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➢ පහත දැක්ශ්වන වගන්තිවල අදහස හරි නම් ( √ ) ලකුණ ද වැරදි නම් ( × ) 

ලකුණ ද වරහන්ත තුළ ශ්යාදන්තන. 

(01)  ශ්ගවත්ශ්ත් වගා කිරීශ්මන්ත තම නිවසට අවශ්ය ආහාර ලබා ගත හැක.(.......) 

(02)  වම්බටු තවාන්ත කර පැළ ලබා ශ්ගන සිටුවන ශ්බෝගයකි.     (.......) 

(03)  අඬු මිටිය ඇණ ගැසීමට හා ඇණ ගැළවීමට භාවිත කරයි.     (.......) 

(04)  කප්පි ශ්යාදා ශ්ගන වැඩ පහසු කර ගත ශ්නාහැකිය.     (.......) 

(05)  කන්තදක් ශ්දසට දිව යාශ්ම් දී මහන්තසියක් ශ්නාදැශ්න්ත.      (.......) 

(06)  කඩුපුල් මල රාත්රියට ිශ්පන මලකි.        (.......) 

(07)  අණ ශ්බරකරුවකු ලවා අතීතශ්ේ පණිවිඩ යවන ලදි.      (.......) 

(08)  පාර හරහා මාරුවීශ්ම් දී පළමුව දකුණු පැත්ත බැලිය යුතු ය.     (.......) 

(09)  ආචාරශීලී කතා බහ එකිශ්නකා අතර සුහදතාව ව ධනය කරයි.   (.......) 

(10)  දිනපතා නැවුම් මල් දැමූ මල් ශ්පෝච්චියක් ශ්ම්සය මත තැබීම  

පන්ති කාමරය තුළ අපට කළ හැකි ශ්වනසේකමකි. 

  

➢ පහත ින්තූර හඳුනාශ්ගන නම් ලියන්තන.  

(11)    (12) 

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

                 

(.......) 
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➢ හිසේතැනට ගැළශ්පන වචනය දී ඇි වචන අතරින්ත ශ්තෝරා ලියන්තන. 

 

 

(13)  ක්ලාන්තත වූ යාළුශ්වකුට ...................................ශ්පවීම ශ්නාකළ යුතු ය. 

(14)  ................................. ශ්ගාඩබිම ගමන්ත කරන වාහනයකි. 

(15)  පාර හරහා මාරු වීශ්ම් දි .............................ඉර භාවිත කළ යුතු ය.  

(16)  ..................................නිශ්වසේ ආශ්රිතව ඇි කරන සශ්තකි. 

(17)  .................................පන්ති කාමරය ිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය උපකරණයකි. 

(18)  ..................................පාසශ්ල් ප්රධානියා ශ්ේ. 

(19)  ..................................අපට පණිවිඩ ලැශ්බන උපකරණයකි. 

(20)  ..................................උත්සවය ශ්පබරවාරි මාසශ්ේ දී පවත්වනු ලබයි. 

(21)  ශ්රී ලාංකිකයන්ත වැඩි පුර භාවිත කරනු ලබන්තශ්න්ත..........................භාෂාවයි. 

(22)  ..................................උත්සවය ඉසේලාම් බැිමතුන්ත සමරනු ලබයි. 

              

➢ පහත දැක්ශ්වන පැළෑටිශ්ේ දී  ඇි ශ්කාටසේවල නම් ශ්තෝරා හිසේතැන මත ලියන්තන. 

කඳ  මුදුන්ත මුල   කුඩා මුල්   මල්   පත්රය 

 

 

 

 

 

 

 

විදුහල්පිතුමා,   දුම්රිය,   සුදු,   බල්ලා,   රාමසාන්ත, 

සිංහල, දූරකථනය,  නිදහසේ,  ජලය,  ශ්කාසේස 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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➢ වගන්තිවලට ගැළශ්පන ිළිතුර ශ්සායා යා කරන්තන. 

(28)  දිනකට ගත යුතු ආහාර ශ්ේල් ගණන     ඉබ්බා 

(29)  ආරක්ෂාව සඳහා කටුව තුළ සැඟශ්වයි.     ගවයා 

(30)  ශ්ගාවිතැන්ත කටයුතුවලට උදවු ලබා ශ්දයි.     තුනකි. 

(31)  දකුණු පළාතට අයත් නගරයකි.      ශ්බෞද්ධ 

(32)  ශ්වසක් උත්සවය අයත් ආගම වන්තශ්න්ත,     ශ්දසැම්බර් 

(33)  නත්තල් උත්සවය පැවැත්ශ්වන මාසය වන්තශ්න්ත,    ගාල්ල 

(34)  අපට නිදහස ලැබුණු මාසය වන්තශ්න්ත,     සිරිත් මල්දම 

(35)  අවුරුද්ද පුරා ම දැකිය හැකි මලකි.      පුවත්පත 

(36)  යහපත් ච යා ඉසේමතු කරන කවි ගී ඇතුලත් ශ්පාතකි.   ශ්පබරවාරි 

(37)  අපට ශ්තාරතුරු ලැශ්බන මාධයයකි.      වතුසුද්ද 

 

 

➢ පහත ශ්ගායම් ශ්නළීශ්ම් කවිශ්ේ ඉිරි පද 3න ලියන්තන. 

