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සැකිය යුතුයි 
 

 පළමු ක ොටකසහි අං  1 සිට 20 දක්ලා  ඇති ප්රන  සිය්ලට    ිළිතතුු  සපය්න   1,11 ිළිතතුු  පත්ර 

එ ට අමුණා බාර කද්න   

 

 අංක 1 වා  2 ාකය ර ඉරි ඇදි කකොටකහි අදව ප්රකාල න පිළිතුය කතෝයන්න 

1) ක්රික ත තයගායේකී ශ රී රංකා වා ඵංගරාකයලඹ කයට කය තයග ැදුකේඹ. 

1. ජගග්රාහි                                  2.    ප්රතිවිරරුයධ          

3.    භගි                                     4.    භාන ද්කම් ඇතිව  

 

2) නාටය රයම්බ න කත්  කප්රේ් කකඹෝ පුර පුරා ඵරා සිටිකඹෝ ඹ. 

1. කදගිඩිඹාකන්                            2. කනො ඉසිල්කරන්   

              3.කල්ඳනාකාරි                              4. පුදුභකඹන් 

 

3)  ඳවත වන් කඹදුම් අතුරින් රප්කතෝඳකයල ගනඹට අඹත් පිළිතුරු න්කන්, 

 1. ඇිරයද ඳඹ දව් ටී                          2.කිරිගවට ඇන්නා කේ 

 3.අාදඹට ඩා රදර්ලඹ උතුම්ඹ         4.ඉකවේ භර්  පිපුණා කේ 

 

1) 1 වා 2 ඹ                   2)  2 වා 4 ඹ               3)   1 වා 3 ඹ           4)  1 වා 4 ඹ 

 

4) නිැයදි අ් ය ිරනයාඹ හිත පිළිතුය කතෝයන්න. 

1. ශි්ඨාචායඹ , කකො තඨාඹ       2. ඳරිර්ථනඹ,භර්දනඹ 

3.   උච්ඡායණඹ,භ්ථඹ               4.ිරශි්ට,ඳර්කීණඹ 

 

5) තාලුජ අ් ය ඳභණ්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න. 

1.ක,ඛ,ඩ,ඪ,ණ          2. ඳ,ප,ඵ,බ,භ      3.ච,ඡ,ජඣ,ඤ   4. ට,ඨ,ඩ,ඪ,ණ 

 

6) “ ත”  ර්ගකී අ් ය කදක්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න. 

1) රය් ා       2) ංිරධානඹ     3) තයගඹ    4) ිරරාඹ 
 

7) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදකඹහි භානාර්ථ ඳද ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න. 

1) දිඹ  - කරෝකඹ,ජඹ,ජරඹ,යද 

2) ලක්රඹා - වැ්,් ,පුයදුරු, සුයයජ 

3) තමය - කනළුම්, ඳයභ, අයිරන්ද,කුමුදු 

4) වඹ - අල්,තුයඟ,ගජ,අජ 

9 සිංවර බාා වා ාහිතයඹ 1/11 02 
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9) එකිකනකට භානාර්ථ වා මීඳාර්ථ ප්රකාලන ුගගර ඳද ඇතුශත් පිළිතුය න්කන්, 

1) නැටුම් ගැුගම්, යේුගම් කිුගම්,දු ඳැන 

2) ශය වීය, ඉවුම් පිහුම්, ශුයධ ඳිරත්ර 

3) කකො තට කභ තට,  තටි කඳ තටි, ත් පිළිකත් 

4) එවා කභවා, උඩ ඹට, අතන කභතන 

1) 1 වා 2   ඹ         2)   1 වා 3 ඹ        3)   2 වා 4  ඹ          4)    2 වා 3 ඹ 

           10)  “ඔඵට   ශර්ඝාුග රැකේා !”යි පිඹා ඳැතුකේ ඹ. 

