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 ප්ර්න සියල්ට ම පිළිතුරු වපයන්න. 

 01 සිට 10 ශ්ෙක් ප්රනනලට නිලැරදි පිළිතුර ශ්ෙෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.  
 

01. සිෙ සුලඳත්වීශ්ේ ක්රියාරාරරේල තුන්ලන අලවනවාල ලන්ශ්න් ,  

(i) ප්රාර්ථනවනාල    (ii)  උදානය                  (iii)  අධිනඨානය 

 

02. රාජ්ය යයෙනයක් ශ්න ලන්ශ්න් , 

(i) ප්රාශ්ීය ය ශ්මරේ රාර්ථනයාය  (ii)  සුපිරි ශ්ලශ්ෂ වැ          (iii) ශ්ඳ ලීසිය 

 

03. ාර ඳත්ර ශ්ය දා ශ්නන ෙම නිලශන වාදා නන්ශ්න් , 

(i) ලඳුරා ය.                (ii)  කුඹා ය.                     (iii)  දිමියා ය. 

 

04. ාර ශඳුනා නැනීශ්ේ ක්රියාරාරරශ්ේ රවුශ්ේ නමන් රරමින්, ඳැෂෑටියර නමක් කියූවිට ලශාම රෂ යුත්ශ්ත්, 

(i) එර ෙැන සිටශ්නන සුෂඟට ලැශ්නන යරාරය නිරඳනය කිරීම 

(ii) බිම ලාඩි වී හිව ෙරමක් ඳශත් ශ්ර ට ශ්නන සිටීම 

(iii) දෑත් ශ්ඳ ශ්ෂ ලට ෙබා ශ්ඳ ශ්ෂ ලට වමාන්ෙර ල යරුක්කුලක් ශ්ව වැදී සිටීම     
 

05. ඳාද ඇති ඒත් පියාඳත් නැති රවුද මම, 

(i) ගිරලා        (ii)  නැඩවිා            (iii)  බමා 

 

06. ඳශත් බිේ ශ්න ඩ කිරීම නිවා ඇතිවිය ශැකි වනලභාවිර අනතුරකි, 

(i) නායයාම    (ii)  නංලතුර             (iii)  භූමිරේඳා 
 

07. අයිවන රැටයක් ඉක්මනින් දියලන්ශ්න් , 

(i) උණු ජ්ශ්ේ ය.                        (ii)  වාමානය ජ්ශ්ේ ය.         (iii)  ය ෙ ජ්ශ්ේ ය.        

 

08. ශ්ඳ දු ලාශනයක් තුෂ දක්නට ශ්න ැශ්බන පුලරුලකි, 

(i)  පජ්ය ඳක්ය වශා ශ්ලන්රර ඇෙ       (ii)  දුේබීම ෙශනේ          (iii)  නිනබ්දලන්න   

 

09. වීදුරු ශ්බෝෙයක්, යරඩ ඇණ ශ්දරක්, ෙංගුවන නක්, ලී ඳටියක් ශ්ය දාශ්නන වෑදිය ශැක්ශ්ක්, 

(i) ජ් ශ්රෝදය                        (ii)  සුෂං ටරය                 (iii)  පියාඹන රඩදාසි කුරුමා 

 

10. සිසුන් රවුශ්ේ සිට අත් අමාශ්නන රරනු බන ක්රීඩාලක් ලන්ශ්න් , 

(i) ශ්බෝෙයට ලතුර පිරවීම (ii)  මීශ්යෝ උගුට ශසුරර නැනීම     (iii)  අනල රරත්ෙශ්යන් යාම 
( කුණු 2 X 10  = 20 ) 

4 

1 

මි.3

ld,h meh 1 මිks;a;= 30   

පරිවරය 

දෙලන ලාර පරීක්ණය  - 2019   

Edu
ca

tio
n  

NCP - w
ww.ed

nc
p.l

k

https://pastpapers.wiki/


Page 2 of 4                                                                                                     4 ශ්රේණිය -  ඳරිවරය                                                                         අශ්නක් පිට බන්න 

 

02. පශත ප්රකාා ශරි න්  ()  කුණ ෙ ලැරදි න්  ()  කුණ ෙ ඉදිරිදයන් ඇති ලරශන තුෂ දයොෙන්න. 

 

1. පුවනෙරාය තුෂ අන් අයට බාධා ශ්න ලන ශ්වේ ශැසිරිය යුතුය.    (..............) 

2. ශ්රී ංරාශ්ජ ජ්ාතිර පුනඳය ලන්ශ්න් නා මයි.      (..............) 

3. ඖධීය ඳානයක් වෑදීමට රණලරා , ශ්බලි යදී මම ශ්ය දා නනී.    (..............) 