    රන්ත දෑකැි ශ්ගන නිි          සැරශ්සනවා 

(38) ................................................................................................ 

(39) ................................................................................................ 

(40) ................................................................................................ 

 

➢ ප්රශ්ේනවලට ගැළශ්පන ිළිතුරු ශ්තෝරා යටින්ත ඉරක් අඳින්තන. 

(41)  “පාසේකු මංගලයය  පවත්වනු ලබන්තශ්න්ත,

 1. ශ්කෝවිශ්ල්  2. ක්රිසේියානි පල්ලිශ්ේ  3. මසේිදශ්ේ

(42)  වැල්වල සෑශ්දන කරලකි.

 1. බණ්ඩක්කා  2. වම්බටු    3. දඹල
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(43)  ගෘහ ආශ්රිත පරිසරශ්ේ ගැවශ්සන සශ්තකි.

 1. මකුළුවා   2. බල්ලා    3. පූසා

(44)  දිවා අහශ්සේ දක්නට ශ්නාලැශ්බන ශ්දයකි.

 1. ඉර    2. හඳ     3. වලාකුළු

(45)  අතීතශ්ේ ශ්තාරතුරු හුවමාරු කරගත් ක්රමයක් ශ්නාශ්ේ.

 1. දුම්ගැසේවිම  2. හූ හඬ    3. ශ්ටලිශ්ම්ල්

(46)  දිව ශ්යාදා ගනිමින්ත ශ්ගාදුරු අල්ලා ගනියි.

 1. බල්ලා   2. ශ්ගම්බා    3. වඳුරා

(47)  බීම ශ්බෝතල්වල අධික සීනි සහිත බව ශ්පන්තවීමට ශ්යාදා ශ්ගන ඇි ව ණය

 1. කහ පාට   2. ශ්කාළ පාට   3. රතු පාට

(48)  ඇස හා කන යන ශ්දශ්කන්ත ම ශ්තාරතුරු ලැශ්බන මාධයයකි.

 1. ගුවන්ත විදුලිය  2. රූපවාහිනිය   3. දූරකථනය

(49)  ආහාර ව ග අිරිසිදු කරන සශ්තකි.

 1. ශ්ගමැසේසා  2. ගිරවා    3. බල්ලා

(50)  පාසශ්ල් ඔබශ්ේ යහළුශ්වකුට අනතුරක් සිදු වූ විට ඔබ එය ප්රථමශ්යන්ත

   දැන්තවිය යුතු වන්තශ්න්ත,

 1. යහළුවන්තට   2. පන්ති භාර ගුරුතුමාට  3. විදුහල්පිවරයාට 

 

➢ අසා ඇි ප්රශ්ේනවලට ිළිතුරු ලියන්තන. 

(51)  ශ්ාක වැඩිමට අවශ්ය සාධක 2ක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(52)  පාසශ්ල් ප්රධානියා කවු ද?  .................................................................... 

(53)  ව තමානශ්ේ ශ්තාරතුරු හුවමාරු කරගන්තනා උපකරණ 2ක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 
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(54)  නිශ්වසේ ආශ්රිතව ඇි කරන සතුන්ත ශ්දශ්දශ්නකුශ්ේ නම් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(55)  ශ්ද්දුන්තනක ඇි පාට ගණන කීය ද? ..................................................... 

(56)  අපරාධකරුවන්ත ඇල්ලීමට පුහුණු කරන සතාශ්ේ නම ලියන්තන. 

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

(57)  ිෂේඨය අඩංගු ආහාර ව ග ශ්දකක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(58)  ශ්පෞද්ගලිකව පරිහරණය කරන භාණ්ඩ 2ක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(59)  තවාන්ත කර පැළ ලබා ගන්තනා ශ්ාක ශ්දකක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(60)  ශ්රී ලංකශ්ේ සිටින ජන ව ග ශ්දකක් ලියන්තන. 

 1................................................... 2................................................... 

(61)  කවි පද සම්පූ ණ         කරන්තන.

     රන්ත රඹුටන්ත ගසේ   ශ්දකයි

     වලි කුකුළන්ත පසේ   ශ්දනයි

1. ...............................................................................

 2. ...............................................................................

(62)  ආහාර ගැනීශ්මන්ත පසුව අනුගමනය කළ යුතු යහ පුරුදු 2ක් ලියන්තන.

1. ........................................................................................................... 

         2. ........................................................................................................... 

(63)  මදුරුවන්ත මගින්ත ශ්බෝවන ශ්රෝග 2ක් ලියන්තන. 

 1. ................................................... 2. ................................................... 
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(64)  ගසේවැල්වලින්ත ලැශ්බන ප්රශ්යෝජන 2ක් ලියන්තන. 

1. ........................................................................................................... 

         2. ........................................................................................................... 

(65)  වැඩ පහසු කර ගැනීමට නිවශ්සේ දී ශ්යාදා ගන්තනා විදුලි උපකරණ 2ක්  

        ලියන්තන. 

1. ........................................................................................................... 

         2. ........................................................................................................... 

(66)  ඔබ පාසශ්ල් ඉිහාසය ගැන වගන්ති 2ක් ලියන්තන. 

1. ........................................................................................................... 

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

         2. ........................................................................................................... 

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

 