ඉවත ාකයඹට සුදුසු ිරයාභ ර් ණ න්කන්, 

1) තනි උඩුකකොභා,ිර්භඹාදි රකුණ,තිවත 

2) ුගගර උඩුකකොභා,කදතිවත, කකටි ඉය 

3) ුගගර උඩු කකොභා,ිර්භඹාදි රකුණ, තිවත 

4) තිවත් කකොභා,ප්රල්නාර්ථඹ,කදතිවත 

 

11) භල් කගොමු ගුමු ගුමු ගන්න්නි 

ඉවත කාය ඳාදකී ඉරි ඇි කකොටකහි කායාරංකායඹ න්කන්, 

1) උඳභාරංකායඹ යි      2)  රඳකාරංකායඹ     3)  එළිභඹ යි.    4)  අනුප්රාඹ යි 

 

12)  „කඵොකවෝ දැනුභ ඇත්කතෝ‟ ඹන්නට සුදුසු ඳදඹ න්කන් , 

1) නාඹකකඹෝ ඹ         2)  චින්තකකඹෝ ඹ        3) ඵහුශ්රැතකඹෝ ඹ    4)  ිරදයාඥකඹෝ ඹ 

 

 අංක 13 සිට 15 කත්  ප්රල්න ර හි්තැනට සුදුසු ඳද කතෝයන්න. 

 

13) ම්බාය ාහිතය ග්රන්ථ  ...........................  යත් කායාරංකාය වනානාගත වැකි ඹ. 

1) ඳරී් ාකන්       2) ඳරිශීරනකඹන්      3) ඳරිග්රවණකඹන්         4) ඳරිකබෝජනකඹන්  

 

14) භවගභකේකය භවතා අපර් ඳද  ..............................   කයලාභිභානී ගීත යචනා කය ඇත. 

1) ංකඹෝජනකඹන්    2) ංග්රවකඹන්       3)   ං්කයණකඹන්       4)  ම්බාිරතකඹන් 

 

15) කභයට සිටි කඵොකවෝ යජරු කකවය,ිරවාය ........................................ කය කඵෞයධාගකම් දිුගණුට 

කටුගතු කකශෝඹ. 

1) ප්රර්ධනඹ            2) ප්රතිවං්කයණඹ   3)  ප්රකයෝවණඹ              4) ංකලෝධනඹ 

 

 

 

8) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදඹට ිරරුයධාර්ථඹ ක ොකද  ඳදඹ්  ඇතුශත් පිළිතුය කතෝයන්න. 

1) අර - කාර්ඹශය ,උත්ාවන්ත 

2) ඌන - අතිවරි් ත ,ැඩි 

3) සුදන - දුර්ජන , ජ්ජන 

4) සුරබ - ිරයර ,දුර්රබ  
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16) මුයේන්  ශ ඇතිව ඳදකී අර්ථඹ ැයදි කර ද් ා ඇතිව පිළිතුය කතෝයන්න. 

1) අනකප්් ෂිත  -  ඵරාකඳොකයොත්තු කනොව 

2) චියන්තන       -  ඳැයණි 

3) උදුර         -          ඵඵශන 

4) ල්කරෝක    -          ඳායේ ගාථා 
 

17) අනු් ත ඵහුචන නාභ ඳදඹ කතෝයන්න. 

1) ගායිකාකෝ   2)  ිරයකතකු     3) යසිකයින්    4)  කාන්තා්  
 

18)  “ භග දිගට ජන කතා”  “  කළු කුවය”  ඹන ග්රන්ථ යේූ  කල්ඛකඹන් පිළිකළින්  දැ් කන පිළිතුය 

කතෝයන්න. 

1) ඩී.පී.ිරක්රභසිංව භවතා,   ට්ීන් කවෝකින් භවතා 

2) ්ටීන් කවෝකින් භවතා , කජෝර්ජ් එයේ් භවතා 

3) ඳණිබායත භවතා, වරින්දා් නායාඹන් භවතා 

4) ඩේ.ඩී.භකුකරොලු භවතා, චිත්රකේන ඩඹ් භවතා 
 

 19-20 ප්රල්න ර යාකයණානුකූර  නිැයදි ාකය කතෝයන්න. 
 

19) 1) පුංචි තායකාකෝ යාත්රී අවකේ ඵඵශයි. 

                  2) ඔවුන් චාරිකා්  ගිකඹෝ ඹ. 

                  3) ගායිකා මිහිරි ගීඹ්  ගැුගා ඹ. 

                  4) භා ද ඔවුන් භඟ ඹමි. 
 

20) 1) තුරු කඳශ සුශඟට කරකතිව. 

2)  බා කතොකභෝ තුටින් ිරසිය ගිඹව. 

   3) භවකයකු ඳයාර්ථඹ උකදා ැඩ කයතිව.  

