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(Dip. In Sci. N.I.E./O.U.S.L.) 



I ක ොටස 

ර වින් 

06. අකාරාදිය පිළිතලෂට ඳද තය න  ඇ ප  පිළිතුර තතෝරන්න. 

07.”හිමියණි, ඔහුට වභාල තදනු භැනවි” තභහි ඉරි ඇඳි ඳදය, 

iii. කතරගභ, ගාල්, තංගල්, ඇඹිලිපිටිය    
iv. භඩකපුල, ලේනියාල, ශවක, ඵණ්ඩාරතල 

i. අභනාල, ඊරියතගොල්, උඳුතගොඩ, කෑගල් 
ii. අවිව්වාතේල්, යටියන්තතොට, රත්නපුර, නිවි පග    

i. විධි ක්රියාලකි.    ii. ආශීේලාද ක්රියාලකි.   
iii. මිශ්ර ක්රියාලකි..   iv. පේල ක්රියාලකි. 

* හිව් තැනට සුදුසු පිළිතුර තතෝරන්න.
 
01. ඇවිතන  ගින්නට ............................................ දැම්භා ලතගයි. 
i. තඵොරළු   ii. ලතුර   iii. දර   iv. පිදුරු 

02. කටුව්වතේ කතේ......................................... ඵැන්දා ලාතේ, 
i.මුතු   ii. රත්තරන්  iii.තගජ්ජි   iv.භායක් 

03. අඳ අශෂ  ඳශෂ අය වභග වභගිතයන් සිටිය යුතුය. 
තභහි ඉරි ඇඳි ඳදය 
i. වභාන ඳදයකි.  ii. විරුද්ධ ඳදයකි. iii. යුග ඳදයකි.  iv. නාභ ඳදයකි. 

04. භශප්රාණ අ අරකරක් තය න නැ ප ඳදය  තතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
i. ශීඝ්රගාමී   ii. තගෞරලය   iii. අභිනන්දන  iv. ප්රාේථනා 

05. අක් යාවය  නිලැරදිල ලියා ඇ ප ලචනය ලන්තන්, 
 

i. නි්ප   ii. කභණ අාකරණ අය   iii. ඳරිඝණ අකය iv. ප්රථිපය

08. ඳභාතලා ලැශැඳන් ලැහි ලාතේ, 
i. පේල ක්රියාලකි.   ii. මිශ්ර  ක්රියාලකි.   
iii. විධි ක්රියාලකි.   iv. ආශීේලාද ක්රියාලකි.
 
09. වද යන ඳදයට වභාන ඳදය යටින් ඉරක් අදින්න. 
i. දියතනත   ii. සුරභග   iii. නිවයුරු  iv. වශවක්ර
 
 



     තභහි ඉරි ඇදි ඳදය,

 i. රඳකයකි.  ii. උඳතම්යකි.   iii. ඉඟි ලැකියකි.  iv. උඳභාලකි. 

11. ඔහු තගට තගොඩ  වවිගව භල්ලිත් නංගිත් දුලතගන  .......................................... 
i. ආතේ ය.   ii. ආශ. iii. ආලාය.  iv. ආතලමු. 

12. හිත ඇත්නම් ඳත රකඩාද යනු. 
i. ප්රවථ්ාල පිරිෂකි.   ii. ඉඟි ලැකියකි.    
iii. රුඩියකි.    iv. ආප්තතෝඳතද්යකි. 

13. වභන් පිච්ච භල් ඉහිරුණු නිල් තණ අතකොෂ පිට්ටනියක් ලතගයි “අශව  අන්න ඵනු”  

14. එව්.භහින්ද හිමියන් රචනා කරන ද ඳදය කෘ පයක් තනොලන්තන්, 
i. රාත්රිය     ii. කේමිණි    
iii. ංකා භාතා    iv. කවි සිළුමිණ අ 

15. “තඳත්වභ” නල කතාල රචනා කරන ද්තද්, 
i. භාේටින් වික්රභසිංශ    ii. ඇව්.භහින්ද හිමි    
iii. ලීල් ගුණ අතවේකර භශතා    iv. භශගභ තවේකර  භශතා
 
16. දැන්වීම් ඳත්රයක අනිලාේය ්ෂණ අයක් තනොලන්තන්, 
i. වංක්ෂිප්ත ඵල    ii. ආභන්ත්රණ අය    
iii. වර ඵල    iv. ආකේණීය ඵල
 
17. ජීල දත්ත ඳත්රිකාලක ලැදගත්භ අංගය  ලන්තන්, 
i. ලිපිනය ii. ජා පය   iii. ජන ලේගය    iv. මුරකරු වභග නභ

18. නූතන ඉන්දියානු කා ත්ෂේත්රතේ  පුතරෝගාමියා තව ශඳුන්ලන්තන්, 
i. ජලශල්ාල්තන්රු   ii. රවීන්ද්රනාත් තාතගෝේ    
iii. භශත්භා ගාන්ධි   iv. ඵේට් රන්ඩ් රවල් 

19. ගත්කරු  ගුණ අදාව අභරතවේකර සූරීන්තේ තකටි කතාලක් තනොලන්තන්. 
i. තදඳා තනොද්තදෝ    ii. රතු තරෝව භ    
iii. ජීලන සුල    iv. විල් තතර භරණ අය 

20. ද්ෂ තකටි කතා කරුලා තභ නිේභාණ අය රවලත් කරන්තන්, 
i. බාාල භගිනි.    ii. සිද්ධි භගිනි.    

iii. අලව්ථා භගිනි.   iv. චරිත භගිනි. 

08. ඳභාතලා ලැශැඳන් ලැහි ලාතේ, 
i. පේල ක්රියාලකි.   ii. මිශ්ර  ක්රියාලකි.   
iii. විධි ක්රියාලකි.   iv. ආශීේලාද ක්රියාලකි.
 
09. වද යන ඳදයට වභාන ඳදය යටින් ඉරක් අදින්න. 
i. දියතනත   ii. සුරභග   iii. නිවයුරු  iv. වශවක්ර
 
10. ”නින්දාල” යන ඳදයට විරුද්ධාේථය තදන ඳදය තතෝරන්න. 
i. අතගෞරල   ii. නම්බුල   iii. ප්රංවාල   iv. නිේභීත 

 
10. ”නින්දාල” යන ඳදයට විරුද්ධාේථය තදන ඳදය තතෝරන්න. 
i. අතගෞරල   ii. නම්බුල   iii. ප්රංවාල   iv. නිේභීත 



 

ii තකොටව 

1 ශා 2 යන ප්ර්න ඇතුළුල තලත් ප්ර්න තුනකට පිළිතුරු වඳයන්න.  

 

(රකණු 20) 

    කාතගන් අවන ද්දක්ද? 

 

03. ඔඵ ඳරිවර නියමු බට කණ්ඩායතම් වාභාජිකයරක යැයි සිතා තඳොලිතීන් බාවිතතයන් ලන    
     ශානි  වශ විකල්ඳ ඇසුරුම් භාධය පිළිඵල ප්රජාල  දැනුලත් කිරීභට සුදුසු දැන්වීම්     
     ඳත්රිකාලක් වකව් කරන්න. 

ii. සුන්දර රාත්රිය 
iii. භතේ භේ බිභ ශ්රී ංකා 
iv. උත්වාශතයන් දුක ජය ගනිමු. 
v. තද්ශිත තඳොතශොවත් ඳවුක දරුතලක් උවව ඳාවක අ් ධයාඳනය ඵන ඔහු ඉතගමටභට ඉතා ද්ෂය. 
ඳාවතල්  ඳලත් ලනු ැබූ නල නිඳැයුම් ප්රදේනයට  ඔහුද  වශබාගි විය. තභභ කරුණු ගැන අලධානය 
තයොමු කරමින් කතාලක් තගොඩ නගන්න. 

i. ආලා ආලා අවුරුදු ආලා 

(රකණු 10)

* ඳශත වශන් භාතෘකා අතුතරන් එකක් තතෝරා තගන ලචන 150 කට තනොලැඩි රචනාලක් ලියන්න. 

i. වාම්ප්රදායික තයදුම් යනු රකභක් දැයි තකටිතයන් ශඳුන්ලන්න. 
ii. වාම්ප්රදායික තයදුම් බාවිතතේ  ඇ ප ප්රතයෝජන තදකක් ලියන්න. 
iii. තභභ ක්රියාකාරකම් කිරීතම් න ගුරුතුභාතගන් තශෝ ගුරුතුමියතගන් ඔඵට ැබුණු  උඳතදව්  
     තදකක් ලියන්න. 
iv. වාම්ප්රදායික තයදුම් බාවිතයට තයොදා ගත ශැකි අලව්ථා තදකක් ලියන්න. 
v. ඔඵ ඉතගන ගත් වාම්ප්රදායික තයදුම් තදකක් ලියන්න. 

1. ඳන් ප කාභරය තුෂ ඔඵ විසින් සිදු කරන ද කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් ඇසුරින් ඳශත     
    දැක්තලන ප්ර්න ලට   පිළිතුරු වඳයන්න. 

(රකණු 10)

තඳොතෂොතේ සුදු භල්  

iv. (අ)  ඳතවන්අලර ගිරි නැටිතයන් ලැතටන  ක 

           විලිරකන් සුරත්ඳ ලැනි තම් රිවි         භඩ          

          තභභ ඳදය තකොටව උපුටා  ගන්නා ද වංතද් කාලය නම් කරන්න. 
  (ආ)  ඉරි ඇඳි තකොටතවේ අේථය ලියන්න. 

 

iii.  අශතවේ තරු ලැල්   පිරිා 

     එභ ඳාඩභ උපුටාගත් ඳරිලේථන කෘ පය  නම් කරන්න. 

 පිපිා 

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

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

තභභ ඳදයතේ  ඉ පරි ඳද තදක වම්පේණ අ කරන්න. 

තභභ ඳදය ඇතුෂත් ඳදය ඳං පය රචනා කරන ද්තද් කවුරුන් විසින් ද? 

ii. යුද්ධතේ  තේදනාල ඔහුතේ ශද ඳත්ටභ කිදා ඵැව්තවේ ය. 
           තභභ තකොටව ඇතුෂත්  ඳාඩතම් නභ ලියන්න.

04. ඳශත  දැක්තලන එක් එක් තකොටව් කියලා අවා ඇ ප ප්ර්න ලට  පිළිතුරු ලියන්න.

 i. “තම් ඇත්තටභ ඔතශේ ඵත් කෑතේ තභොනලා එක්ක ද?” 
තම් ප්රකාය කවුරුන් විසින්   



 

v. “තශට උතද් දශයයි  පශට තභයි අලුත අවුරුදු උදාල සිද්ධ තලන්තන්” 

තභභ ප්රකාය කරන ද්තද්කවුරුන් විසින්ද? 
තභභ තකොටව උපුටා ගන්නා ද ඳාඩතම්  නභ ලියන්න. 

05. මුලින්  න  අ්ෂරය ඇතුෂත් ලන තවේ ලචන 2 ඵැගින් ලියන්න. 

06.  න ඇ ප ඳදය ඳාඨ අදාෂ ඳරිදි ලගු ගත කරන්න.

1.   බ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

2.   ධ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

3.   ථ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

4.   ඨ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

5.  ණ අ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

6.   ෂ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

7.   ඝ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

8.     i. ………………………….  ii. ………………………………. 

9.     i. ………………………….  ii. ………………………………. 

10. ඛ  i. ………………………….  ii. ………………………………. 

 i. ලනාන්තතේ ලන වපු භල්  පිපීයන් 
ii. “තප්රේභලන්ත දරුතලනි භා හිදිනු කන් තයොභා” 
iii. ගනු අලවර එනිරදු සිරි ඳතුල් ලැ 
iv. කැතල්  පතඵන තකොයි  තද්ලත් රව තේලා 
v. “තනොකරන් භා පුතුතන්  තම් වටනා” 

(රකණු 10)

(රකණු 10)

(රකණු 10) 
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RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

Richmond College 
 

8 ශ්රේණිය 

කාලය පැය ශ්ෙකයි. 

 ßÉukaâ úoHd,h  
 

First Term Test - 2020 

isxy, NdIdj yd idys;Hh 

නම / අංකය : ......................................................... 

m<uq jdr mÍlaIKh - 2020 

I න ාටස 

 ප්රශ්නෙ ියය්ලට   පිිතුරු  සපයන්ෙ. 

   I න ාටනසන එක් ප්රශ්නෙය ට ලුණු  නක ක් ිමිවන.. 

 

 හිසේතැන් පුරවන්න. 
(01) (i) ළ යි .................  (ii) තාන්ෙ ................................   

(02) (i) .................. බරි  (ii) සු       ................................ 

(03) (i) .................. නක ට  (ii) ියතා     ................................ 

 පහත සඳහන් වාකයවල රි   ඳිපපෙ වල  වාා්  ැැපශ්පන ශ්යුමම යිනන් රර්  අිපන්න. 

(04) ෙැඟණියනේ ුණුණ් නින්ක නිසා අම් ාට  ෑ  පිසී ට නොහැකි විය. 

 (i)  තදින් නින්කයෑ .  (ii)  සනව්ප නවලාව  නින්ක 

(iii) නහාඳින් නින්ක යෑ   (iv) නින්ක නොයෑ . 

(05) ඔහු  ටයුුර  රන්නන්  ැත්තට නපා්ල වනේ යැයි ගුු ුරිවය පවසුවාය. 

 (i)  එ ට එ  කී .  (ii)   ැත්තයි නපා්ලයි වනේ 

(iii) ස ගිනයන්  ටයුුර කිරී   (iv) ගැළනපෙ නසන  ටයුුර කිරී . 

