
ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 

 පිටුව : 1 

 

I ක ොටස 

 

ප්හත සඳහන් එක් එක් වාක්යයේ ඉරි ඇඳි ප්දයේ අර්ථයට වඩාත් සමීප් අර්ථය යදන පිළිතුර 
යතෝරන්න. 

01. තමායේ ප්ුමිණීම පිළිබඳව දණින් ප්හලට මායිම් යනාකිරීම ගුන ඔහුට තරහක් ඇති විය. 
i. වුඳුම් පිදුම් යනාකිරීම 

ii. ගණන් යනාගුනීම 
iii. මිලක් නියම යනාකිරීම 
iv. දණහිස යතක් සීමා යනාකිරීම 

 
02. පියා අසනීප් වී ඇති බවට හාාංක්විසියක් යනාදන්නා බව කියමින් නුන්ා ඇඟ යේරා ගත්තා ය. 

i. ස්ථීරතාවයක් 
ii. කිසිම යතාරතුරක් 

iii. යබයහත් යේත් ටික්ක් 
iv. ඕප් දූප් ක්තාවක් 

 
03. ඉවක් බවක් නුතුව ක්රන වියදම නිසා ප්වුයල් ප්රිහානිය ඇති යේ. 

i. තියබන ප්මණින් 
ii. වියදම් වුඩි 

iii. ප්ුමිණි ප්සු 
iv. විචාරයකින් යතාරව 

ඉරි ඇඳි ප්දයේ අර්ථයට වඩාත් සමීප් අර්ථය යදන පිළිතුර යතෝරන්න.  

04. අතීතයේ දී අධ්යාප්නය හුදෑරෑ දරුයවෝ යප්ාතප්ත ______________ ක්ළහ. 
i. විමර්ශනය 

ii. නිරීක්ෂණය 
iii. විචාරය 
iv. ප්රිශීලනය 

 
05. විවාද ක්ණ්ඩායයම් නායක්යා තම ක්රුණු _________________ ඔප්පු ක්යේය. 

i. නීතයානුකූලව 
ii. ධ්ර්මානුකූලව 

iii. තර්ක්ානුකූලව 
iv. ආගමානුකූලව 

 

  



පිටුව : 2 

 

ඉරි ඇඳි ප්දය කුමන වයාක්රණ වර්ගයට අයත් දුයි යතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.    

06. ක්ාමයර් ඇති ලට්ට යලාට්ට අයින් ක්රන යලස අම්මා මට කීවාය. 
i. ප්රස්ථතාව පිරුළු 
ii. රෑඪ 

iii. ආප්පයතෝප්යේශ 
iv. යුගල ප්ද 

 
07. නාංගී මල් ක්ඩමින් සින්දුවක් මිමිණුවාය. 

i. පූර්ව කියිා 
ii. අවසාන කිියා 

iii. මිශර කියිා 
iv. විධි කිියා 

 
08. මුලින් දී ඇති ප්දයට සමානාර්ථයක් යනායදන පිළිතුර යතෝරන්න. 

i. යක්ට්ටු - ක්ෘශ, වුහුරුණු, යක්සඟ 
ii. ආරාංචිය - ුවත, ප්රවෘත්තිය, යතාරතුර 

iii. සුරා - මත්ප්ුන්, මධු, මධ්යසාර 
iv. වතුර - ජලය, උදක්, සිසි 

 
09. ශිෂයයන් යන ප්දය, 

i. නිප්ාත ප්දයකි 
ii. උක්ත ප්දයකි 

iii. ක්ෘදන්ත ප්දයකි 
iv. අනුක්ත ප්දයකි 

 

ප්රශ්න අාංක් 10 සිට 12 දක්වා ප්රශ්න වලට හිස්ථතුනට වඩාත් සුදුසු ප්දය යතෝරන්න.   

10. ශීර ලාංක්ායේ ප්රධ්ාන ගාංගා සතර සමයනාළ ක්ඳු මුදුයනන් ______________ 
i. ඇරයෙති. 

ii. ඇරයෙයි. 
iii. ඇරයෙනු ලුයබයි. 
iv. ඇරයෙනු ලබති. 

 
11. අරියසන් අහුබුදු මහතා යබායහෝ ගීත රචනා __________________ 

i. ක්ළාය. 
ii. ක්ළහ. 

iii. ක්යේය. 
iv. ක්රන ලදී. 