   4) තුරු මුදුන්ර සිකඹොත් කැර නද කදතිව.                                                         

                                                                                                                           ( රකුණු  2x 20=40 ) 

11 ක ොටස 

1 හා 2 ප්රන  අනිලාර්ය කේ  3,4,5,6,7 ප්රන ලින්න තලත් ප්රන  තු ක් කතෝරා කග  ප්රන  පහ ට ිළිතතුු  

ිනය්න   

01) ඳන්තිව කාභයකී ශ කේඩාඹම් ක්රිඹාකායකභ්  කර ක් කශ බිත්තිව පුත්ඳත ඇසුකයන් ඳවත වන් 

ප්රල්න රට පිළිතුරු යේඹන්න. 
 

     

i) බිත්තිව පුත්ඳත වා ඔකේ කේඩාඹභ ඉදිරිඳත් කශ නිර්භාණඹ කුභ්  ද?     (රකුණු   02 යි) 

ii) එභ නිර්භාණඹ ක් කිරීකම් ශ ගුරුතුභාකගන් /ගුරුතුමිඹකගන් රැබුණු උඳකද් කද ක් යේඹන්න.                                                                                                                    

                                                                                                                    (රකුණු   02 යි) 

iii) ඔකේ නිර්භාණඹ වා කතොයතුරු ඳඹා ගත් ක්රභ කද ක් යේඹන්න.                  (රකුණු   02 යි) 
 

iv) නිර්භාණඹ ක් කිරීකම් ශ ඔඵ කේඩාඹභ මුහුණ දුන් ගැටලු කද ක් යේඹන්න.   (රකුණු   02 යි) 
 

v) ඔකේ කේඩාඹම් නාඹකඹා තුශ ද් නට රැබුණු ගුණාංග කද ක් යේඹන්න.          (රකුණු   04 යි) 
 

vi) බිත්තිව පුත්ඳත ක් කිරීකභන් ඔඵට රැබුණු  කුරතා  කද ක් යේඹන්න.          (රකුණු   04 යි) 

                          ( මුළු රකුණු 16 යි) 
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02) ඳවත වන් කකොට් යේන් එ ක් කතෝයා කගන චන 200 කට කනොඅඩු යචනඹ්  යේඹන්න. 

i)  දැනුභ ඳභණ්  කනො භාන ගුණධර්භ ර්ධනඹට  භනුයත්කී ිරචිත්රත්ඹ දකින්නට ිරකේකඹ 

පරදායි කඹොදා ගැනීභට කිඹවීකම් රුචිඹ ර්ධනඹ කශ ුගතු ඹ. කම් ගැන අධානඹ කඹොමු කයමින් 

“කිඹවීකම් අගඹ”  ඹටකත් යචනඹ්  යේඹන්න. 
 

ii) අභීත වීය යජ දරුන්, මුතුන් මිත්තන් කශ ද්කම් ිරක්ම් නිාත් සුිරකලේෂි පිහිටීභ, ඉසුරුභත් ඵ, 

්බා කෞන්දර්ඹඹ  නිාත් රී රංකා කරො ද කද ප්රසියධ වී ඇත.” “ භකේ භාතෘ භූමිඹ” ඹන 

භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න. 
 

iii)  රිඹදුයන්කේ කනොැරකිල්ර වා ජනතා භාර්ග නීතිව කනොරකා ක්රිඹා කිරීභ නිා දිකනන් දින මිනි් 

ජීිරත ිරලාර ංඛයා්  නැතිවවී ඹයි. එඹ යක ත අබාගයඹකි.කම් ගැන රකා “භාර්ග නීතිව පිළිඳදිමු” ඹන 

භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න. 
 

iv) රඳාහිනිඹ වා ඳරිගණකඹ අධයාඳනඹ වා බාිරත කශ වැකි ටිනා භාධයඹන් කදකකි.එකවත් 

ර්තභානකී ශභා ඳයපුය නාටය,කාටුන් ැනි ැඩටවන් රට නැඹුරු වී ඇතිව නිා රඳාහිනිකඹන් 

වා ඳරිගණකකඹන් නිසි ප්රකඹෝජන කනොගනිතිව.කම් කරුණු රකා “අධයාඳනඹ වා රඳාහිනිඹ වා 

ඳරිගණකඹ උදවු කය ගනිමු”ඹන භාතෘකාකන් යචනඹ්  යේඹන්න. 
 

v) ඳාල් ඇරී කගදය ඳැමිණි සුයංග ත්ත ඳවශට ගිකී එහි සිටින කුරුල්රන් ඵැලීභට ඹ. කභොකවොතකින් 