(06)   ් සහ නුවන් ජාඩියට මුඩිය වනේ යැයි යහළුනවෝ පැවසුහ. 

 (i)  තරහ  ාරයන් වනේ.  (ii)  නොහඳුෙෙ ිවුරරන් වී . 

(iii) නහාඳට ගැළනපෙ බව  (iv) නොගැළනපෙ බව 

(07) ගන් න ටුව අුණර වනේ ඔහු  නේ රහස ආරක්ෂා  රෙ බව පැවසුන.ය. 

 (i)  සනිර නලස .  (ii)  සැ ට කියෙ බව. 

(iii) තාව ාලි ව.  (iv)  ළ නොහැකි බව. 

 ශ්මම ශ්ේෙශ්ේ ඳතුප්  යුැල පෙ ශ්තෝරා ලියන්න. 

කිරි බණ්ඩා ඉඩම්  ඩම් වල ඇති ඇළ නකාළ ප්රනයෝජෙයට ගනිිවන්  ැලෑව  පා න ාටා  සු්ක ුද්ක  ර වගා 

 රිවන් අත ිවට සු  ර ගත් දිරිය ිවනිනසකි.  

(08) ........................................................ 

(09) ........................................................ 

(10) ........................................................ 

(11) ........................................................ 

(12) ........................................................ 

(13) ........................................................ 

 

 

 

 අක්ෂර විෙයාසය නිවැරදි වයෙය නතෝරා යන්න් ඉරක් අඳන්ෙ. 
 



(02) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 පහත සඳහන් වචන අකාරාදී පිළිශ්වප  සකසේ කර ඳති නිවැරදි වරණය ශ්තෝරන්න. 
 

(14)  

I. න ෝකිල   ාක් ා  නක්තලය  කියත 
II.  ාක් ා   නක්තලය  න ෝකිල  කියත 

III.  ාක් ා  කියත  නක්තලය න ෝකිල 
IV.  ාක් ා  නක්තලය  කියත  න ෝකිල 

 

(15)  

I. ඖෂධ  ඉකල  ඓ ය  තත 
II. ඖෂධ  ඓ ය  තත  ඉකල 

III. ඓ ය  තත  ඉකල  ඖෂධ 
IV. තත  ඉකල  ඓ ය  ඖෂධ 

 

 අ් ෂර විනයාසය නිවැරදි වචනය ශ්තෝරා යිනන් රර්  අිපන්න. 

(16) ආ යාතය  තීක්ෂණ  අර්කය  නරෝපෙය 

(17)  ළ ො රණය  භාශ්ාව  දියුනු  පරිගෙ ය 

(18) නගෝසාව  බයාෙ   ප්රතිලල  පැරුණම්බා 

(19) සබ්ක වි ාසෙය  විනශ්නශ්  වාර්ි  ගිජ්ඣකූටය 

(20) පුශ්නපය  නිශ්නපාකෙය  රක්ෂණය  කක්ිෙ 

 

 

II ශ්කා ස 
 

 ප්රශ්ේන ියය්ල ම පිළිතුු  සපයන්න. 

(01) පහත සඳහන් මාතෘකාවලින් එක්  ශ්තෝරා වචන ශ්ෙසීය  ශ්නාඅඩු රචනය්  ලියන්න. 

I.  කියවීශ්මන් මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. 

II. මා කියවූ ශ්හාඳම ශ්පාත. 

III. මශ්ේ ර  ම  අශ්ේ. 

IV. ියංහල අවුු ුම උ් සවශ්ේ අියි ය. 

(02) ශ්පපශ්පාත ඳසුි න් පිළිතුු  සපයන්න. 

I. ඩංගිරාල බ්  කෑශ්ේ ශ්මානවා සමැෙ? 

II. ජන කතා හා ජන කවිය පැවත එන ආකාරය විසේතර කරන්න. 

III. සම්පප්රොයික ශ්යුමම්ප ශ්ෙක්  ලියන්න. 

IV. රබීන්රනා්  තාශ්ැෝර් මැතිතුමා රව් වූ පෙවිය ලියන්න. 

V. රබීන්රනා්  තාශ්ැෝර් මැතිතුමාජශ්ේ හැ් තෑවන ජන්ශ්මෝ් සවය සඳහා සකසේ කප කෘතිශ්ේ නම 

ලියන්න. 

VI. “අහශ්සේ තු වැ් පිි ලා - ශ්පාපශ්ේ සුුම ම් පිපිලා” යන පෙය සම්පූර්ණ කරන්න. 

(ලුණු  20 x 2 = 40) 

(ලුණු  20) 
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(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

VII.  රාත්රී අහස කවියා සමාන කර ේ වන්ශ්න් මකමක ෙ? 

VIII. “කිි  ශ්ැඩය” ශ්ලස හඳුනා දී ඳ් ශ්්  මකමක ෙ? 

IX. ශ්කාකිසේ, අච්චාු  යන වචන ලැබුණු ජාතීන් ශ්ෙක ලියන්න. 

X. “ශ්ප් සම” කෘතිය රචනා කප කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න. 

(03) පහත සඳහන් ප්රශ්ේනවල  පිළිතුු  සපයන්න. 

I. ඔබ පන්ති කාමරශ්ේ සකසේ කප බි් ති පුව් පත  තැබූ නම ලියන්න. 

II. ඒ සඳහා ඔබ ලබා ුමන් නිර්මාණය මකම් ෙ? 

III. බි් ති පුව් පත සකසේ කිරීම  ගුු තුමිය ලබා ුමන් උපශ්ෙසේ ශ්ෙක්  ලියන්න. 

IV. බි් ති පුව් පත සකසේකිරීශ්ම්පදි ඔබ  මතු වූ ැැ ළු ශ්ෙක්  ලියන්න. 

V. බි් ති පුව් පත සකසේ කිරීශ්ම්පදී ලබාැ්  අ් ෙැකීම්ප ශ්ෙක්  ලියන්න. 

(04) කියවන්ශ්නෝ - දිනන්ශ්නෝ කෘති ඳසුි න් ශ්තෝරාැ්  ප්රශ්ේන ශ්ෙක  පිළිතුු  ලියන්න. 

(01) “ශ්මාක් ” ඔබ අහශ්සන් වැටුණෙ? 

I. රහත කියමන කවුු න් විියන් කාහ  මකමන අවසේථාශ්ේදී පවසන ලද්ේ ෙ? 
II. රහත පාඨශ්ේ ඳතුප්  කෘතිය සහ එම කෘතිය පි වර්තනය කප කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න. 

       (02) “ශ්මානවෙ නංගිශ්ේ අෙ ෙව් ඳඹුල  හෙන්ශ්න්” 

I. රහත පාඨය කවුු න් විියන් කාහ  මකමන අවසේථාශ්ේදී අසන ලද්ේ ෙ? 
II. එම පාඨය ඳතුප්  කෘතිය සහ කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න. 

   (03) “අශ්න් ර් න පැිනශ්යෝ උඔ  ෙැි විය්  ශ්ැන්  ඒකි  කිි  පුශ්ත්  රන්නවා බලන්න මං හි   
               ආසයි.” 

I. රහත කියමන කා විියන් කවුු න් හ  මකමන අවසේථාශ්ේදී කියන ලද්ේ ෙ? 
II. රහත කියමන අය්  කෘතිය හා කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ලුණු  10) 

(ලුණු  03) 

(ලුණු  02) 

(ලුණු  03) 

(ලුණු  02) 

(ලුණු  03) 

(ලුණු  02) 

(ලුණු  10 x 2 = 20) 



 wxl 01 yd 02 m%Yakj, bß we¢ mohg jvd;a ióm woyi fok ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak'

^01& msgrg .sh mshd meñfKk ;=re khkd weÕs,s .ksñka isáhd h'
 ¸' weÕs,a,la w,a,df.k isáhd    ¸¸' i;=áka yd wfmaCIdfjka isáhd
 ¸¸¸' wf;a weÕs,s .Kka lrñka isáhd    ¸¹' oeä wlue;a;lska isáhd

^02& isßu,a fujr úNd.fhka Wiia f,i iu;a jQ nj oek.;a miq Tyqf.a ysfia u,la msmqKs'
 ¸' oeä lkiai,a,g m;a úh'    ¸¸' T¿fõ u,la msmS we;'
 ¸¸¸' oeä i;=gg m;a úh'    ¸¹' u,la lvd T¿fõ .id .;af;ah'

^03& jerÈ wCIr úkHdih iys; mohla wvx.= mo fma<sh f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' wdNrK" Pkaoh" ksIamdok" wlaIsodk    ¸¸' ,laIKh" ksYaYío" l<ukdlrKh" ÈhqKq
 ¸¸¸' ¥IK" mß>Klh" we;a /<" frdamKh   ¸¹' ldKavh" m%;sM," kùlrKh" mqIamh

^04& ksjerÈ wCIr úkHdih iys; mo muKla we;=<;a mo fma<sh f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' ÿIalr" md¾Yajh" uOHia:dkh" wdLHd;h  ¸¸' f.daIdj" ksIaÑ;" .KldêldÍ" iuia;
 ¸¸¸' wlaIr" úreoaO" ;SlaYK" mqkÍlaIK   ¸¹' wdYs¾jdo" uydm%dK" idïm%Odhsl" úfYaIK

^05& wldrd§ ms<sfj< jerÈ f,i fh§ we;s mo fma<sh f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' lmqgd" lnrhd" lerfmd;a;d" fldjq,d   ¸¸' ly" oï" ks,a" r;=
 ¸¸¸' mf;da," mmvï" mßmamq" m¨     ¸¹' jjq,d" jiaid" j÷rd" fõhd
 
^06& wldrd§ ms<sfj< ksjerÈj fh§ we;s mo fma<sh f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' lu,a" wu,a" ksu,a" ru,a   ¸¸' bIdr" muqÿ" uhqr" iyka
 ¸¸¸' k§ld" khkd" ksud,s" kÈks  ¸¹' l¿;r" l=reKE.," lE.,a," l|dk

^07& my; i|yka jpk w;=ßka uydm%dK wlaIrhla fkdfhÿKq jpkh háka brla w¢kak'
 ¸' w¾:h  ¸¸' wdNrK  ¸¸¸' ,Uh  ¸¹' O¾uh

^08& i[a[l wlaIrhla fkdfhÿK mohla iys; mo fma<sh f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' fyd~" y|" wU ¸¸' .Õ" oo" j|  ¸¸¸' fyd|" i|" .Õ  ¸¹' mf~re" mUhd" l|dk

^09& úê l%shd" ñY% l%shd" wdYs¾jdo l%shd ms<sfj<ska fh§ we;s ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' ,nkak" ,nñka" ,efíjd  ¸¸' kgñka" kgkak" kefõjd
 ¸¸¸' msfmajd" msfmkak" msfmñka  ¸¹' b;sfrkak" b;sf¾jd" b;sfrñka

^10& "w,a,mq w;a;;a kE" mh .ymq w;a;;a kE" hk idïm%odhsl fhÿu ljr j¾.hlg wh;a oehs f;dard 
háka brla w¢kak'

 ¸' bÕs jelshls' ¸¸' wdmaf;damfoaYhls'  ¸¸¸' hq., mohls' ¸¹' m%ia;dj msre<ls'

jhU tlNky; khfhz fyt; pj; jpizff; sk; Department of Provincial Education - NWP  jhU tlNky; khfhz fyt; pj; m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j  m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j 

jhU tlNky; khfhz fyt; pj; jpizff; sk; Department of Provincial Education - NWP  jhU tlNky; khfhz fyt; pj; m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j  m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j 

jhU tlNky; khfhz fyt; pj; jpizff; sk; Department of Provincial Education - NWP  jhU tlNky; khfhz fyt; pj; m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j  m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j 

jhU tlNky; khfhz fyt; pj; jpizff; sk; Department of Provincial Education - NWP  jhU tlNky; khfhz fyt; pj; m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j  m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j 

jhU tlNky; khfhz fyt; pj; jpizff; sk; Department of Provincial Education - NWP  jhU tlNky; khfhz fyt; pj; m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j  m<d;a  wOHdmk fomd¾;fïka;=j 
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^11& my; jpkj, w¾:h ysia;ekaj, ,shkak'

 ¸' mqrdfKdala;s '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' ckafuda;aijh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^12& my; i|yka jpk j,g iudkd¾: moh ne.ska ysia;eka ;=< ,shkak'

 ¸' wCIs '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' È<s÷ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^13& my; i|yka jpkj, úreoaOd¾: moh ysia;ekaj, ,shkak'

 ¸' lSlre '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' úhou '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^14& my; i|yka lúfhys we;=<;a Wmudjla yd Wmfïhla fjka fldg ,shd olajkak'
   uf. kx.sf. fmdä   yskdj
   jf.ah fï msÉp   fmdl=r
   wef. lïuq,a fofla   mdg
   fldhskao fï frdai   u,g

 ¸' Wmudj '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' Wmfïh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^15& my; i|yka jdlHj, ysia;ekg .e<fmk ksjerÈ moh jryka ;=<ska f;dard ,shkak'

 ¸' or lmñka isá isßh,;d ''''''''''''''''''''''''''''''' ^l| $ lo& u; ys|f.k .suka yeßhdh'

 ¸¸' wïud w÷r jefgkakg fmr ksjfia ''''''''''''''''''''''''''''' ^myK $ myk& m;a;= l<dh'

^16& my; i|yka moj, wkqla; mo ysia;efkys ,shkak'