 
12. මාර්ටින් වික්ිමසිාංහයයෝ යබායහෝ යප්ාත් රචනා ________________ 

i. ක්රන ලදී. 
ii. ක්යේය. 

iii. ක්ළහ. 
iv. ක්ළාය. 

 

  



පිටුව : 3 

 

13. අක්ෂර විනයාසය වුරදි යලස යයදී ඇති ප්දය යතෝරන්න. 
i. සජ්ඣායනාව 

ii. ප්රවිෂ්ඨ වීම 
iii. බහුශරුතභාවය 
iv. ක්යෂ්තරය 

 
14. අර්ථ රහිත යුගල ප්දයක් ඇතුලත් යනාවන වරණය යතෝරන්න. 

i. සරස්ථ බරස්ථ, ලවක් යදවක්, ඉඩම් ක්ඩම් 
ii. අනාං මනාං, ලට්ට යලාට්ට, අන්දුන් කුන්දුන් 

iii. දනී ප්නී, ක්සු කුසු, ඊස්ථ මීස්ථ 
iv. ලට ප්ට, වාං හුාං, තක්කු මුක්කු 

 
15. උප්මාවක් සහිත ප්ද්ය ප්ාඨය යතෝරන්න. 

i. ුන්සඳ ප්ායයි යප්ෝා අහයස්ථ 
ii. රට වට මුහුදයි - පිස එන සුළඟයි 

iii. දිලියසයි යවයහර එහි සුර විමනක් යලසට 
iv. ජාතික් රණ යදරණ මයත් - නුටී වුටී මළ යමායහායත් 

පහත පිරුළු වලට වඩොත් සමීප අර්ථය කෙන පිළිතුර කතෝරන්න. 

16. දුලි පිහියයන් කිරි ක්න්නා යස්ථ. 
i. ක්ුයප්නවාට බියයනි 

ii. දුරින් සිටිමිනි 
iii. ඉතා ප්යරස්ථසයමන් 
iv. අවානම් විරහිතව 

 
17. ප්හත සඳහන් ක්වියේ ඇතුළත් විධි කිියාව වන්යන්, 

යනාමිහිරිද යම්   යවණ 
ඇසුහුද යමයින්    වුඩි යවණ 
නුතයහාත් නුත        නුවණ 
කියව යනාසතුටු වන්ට      ක්ාරණ 
 

i. යනාමිහිරිද 
ii. ඇසුහුද 

iii. කියව 
iv. යනාසතුටු වන්ට 

 
18. විරුේධ්ාර්තවත් ප්ද යුගලයක් යනාවන්යන් 

i. අභයන්තර - භාහිර 
ii. උතුර - දකුණ 

iii. බාහු - හස්ථත 
iv. ආත්ම - අනාත්ම 

 
19. “ව” යනු දන්යතෞෂ්ඨජ අක්ෂරයකි. 

i. යතාල්වලින් හට ගන්නා 
ii. දත්වලින් හටගන්නා 

iii. තල්යලන් හටගන්නා 
iv. මුදුයනන් හටගන්නා 



පිටුව : 4 

 

20. මිශර සිාංහල යහෝඩියේ අකුරු ගණන. 
i. 30 කි. 

ii. 32 කි. 
iii. 42 කි. 
iv. 54 කි. 

 

 

II ක ොටස 

1. ප්හත සඳහන් සුකිල්ල ප්රයයෝජනයට යගන ආරාධ්නා ප්තරයක් සක්ස්ථ ක්රන්න. 
 
ස්ථථානය -  කුඩා කුසුම් විද්යාලය 
ක්ාරණය - බුදු මුදුරට මුල් ගල් තුබීම 
දිනය හා යවලාව - 2020 – 06 – 04 
ආරාධිත අමුත්තා - ක්ලාප් අධ්යාප්න අධ්යක්ෂ 
සාංවිධ්ානය - ආදී ශිෂය සාංගමය 
 

2. ප්හත දුක්යවන මාතෘක්ා අතරින් එක්ක් පිළිබඳව වචන 200 ක්ට යනා අඩු රචනාවක් ලියන්න. 
 

a. ජනක්තා හා ජනක්වි මගින් අප්ට යදන ආදර්ශ. 

b. යබෝවන යරෝග වලින් වුලකී සිටිමු. 

c. සියරට යේ සිරිසුප් යේ. 

d. යගවතු වගායේ වුදගත් ක්ම. 

 