උණ ඳනාය කදසින් කතකු කෑ ගන වඬ ඇසුණි. ............ එතැන් සිට කතා කගොඩ නගන්න.                                                                                                                    

                                                                                                                    (රකුණු 14 යි) 
 

03)  ඳාල් ඳරිය බට ංගභකී කල්කම් ඔඵ ඹයි සිතා ඳාර අට ඇතිව කැයේ කශ ඉත් කිරීභට පිඹය 

ගන්නා කර ඉල්රමින් ප්රාකයශීඹ බාකේ බාඳතිවතුභාට ඹැවීභට සුදුසු යේපිඹ යේඹන්න. 

                          (රකුණු 10 යි) 

04) ඳවත වන් ාකය ර හි්තැනට සුදුසු ඳද යවන් තුළින් කතෝයන්න. 

 

i) ඳාකල් තයාග ...................  වා ම්බානීඹ අමුත්කතෝ වබාගි වව. 

(ප්රධාකනෝත්ඹ / ප්රදාකනෝත්ඹ) 

 

ii) ටිනා ඖධ ...................... රය් ා කිරීභට කයශීඹ වදයරු පිඹය ගනිතිව. 

(ඳැශෑටි  / ඳැරෑටි)  

 

iii) ........................ සීතර සුශඟ ඳරියඹට නැවුම් ඵ්  කගන එයි. 

(  අළුඹභ/අලුඹභ  ) 

 

iv) න්කයල කාය ර යත් දිඹ කකළි  ...................... ද් නට රැකේ.  

(ැණුම්  /ැනුම්) 

 

v) කරෝාභවාඳාකී ඇතිව ගල්  ................අතීත සිංවරඹාකේ ද්කම් ිරදවා ඳායි.(කුලුනු /කුලුණු) 

 

   (රකුණු 2x5=10 යි) 
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05) ඳවත දැ් කන ඳදයඹ වා ගීත ඛේඩකී ඉතිවරි කකොට් ම්පර්ණ කය අා ඇතිව ප්රල්න රට ද පිළිතුරු   

ඳඹන්න. 

(අ) I. දු්  ිර ද භ උසුරා ැදු දැයි අකඳ        අම්භා 

          අනාන් කතයේන් නිතිව යා ඇතිව කශ දැයි  අම්භා 

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

         .................................................................                                              (රකුණු 04 යි)                                                                                                                             

     ii. කභභ ඳදයඹ ඇතුශත් කාය නිර්භාණඹ නම් කයන්න.                                   (රකුණු 01 යි) 

       (ර)  කවශ භල් යඟ  ශ  පිපී නටනා 

                තිවා ැකේ                 ඉවුකර් 

               යතමර යදයේඹ යජයේඹ කනා 

               සීගිරි ගිරි                    භැනාකර් 

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

               .............................................                                                                       (රකුණු 04 යි)                                                                                                                                                                              

           iii. කභභ ගීතකී යචකඹා නම් කයන්න.                                                              (රකුණු 01 යි) 

06) ඳවත වන් ාකය යේිතත බාාට  වයා යේඹන්න. 

(1) ශභයි දිඹ ඇල්ර ඵරරා  තුටු වුණා 

(2) ාහිතය උත්කී  ශ කල්ඛකඹන්  ම්භාන රඵා ගත්තා 

(3) ඔවුන් භල් පුදරා බුදුන් ැන්ා 

(4) භභ කවොින් ඳාඩම් කයරා ිරබාගඹ භත් කනා 

(5) අපි පු්තකාරඹට ගිහින් කඳොත් කිඹනා                                                    (රකුණු 2x5 =10) 
 

07) ඳවත වන් කිර කඳශ කිඹා අා ඇතිව ප්රල්නරට පිළිතුරු යේඹන්න. 