 ¸' <uhs '''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' f.dúfhla '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^17& 'wlald foudmshka keueo mdi, fj; fifuka msh keÕ=jdh''
 by; i|yka jdlHfhys bß we¢ moh wh;a jHdlrK j¾.h f;dard háka brla w¢kak'
 ¸' mQ¾j l%shd mohls'   ¸¸' l%shd úfYaIK mohls'
 ¸¸¸' kdu úfYaIK mohls'  ¸¹' ñY% l%shd mohls'

^18& my; i|yka jdlH i|yd iqÿiq w;S; ld, l%shd mo ysia;ekaj, fhdod jdlH iïmQ¾K lrkak'

 ¸' l%Svlfhda l%Svd msáhg '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 ¸¸' l=re,a,d wyfia mshdir ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^19& my; i|yka hq., mo i|yd" iqÿiq mo fhdod iïmQ¾K lrkak'

 ¸' /jqï ''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' uqo,a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^20& my; i|yka lú mo foflka" § we;s mo folg iudk w¾: fok moh ne.ska f;dard ,shkak'
  m;ika wjr.sr keáfhka jefgk l,
  ú,sl=ka iqr;a m, jeks fõ ßú u~,

 ¸' fyd¢ka bÿKq ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ¸¸' niakdysr ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^,l=Kq 2º20 } 40 hs&'
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II fldgi

m%Yak wxl ̂ 1&" ̂ 2& yd ̂ 3& we;=<;aj" m%Yak mylg ms<s;=re imhkak'

^1& my; i|yka m%Yakj,g flá ms<s;=re ,shkak'

 ^i&  rîkaøkd;a ;df.da¾ ;=udf.a fkdfn,a ;Hd.hla ,enQ m%lg lD;sh l=ula o@

 ^ii& t;=ud ljr cd;slfhla o@

 ^iii& my; i|yka jelsfhys mo foll wlaIr úkHdih ifodia h' tu mo fol ksfodia fldg ,shkak'

   —fidr uq, we;a /< oel ìfhka m<d .shy'˜

 ^iv&   —b÷,a n;la fiï fidgq yd fl<;a ,d

   wkd ì§fuka lsisfjla rls;a Èõ˜

  by; moH fomofha i|yka —ì§fuka˜ yd —Èõ˜ hkafkys woyi ,shkak'

 ^v&  my; i|yka lúfhys b;sß mo fol úß;g wkqj iïmQ¾K lrkak'

   úyÕ=ka   ießirhs

   ú,aj, fk¿ï  msìfohs

            ^,l=Kq 2«5 = 10&

^2& my; i|yka ud;Dld w;=ßka tla ud;Dldjla f;dard f.k jpk 150 la muK jk fia rpkhla ,shkak'

 ^i&  lshùfï mqreoao bf.kqug w;aje,ls'

 ^ii& Y%S ,xldfõ iqkaor;ajh iqrlsuq'

 ^iii& kS;s.rel ßhÿfrda wfma ñ;=frda h'

 ^iv& kSfrda.Su;a Èúhla Wfoid wdydrj, jeo.;alu

 ^v& w¨;a wjqreoaog ierfiuq'       ^,l=Kq 20&

^3& Tn mdif,a YsIH kdhl uKav,hg kj YsIH kdhl kdhsldjka n|jd .ekSu i|yd iqÿiq wdlD;s m;%hla ilia 

lr iïmQ¾K lrkak'        ^,l=Kq 10&

^4& ^i&  uydm%dK wlaIr fhÿKq jpkhla we;=<;a lrñka ksjerÈ jdlH 05 la ks¾udKh lrkak' ^,l=Kq 5&

 ^ii& wlaIr úkHdih ksjerÈ lr ,shkak'

  i. mß>klh -

  ii. lD;su -

  iii. lksYag -

  iv. .sÊcl+gh -

  v. m%;slafiam -         ^,l=Kq 5&

^5& my; i|yka moH mka;sh lshjd ta weiqßka wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re imkak'

  msKs ì÷ uelS   hhs
  u| iq<Õ yud   hhs
  fï lÈu Wo   hhs
  lshkakdfia br o md  hhs

  kef.kysr wy   fia
  rkafl|s wÈkakd  fia
  bref. /ia È<s   fia
  thska uq¿ f,dalh u ier fia

  iqÿ-r;= we÷ï we  |
  iskdfik <uhska f,   |
  úysÿjñka iqj   |
  fk¿ï u,a msìfoah ú,a ue   |

03

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''



 ^i& moH mka;sfha i|yka mßÈ msKsì÷ uelShdug fya;=j l=ula o@

 ^ii&  moH mka;sfha i|yka mßÈ uq¿ f,dj ierfikafka l=ulska o@

 ^iii&  fuys fk¿ï u,a iudk lr we;af;a ldyg o@

 ^iv&  moH mx;sfha we;=<;a i[a[l wlaIr fhÿK jpk folla ,shd wlaIrhg háka brla w|skak'

 ^v&  my; i|yka mo i|yd iudkd¾: mo moH mka;sfhka f;dard ,shkak'

  w& ishm; -    wd&  ;=Ir -     ^,l=Kq 2«5 = 10&

^6& my; i|yka wjia:d w;=ßka tla wjia:djla f;dardf.k Tn leu;s mßÈ jpk 75-100 l muK ixjdohla 

 ks¾udKh lrkak'

 ^I&  mkaif,a iajdóka jykafia yd oyï mdi,a YsIHfhl= w;r ixjdohla 

 ^ii& m%;sldr .ekSug .sh frda.sfhl= ffjoHjrfhla iuÕ l;dny lrk wjia:djla

 ^iii& .sKqula wdrïN lsßfï§ nexl= ks,Odßfhl= iuÕ l;dny lrk wjia:djla  ^,l=Kq 10&

^7& my; i|yka WOD; mdG weiqßka my; olajd we;s j.=j iïmQ¾K lrkak'

 ^i&   —Wfò fï flfy,au,a yjßh yskaod uf.a fyafka l=Uqf¾ jev;a md¿ jqKd'˜

 ^ii&  —fyg Wfoa oyhhs úis;=kg ;uhs w¨;a wjqreÿ Wodj isoaO fjkafka˜

 ^iii& —fudlo fïl bx.%sisfhka ,sh,d ;sfhkafka@ neßo bx.%sisfhka u lshkak'˜

 ^iv& —fyg yji ud;a tlal lelsrdjg hkak ,Eia;sfj,d tkak mq¿jka o@˜

 ^v& —fïl ldg;a fmdfrdack fjk fohla yß o@˜   

  fm<fmdf;a i|yka mdvfï ku lSfõ ljqo @  lSfõ ldyg o@  lSfõ l=uk wjia:dfõ§ o@

 i.

 ii.

 iii.

 iv.

 v.

            ^,l=Kq 2«5= 10&

****
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ish,qu ysñlï weúßKs' 

kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda 

Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" 

fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 

kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda 

Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" 

fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 

kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda 

Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" 

fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 

kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda 

Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" 

fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10  kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10 kd,kaod úoHd,h" fld<U 10 Nalanda Colllege,Colombo 10  

 

ku ( ………………………………………..   mka;sh (……………   úNd. wxlh (…………… 

I – fldgi 

 m%Yak ish,a,gu ms<s;=re imhkak' 

 wxl 01 isg 10 olajd m%Yakj,g jvd;au ksjerÈ ms<s;=r f;dard háka brla w`Èkak' 
 

 uq,ska § we;s mohg iudk w¾:hla fok moh f;darkak' 
 

^1& jyqka  

 ^1& lrorh  ^2& rdYsh   ^3& jeiau  ^4& woyi 

^2& úpCIK 

 ^1& mÍCIdldÍ ^2& iajNdjfhkau  ^3& lrorldÍ ^4& ;SlaIK 

 uq,ska § we;s woyig úreoaOd¾:hka fok moh f;darkak' 

^3& mqfrda.dó 

 ^1& miq.dó  ^2& m%.;s.dó  ^3& fmrgq.dó ^4& w.;s.dó 

^4& ksire 

 ^1& uereKq  ^2& jevqKq   ^3& ue,jqKq ^4& ire 

 wldrdÈ ms<sfj< ksjerÈj fh§ we;s mo fma<sh f;darkak' 

^5& ^1& .=, .d, ., f.da,   ^2& ñ, fuda, ud, u, 

 ^3& ;, ;d, f;, f;d,   ^4& n, ì, nd, fnda, 

^6& ^1& kgqj kuh k.r kÈh   ^2& ol=K ovh ooh onr 

 ^3& hq.h hqj, hqla;sh   hqoaOh  ^4& jrh jkh jok jhi 

^7& iEu mohlu uydm%dK wCIrhla iys; mo fma<sh f;darkak' 

 ^1& f¾Mh" mqia;ld,h " m%;sM, " wjfndaOh ^2& u¾okh " wNsudkh " .sÊcl+G " f,alï 

 ^3& uÊCêu " ksIaM, " wdrEV " ëjr  ^4& mqia;l " f,aLl " úYsIag " lksIaG 

 

kd,kaod úoHd,h - fld<U 10 

m<uq jdr mÍCIKh - 2020 ud¾;= 

 isxy, 

 8 - fY%aKsh     ld,h ( meh 02 
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^8& wCIr úkHdih ksjerÈj fh§ we;s mo fma<sh f;darkak' 

 ^1& u¾Okh " j¾Okh " o¾Ykh " §¾>  ^2& uÊðu " Pd;=¾h " WÉPdrKh " idlÉpdj 

 ^3& m%ia:dj " j¾:udk " f¾mh " iuia:  ^4& Ys>%.dó " YsIagdpdrh " f>daIdj " .fõIK 

^9& Wmudjla iys; mohla we;s mo fma<sh f;darkak' 

 ^1& zz we.s,s ;=vg u,a fm;s j, we;s fuf,l ZZ  

^2& zz je`o Tyq mo lu, ZZ 

 ^3& zzú,sl=ka iqr;a m, jeks fõ ßú uv, ZZ  

^4& zz iuka msÉp u,a bysreKq ks,a ;K fld< msÜgkshla ZZ 

^10& rEmlhka fhÿKq mohla iys; mo fma<sh f;darkak' 

 ^1& zz wehs fï is,a .;a;d jeks ZZ   ^2& zz Ôú;fha .sß ÿ¾.h ZZ 

 ^3& zz fmdä kx.sf. fmdä yskyj ZZ  ^4& zz ud jjqf,da .S lsh;s ZZ 

 

 wxl 11 isg 20 olajd m%Yakj,g flá ms<s;=re ,shkak' 

^11& ck idys;Hfha m%fNao y;rla kï lrkak' 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

^12& zz fidndoyfï m<s.eksu ZZ lD;sfha l;=jrhd ljqo @ 

 ……………………………………………………………………………………… 

^13& zz Tyq we;a;gu uyd wd;auhla we;s ;eke;af;la " uy;aud flfkla ZZ fuu m%ldYhg ,lajQ mqoa.,hd 
ljqrekao @ 

 ……………………………………………………………………………………… 

^14& wjqreÿ Èkfha § nq,;a w;la § je`§fuka bgqjk jeo.;a pdß;% folla olajkak' 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

^15& Yío fldaI mßYs,kfha m%fhdack folla olajkak' 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
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^16& ldjH rpkfha§ Ndú; lrk ldfjHdaml%u folla ,shkak' 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

^17& tia uyskao ysñhka meúÈ jQ ,xldfõ m%isoaO wd.ñl ia:dkh l=ula o@ 

 ……………………………………………………………………………………… 

^18& rùkaøkd: ;df.da¾ ;=ud úiska bgql< iudc fiajdjka folla ,shkak' 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

^19& my; i`oyka ks¾udK j, l;=jre i`oyka lrkak' 

 ^1& .S;dxc,S lD;sfha isxy, mßj¾;kh - ……………………………… 

 ^2& YsIagdpdrfha w¾nqoh   - ……………………………… 

 ^3& iqux., Yío fldaIh   - ……………………………… 

 ^4& Tjd uq;= ou    - ……………………………… 

^20& f;,s;=v " oika hk mo j, w¾:h ,shd olajkak' 

 ………………………………  ……………………………… 

            ^ ,l=Kq 2 x 20 ) 
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II – fldgi 

 tl iy fol m%Yak we;=¿j m%Yak mylg muKla ms<s;=re imhkak' 

^1& Tnf.a mx;sfha isiqka legqj mx;sNdr .=re;=ud fyda .=re;=ñh iyNd.s jQ lafIa;% pdßldj weiqßka my;  

i`oyka m%Yakj,g ms<s;=re ,shkak' 

(i) by; i`oyka l< lafIa;% pdßldfõ wruqK l=ula o@ 

(ii) lafIa;% pdßldj i`oyd .sh ia:dk j,ska tll jeo.;alu fláfhka i`oyka lrkak' 

(iii) tu ia:dkfha§ Tn ksÍCIKh l< foaj,a folla ,shkak' 

(iv) lafIa;% pdßldj iïnkaOj .=re;=ud Tn iu`. l< l;d ny fláfhka ,shkak' 

(v) pdßldfõ§ Tng mejreKq j.lSï folla ,shkak' 

(vi) pdßldj hdfï§ Tn isf;a we;s jQ rij;a ye`.Sï folla ,shkak' 

(vii) pdßldfõ§ Tng uqyqK mEug isÿjQ .eg¨ folla i`oyka lrkak'      ^ ,l=Kq 16 & 

^2& my; i`oyka ud;Dld j,ska tlla ms<sn`o jpk 200 g fkdwvq rpkdjla ,shkak' 

