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➢ ශ්ේදය කියවා පිළිතුරු ප්රශේනවලට පිළිතුරු ලියන්න. 

අහස පුරා ඒ ශ්ේ අත සරුංගල් පා ශ්වයි. ළමයි සරුංගලයක් සෑදීමට තීරණය 

කරති. සමන්, උතුළ, මනුති, ශශ්නත් සහ ඉමන්ි ශ්හාඳ යහළුශ්වෝ ශ්වති. සමන් 

ඉරටු සුද්ද කරයි. උතුළ ඒ ඉරටු එකට තබා ගැට ගසයි. මනුති සවුශ්කාළ කපයි. 

ශශ්නත් පාප්ප සාදාශ්ගන එයි. සමන් සවශ්කාළ අලවයි. ඉමන්ි රැලි කපා ශ්දයි. 

උතුළ සහ ශශ්නත් ඒවා අලවති. සමන් සරුංගලයට නූල් දමයි. ළමයි සරුංගලය 

සාදා අවසන් කරති. ළමයි සරුංගලය ශ්ගන ශ්වල් ඉපනැල්ලට යති. 

(01)  අහස පුරා ඒ ශ්ේ අත පාශ්වන්ශ්න් ශ්මානවා ද?  ......................................... 

(02)  ළමයි තීරණය කශ්ළේ කුමක් ද? ................................................................. 

(03)  ඉරටු සුද්ද කශ්ළේ කවු ද? ........................................................................... 

(04)  මනුති කශ්ළේ කුමක් ද? ............................................................................. 

(05)  ළමයි සරුංගලය ශ්ගන ගිශ්ේ ශ්කාතනට ද? .............................................. 

(06)  ික් ඉසේපිල්ල සහිත වචනයක් ශ්ේදශ්යන් ශ්තෝරා ලියන්න. ........................ 

(07)  සමානා ථ පද ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න 

         ගුවන...................................... මිතුශ්රෝ ............................................ 

(08)  විරුද්ධා ථ පද ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න. 

         නරක...................................... යට................................................... 

(09)  මු ධජ අක්ෂරයක් ශ්යදුණු වචනයක් ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න. 

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

(10)  අප්රාණවාචී නාමපදයක් වචනයක් ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න. 

 ........................................................ 
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(11) පහත වගුව සේූ ණ කරන්න. 

ඒකවචන බහුවචන 

 

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

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

සරුංගලය 

නූල 

 

ළමයි 

ඉරටු 

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

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

 

(12) ඉහත ශ්ේදශ්ේ ක්රියා පද ශ්දකක් ශ්සායා ලියන්න. 

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

(13)  ප්රාණවාචී ඒකවචන වැකියක් ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න. 

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

(14)  ප්රාණවාචී බහුවචන වැකියක් ශ්ේදශ්යන් ශ්සායා ලියන්න. 

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

                      

➢ නිවැරි අක්ෂරය ශ්සායා එය යටින් ඉරක් අඳින්න.  

ගා........ව      ( තා / ථා )  මශ්හෞ..........ධ   (ශ  /  ෂ ) 

ත.........ගය   ( යා / )  ශීතකර ..........ය (ණ / න )

කූ.........යා  ( බි  /  ඹි )  පෘ...........විය (ථි  /  ති )

තීර..........ය (ණ  /  න)  ප්රදර්............නය ( ෂ  / ශ )

ත...........ශ්කාළ (ණ  /  න)  පා...........ණ (   /  ) (1 x 10 = 10) 

➢ පහත සංශ්ක්තවලින් කියශ්වන ශ්ද් ලියන්න. 

 

 

 

 

.................................................. ..................................................... 
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➢ විරාම ලක්ෂණ ශ්යාදා නැවත ලියන්න. 

1. කවුද ආච්චි අේශ්ේ ශ්කෝච්චිය පදවන්ශ්න්

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

2. ආයුශ්බෝවන් සභාශ්වන් අවසරයි

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

➢ පහත වැකිවල ඉරි ඇඳි පදය පමණක් ලිඛිත බසන් ලියන්න. 

1.  මම පාඩේ කරනවා.   ...........................................

2.  ළමයි පාසල් යනවා.  ...........................................