කඵොල් පිනි ඵරින් ඳනින් ගියේකවන    කයොන් ඹ 

නිල් තණ බිමින් නැගි ඳැවැඹත්         යන්න්ඹ 

භල් මී කරොබින් කයොද ඵැ ඹන බිඟු       කැන්ඹ 

කුල්භත් ඔවුන්  තුඩි’කනන ගුමු ගුමු         න්ඹ 
 

කඳශා ග් නභා අතු අග නභා              කොඬ 

රා බුදින ගජකන් ඹතිව කඩින්              කඩ 

තරා කැකුණ කකවකන ල් ඌරු    කගොඩ 

ඵරා වඵන් කුකුකශෝ නැඟු භඟුල්             වඬ 
 

නිරමය නැගුණු අතු ිරහිදුණ භව             දුම්ඹ 

භර’ර යේකඹන් කශ ිරසිතුරු ැය         සුම්ඹ 

ඳරැර භරා භැල්කරන් එන ැන         සුම්ඹ 

රකමු කභවැභ න සිරිඹකග         ැරකුම්ඹ 
 

1) කභභ ඳදය ඳන්තිවකඹන් ර්ණනා කයන්කන් කිනම් ්ථානඹ්  ද? 

2) ගජකන් කකශේ කුභ්  ද? 

3) වඵන් කුකුශන් කෑ ගැසුකේ ඇයි? 

4) ිරසිතුරු ැයසියේ කර  තිවබුකේ කභොනාද? 

5) ඳවත වන් ඳද ර අර්ථඹ යේඹන්න 

(අ) භවදුම්  (ර) කයොද ඵැ ඹන                                                                   ( රකුණු  2x 5= 10 ) 



  ^01& iïu; isxy, wlaIr ud,dfõ jHxckdlaIr ixLHdj 

 ^1& 60 ls  ^2& 18 ls   ^3& 42 ls ^4& 25 ls

  ^02& oka;c wlaIr we;=<;a fkdjk jpkh f;darkak'

 ^1& Okm;s  ^2& ;:d.;   ^3& wks;Hh ^4& fmdaIKh 

« ksjerÈ wlaIr úkHdih iys; moh f;dard ta háka brla w`Èkak' 

  ^03&   ^1& fT!IO  ^2& ùfrdaOdr   ^3& mdmsIaG ^4& úksiaph  

  ^04&   ^1& m%Yajdi  ^2& ksiaYío  ^3& o¾Ikh ^4& ms<sfj, 

  ^05& my; § we;s mo l=uk úhrK j¾.hlg wh;a ±hs ;s;a br u; ,shkak' 

 ^I& kgkgd  ...............................  (II) msKsi  ...............................    

« wxl 06 iy 07 m%Yak j,g .e<fmk ms<s;=r jryka ;=<ska f;dard háka brla w`Èkak' 

  ^06& m%fõYfuka ^kdu úfYaIKhls $ l%shd úfYaIKhls $ ñY%l%shd mohls $ ksmd; mohls&

  ^07& f.d¿fn,s .uk ^rEÎ mohls $ wdmaf;damfoaYhls $ m%ia;dj msre<ls $ hq., mohls &

  ^08& my; § we;s wkqla; mo j, Wla; moh ,shkak'

 ^1&  .dhsldjl  ...............................  (II) Tjqka  ...............................    

  ^09& § we;s mo w;ßka hq., mohla fkdjk moh f;dard ta háka brla w`Èkak' 

 (I) hdï Bï (II) wn, ÿn,   (III) n,ñka  (IV) ÿjk mksk 

  ^10& my; oelafjk jdlHh w;S; ld,hg yrjd kej; ,shkak' 

 ñksiaiq .jhka l=Uqrg olal;s' 

  ^11& my; ±lafjk jpk fhdod w¾:j;a jdlH folla ,shkak' 

 ^1&  wkfmalaIs;   ........................................................................................................  

 (II) úpdrYS,S   ........................................................................................................  

  ^12& my; i`oyka jdlHh ksfodia lr kej; ,shkak' 

 ^1&  ud¾áka úl%uisxy Y+Íyq kjl;d fmd;a /ila ,shqfõh'     

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

 (II) .=rejreka wmg hyu`. fmkajd fo;s'   

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

  ^13& my; i`oyka moj,g iudkd¾: moh ne.ska ,shkak'

 ^1&  m;<   ..........................................  

 (II) úlis; ...........................................  

ie,lsh hq;=hs (

ld,h meh folhs

21 Sm<uq jdr mÍCIKh - 2019 

isxy, NdIdj yd idys;Hh I - fldgi     

9 fYa%Ksh

K  wxl 01 isg 02 olajd m%Yakj, ksjer¢ ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak'

ku '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

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

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 

ishÆu ysñlï weúßKs$ KOg; gjpg;GupikAilaJ $ All Rights reserved

Provincial Department of Education - NWP

jhU m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j
tlNky; khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;
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^14&  my; i`oyka moj,g ia;%S,sx. moh ne.ska ,shkak' 

 ^1&  ud¿jd    ..........................................  (II) fidrd  ...........................................   