(i) wfma ck l;d idys;Hh' 

(ii) idrO¾u iqrlsuq' 

(iii) rela frdamKh lsÍfï cd;sl jeo.;alu 

(iv) ld,h rka yd iudkh' 

(v) fmd;a lshùu hym;a mqreoaols'           ^ ,l=Kq 14 & 

^3& my; i`oyka m%ldY weiqfrka wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

 zz fïl ldg;a fmdfrdack fjk fohla ZZ 

(i) fuu m%ldYh we;=<;a mdvfï ku l=ula o@ 

(ii) fuu m%ldYhg mdol jQ wjia:dj l=ula o@ 

(iii) fuu m%ldYh ld úiska lrk ,oaola o@       ( 1 x 3 ) 

 

 zz ¥,s ;ejreKq i,q ordf.k wõfõ jeiafia isá;s foúfhda ZZ 

(i) fuu moHfha l;=jrhd ljqo @ 

(ii) Tyqf.a fjk;a ks¾udK folla ,shkak' 

(iii) fuys uq,a mo fol iïmQ¾K lrkak' 

(iv) fuys i`oyka mßÈ foúhka jev isákafka fldfyao @     ( 1 x 4 ) 

 

 zz fudlo fïl bx.S%isfhka ,sh,d ;sfhkafka @ neßo bx.S%isfhkau lshkak ZZ 

(i) fuu m%ldYh we;=<;a mdvu l=ula o@ 

(ii) tu mdvug fï m%ldYh fh§ug fya;=j jQfha l=ula o @ 

(iii) fuu m%ldYh Wmqgd.;a lD;sh l=ula o @       ( 1 x3 ) 
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^4& (i) my; i`oyka hq., moj,g wkqrEm moh ,shkak' 

^1& ……  lvï   ^2& wreu ……   ^3& …… ì`.s 

^4& ……  fndvq   ^5& wn, ……   ^6& ;dkak ……  

^7& …… fodvd   ^8& <uhs ……   ^9& ,Üg …… 

^10& …… f.rjqï            ^ ,l=Kq 05 & 

(ii)  my; i`oyka m%ia;dj msre<g .e<fmk wjia:dj ,shkak' 

^1& msÿre f.dfâ bkak n,a,d jf.a - ………………………………………… 

^2& weáflfy,a ldmq W.=vqjd jf.a - ………………………………………… 

^3& fjä lE W!frl= jf.a   - ………………………………………… 

^4& cdähg uQäh jf.a   - ………………………………………… 

             ( 4 x 1 ) 

(iii) my; wjia:djg .e<fmk b`.s jelsh ,shkak' 

^1& fndre fifkyila fmkaùu  - ………………………………………… 

^2& lsisjlska fjkia fkdjk nj  - ………………………………………… 

^3& wjia:djg WÑ;j lghq;= lsÍu - ………………………………………… 

^4& n,h msßySu    - ………………………………………… 

             ( 4 x 1 ) 

^5& Tfí mdif,a lÓl yd újdo ix.uh u`.ska jd¾Islj mj;ajkq ,nk wka;¾ mdi,a újdo ;r`.dj,sfha  

wjika uyd ;r.hg iyNd.s jk f,i  Tn mdif,a úÿy,am;s;=udg wdrdOkd lsÍug hk wjia:djg  

iqÿiq ixjdohla ilia lrkak'            ^ ,l=Kq 10 & 

^6& my; i`oyka fþoh lshjd wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

 fmd,a .fia ud;D N+ñh f,i ie,flkafka u,hdishdjhs' f,dj nyq;r ck;dj úYajdi lrkafka 

u,hdishdfõ yg .kakd fmd,a wjg id.rfha Èh /<s Èf.a mdù f.dia ieu rglu jHdma; jkakg we;s njh' 

furg b;sydifhys o fmd,a .i ckms%h jDCIhla j mej;s nj ,sÅ; idlaIH úu¾Ykh lsÍfï§ fmkS hhs' 

n%dyaó ,sms j, fmd,a y`ÿkajd we;af;a zzkdãr ZZ hkqfjks' iso;a i`.rdfõ zz ke<s ZZ jYfhka o iS.sß .S j,    

zz fk<s M, ZZ  jYfhka o fmd,a y`ÿkajd we;' Y%s ,dxlslhska fmd,a .i y`ÿkajkafka zz lma rel ZZ hk kñks' 

tf,i ye`Èkaùug fya;=j fmd,a .fiys iEu fldgilskau ñksidg m%fhdackhla ,nd .; yelsùuhs' 

 msmdih ixis`ojk rij;a mdkhla f,i o fkdfïre wjêfhys fmd,a f.äh fndfyda ckms%h h' ;jo 

rd iy wrlal= ksIamdokh i`oyd o fmd,a .i Wmfhda.S lr .kS' úis;=re NdKav ksIamdokh " fldiq bo,a 

ksIamdokh " f.dvke.s,s iy ksjdi bÈ lsÍfï § o úúOdldr f,i fmd,a .i Wmfhda.S lr .kshs' Y%S ,dxlSl 

ck Ôú;h iu`. ±ä f,i ne`§ mj;sk fmd,a .i ke;=ju neß Ydlhls' 
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(i) fmd,a .i ye`Èkaùug by; fþofhys fh§ we;s kï 2 la ,shkak'   ^,l=Kq 02& 

(ii) fmd,a .i wfma rgg ixl%uKh jQjla njg idOl fudkjdo @    ^,l=Kq 02& 

(iii) Y%S ,dxlslhska fmd,a .i z lma rel Z hk kñka y`ÿkajkafka wehs @   ^,l=Kq 02& 

(iv) fmd,a .fika ,efnk m%fhdack y;rla ,shkak'      ^,l=Kq 04& 

 

^7& Tfí mdif,a meje;afjk ksjdidka;r u,, lS%vd W;aijfha uer;ka ;r.h bÈß Èkl§ meje;aùug 

kshñ; w;r ta i`oyd isiqqkag wjYH wdrlaIdj ,nd fok f,i b,a,d m%foaYfha fmd,sia wêldß;=udg 

hjk ,smshla ,shkak' 

             ^,l=Kq 10& 

 

 

 



 

pg. 1 

සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 

I පත්රය 
 

❖ මුලින් ම දී ඇති පදයට වඩාත් ම ගැළපපන පිළිතුර පත්ෝරන්න. 
 

1. කුත්තට පප්ොල්ල වපේ  
I. වුරදි අවප ෝධයකින් සිටීම  II.     එකට එක කිරීම 

III. අවසොන උත්සොහයක් දුරීම  IV.    නිශ්ඵල කියිොවක පයදීම 
 

2. කූනිස්සන්ට දුල් දානවො 
I. කූනිස්සන් ඇල්ීම   II.     නිශ්ඵල කිියොවක පයදීම  

III. ප ොරු පසපනහසක් පප්න්ීම  IV.     ලය පිරිහීම 
 

3. කිඹුල් කඳුලු පහළීම 
I. ප ොරු පසපනහසක් පප්න්ීම  II.     ප ොරු කියමින් මවො ප්ෑම 

III. දරුපවකුපේ අකීකරුකම   IV.    කිඹුපලක් හුඬීම 
 

❖ මුල් පදය ට විරැද්ධ පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

4. මිතුරු    I.  යහළුවො II.  සකි II.  මිතුරි  IV.  සතුරු 
  

5. උදක    I.  සුදු  II.  ජලය  III.  නිරුදක  IV.  දහවල් 
 

6. පරෝගී    I.  නිපරෝගී II.  අසනීප්  III.  සනීප්  IV.  පලඩ 
 
 

❖ පහත් දැක්පවන පදයට සමාන පදය පත්ෝරන්න. 
 

7. කන   I.  කණ  II.  සවන III.  ශ්රවණය  IV.  ඇසීම 
 

8. සතුට   I.  පශ්ෝකය  II.  දුක  III.  පසොම්නස  IV.  පදාම්නස 
 

❖ අක්ෂර විනයාසය නිවැරදි වචනය පත්ෝරන්න. 
9.  

I. රැල  II.  මුල   III.  වල   IV.  කුල 
 

10.  
I. තීක්ෂණ II.  ප්රිඝනකය  III.  ප්රිගනකය  IV.  තීක්ෂන 
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❖ අකාරාදී පිළිපවළින් ලියවුණ පද පේළිය යටින් ඉරක් අඳින්න. 
11.  

I. පකොටි, අලි, නරි, ඌරු, වලස්  II.     ප්ත්තක්කො, ප්තොක, ප්පතෝල, ප්ප්ඩම් 
III. පකොන්ද, කුන්ද, කන්ද, පකන්ද  IV.    කිරි, කුකිරි, කලු, කතුර 

 
12.   

I. පකොටියො, අලියො, නරියො, වලහො II.     අලියො, ඌරො, පකොටියො, නරියො 
III. අලියො, ඌරො, නරියො, පකොටියො  IV.    ඌරො, අලියො, පකොටියො, නරියො 

 
 

13. මිශ්ර කියිො, විධි කියිො, ආශිර්වොද කිියො පිළිපවළින් ඇත්පත්, 
I. කඩමින්, දුවන්න, ජයපේවො  II.     පසත්පේවො, දුවන්න, අඬ අඬො 

III. දුව දුවො, ගයමින්, දුවන්න  IV.    දුවමින්, යන්න, ගය ගයො 
 

14. උප්මොවක් සහිත ප්ද්ය ප්ොඨය පතෝරන්න. 
I. ඉරු පදවි   ළවයි ප්හන    

II. පතද  ල විකුම් ප්ෑ ප්ුරකුම් නුමුණු වපේ 
III. පප්ොළපේ සුදු මල් පිපිලො  
IV. සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු නිල් තණපකොළ පිට්ටනියක්  

 
15. අනුක්ත ප්ද සහිත පේළිය පතෝරන්න. 

I. කුරුල්ලන්, ළමයකු, පනොලියක  II.     ළමපයක්, සපහෝදරයක්, මිනිස්සු 
III. හොපවක්, ළමයකු, මනොලියක්  IV.    කුරුල්ලො, හොපවක්, සපහෝදරයක් 

 
16. “ස්ිර තීරණයක් පනොමුතිීම” ගුළපප්න ප්රස්තොව පිරුල වන්පන්,  

I. එකට කෑවට ප ොක්ක පවනස් ලු    
II. ඇටි පකපහල් කොපු උගුඩුවො වපේ 

III.  ල්පලක් බිරුවට කන්දක් ප්ොත් පවයිද? 
IV. මපේ හිටවපු ඉන්න වපේ   

 
17. සමොන අර්ථ ඇති ප්ද 2 ක් එකතුී සෑපදන යුගල ප්දය වන්පන්, 

 
I. ළමයි  මයි   II.   පරොඩු - ප ොඩු III.   සුප් ප්හසු IV. අඩුම කුඩුම  

 
❖ හිස්ත්ැන් පුරවන්න. 

 
18. තොරකොපවෝ රොතීී අහපස් ............................... (දිලිපසයි / දිලිපසති / දිලිසුනොය) 

19. ................................ මීයන් අල්ලති. (පූසො / පූපසෝ / පූපසකු) 

20. ............................... දරුවන්ට අවවොද කරති. (මෑණිපයෝ / ආච්ි / මෑණියන්)  
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II පත්රය 
 

01. ඔ ට කිියොකොරකමක් පලස ජන කතො රැස්කර පප්ොතක් සෑදීමට තිබුණි. එහි කළ නිර්මොණය 
ඇසුරින් පිළිතුරු ලියන්න. 

I. එයට පයදූ නම කුමක්ද? 
II. එහි ඇතුළත් කර ඇති ජනකතො 2 ක් සඳහන් කරන්න. (නම) 

III. එහිදී ඔ ට ඇතිවූ ගුයළු පමොනවොද? 2 ක් ලියන්න. 
IV. එම ගුටළු විසදා ගත් ආකොරය ලියන්න. 
V. ඔ  එයින් ලුබූ අත්දුකීම් 2 ක් ලියන්න. 

 
02. පලොව පුරො පකොවිේ-19 වසංගතය ප්ුතිර ඇති නිසො එයින් ආරක්ෂො ීමට ජනයො දුනුවත් 

කරමින් දුන්ීමක් සකසන්න. (ප්හත කරුණු පිළි ඳ අවධොනය පයොමු කරන්න) 
 

 වසංගතපේ වර්තමොන තත්වය 
 එය ප ෝවන ආකොරය 
 එහි ඇති දරුණු  ව හො වුළකිය හුකි කිම 

 
03. ප්හත මොතෘකොවලින් එකක් පතෝරො වචන 175 කට පනොඅඩු රචනයක් ලියන්න. 

I. මතු රැපකනො ශිල්ප්යමයි උගතමනො 
II. කියීපමන් ලුබිය හුකි ප්රපයෝජන 

III. නුවණින් පමන්ම ගුණපයන් ද යුතු පුද්ගලපයක් පවමු 
IV. ප්ුරණි ජන සොහිතයපයන් අප් ලුබූ දායොද 

 
04. පප්ළ පප්ොපත් ප්ොඩම් ඇසුරින් පිළිතුරු ලියන්න. 

පම් කියමන් කො විසින් කො ට කියන ලදද? කුමන ප්ොඩපම් ද? 
I. “පමොනවද? පම් තොල කියන්පන්?” 

II. “හරි පුදුමයි පන තොත්පත. මම දුනපගන හිටිපය නෑපන් ඒ  ව” 
III. “පප්ොපහොසත් අයපග මුදල් පදපතොත් 

ගරු නොපමත් ප්දවිත් ප්තො” ඉතිරි ප්ද පුරවන්න. 
IV. ............................................................................ 