3.  සහන් මුහුණ ශ්සෝදනවා. ...........................................

4.  අපි සතුටින් සටිනවා. ...........................................

5. වලාකුළු පාශ්වනවා.  ...........................................                          

➢ පහත නාම පද ව ග කර වගුශ්ව ලියන්න. 

කුකුළා,    ශ්පාත,   ගුරුවරයා,   මල,   ශ්රෝහල,   මහනුවර,   නිමල්,   කටුසේසා, 

පනාව,   අලියා,   මාමා,   පාසල 

        

➢ පහත වගුව සේූ ණ කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුද්ගල නාම සත්ත්ව නාම ද්රවය නාම සේථාන නාම 
    
    

    

පුරුෂ ලිංග පදය සේී ලිංග පදය 

 

විදුහල්පතිතුමා 

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

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

කුකුළා 

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

 

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

මුව ශ්දන 

සංහ ශ්ේනුව 

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

වවදයවරිය 
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➢ ශ්පළ ශ්පාශ්තන් දී ඇති ප්රශේනවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

1.  අශේව පැටියාට ගශ්ෙන් එශ්ගාඩට යා හැකි බව පැවසුශ්ව කවු ද? 

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

2. “පසඳු එනකල් මම රජ ශ්වන්නේ  යැයි පැවසුශ්ව කවු ද? 

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

3. තමා ශ්ගන ආ ශ්රෝදශ්යන් ඉඳිකටු මුියන්ශ්සේ සෑදුශ්ව කුමක් ද? 

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

4. ළමා සමිති රැසේීශ්මහි ලසේසන නාටය ගීතයක් ගායනා කශ්ළේ කවු ද? 

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

5. ශ්කාරවක් පැටික්කිට අකුරු කියවන ලද්ශ්ද් කවුරුන් විසන් ද? 

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

➢ පහත වචනවල ඉරි ඇඳි පිල්ලශ්ේ ශ්හෝ සංශ්ක්තශ්ේ නම නිවැරි ව ශ්සායා 

යා කරන්න. 

 ශ්නෞකාව     ශ්කාේු ශ්දක 

 ගදය      ගැට ඇලපිලි ශ්දක 

 වදවය      යංශය 

 වෘත්තය      ගයනුකිත්ත 

 ගෘෘෂා      ගැට ඇලපිල්ල          

➢ පහත ශ්ත්රවිල්ශ්ලහි හිසේ පදය පුරවා එහි පිළිතුර ලියන්න. 

 ගුලක් බලා         රිංගනවා 

 ඒක ඇතුශ්ළ    කැරශ්කනවා 

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

 ශ්ත්රුශ්වාතින් පඩි   ශ්දනවා                  
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➢ පහත වැකි බහු වචනයට හරවා ලියන්න. 

1. මම පන්සල් යමි.  

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

2. කුරුල්ලා පියාසර කරයි. 

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

3. ගුරුවරයා අපට උගන්වයි. 

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

4. සුළෙට ගස ශ්සලශ්වයි. 

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

5. ළමයා පාඩේ කරයි. 

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

                         

➢ පහත අදහසට ගැළශ්පන ප්රසේතාව පිරුළ ලියන්න. 

1. කිට්ටටු පාරක් තිබිය දී දුර පාරකින් යාම 

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

2. සැමවිටම තමන් සමග තවත් අයශ්ේ එකට සටීම 

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

                          

➢ සුදුසු ක්රියාපදය ශ්යාදන්න. 

1. ළමයි පන්තිය පිරිසදු ........................................ 

2. මම නගරයට  ........................................ 

3. අපි කීකරු දරුවන් ........................................ 

4. ශ්ල්නා අඹ  ........................................ 

5. උශ්ද්ට මල්  ......................................... 

6. ශ්ගාවිශ්යෝ කුඹුරු .........................................                 
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➢ ප්රාණවාචී හා අප්රාණවාචී නාම පද ශ්වන් කර දක්වන්න. 

පුටුව  රියදුරා  පෑන  මදුරුවා මාලය වඳුරා 

 

 

 

 

 

➢ පහත ිත්රය බලා  වැකි තුනක් ලියන්න. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

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

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