^15&  my; i`oyka moj,g úreoaOd¾: mo ,shkak' 

 ^1&  f,daN    ..........................................  (II) iqok  ...........................................   

¬ wxl 16 isg 18 olajd jdlHh j, ysia;eka iïmQ¾K lsÍug jvd;a iqÿiq jpkh jryka ;=<ska f;dard ta 

háka brla w`Èkak' 

^16&  ck l;dj ................................... g wh;a idys;Hdx.hls' ̂ixialD;sh $ ckY%e;sh&

^17&  fjkia w¾:hla èjks; jk f,i fhdok NdId;aul fhÿï  .................................. kï fõ 

        ^rEÎ $ msre¿&

^18&  foaYkhlg   .................................. ijka §u foaYlhdg lrk f.!rjhls' 

        ^idjOdkj $úu¾YkYS,Sj&

¬ my; i`oyka jdlHh iqÿiq úrdu ,l=Kq fhdod kej; ,shkak' 

^19& isxy, wlaIr ud,dfõ l wl=f¾ isg u wl=r olajd we;s wlaIr j¾.dlaIr f,i ye`Èkafjhs

^20& 2016 2017 úYaj úoHd, wOHhk j¾Ih i`oyd whÿïm;a Ndr.ekSu 20 jeks odhska wjika fõ

 

II fldgi       

¬ m<uqjk " fojk " f;jk yd isõjeks m%Yak we;=¿j m%Yak 5 lg muKla ms<s;=re ,shkak' 

^01& my; i`oyka m%Yak j,g flá ms<s;=re ,shkak' 

 (i) lsishï ck fldÜGdYhla w;r ld,dka;rhla ;siafia láka lg mej; tk l;dkaor" lú" msre¿" 

rEÎ wdÈh y`ÿkajk ku ,shkak'

 (ii) 'u. È.g ck l;d' lD;sh rpkd l< rplhdf.a ku l=ula o@

(iii) wdpd¾h tia' mKSNdr; ue;s;=ud uq,skau kegqï Ys,amh bf.k.;a .=rejreka fofokdf.a kï 

,shkak'

(iv) "wo wms fï mj;ajkafka ta W;=ï ld¾hhs"' hk m%ldYh ,sÅ; NdIdjg yrjd ,shkak'

(v) tlsfklg iudk w¾: we;s mo folla tl;= ùfuka iEfok hq., mo folla ,shkak' 

(vi) iaàjka fydalska uy;d ish wdpd¾h Wmdêh i|yd f;dard.;a úIh fCIA;%h l=ula o ? 

(vii) Èfõ w. fldgi Wvg keó ;,af,a uqÿfka .eàfuka WmÈk Yío y`ÿkajk ku yd tu ia:dkfhka 

WmÈk wlaIr fudkjd o@

(viii) "mshdir lr wdñ - foaYfhka foaYhg ........." 

  .S;h .dhkd lrk Ys,amshdf.a ku ,shkak' 

¬ my; i`oyka lú j, ysia;eka iïmQ¾K lrkak' 

 (ix)  .il fodvï ufohs lshd lE±hs wfm  wïud 

  wyi ;re;a ufohs is;d ú,s Æ±hs  wïud 

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

  ..........................................................................
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 (x)  ñysßhs yefudag   u

  isß ,xld lshk   ku 

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

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

          ^,l=Kq 1 x 10 = 10&

^02& fm< fmd; weiqfrka my; i`oyka m%ldY j,g wod<j ms<s;=re imhkak'

      (I) —hï mqf;la uf.a ta woyi bIag l<fyd;a Tyqg udf.a uq¿ jia;=ju mjrkafkñ˜

  ^w& by; m%ldYh we;=<;a mdvfï ku ,shkak' 

   ̂ wd& fuu m%ldYh lf<a ljqo@

  ^b& fuu m%ldYh lf<a ldyg o@ 

      (II) —±ka Tng t;=udf.a rej" y`v yd oialï ±lafjk ùäfhda mghla keröug ud wjia:dj i,ikjd˜

  ^w& by; m%ldYh lf<a ljqo? 