............................................................................ 
සිසිල් සුළං දුල් විඳින්නට 
පදාරට යන්න පහොඳ පේලොව   පුරවන්න. 

V. ටිප ට් ජොතික එස්. මහින්ද හිමි ලියූ කෘති 4 ක් දක්වන්න. 
 

05. පවන පවන පහොඳ ප්ොට ඇඳුම්  - ඇඳගත් පප්ොඩි ළමයි පප්ළක් 
වපගයි පන්ද පම් ගස් ටික - පනොපයක් ප්ොට මල් පිපිලො 
 
මපග නංගිපග පප්ොඩි හිනොව  - වපේය පම් පිච්ච පප්ොකුර  
ඇපග කම්මුල් පදපක් ප්ොට - පකොයින්ද පම් පිච්ච මලට 
 

I. පමම නිර්මොණය ලියුපේ කවුද? 
II. පමහි ඇති උප්මොවක් ලියන්න. 

III. පප්ොඩි ළමයි කුමන ආකොරපයන් පප්පන්ද? 
IV. කොවය නිර්මොණපේ භොවිතො කරන උප්කිමයක් ප්ද්ය ඇසුරින් ප්හදන්න.  
V. පමවුනි නිර්මොණ කළ තවත් කවිපයකු ලියන්න. 



  

* ksjeros ms<s;=rg ysñ wxlh bÈßfhka we;s fldgqfjys igyka lrkak'  
  
1&  
      isxy, j¾K ud,djg wh;a iajr .Kk 
          1' úiails'     2'  oywgls'     3'  oihls'   4'  ;syls'        
  
2&  
       ksjerÈ wlaIr úkHdih iys; jpk fm<  
         1  YsIaGdpdrh" ප්රශ්K" fT!IO" ffM;sydisl'   2  ùfrdaOdr" wjÞkh" úYauh" l=Y,;d'  

         3'  ixfla;" O¾ñIaG" uþCêu" iÊCOdhkh'    4'  olaYKs" NSIk" mß>klh" h;d¾:h  
  
3&   
    úreoaO w¾: iys; hq., moh jkafka" 
       1 wඩ onr   2'  ,Üg f,dÜg'   3'  isß;a úß;a'   4'  fidhdn,d     

4&   

    ksjerÈj ලියා we;s jelsh kï"   

       1  ;reK ;re‚fhda WoEiku meñK Y%uÞkhg iyNd.s jqy' 

       2  .dhl - .dhsldjka fõÈldj u;g meñ‚hy' 

       3'  wi;a mqreI ñ;=rka wms w;a yeßh y'    

       4'  kx.S f;,a u,a /f.k mkai,a .sfhah'   
    
5&  
     cd;s" ÞjH" .=K" ls%hd kdu j,g WÞyrK ms<sfj,ska  
     1  ñksid" fïih" meyem;a" kegqu'        2'  kegqu" fïih" ñksid" meyem;a' 
     3'  meyem;a" fïih" kegqu" ñksid"      4  ñksid" meyem;a" fïih" kegqu"  
  
6&   
    tf;r —iqj|˜ l+re lD;sh weißqka ieliqkq fuf;r mdvfï m%Odk pß; ;=k 
      1    wïud" fmdäkd" mqxÑrd,'  2  jika;d" wïud" fmdäkd" 
      3'  mqxÑrd," jika;d" wïud'   4  rdcd" fmdäkd" mqxÑrd,'   
  
7&   
    fuu jels j, ska jerÈ m‚úvhla fok jelsh"   
      1  tlla is;d wfklla lSu b;du wm%idocklh' 
      2  fndrejla fy< jq úg m<uq m%ydrh t,a, jkafka"  
      3  flfkl=f.a hym;a meje;au —NdIdj˜ ksis f,i úYajdiH;ajhs'   
      4  ikaksfõok ld¾hfha§ iÞpdrj;a NdIdjla fhdÞ .eksu wksjd¾H fkdfõ'  
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 &   
     iudkd¾: mo muKla we;=<;a mo fma<sh'   
      1  rd;s%h" /h" ikaOHdj" m%Nd;h'    2'  l=i,;d" yelshd" YlH;d" wLKav;d' 
      3  NdIdj" ni" Yíoh" WÉpdrKh'  4'  Èklr" Èjhqre" br" i¾qhhd'  
  
9&   
    —uyf;,ã  iqj|uh - l=vuiq ms<S .| uh˜ hk lsúfhka woyia lrkafka"  
      1'  u,a j, wisßh ms<sn|jh' 2  uiqka j, wisrh ms<sn`ojh'  
      3'  hym;a - whym;a ish`: foig jpkh uq,a jk njh'   
      4'  c,h wmg b;d jeo.;a nj h'  
  
10&  
      fõÈld kdgHhl —mqrl˜ hk kñka y÷kajkafk 
        1  m%Odk k`:jd'     2   fmdf;a .=re' 3'  ix.S;h imhkakd'   4'  Yd,dj w,xCIr lrkakd  
  
   
11&   
   uqÿ fudf,dl au, fufya – 
      l=iord ne;s fmñka fõokd ú¢ñfka –  
      wm f,djg ìys flrE fufia mjikafka"   
         1  Ôjy;a;'        2  Èid,'       3  mqrl'         4'  ovhlalre'  
 
  
12&  
     i[à[l wl=re ksis ;ek fhdÞ ,hseù we;s ksjerÈ jdlHh jkafka"   
       1  mqka fmdaÞ y|  ÿgq uf.a yo i;=áka msre‚'     
       2'  wn jExckh msiq wïud th jvd;a rij;a lsÍug wU álla fhÿjd h' 
       3  kqU .en isidrd isfhd;a le< b.sf,k ieá kqn ÿgqfjys o @     
       4  rcq ;u wÕ fufyish iuÕ Whkg msúisfha W,a jq w. we;s .jhka ne|  r:hlsks'   
  
13&  
     i[a[l wlaIr ms<sn|k jeer woyila fok jelsh'   
       1  i[a[l wl=re w¾O wkqkdisldlaIr kñka o ye¢ka fõ'   
       2'  isxy, fydaäfha i[a[l wlaIr kñka o yeÈka fõ' 
       3 fïjd iEfokafka v" [" K" k" u hk kdilsH wlaIr ."c" v" o" n  
          hk wl=re iuÕ ms<sfj,ska tlaúfuks'    
       4  fuys —v˜ wlaIrh ìkaÿj i`oyd o fhfohs'  
  
14&  
    kdgH rx.kfha § fkdl< hq;= lreKq jkafka"   
       1  wjYH ;ek y`v md,kh'  
       2  fonia l:k ú,difhka mejiSu' 
       3' WÑ; ;ekaj, wNskh'    
       4  fonia yd .S; lg mdvï fkdlr y~ mghla ta  i|yd Ndú; lsÍu'  
  
15&   
    fïjd wl=frka jerÈ m%ldYh jkafka"     
       1  kdu mohl m%lD;sfha —,˜ ldr folla we;s úg fndfyda úg uq,a Yíoh uq¾Oc —<˜ fõ' 
       2'  ia:dkjdÖ —fmd<˜ hkak uq¾Oc —<˜ ldrh iys;j fhfoa' 
       3 <má" <d hk woyi we;s jpkj, uq¾Oc —<˜ uq,g fhfoa'    
       4 iuqyhla yeÕùfï§ tu moj, w.g —<˜ fkdfh foa'  
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16&  
    ysia;eka j,g iqÿiq wlaIr  ms<sfj,ska    
      1'  K" k" <" ,'         2  k" K" ," <'       3 K" <" ," k           4'  K" ," <" k  
  
17&  
    w¨;a  w¨;a oE fkd;kk cd;sh f,dj fkdy.S ysÕd lEu neß jqKq  ;ek ,.S .hd    
    ur .S fuu m%ldYh lrkq ,enqfõ'   
     1  ud¾áka úl%uisxy uy;d'     
     2'  l=udr;=x. uqksÞi uy;d' 
     3' O¾ur;ak .uf.a uy;d'      
     4'  fykaß chfiak uy;d'  
  
  
1 &   
    iquk iuka ÈjHrdchdf.a wvúh kñka y÷kajk k.rh"   
      1'  uykqjr'               2   oUfo‚h' 
      3' r;akmqrh'              4  fmdf<dkakrej'  
  
 
    
19&   
    ue‚la l¾udka;hg wÞ< fkdjk moh jkafka"    
     1'  yK fmdarej'         2 '  Èñ wei' 
    a 3'  il fmdarej'         4  .Õ we§u'   
  
20& my; i|yka fhÿï w;ßka —rEÎ˜ mohla fkdjkafka"   
    1  bfya u,la msmqKd'                  2'  idhu .shd' 
    3'  jlalfâ yl=re yex.=jd jf.a'    4'  lfkka ßx.=jd   
  
                                                                        ^,l=K q2 x 20 = 40&   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  
  
  
                                                    ii fldgi   
  
Tn mdif,a meje;a jq —l=udr;=x. uqksÞi˜ wkqiaurK Èkh˜ ksñ;s fldg mj;jak ,o  W;aijh 
weiqfrka my; i|yka m%Yak j,g ms<s;=re imhkak' 
   1'  —l=udr;=x. uqksÞdi wkqiaurK Èkh˜ fhoS we;af;a ljrodg o@  
  
   2'  Tn mdif,a m%Odj wuq;a;d jYfhka meñksfha l=udr;=x. uqksÞi iqßka f.a 
       uqKnqqfrls'l =udr;=x. mrmqfrka mdj; tk Tyq lúo@  
  
   3'  tÈk mej;s W;aijfha § Tnf.a is;a .;a tla wx.hla ms<sn|j; athg fya;=jla  
       olajñka  jels folla ,shkak'   
  
   4  fyd`o foa is;k "is;+ foa lshk " lS foa lrk WÞdr orejdf.a ku l=ulao@   
  
   5 ud;r Èlaje,af,a jejqrelkak, isxy, iñ;sh u.ska lrk ,o W;=ï ld¾hh l=ulao@  
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   6  isxy, NdIdj ksjerÈj bf.ksu yd WÉpdrKh ms<snoj mka;s ldurh ;=< <uqkag wu;rj  
       i;=ka fhdÞd .ksñka" l=urÕ=jka ks¾udKh l< lD;sh weiqßka tÈk fõÈld .; 
       jq kdgHfha ku ,shkak'   
   7'  l=ur;=Õ= uqkoia mä;=ud rpkd l< <ud lD;s folla kï lrkak'  
 
 
   8 l=udr;=x. uqksÞi úh;dKka rpkd l<fï lú fm< lshjdwid we;s m%Yak folg ms<s;re ,shkak'  
  
            kqjKg  jeä fohla        -         lsis ;efkl ke;s nj oek  
            lrkq ;eka th ,enqug     -         ;ud n, we;s muKska   
           kqjKe;shka isák           -         indjg meñKs l,  
           kqjK ke;af;da ú<sfhka     -        miqnd isá;a lrnd  
           kqjKe;af;d t f,i          -        fkdisáh;a lsis indfjl  
           rcqyg;a fkd ,eìh yels     -       .=re nqyquka ,n;a uehs'  
           fyd| krl oekqfu;a          -       fkd ,efí kqjK ke; fyd;a  
           t fyhska fyd| h i,ld      -       lrk foh o fkdfydo fõ 
 
      1 fuys i|yka wdldrhg ;u Yla;s m%udKfhka W;aih l< hq;af;a l=ula ,nd .ekSugo@  
  
     2 ú<sfhka miqnd isákafkda ljryqo@  
     3 rcqkg;a fkd,efnk nqyquka ,nkafkda ljryqo@  
     4' kqjK ,nd fkd.;a whf.a ,laIKh l=ulao@  
 
  
  
2&   
    Tn msfhls - fidfydyqfrls   
    uy n,e;s - tl ys;ls   
    wyfia foú rejls  
   ug uf.a rg ,nd ÿka wdorKhS rKúrejdfKks   
  
   ysreg fydrd msì§ f.dúm,g   wefokjd   
   i÷g iskd iS l=Tqfrka f.dv ù  tkjd 
   mdhk   ysre i÷g ,eÈj Èú    ierfikjd  
  uqyqfoa ysre kdk l,g wÕ   fidaokjd  
  f.dúhd   oehg n; imhk foúhd h'  
  
  kS, fldfnhs /k we§    
  ù wyq,k bmke,af,a  
  ud, .srõ fma<s ieÈ,d    
  kj wjqreÿ  .S; .hkjd  
  w¨;a wjqreoao weú;a  
  
  
  ÿgqjka uk kqjka n|kd " kS, lr§h j<,af,ka jgjq fmrÈ. f,dalfha nn<k uq;= wegh 
  ud Wmka    foaYhhs' 
   r;a kqjka wyig nukaksh - r;a u,ska isfhd<; iokaksh 
   r;a o<ska krhka nqokaksh - fkdokafkda ljqre l=fjKs reÿrE 
   ljqreka flfia lSjo " wfma wïud wmg W;=ïh fifkjka;h' wm ueKshaka tk;=re n,d isákafkuq  
  
   by; i|yka .S; LKva yd fhÿï weiqre lr .ksñka jpk tlish mkyl muK rpkhla ,shkak' 
  bß we`È jels ud;Dldj f,i fhdokak' ^ w;a wl=re" ksjerÈ wlaIr úkHdih yd Wla; wdLHd; 
  ms<sn|j ie,ls,su;a jkak'&    
                                                                                           ^,l=Kq 14& 3& 
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03  
    fuu .S;fha we;s uym%dK oyh wl=frka wgla fidhd háka brla wÈkak'  
  
      ok uk khk jY sl< ,xld Ydka; iqLÞdhs  
      ckau N+ñ OrKs 
     uOqlr NDx. iuqh úN+Is; úlis; mqIam l,dm iq.kaê; 
     ufkdaydr .sß we;s YsLr w,xlD; mQKH N+ñ OrKs'  
 