4. අධිර රුධිර පීඩනය ශ්බෝ ශ්න ලන ශ්රෝනයකි.      (..............) 

5. යශ්ෝර වංඥා පුලරුලර ඉශළින් ම ඇත්ශ්ත් ශ්ර ෂ බමබයයි.    (..............) 

6. ගිශ්රන් ගිරට ඳැන ැගුේ ශ්ව යා ......... ශ්මය ශනුමා ලන්නශ්ේ ශ්ර ටවකි.   (..............) 

7. රවායනිර ශ්ඳ ශ්ශ ර ශ්යදීම වතුන්ශ්ේ ඳැලැත්මට හිෙරර ය.    (..............) 

8. රත්න දීඳ ජ්න්ම භූමි ........... ගීෙය ඳණ්ඩිත් ඩබ්.ඩී.අමරශ්ීල මශො නායනා රරයි. (..............) 

9. ජ්ාතිර ශ්ර ඩිශ්යහි ශ්බෝශ්ර ෂ ලර්ථනණලත් රර ඇත්ශ්ත් ශ්ර ෂ ඳාටින් ය.   (..............) 

10. වරේඳ ශ්රෝනය ශ්බෝලන්ශ්න් ශ්රෝන ලාශර පුීනශ්යකු  මගිනි.   (..............) 

 

( කුණු  2 X 10  = 20 ) 

 

03. ගැෂදපන දවේ යා කාරන්න. 

      1. ජ්ය වතු ක්ණයක් ශ්න ශ්ජ                                  ශ්රශ්වම 

      2. මම පිපීමට රායක් ශ්න මැති ාරයකි                                             ශ්රෝය 

      3. රීරය ලර්ථනධනය රරයි                                               ඒප්රණය 

      4. යශාර වරවන රරන්නන්ශ්ේ ඳවිත්රොල සුරකියි                           මී කිරි 

      5. වමනයාශ්ේ ජීලන චක්රශ්ේ අලවනවාලකි                         ශැඩය 

                                                                                                                                           ( කුණු  2 X 5  = 10 ) 

 

04. ලරශන් තුෂ ඇති ලචන දයොො දගන පශත ව ඳශන් රපදේ දකාොටව් න් කාරන්න. 

     ( පුන්රව , වී රරම , ධර්ථනම චක්රය , රඩුල අතින් නත් සිංශයා , ඉර ශා ශ , ඳා ශ්ඳති ) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ( කුණු  2 X 6  = 12 ) 

E ................................................................ 

D ...................................................... 

C ...................................................... 

A  ...................................................... 

B  ...................................................... 

F ................................................................ 
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05. ලරශන තුළින් සුදුසු ලචනය දයොො  හිව්තැන් පුරලන්න. 

(  ඳාරිවරිර ,  ප්රමිති කුණ  ,  කිණිහිර  ,  විදුලි ඳන්දමක්  ,  ඳරානනයට  ) 

 1. මමල  ..............................................................  දායර වීම වතුන්ශ්නන් ාරලට සිදුලන යශඳෙකි. 

    2. රේමම රර්ථනමාන්ෙශ්ේ දී  ............................................................... භාවිෙයට නනියි. 

    3. අඳ නන්නා යශාර ..................................................................... ශ්ශේතු නිවා අපිරිසිදු ශ්ලයි. 

    4. රාත්රී රාශ්ේ නමන් යන විට ............................................................................ රැශ්නන යා යුතුය. 

    5. භාණ්ඩයක් මිදී නැනීශ්ේ දී  .......................................................................... තිශ්බ් දැයි බැලිය යුතුය. 

.                         ( කුණු 2 x 5 = 10 ) 
 

06.  රඳ වටශන් ශඳුනා ශ්නන නේ රරන්න. 

    i.                                                                                             ii. 

 

 

 

 

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

  iii.                                                                                          iv.                              

 

 

 

 

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

                          ( කුණු 2 x 4 = 08 ) 

07.  පිළිතුරු ලියන්න. 

    1. රඳශ්ේ දැක්ශ්ලන ශ්මන්සුල මවා අංරාර රර නැනීමට අලය ලන මැුමේ ක්රම ශ්දරක් ලියන්න.                                                                 

                                                                          

                                                                      i.   ......................................................................................... 

                                                                     ii.   ......................................................................................... 

    2. අනාරක්ෂිෙ වනවාන 2ක් ලියන්න. 

    i. .............................................................................................................................................................. 

    ii. .............................................................................................................................................................. 
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   3. රඳශ්ේ දැක්ශ්ලන ඳරිදි ශ්ෝශ ශැන්දක් මෙ තිශ්බන ජ්ය, ඉටිඳන්දේ දැමට අමා රත්රෂ විට  ඔබට   
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