   ̂ wd& fuu m%ldYh we;=,;a mdvfï ku ,shkak'

  ^b& fï m%ldYfha i`oyka t;=ud hkq ljfrlao@

      (III)  ÿla ú`o oiui Wiq,d jeÿ ±hs wfm  wïud 

   w`ÿka f;,ska ks;s irid we;s l< ±hs  wïud 

   ri m, je, fk,d ÈoS riaid l<   wïud 

   i;r wmd j, fkdbmo ksjka olska  wïud 

  ^w& fuu moH we;=<;a mdvfï ku l=ula o?

  ^wd& by; lúfha ;=kajk mofhka mejfik woyi l=ula o@

  ^b& wïud fjkqfjka fï orejka fofokd úiska l< m%d¾:kdjka we;=<;a lú moh f;dard

      ,shkak'

 (IV) —uu uf.a jeäuy,a ifydaorhka fofokd u`.g neiaiùug i;=gq fkdfjñ˜

  ^w& by; m%ldYh we;=<;a mdvfï ku ,shkak' 

   ̂ wd& fuu m%ldYh lf<a ljqo@

  ^b& fuu m%ldYh isÿlf<a ljfrl= yg o@

(V) —Ôú;fha wkfmalaIs; ì`ojeàï iuQyhla yuqfõ wlïms;j Bg uqyqK § f,dj oi Èf.ys ch oo 

kexjQ úoajf;l= f,i lS¾;shla w;alr .ekSug iu;a jQ fï wiydh ñksid '''''''˜

  ^w& fuu m%ldYh we;=<;a mdvfï ku l=ula o@ 

   ̂ wd& by; m%ldYfha i`oyka fï wiydh ñksid ljqo@

  ^b& mdvug wod, ,smsh iïmdokh lrk ,oafoa ljqreka úiska o@

          ^,l=Kq 3 x 5= 15&

^03& my; i`oyka ud;Dld w;ßka tlla f;dardf.k jpk 200 lg fkdwvq jk fia rpkdjla ,shkak' 

 1' mßirh /l=fKd;a wmo /fla'

 2' kùk ;dlaIKfha ksis M, ,nuq'

 3' .=K oyñka msß iudchla ìys lruq'

 4' wmrdO wju lr.ekSug .; yels l%shd ud¾.'    ^,l=Kq 20&
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^04& Tn mdif,a idys;H ix.uh u`.ska isiq ks¾udK we;=<;a 'mkays|l uysuh' keu;s isiq ks¾udK ix.%yh 

fodrg jeãfï W;aijh j¾I 2019 wfm%a,a ui 05 fjks Èk fm' j' 9'00 g úoHd,hSh m%Odk Yd,dfõoS 

meje;aùug lghq;= ixúOdkh lr we;' fuu W;aijfha m%Odk wdrdê; wuq;a;d jYfhka úÿyf,a 

úÿy,am;s ;=ud iyNd.s jk w;r .=re fo.=rekag o fï i`oyd iyNd.s jk f,i okajñka heùug woyia 

lrk wdrdOkd m;%h ilia lrkak' Tn" idys;H ix.ufha f,alï hehs is;kak' 

           ^,l=Kq 10hs& 

^05& ksjerÈ m%ldYh jryka ;=<ska f;dard ysia;eka iïmQ¾K lrkak' 

 ^úI " lsfrka fiaÿj;a " wUrk ly " msálr " n¨j,sf.a " fí;a " ll=f,a& 

 (i)  mh nrjdhg ............................ fnfy;a nekaod jf.hs 
 (ii)  ., fyd`okï ............................ ulafõo@
 (iii)  w`.=re ............................ iqÿ fkdfõ
 (iv)  WK mqrefla ±ïu;a ............................ weo kEf¾
 (v)  W.=rg fydrd ............................ lEjd jdf.a     ^,l=Kq 1 x 5 =5&

^06& jryka ;=< § we;s iudkrEmS mo j,ska ksjerÈ moh f;dard ysia;eka iïmQ¾K lrkak' 

 (i)  nqÿrcdKka jykafiag we;af;a uyd  ............................ .=Khls' ̂l=¨Kq $ l=¨kq& 
 (ii)  mdif,a c, ............................ moaO;sh ms<silr l< hq;=h' ̂k, $ k<& 
 (iii)  w`ÿf¾ .uka lrk ............................ ñksidg u`. ksjerÈj fkdfmfka' ̂lk $ lK& 
 (iv)  ÿjoa§ weo jegqKq <uhdf.a  ............................ ;=jd, úh' ̂ ok $ oK& 
 (v)  uqyqfoa .s¨k ;reKhdf.a  ............................ isrer fidhd .ekSug fkdyels úh' ̂u, $ u<& 
          ^,l=Kq 1 x 5 = 5&
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               පෙරහුරු ප්රශ්න  ේරය - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය  

              ෙළමු වාර ෙරීක්ෂණය - 9 පරනණිය  

         1 ප ාටස      ාලය ෙැය 02 

 ප්රශ්න  සය්ලට   ිළිතුරරු සෙය් . 