 
 
iqÿiq hq., mo my; ioyka jryka ;=< we;s ysia;efkys ,shkak 
     1' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' we;s mjq,l tlu orejd jq m%Ydka  

     2' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' lEug  reisfhls 

     3' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' j,  

     4' '''''''''''''''''''''''''''''''''' lshd §ug j;a Tjqkaf.a foudmshkag  fõ,djla ke; 
       'laIKsl wdydr .ekSu ksid ks;r  
    5' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' j,g o Tyq f.dÿre fõ'Èkla ffjoHjrhl= yuqùug .sh  
       wjia:dfõ m%Ydkaf.a foudmhskag Tyq mejiqfõ   fld;rï 
     6' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /f.k ÿkako" thg jvd orejdf.a 

     7''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fidhd ne,Su; 

     ' ''''''''''''''''''''''''''''''''' lshd §u;a foudmhska úiska w;miq fkdl< hq;=h' 
        ^fyd| krl" nvq uqÜgq "ñ, uqo,a" wkï ukï" wdydr mdk" f,v frda." .=K w.=K" ÿl iem&  
  
              wjYH ;ekaj, ksjerÈj úrdu ,laIK fhdokak'   
  
     1' T!IO foj¾.h 5'4 wkqmd;hg ñY %lrk f,i fjo uy;d ksfhda. lf<ah' 

    2' uyje,s "le<Ks" l`: j,fõ hk kï j,ska y`ÿkajkafka iufkd, isri uqÿkska 

        werfTk  isõ uyd .x.d h'                                                           ^,l=Kq 2&  
  
4&  my; ioyka lshuka ksjerÈ kï ^ √  & ,l=K o jerÈ kï ^  x & ,l=K o bÈßfhka 
     we;s  jryka ;=< igyka lrkak'  
 
   1' kq;k ixsy, j¾K ud,dfõ we;s wlaIr .Kk yegls' (.(..........) 
   2' ÿrd;S;fha mgka f,dal mqÿu y; f;dard .ekSug wka;¾cd,h yd ÿrl:k u.ska f,dal  

      cku; úuiqulalr we;'  (                                          .(..........) 

   3' l=udr;=x. uqksÞdi úh;dKka fuf,djg ìysjq ld,fha È isxy, NdIdj yd idys;H  

      ;=<  úYd, miqnEula ;snqKs'   (                                    .(..........) 

   4' tla oyia kjish y;<sia wfÜ fmnrjdß y;r jk Èk Ys %,xldj ish`: mr i;=re  

      wdl%uK j,ska ñÿKq iajdêk rgla njg m;a úh'         (.(..........) 

   5' wm úiska ÿrÈ. fkdn,d lrk " iÞdpdrhg mgyeks iuyr jd.d,dmhka iudcfha  

      .egqï  ks¾udKh lsßug fya;= fõ' (.                              (..........) 

                                                                                     ^,l=K q1 x 5 = 5&   
  
ysia;eka j,g iqÿiq Wla; mo yd wdLHd; mo fhdokak'   
     1' wdÈ fldf,dïìhdkq YsIagdpdrhg wh;a uhkajre úfuka bÜid mqckSh k.rh  
      ks¾udKh        ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
    2' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fmdäkd iuÕ .x bjqrg .shdh' 

   3' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .srjl= fia jpk yiqrejhs'  

   4' lshùfuka <uqkag Ôú;djfndaOh ,nd .; yels nj úh;fKda ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  5' uu fifuka fifuka wïud iuÕ m;,a fmd<g '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

                                                                                                                   ^,l=K q2 x 20 = 40&   
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5&  
     fuys i|yka f,dalfha mqÿu y; msysá rgj,a bÈßfhka ,shkak'  
  
    1  l%sia;=ka jykafia f.a m%;sudj  -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

    2  gÊ uy,a ukaÈrh     -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''    

    3'  fmg%d k.rh       -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''    

    4  fldf,daishu       -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

   5'  úfpka bÜid mqckSh k.rh -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

   6  udpq mSpq n,fldgqj     -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''    

   7' Ök uyd m%dldrh     -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

                                                                                                                              ^,l=Kq 7&  
  
,,  Tnf.a fm<fmdf;hs tk A  mdvu weiqfrka my; i|yka m%Yak j,g ms<s;=re imhkak'  
  — fï n,kjd ;uqfif. l,amkdfõ yeáhg ug jhi lShla weoao@ ˜  
  
     1 fufia mejiqfõ lõo@       2' ldyg o @    3 ' Tyq úiska ÿka ms<s;=r l=ulao@     

                                                                                                                          ^,l=K q3&  
  
6&  
   my; i|yka moj,ska yeÕfjk úúO w¾: fol ne.ska ,shkak'^ms<s;=re f;dard .kak&   
  
    1   i|       -  '''''''''''''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''    

     2'  oo        -  '''''''''''''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''     

     3  kd       -  ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''                             

                                                                                                                         ^,l=K q3&  
  
  
   * fïjdg iudk wre; we;s ;ks moh f;dard bÈßfhka ,shkak '       
    
      1  wkqj hdu      -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

    2  n,dfmdfrd;a;= fkdjq  -  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''       

     3  wjia:djg .e,fmk  -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''     

     4'  Wm;skau Wreu jq    -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''  
  
               ^ ksi. " ixlS¾k " wjia;dfjdaÑ; "  w;sYh " wkdfmaIs; " wkqlrKh &  ^,l=K q3& 
  
  
  
  
 
 * fuu moj,g úreoaOd¾: fok mo ,shkak  

'         1'  wkd;au    -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

           2'  ir,     -  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''    

           3  wkdhdifhka  -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''    

            4  ÿrdpdrh    -  '''''''''''''''''''''''''''''''''''  

                                                                                                                   ^,l=K q3& 
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úNd. wxlh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

I fldgi  

• m<uqjk fldgig wh;a ish¨u m%Yak i`oyd fuu m%Yak m;%fha u ms<s;=re ,shkak'  

• I m;%hg wod< ms<s;=re II m;%fha ms<s;=re m;%h iu`. wuKqd Ndr fokak'  
 

01' wlaIr úkHdih wkqj ksjerÈ jpkh f;drd háka brla w`Èkak'   

  i' iuia;         ii. jd¾:d      iii. úYsIaG    iv. mqia:ld,h  

02' wlaIr úkHdih wkqj ksjerÈ jpkh f;drd háka brla w`Èkak'   

i. fYa%ksh   ii. úfYaYK   iii. m%YaK    iv. úu¾Yk  

03' rd;s%h keue;s moH mka;sh rpkd lf<a  

i.  uy.u filr ii. .=Kodi wurfialr   iii. je,súg fidar; ysñ  iv. weia' uyskao ysñ   

04' m%dfoaYsh uyf,alï' l<ukdlre" ia:dkdêm;s hk ;k;=re ms<sfj<ska wh;a jk wdh;k jkafka  

i. f,alï ld¾hd,h" nexl=j" ;eme,a ld¾hd,h  

ii. ;eme,a ld¾hd,h" nexl=j" f,alï ld¾hd,h  

iii. f,alï ld¾hd,h" ;eme,a ld¾hd,h" nexl=j 

iv. nexl=j" ;eme,a ld¾hd,h" f,alï ld¾hd,h  

05' .=re YsIH in`o;dj jvd;a jeo.;a jkafka  

i.  mkai,g ii. mdi,g   iii. ksjig  iv. frday,g 

06' iudc iïnkaO;dj wkqj {d;s iïnkO;djla .ek fkdlshfjkafka 

i.  ;d;a;d ii. udud iii.  uy;a;hd iv. mq;d 
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my; i`oyka w¾:hg jvd;a .e<fmk m%ia;dj msre< f;dard háka brla w`Èkak'  

07' fndre fifkyila fmkaùu 

i. l=l=`t kskao  

ii. nl ;mia /lSu             

iii. lsUq,a lÿ¿ fy,Su 

iv. cdähg uQäh jf.a  

08' wldrdÈ ms<sfj<g fh§ we;s jrKh f;drkak'            

i. fld<U" lvj;" l;r.u" lE.,a,  

ii. wudj;=r" mQcdj,sh" ioaO¾ur;akdj,sh" nq;airK  

iii. bx.%Sis" isxy," .Ks;h" b;sydih   

iv. lymdg" ks,amdg" r;=mdg" iqÿqmdg  

my; i`oyka ;k;=re  kduh wh;a jk rdcH wdh;khla fkdjkafka  

09' ia:dkdêm;s ;=ud  

i.  fmd,sish     ii. ;eme,a lkaf;darej   iii.  f,alï ld¾hd,h   iv. ÿïßh ia:dkh 

10' iNdm;s ;=ud  

i. bxðfkare ld¾hd,h    ii. m%dfoaYSh iNdj    

iii. urKdOdr iñ;sh    iv. mdi,a ixj¾Ok iñ;sh 

uq,ska § we;s nyq w¾: mohg wh;a fkdjk moh f;dard háka brla w|skak  

11' ooh - i. fldäh     ii. l=IaGh   iii. w{dk   iv. uqyqK 

12' i| -  i. P;%h    ii. pJøhd   iii. W;=ï   iv. ikaêh 

13' .=K kdu hkakg WodyrKhla jkafka" 

i. krUk                 ii. idudðl    iii. kd.ßl   iv. uy¨  

  
14' jd¾;dj i;H jd¾;djla njg iNd iïu; lr .ekSfuka wk;=rej mej;sfha idlÉPd jdrhhs'  

    iñ;shl jd¾;dj iNdjg bÈßm;a lrkq ,nkafka"  

i. iNdm;s ;=ud úikss      ii. NdKavd.dßl ;=ud úiskss 

iii. f,alï ;=ud úiskss       iv. ixúOdhl ;=ud úiskss 

    

 



-3- 
 

 

15' jeis jiskd wyi wms hk .S;h rpkd lf<a  

i. ví'ã' wurfoaj uy;d h'  ii. uy.ufialr uy;d h' 

iii. .=Kodi wurfialr uy;d h' iv. udáka úl%uisxy uy;d h' 

16' .S .hkakSh hk moh       

i. j¾;udk mqreI ,sx. mohls    ii. wkd.; ia;S% ,sx. mohls 

iii. j¾;udk ia;S% ,sx. mohls   iv. w;S; mqreI ,sx. mohls 

17' wfma .u kjl;dj rpkd lrk ,oafoa  

i. ud¾áka úl%uisxy uy;d úisks  ii. ví' ta' is,ajd uy;d úisks 

iii. .=Kodi wurfialr uy;d úisks   iv. tÈßùr ir;apJø uy;d 

18' znrKeia mqrhg fhfyka meñK oirdc O¾ufhka rdcHh lrkq uekúZ" fuys lrkq uekú hk moh  

 i. mQ¾j ls%hdjls    ii. ñY% ls%hdjls 

iii. úê l%shdjls    iv. wdYs¾jdo l%shdjls 

19' l,;% mß.%yh hkafkys w¾:h jkafka  

i. iajdñ Nd¾hd in|;d  ii. Nd¾hdjl mdjd .ekSu 

iii. ld,hdf.a wejEfuka iv. buy;a mßY%ufhka 

20' wkqla; moh f;dard háka brla w¢kak'  

i. ks,OdÍyq                ii. <ufhl=     iii. ldka;dj   iv. uu 

^2«20}40&  

II fldgi  
  

 1 yd 2 m%Yak we;=<;ajk fia m%Yak mylg muKla ms<s;=re imhkak'  

  
01' Tn mka;s ldurfha isÿl< lKavdhï ls%hdldrlï weiqßka my; i|yka m%Yakj,g ms<s;=re 

    imhkak'  

I. Tn bf.k .;a m%dfhda.sl f,aLk j¾. 02la kï lrkak'  

II. tajdfha we;s m%fhdack 02la ,shkak'  

III. fuu ls%hdldrlï isÿ lsÍfï§ .=re;=ñh$.=re;=ud ,nd ÿka  Wmfoia 02la ,shkak'  

IV. m%dfhda.sl f,aLkhla f,i oekaùï m;%sldjla fhdod .; yels wjia:d 02 la kï lrkak'  

V. oekaùï m;%sldjl we;=<;a úh hq;= ,CIK 03la ,shkak'    

                ^,l=Kq 15&  
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02' my; i|yka ud;Dldj,ska tlla f;dard f.k jpk 150g fkd wvq rpkdjla ,shkak'  

    

I. <ud whs;sjdislï iqrlsuq'   

II. f,daflka W;=ï rg ,xldjhs ' 

III. ud leu;s f,aLlhd    

IV. iqkaor rd;%shl wisßh 

ke;fyd;a  

V. isßu,a oCI orefjls' bf.k .ekSug fuka u lS%vdj yd ix.S;hg o mqÿu ymkalï 

fmkajhs'  ÿmam;a mjq,l úúO w.ysÕlï ueo W;aidyfhka lghq;= lrk Tyq Ôú;fha 

wNsfhda. ch f.k  lS¾;su;a mqoa.,fhl= njg m;a úh'''''''''' fï fldgi bjy,a lr f.k 

l;djla f.dvk.kak'  

