅඩු රචනයක් ලියන්න. 

I. මතු රැපකනො ශිල්ප්යමයි උගතමනො 
II. කියීපමන් ලුබිය හුකි ප්රපයෝජන 

III. නුවණින් පමන්ම ගුණපයන් ද යුතු පුද්ගලපයක් පවමු 
IV. ප්ුරණි ජන සොහිතයපයන් අප් ලුබූ දායොද 

 
04. පප්ළ පප්ොපත් ප්ොඩම් ඇසුරින් පිළිතුරු ලියන්න. 

පම් කියමන් කො විසින් කො ට කියන ලදද? කුමන ප්ොඩපම් ද? 
I. “පමොනවද? පම් තොල කියන්පන්?” 

II. “හරි පුදුමයි පන තොත්පත. මම දුනපගන හිටිපය නෑපන් ඒ  ව” 
III. “පප්ොපහොසත් අයපග මුදල් පදපතොත් 

ගරු නොපමත් ප්දවිත් ප්තො” ඉතිරි ප්ද පුරවන්න. 
IV. ............................................................................ 

............................................................................ 
සිසිල් සුළං දුල් විඳින්නට 
පදාරට යන්න පහොඳ පේලොව   පුරවන්න. 

V. ටිප ට් ජොතික එස්. මහින්ද හිමි ලියූ කෘති 4 ක් දක්වන්න. 
 

05. පවන පවන පහොඳ ප්ොට ඇඳුම්  - ඇඳගත් පප්ොඩි ළමයි පප්ළක් 
වපගයි පන්ද පම් ගස් ටික - පනොපයක් ප්ොට මල් පිපිලො 
 
මපග නංගිපග පප්ොඩි හිනොව  - වපේය පම් පිච්ච පප්ොකුර  
ඇපග කම්මුල් පදපක් ප්ොට - පකොයින්ද පම් පිච්ච මලට 
 

I. පමම නිර්මොණය ලියුපේ කවුද? 
II. පමහි ඇති උප්මොවක් ලියන්න. 

III. පප්ොඩි ළමයි කුමන ආකොරපයන් පප්පන්ද? 
IV. කොවය නිර්මොණපේ භොවිතො කරන උප්කිමයක් ප්ද්ය ඇසුරින් ප්හදන්න.  
V. පමවුනි නිර්මොණ කළ තවත් කවිපයකු ලියන්න. 
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පැවරැම් 
 

01. 7 වන ප්ොඩපම් සිට 14 ප්ොඩම දක්වො සියලු ප්ොඩම් කියවන්න. 

02. ප්ොඩම කියවො පදමොපිය අත්සන ප්ොඩම අවසොනපේ පයොදන්න. 

03. එම ප්ොඩම් ඇසුරින් එක් ප්ොඩමකින් ප්රශ්න 15  ුගින් සකසො පිළිතුරු සප්යන්න. 

04. දිනකට එක  ුගින් රචනයක් ලියන්න. 

I. පප්ොලිතීන් භොවිතය දුරු කර - ප්රිසරය සුරකිමු 

II. සොරධර්ම සුරකිමු 

III. රබීන්රනොත් තොපගෝර්පගන් ගත හුකි ජීවන ප්ොඩම් 

IV. උගතමනො ශිල්ප්යමයි මතු රැපකනො 

V. මත් රකුසොපගන් අනොගත ප්රපුර සුරකිමු 

VI. කෘෂි තොක්ෂණය භොවිතපයන් ආහොර නිෂ්ප්ොදනය ඉහළට 

VII. අපේ ප්ුරණි සොහිතයය 

VIII. කියීම මිනිසො සම්පූර්ණ කරයි 

IX. අපේ ආහොර රටොව නිපරෝගී දිවියට මග ප්ොදයි 

X. නීපරෝගීව දිවි පගීමට පසෞඛ්ය පුරුදු පිළිප්දිමු 


