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I  ක ොටස 

01. iv.සමශ් ාළ 

02. iv.ඝණ්ඨාර 

03. i. ශ් ාට්ඨාස 

04. iii. ළපලු 

මුලින් දී ඇති පදයට අර්ථශ්යන් සමා  පදය ශ්ත්ෝරා යටින් ඉරක් අදින් . 

05. iv.දියුණුව 

06.iii.නිපුණ 

07. පහත් සඳහන් වච වල ශ්යදී ඇති පිල්ලම් නිවැරදිව  ම්  රන් . 

 සරු:- ශ් ටි පාපිල්ල   උදෘත්:- ගැට ඇලපිල්ල . 

08. සහස ර 

09. සලිලාර 

10. අධම,  ඩිසර 

11. iii 

12. II.  

13. IV.  

14. iii. 

15. ii. 

16. iii.  

17.  iii. 

18.  ාන්ත්ාවක් 

19. පිවිසයා ය. 

20. iv.          (ලකුණු 02) 
 

II ක ොටස 

i. සුදුසු ශ්ේමාව ට ලකුණු ලබා ශ්දන් . 

ii.  

 ආ ර්ෂණිය මාත්ෘ ාවක් ශ්යාද  ශ්ලස, 

 පැහැදිළි අේ අකුරු භාවිත්  ර  ශ්ලස, 

 සිංසේ ාර  සටහ ක් ඇතුළේ  ර  ශ්ලස, 

 ප්රධා  සරසේත්ලය සහිත් වාර්ත්ාවක් ඉදිිපපේ  ර  ශ්ලස, 

 නිරවුල් ශ්ලස භාෂාව භාවිත්  ර  ශ්ලස, 

 අර්ථවේ සහ නිවැරදි  රුණු ඇතුළේ  ර  ශ්ලස, 

 සිංක්ිප්ත්ව ඉදිපපේ  ර  ශ්ලස, 

 ඡායාරූප සහ චිත්ර ඇතුළේ  ර  ශ්ලස, 

 දි පත්ා පුවේපත්  මුල් පිටුශ්ේ ආ ෘතිය අනුව ස ස  ශ්ලස, (...........වැනි පිළිතුරක්) (ලකුණු 02) 

 

fojk jdr we.hSï jevigyk - 2020 

isxy, NdIdj yd idys;Hh 7 fY%aKsh 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

ms<s;=re m;%h  
 

u; =.u wOHdmk l,dmh 
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iii. පුවේපේ, සඟරා, ශ්පළ ශ්පාත්, අන්ත්ර්ජාලය, පාසශ්ල් ඇති පුවරු ලිපි     (ලකුණු 02) 

iv. සුදුසු විශ් ේෂාිංගයන්ට ලකුණු ලබා ශ්දන් .     (ලකුණු 04) 

v.  

 අන් මත්වලට සවන් දීම/ ගරු කිරීම, 

 ඉවසීම, 

  ණ්ඩායම් හැඟීම, 

 චිේත්ශ්ේග  ළම ා රණය, 

 සුහදශීලී බව,     (ලකුණු 04) 

vi.  ාලය මදි වීම, 

අව ය ්රවය ශ්ග ැවිේ  ැති වීම,      (ලකුණු 02) 

02. හැදින්වීම, ආරම්භය, රච ා  රීරය (අදාල  රුණු), අවසා ය ය  රච ා සැකිල්ල ඔසේශ්සේ ශිල්ීය උපක්රම ම ා 

ශ්ලස භාවිත්  රමින් මාත්ෘ ාවට අදාළව සාරවේ ව  රුණු ශ්ගාණු  ර තිශ්ේ  ම් ලකුණු ලබා ශ්දන් . 

( ලකුණු 14) 

03. විධිමේ ආ ෘතිය භාවිත්  රමින්, සිංක්ිප්ත් සහ වයක්ත් ශ්ලස මාත්ෘ ාවට අනුව ලිපිය ස සා ඇේ ම් ලකුණු

 ලබා ශ්දන් .           ( ලකුණු 10 ) 

04.  

I. දිසාපාශ් මාක් අදුරුතුමා 

II. මෑලි සේියට 

III. පන්සය ප සේ ජාත්  ශ්පාත්. 

IV. වීරසිංහ ප්රතිරාජ ඇමතිතුමාශ්  ඉල්ලීම ට අනුව.      (ලකුණු 10) 

 

05.  

I. ශ් සාබා දශ්හමහි අසිපය / පිපසශ්රයහි සුන්දරේවය/ ගැමි සිපයාව 

II.  

 ගසේ වැල් :- තුරුලිය 

 මල්  :- පුෂේපයන් 

 කුරුලු  :- සශ් යාේ    

III. ශ් වසක්/ මැයි 

IV. ශ් ෝකිල කූජ ය ශ්වසක් ශ්වසක් යැයි කිය වා වැනිය.  

දිශ් න් දි  ශ්මෝරා වැ ශ්ඩ  සඳ ශ්වසක් ළඟයි කිය වා වැන්  

V. වුශ්ණ්ය. 

(ලකුණු 10) 

05.  

ලන්ද පුරා හනි හනි ට 

ඇවිදි  මශ්ග අම්මා 

අත්ට ශ්වරළු ඉ ට පළා 

 ශ් ලා ශ් ගශ් යි අම්මා 

 

රෑ ශ් ානිදා පන් පැදුරට  

රටා පුර  අම්මා 

ශ්හට හිරු ළග මල් පූදි   

ස ා ශ්පාදයි අම්මා..         (ලකුණු 10) 
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06.  

හරහට 

1.මා වසිංහයන්ශ්  පැදි ශ්පළක් ශ්පළ ශ්පාශ්ත්හි ශ්ම මින් දැක්ශ්ේ. 

2.  ල්පය යන් ට සමා  පදයකි. 

3. පපුව යන් ට සමා  පදයකි. 

4. ශ්පෞද්ගලි  යන් ට සමා  පදයකි. 

7. ත්රුව යන්ශ් හි බහු වච  පදය යි. 

 

 

 

පහළට 

1. චිේත්ා ර්ෂණීය, රමණීය ය  අරුත් ශ්දයි. 

5. අතීත් ජ  සමාජශ්යහි පුද්ගලශ්යකු මිය ගිය පසු ශ්දණ අභියස හිඳ කියැවූ  ශ්පාත්කි. 

6. රථය පදවන් ා යන් ට ශ්යශ්ද  ත්නි පදයකි. 
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ප  4ශ්පා    දු 

ලු 

 

  7ත්   රු 