                       ^,l=Kq 15&  

  

03' ^w& —Wf´ fï flfyïu,a yjßh ykaod uf.a fyafka l=Uqf¾ jev;a md¿ jqKd˜  

1' fuu fldgi we;=<;a mdvfï ku ,shkak'  

2' fufia m%ldYh lf<a lõreka úiska ldygo@  

    
    ^wd& —b\ blaukg lfâg .sys,a,d kQ,a frda,a folla wrf.k jfrkã   

1' fufia m%ldY lf<a ljq o@  

2' fuu m%ldYh lf<a ldg o@    

     
    ^we& —uf.a .dhkh jvd ñysß jkafka fï iqkaor yß; jk fm; ;=<hs˜ 

1' fuu mdGh we;=<;a mdvu ,shkak'  

2' fuu mdvu we;=<;a l;dj kï lrkak'  

    
    ^wE& —f.dúfhda wms lïlrefjda  

           rg rlskd ck;dfjda˜ 

1' by; i|yka .S LKavh we;=<;a .S;h rpkd lf<a ljq o@  

2' tu .S;h .dhkd lrkafka ljqreka úiska o@  

  
    ^b& —jeoaoka wdmiq t;sZhs uu fkdis;ñ fid÷r" tfy;a" wdj;a Tng wk;=rla jkakg bv fkdfoñ˜  

1' fuu mdGh we;=<;a kdgHh l=ula o@  

2' fuys fid÷r hkafkka wu;kafka ldg o@  

^,l=Kq 10&  
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04' my; jryka ;=< § we;s jpk cd;s kdu" øjH kdu" .=K kdu" ix{d kdu jYfhka j.= .; lr 
    fnod olajkak'  
    ^yxihd" je,s" ,xldj" rglcq" Wi" flÜgq" ÈkñK" j;=r" fmd;a" ´¨ "uq.=Kqjekak" .,a" 

lreKdjka;" oCI "l=re,a,d" mekai," uy¨" iïm;a ".=;a;s,h" inr.uqj&  

                       ^,l=Kq 10&  

  
05' iqÿqiq Wla; mo fyda wdLHd; mo fhdod iïmQ¾K lrkak' 

  1' f.dúhd iS iEug .jhka olaldf.k '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  2' rcjre Od¾ñlj rg md,kh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

  3' l=udr;=x. uqksodi iQßyq idys;Hhg uy fufyjrla ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  4' '''''''''''''''''''''''''''''''''' m,;=re wf,ú l<dh'  

  5' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .Dy NdKav idohs'    

6' '''''''''''''''''''''''''''''''''' irex.,hla idohs'  

  7' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .S; kdo lf<da h'  

  8' ;drldj wyfia §ma;su;a j ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  9' f;dms mka;sh msßisÿ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  10' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ñ;=rkag ,smshla ,shkafkuq'  

                       ^,l=Kq 10&  

  
06' my; i|yka fÊoh lshjd wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'  

§>,ïNsl kï kqjr jik nuqfKda fokafkla Ydikfhka msg; uyKj wgid<sia wjqreoaola 

;mia lf<da h' Wka fokakd f.ka tla flfkla l,;% mß.%yh ke;s l,g wmf.a l=, mrïmrdj kisZhs 

is;d ;ud /ls ;mia wkqkag úl=g foda fyj;a tys mska § f.ß ishhl=;a mdo mßpdßld flfkl=ka 

,Èka mq;% m%;s,dNh ;ld l,;% mß.%y lf<da h'   

  1' fï §>dhq l=udrhdf.a l;d mqj; we;=<;a .%ka:h kï lrkak'  

  2' my; i|yka moj, f;areu ,shkak'  

 ^w& wgid<sia wjqreoaola  

 ^wd& mdo mßpdßld  

  3' fuu fÊofha i|yka ,dNh l=ula o@  

  4' fuys i|yka 100 ^ishh& tajd lSho@ ta fudkjd o@  

  5' uydm%dK wCIrhla fh§ we;s jpk folla fuu fÊofhka Wmqgd olajkak'  
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1 ක ොටස 

• පළමු ක ොටකසහි ප්රශ්න සයල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. 

• පහත එක් එක් වාක්යයෙහි ඉරි ඇඳි යක්ාටය ේ අදහ  යදන පිළිතුර යතෝරා ෙටින් ඉරක් අඳින්න. 

(01) අනුන්යේ දියුණුවට අකුල් යහළීම යනාක්ළ යුතු බව ගුරුතුමා පැවසුයේෙ. 

a) නින්දා කිරීම  

b) බාධා කිරීම  

c) දඬුවම් දීම  

d) ඊර්ෂ්යා කිරීම 

 

(02) තමා ක්ළ ය ාරක්ම යහළිවීම නි ා ජිනදා ට හීන් දාඩිෙ දැම්යම්ෙ. 

a) ක්ණගාටුවක් ඇතිවිෙ  

b) ලැජ්ජාවක් ඇතිවිෙ  

c) බිෙක් ඇතිවිෙ  

d) යවයහ ක් ඇති විෙ 

 

(03) නිවැරදි අක්ර විනයා ෙක්  හිත පිළිතුර යතෝරන්න. 

a) නවීක්රනෙ - නිේපාදනෙ 

b) මර්ෂ්ධනෙ - ප්රදර්ෂ්ශණෙ 

c) සීග්රගාමී - නිර්ෂ්මානෙ 

d) නිරීක්ණෙ - විශිේට 

 

(04) මහප්රාණ අක්ර යදක්ක් ඇති පිළිතුර යතෝරන්න. 

a) භාණ්ඩාගාරෙ  

b) ඝර්ෂ්ණෙ  

c) අධිේඨානෙ  

d) නිේඵල 

 

(05)  ඤේඤක් අක්ර පමණක් ඇති වචන යුගලෙ යතෝරන්න 

a) නුවණ - පහළ  

b) තඹර - ක්රඬුව  

c) ඤාණෙ - දහනෙ  

d)  ංයුතිෙ - පරිමාව 

 

(06) පහත  ඳහන් යුගල පද අතරින් මුල් පදෙට විරුද්ධාර්ෂ්ථෙ යදන පිළිතුර යතෝරන්න. 

a) චාරිත්ර වාරිත්ර  

b)  ැප  නීප  

c) වතයගාත  

d) මුදල් හදල් 

 

(07) මුලින් දී ඇති පදයෙහි විරුද්ධාර්ෂ්ථෙ යදන පිළිතුර යතෝරන්න. 

a)  මෘද්ධිෙ - පරිහානිෙ  

b) ප්රණාමෙ - යගෞරවෙ 

c)  ාමානය - තියුණු  

d) අවධානෙ - අවයබෝධෙ 

 

(08) මුලින් දී ඇති පදයේ  මානාර්ෂ්ථ පද පමණක් ඇති පද යේළිෙ යතෝරන්න. 

a) රත්න  -  රුවන් , පහන , අරන් 

b) දිෙ  -  යලෝක්ෙ , ජෙ , දද 

c) ගත  -  වැර , යපාත , මුහුණ 

d)  ාගරෙ -   මුද්රෙ,  සිඳු ,  යුර 

 

(09)  මූහාර්ෂ්ථවාචී පදෙක්ට අෙත් යනා වන පදෙකි. 

a) මුළ  

b) ක්ැල  

c) වල  

d) යපළ 

 

(10) අක්ාරාදි පිලිවලට නම් යොදා ඇති පිළිතුර යතෝරන්න. 

a) ඕධී, ඉයර්ෂ්ා, නයෙෝමි, තරුෂි 

b) ආයලෝක්ා, එරන්දි, ක්සුනි, ගෙනි 

c) ගොන්, අයශෝක්, ක්විඳු, ඉඳුවර 

d) තරිඳු, ක්මල්, මධුර, චමිල් 
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(11) ප්රථම පුරු බහුවචන නාමපදෙ යතෝරන්න. 

a) නුඹලා  

b) කුරුල්යලෝ  

c) අපි  

d) යහයතම 

 

(12) අනුක්ත බහු වචන නාම පදෙක්  හිත පිළිතුර වන්යන්, 

a) ගාෙක්ො  

b) ඔවුහු  

c)  මහරු  

d) ගුරුවරුන් 

 

(13) උපමාවාචී නිපාත ගණෙට අෙත් යනා වන පදෙ යතෝරන්න, 

a) උයද ා  

b) වයේ  

c) බඳු  

d) වැනි 

 

• පහත  දහන් එක් එක් වාක්යයේ හි ේතැනට සුදුසු පදෙ යතෝරන්න. 

 

(14) රවීන්ද්රනාත් තායගෝර්ෂ් තුමාට යනායබල් තයාගෙ හිමිවූ  ාහිතයෙ නිර්ෂ්මාණෙ .............. ක්ාවයෙයි 

a) මානසී  

b) ගීතාංජලී  

c)  න්ධයා  ංගීත්  

d) නනයේදෙ 

 

(15) හත්මුතු පරම්පරායේ අන්තිමො ................ නමින් හැඳින්යේ. 

a) පනත්තා  

b) කිත්තා  

c) කිරිකිත්තා  

d) කිරික්ෑමුත්තා 

 

(16) ක්ාවය  ාහිතයාදී ක්ලාවන් ර විඳියමන් ය ෞමය වූ හදවතක් ඇත්තා .............. නමින් හැඳින්යේ. 

a) ශ්රාවක්ො  

b)  හෘදො 

c) පාඨක්ො  

d) ක්විො 

 

(17) ක්ාවය නිර්ෂ්මාණෙක් වින්දනයෙන් සියතහි හටගන්නා අපූරුව හැඟීම ................ නම් යේ. 

a) චමත්ක්ාරෙ  

b) කුතුහලෙ  

c) ප්රතිහාව  

d)  ංක්ල්ප 

 

(18) පහත දක්වා ඇති  ම්ප්රදායික් යෙදුම් අතරින් ආේයතෝපයද්ශෙක් ඇතුලත් පිළිතුර යතෝරන්න. 

a) යදායළා ේ මයහේ පහන වයේ 

b) කූනි ේ න්ට දැල් දානවා 

c) පනින්නට යපර සිතා බලන්න 

d) ඉයහේ මලක් පිපුණා 

 

• 19 හා 20 හි ඇති වාක්ය අතරින් වයාක්රණානුකූලව නිවැරදි වාක්යෙ යතෝරන්න. 

 

(19) a)  නුඹලා චාරික්ාවක් ගියෙහු.       c)    ශියෙන් යහාඳින් ඉයගන ගනිති. 

b)  තාරක්ා අහය ේ බබළති.        d)    අක්ක්ා වැඩට ගියේෙ. 

 

(20) a)  අපි ශ්රමදානෙ ට  හභාගි වන්යන් ෙ.      c)   ගාෙක්යෙෝ රසික්යෙෝ පිනවති. 

b)   මහයරක් අවංක්ව ක්ටයුතු ක්රයි.      d)   යතරණුයවෝ දහම් යද ති. 

 

(ලකුණු 2  20 = 40) 

  



Page 4 of 5 1st Term (Assignment) Examination – 2020   Grade 8 - Sinhala 

2 ක ොටස 

• 1 හා 2 ප්රශේන අනිවාර්යයේ 3, 4, 5, 6, 7 ෙන ප්රශේන වලින් තවත් ප්රශේන තුනක් යතෝරායගන ප්රශේන 5ක්ට 

පිළිතුරු ලිෙන්න. 

 

(01) ජනක්තා පිළිබඳව ඔබ  ක් ේ ක්ළ යපාත් පිංච ඇසුයරන් පහත  ඳහන් ප්රශේන වලට පිළිතුරු ලිෙන්න. 

1) ඔබ  ක් ේ ක්ළ යපාත් පිංච  ඳහා ක්රුණු ය ාො ගත් මූලාශ්ර යදක්ක් ලිෙන්න.                        (ල.02) 

2) යපාත්පිංච නිර්ෂ්මාණෙ  ඳහා උපයද ේ ලබා ගත් එක් අෙකු නම් ක්රන්න.                         (ල.01) 

3) ඔයේ යපාත් පිංච නිර්ෂ්මාණශීලීව  ක් ේ කිරීමට යොදාගත් ක්රම යදක්ක් ලිෙන්න.                        (ල.04) 

4) යපාත්පිංච ට ඇතුළත් ක්ළ ජනක්තා යදක්ක් නම් ක්රන්න.                          (ල.04) 

5) එෙ  ක් ේ කිරීයම්දී ඔබ මුහුණ දුන් ගැටලුවක් ලිෙන්න.                           (ල.01) 

6) යමම නිර්ෂ්මාණෙ  ක් ේ කිරීයමන් ඔබට ලැබුණු ප්රයෙෝජන යදක්ක් ලිෙන්න.                        (ල.04) 

(මුළු ලකුණු 16) 

 

(02) පහත  ඳහන් මාතෘක්ා වලින් එක්ක් ෙටයත් වචන 150 ක් පමණ රචනා ලිෙන්න. 

1) වැඩිහිටිෙන්ට  ැලකීයම් අගෙ. 

2) පු ේතක්ාලෙ අධයාපනෙට උදේ ක්ර ගැනීයම් වැදගත්ක්ම. 

3) අයේ ජාතික් වීරවරයෙෝ. 

4) ජල  ම්පත රැක්ගනිමු. 

5) පා යල් තයාග ප්රදායනෝත් වයේදී දක්තම ශියොට හිමි තිොගෙ ඔබට ලැබුණ බව දැනගත් යමායහායත් 

ඔබට ඇතිවූ හැඟීම වි ේතර ක්රන්න. 

(ලකුණු 14) 

 

(03) ඔබ ප්රයද්ශයේ දියනන් දින වැඩිවන අපරාද හා ය ාරක්ම් වළක්වා යදන යල  ඉල්ලමින් යපාලි ේ 

 ේථානාධිපතිතුමාට ෙැවීමට සුදුසු ලිපිෙ ලිෙන්න. 

 

 නැතයහාත්  

 

 ඔයේ ප්රයද්ශයේ පැතිර පවතින යඩංගු උවදුර පිළිබඳව මහජන ය ෞඛ්ය නිලධාරිතුමා  මඟ පා යල් 

විදුහල්පතිතුමා ක්රන ක්තාබහ ඇසුයරන්  ංවාදෙක් ලිෙන්න. 

(ලකුණු 10) 

 

(04) පහත  ඳහන් ප්රක්ාශ අතුයරන් අ ා ඇති ප්රශේන වලට පිළිතුරු ලිෙන්න. 

(1) “යම් ඇවිල්ලා ඉන්යන් නැතිවුණ යදෙක් ගැන අහන්නයි” 

a) එම ප්රක්ාශෙ ක්යළේ ක්වුරුන් විසින්ද? 

b) ප්රක්ාශෙ ක්යළේ ක්ාහටද? 

c) නැති වී ඇත්යත් කුමක්ද? 

d) යමම ප්රක්ාශෙ ඇතුළත් පාඩයම් නම ලිෙන්න. 

(ලකුණු 1  4 = 4) 

 

(2) “යනායෙක් නරක් වැඩ හාමුදුරුවයන් ඔෙ යපත් ම් ඔක්යක්ාම ලිෙලා තියෙනවා” 

a) නව ප්රක්ාශෙ ඇතුළත්  ාහිතය ග්රන්ථෙ කුමක්ද? 

b) එහි ක්තුවරො ක්වුරුන්ද? 

c) හාමුදුරුවයන් ෙනුයවන් හැඳින්වූයේ ක්ාහටද? 

(ලකුණු 1  3 = 3) 
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(3) “යහට එක්ක් ක්ැකිරාවට ෙන්න ලෑ ේති යවලා එන්න පුලුවන්ද?” 

a) යමම ප්රක්ාශෙ ක්යළේ ක්වුරුන් විසින්ද? 

b) යමම ප්රක්ාශෙ ක්යළේ ක්ාහටද? 

c) ක්ැකිරාවට ගියේ කුමක්ටද? 
(ලකුණු 1  3 = 3) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

(05) පහත  ඳහන් පද වල යත්රුම ලිෙන්න 

1) පුරායණෝක්ති 

2) ආචීර්ෂ්ණ ක්ල්පිත 

3) මාර්ෂ්යගෝපයද්ශෙ 

4) පරිශීලනෙ 

5) යනානගතෙ 

(ලකුණු 2  5 = 10) 

 

(06) පහත  ඳහන් පදයයෙහි ඉතිරි යක්ාට   ම්පූර්ෂ්ණ ක්රන්න 

මයේ සුරතල්   අක්ක්ායේ  

මායල් මුතු ඇට         වායේ 

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

.......................................................                                                                                                      (ල.02) 

 

1) ඉහත පදයෙ ඇතුළත් පදය පන්තියේ නම කුමක්ද?               (ල.02) 

2) එෙ ලියූ ක්විො නම් ක්රන්න.                  (ල.02) 

3) ක්විො විසින් ලිෙන ලද යද්ශාභිමාන ක්ාවය නිර්ෂ්මාණ යදක්ක් හා ළමා ක්ාවය නිර්ෂ්මාණ යදක්ක් නම් ක්රන්න. 

         (ල.04) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

(07) පහත  ඳහන් යේදෙ කිෙවා ඒ ඇසුයරන් අ ා ඇති ප්රශේන වලට පිළිතුරු ලිෙන්න. 

 

උත්තුංග ගුණයෙන් පිරිපුන් කුමාරතුංග මුනිදා  මහතා ශා ේීෙ විද්වතකු පමණක් යනාව නිර්ෂ්මාණශීලී 

යල්ඛ්ක්යෙක් ද විෙ. ඔහු ලියූ ග්රන්ථ  ම්භාරෙ අති විශාලයි. එම යපාත් යපරහයර්ෂ් මුල්ම ක්ෘතිෙ “ ාමානය දැනීම 

පිළිබඳ ප්රශේන” නම් ක්ෘතිෙයි. සිෙ බය හි ඕයජෝ ගුණෙ මතු ක්රමින් ළමා අධයාපනෙ  ඳහා අක්ර ශික්ාව, 

ශිේටාචාරෙ, කිෙවන නුවණ , ශික්ා මාර්ෂ්ගෙ ආදී ග්රන්ථ ලිො ඇත. එයමන්ම දරුවන්ට ර ඥතාවෙක් හා 

ජීවිතාවයබෝධෙක් ලබාදීමට හාවායේ වග, නැලවිල්ල, උදෙ ආදී නිර්ෂ්මාණ රචනා ක්ර ඇත. දරුවන්යේ කිෙවීයම් 

රුචිෙ වර්ෂ්ධනෙ  ඳහා ලියූ “ර ාෙනෙ” නම් යපාත් යපළ ද  ංගීතෙ  ඳහා “යහළ මිෙැසිෙ” ක්ෘතිෙද ලිවීම යල්ඛ්න 

දිවියේ වැදගත් අව ේථාෙ. එයමන්ම පිොයේ ය වණින් ලැබූ නිර්ෂ්මාණ  යක්ෞශලයෙ “පිෙ මර” ක්ෘතියෙන් මනාව 

පැහැදිලි ක්රයි. “අලුත් අලුත් යද් යනාතනන ජාතිෙ යලාව යනානගී” ෙන කිෙමන එතුමායේ වටිනා ආදර්ෂ්ශ පාඨෙකි. 

 

1) කුමාරතුංග මුනිදා  මහතා ලියූ මුල්ම යපාත කුමක්ද? 

2) එතුමා ලියූ ළමා අධයාපන ග්රන්ථ යදක්ක් නම් ක්රන්න. 

3) කුඩා දරුවන්යේ කිෙවීයම් රුචිෙ වර්ෂ්ධනෙ කිරීමට කුමාරතුංග මහතා ලියූ යපාත් යපයළහි නම කුමක්ද? 

4) කුමාරතුංග මහතායේ “පිෙ මර” ක්ෘතියෙන් වි ේතර වන්යන් කුමක් ගැනද? 

5)  ර්ෂ්වක්ාලීන අගෙකින් යුත් කුමාරතුංග මහතායේ වැදගත් ප්රක්ාශෙ ලිෙන්න. 

(ලකුණු 2  5 = 10) 





^01& II  ^02&  III  ^03&  III   ^04&  I   ^05&  IV

^06& II  ^07&  III  ^08&  II   ^09&  I   ^10&  IV

^11& I. merKs lshuka     ^12&  I.  wei" khk" ''''''''  ^13&  I. wlSlre  

 II. WmkaÈk W;aijh               II. ÿmam;a" oßø" ''''''''        II. wdodhu

^14& I. Wmudj ( msÉp fmdl=re     ̂ 15&  I. l|   II. myk    ̂ 16&   I. <uhska  II. f.dúhl=

 II. Wmfïh ( kx.sf.a fmdä yskdj  ̂ 17&  II      ̂ 18&  iqÿiq mßÈ ,l=Kq ,nd fokak

^19& I. f.rjqï    ^20& I. ú,sl=ka

 II. l|yo,a         II. wjr.sr

II fldgi

^01& I. .S;dxc,S                        

 ii. fnx.d,s cd;slfhla

 iii. uq< $ m,d

 iv. lEfuka $ Ôú;h

 v. iqÿiq mßÈ ,l=Kq fokak'

^04& i. ksjerÈ jpk i|yd ,l=Kq ,ndfokak

 ii.  I. mß.Klh  iv. .sÊCOl+g 

  ii. l%D;Su  v. m%;slafIam

  iii. lksIaG

^05& i. oji Wodùu $ br Wodùu $ WoEik wdrïN úu 

 ii. bref.a /iaj,ska $ bref.a /ia È<siSfuka

 iii. iqÿ-r;= we÷ï we|.;a <uhskag$ <uhskag

 iii. ksjerÈ ms<s;=rg ,l=Kq ,nd fokak

 iv. w& ishm; - fk¿u  wd& ;=Ir - msKs

 v. m%;slafIam

^06& iqÿiq mßÈ ,l=Kq ,nd fokak'

^07&

  fm<fmdf;a i|yka   lSfõ ljqo@ lSfõ ldygo@     lSfõ l=uk wjia:dfõ§o

   mdvfï ku

 I. t;kydñ   äx.srd, t;kydñg    idia;rldrhd fndre lS úg

 ii. w¨;a wjqreÿ W;aijh  iShd  uqKqnqrdg   wjqreÿ pdß;% ms<sn| l;d lrk 

            úg

 iii. l;dnyg wjOdkh  wïud  tacka; Wkakdkafiag  fm;aiu ms<s.ekajQ wjia:dfõ

 iv. l;dnyg wjOdkh  .=re;=ud uqo,sydñg    mdif,a§

 v. tk;ydñ           idia;rldrhd t;kydñg    idia;r n,k wjia:dfõ

m<uq jdr mÍCIKh - 2019 

8 fY%aKsh - isxy, NdIdj yd idys;Hh ^ms<s;=re m;%h& 
I fldgi

^02& wka;¾.; lreKq" iaùh;ajh yd YS,amSh 

    oCI;d hkdÈ lreKq u; ,l=Kq fokak'

^03& wod< lreKq wkqj ,l=Kq fokak'
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^,l=Kq 10&

^,l=Kq 10&

^,l=Kq 10&

^,l=Kq 10&

^,l=Kq 10&
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I පත්රය 

1. i 11. iv 

2. iv 12. i 

3. iv 13. iv 

4. i 14. iii 

5. ii 15. ii 

6. iii 16. ii 

7. iii 17. i 

8. iv 18. iii 

9. iii 19. ii 

10. i 20. ii 

 

II පත්රය 

1. i. ලිපි වර්ග  

          දැන්වීම්  

          ප ෝස්ටර්  

          අත්  ත්රිකා 

සබරගමුව  ළාත් අධ්යා ද පද ාර්ේපම්න්වුව 

சப்ரகமுவ மாகாண கல்வி திணணக்களம் 

Sabaragamuwa Provincial Department of Education 

 

අදාවරණ  රීක්ෂණය 2021                            ැය 02 යි 

கண்டுபிடிப்பு சசாதணை 2021                                                                                  02 மணி சேரம் 

Diagnostic Test 2021                     02 Hours 

සිංහල භාෂාව හා සාහිේයය I          08 පර්ණිය 

சிங்கள மமாழி மற்றும் இலக்கியம்             தரம் 08 

Sinhala Language and Literature            Grade 08 
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ii. පේාරුරු හුවමාරු කරගැනීමට හැකි ීම  

    දැනුම ලබා ගැනීමට හැකිීම  

    නිර්මාණ ශක්ිය වර්ධ්දය ීම 

iii. ක්රමානුූලලව ලිියය ුතුය  

         නිවැරදිව සකස් කළ ුතුය  

         නිවැරදි ියරාම ලක්ෂණ පයදිය ුතුය  

iv. පුද්ගල මරණයකදී ජදයා දැනුවත් කිරීපම් දී  

   පවළඳ දැන්වීමක් පිළිබඳ ජදයා දැනුවත් කිරීපම් දී  

(ප ිංගු උවදුර, පකාපරෝදා වසිංගේය, ප ාලිතීන්ව භාියේය, කසල කළමදාකරණය,  රිසර ියදාශය ආදී 

කරුණුවලදී මහජදයා දැනුවත් කිරීම සඳහා)  

v. දිදය 

    අරමුණ  

    පේලාව 

    ස්ථාදය 

2. සුදුසු  රිදි පිළිුරු ලබා පදන්වද. 

3. (අ) 

I. එේදහාමි 

II. ඩිංගි රාළ ියසන්ව එේදහාමිට 

(ආ) 

I. ස්වාමිදුව ියසන්ව  

II. පියපස්දට 

 (ඇ)  

I. සැබෑ පලන්වගුකම  

II. දයිටින්වපේල්  

(ඈ)  

I. මහගමපස්කර 

II.  ණ්ඩඩත්  බ්. ඩී. අමරපද්ව ඇුළු පිරිස 

(ඉ) 

I. මදපම් දාටයය 

II. මදපම් කුමරිය  
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4. 

ජාි දාම ද්රවය දාම ගුණ දාම සිංඥා දාම 

ඕලු වැලි මහලු සම් ත් 

හිංසයා ගල් දක්ෂ ලිංකාව 

මුගුණුවැන්වද වුර උස දිදමිණ 

රට කජු ප ාත් පකට්ටු ගුත්ිලය 

කුරුල්ලා  ැන්වසල කරුණාවන්වේ සබරගමුව 

 

5. 

I.  යයි / ගිපේ ය 

II. කරි / කළහ / කපළෝ ය 

III. කළහ / කපළෝ ය 

IV. සුදුසු  ස්ත්රි ලිිංග ඒක වචද දාම  දයක් 

V. සුදුසු පුරුෂ ලිිංග, ස්ත්රි ලිිංග ඒක වචද දාම  දයක් 

VI. සුදුසු පුරුෂ ලිිංග, ස්ත්රි ලිිංග ඒක වචද දාම  දයක් 
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