1- 3 දක්වා ප්රශ්න වල ැැළපෙ  පයුම  පත් රා යින් රරක් ඳින් . 

1. හැදෙන ගහ .................................. ෙැදේ. (දෙදෙත්දෙේ/දෙෙැත්දෙේ) 

2. ෙය බරවායට ................................. දබදහත් බැේො වදේ. (වටකර/පිටිකර) 

3. අඟුරු ............................ ද ේදුවත් සුදු දනාදේ. (දිදයේ/කිදරේ) 

4- 5 ප්රශ්න වල ිවවැරි  ඳක්ෂර ින යාසය සහිත් ෙදය පත් රා යින් රරක් ඳින් . 

4.(1) දකාට්ඨා ය  (2) පු ේථකාලය   (3) කණිෂේඨ  (4) පිළිදවල  

5.(1) ශිෂේඨාචාරය  (2) නිශ්ේුල   (3) ගෘහ ේථ  (4) වැණුම්  

 

 6 - 9 දක්වා ප්රශ්න වල ිවවැරි  ිළිතුරර පත් රා යින් රරක් ඳින් . 

6. ඉදිරිදයේ දී ඇති ෙෙයට  මානාරථ ෙෙ ෙමණක් ඇති පිළිතුර දෙෝරේන. 

  (1)   ඳ   -   සිසි ,ද ාමි ,හිමකර,දිනකර  (2)  තුට  -  ආහේලාෙය, ද ාම්න , ාාංකාව, ේතුෂේටිය  

  (3)   යුර - සිඳු,ජලනිධි,රුවනාර, ාගරය  (4) රේ -  ේවර්ණ,කනක,කාාංචන,රජෙ. 

 

7. ෑම විරුද්ධාර්ථ ෙෙයක් ම නිවැරදිව දයාො ඇති පිළිතුර දෙෝරා යටිේ ඉරක් අඳිේන. 

  (1)  වර්ධනය - ප්රවර්ධනය,       ල- නි ල ,       ක ළ - නික ළ     

  (2)  ආගමන - විගමන,  ේිර - ොවකාලික, ශීල - දුශ්ේශීල  

  (3)  දො ේ -  දො ේ, දමදලාව - ෙරදලාව, උෙෙ - විෙෙ  

  (4)  හුරු - නුහුරු   ජන -දුර්ජන,    ල - චාංචල  

 

8.යුගල ෙෙයක් දනාවන ෙෙයක් ෙ ඇතුළත් පිළිතුර දෙෝරේන. 

  (1) ඉහනිකට,ලටෙට,දෙ ේදෙදවාල්.අෙමිට   (2) හරකබාන,වතුපිටි,මිලමුෙල්,යානවාහන 

  (3)  උසුුවිසුු,ොරදොට,ලඳුකැලෑ,හදිහූනියම්  (4) කලබල,වදෙේදොදරේ,ලට්ටදලාට්ට,ගනුදෙනු 

 

9.සිාංහල අක්ෂර මාලාව පිළිබඳ නිවැරදි ප්රකාශ්ය ඇතුළත් පිළිතුර දෙෝරේන. 

   (1) අක්ෂර මාලාදේ සියලුම අකුරු ප්රාණාක්ර දේ. (2)  භාවිෙදේ ෙවතින   ේවර ඇත්දත් 15 ක් ෙමණි. 

   (3) වර්ොක්ෂරවලට නම් දෙක බැගිේ දයදද්. (4)  අක්ෂර මාලාදේ අල්ෙ ප්රාණ අක්ෂර 2ක ක් ඇෙ. 

 

10- 11 ප්රශ්න වල ඳ ාරාී  ිළිතපවළ   ිවවැරි ව දැක්පව  ිළිතුරර පත් ර් . 

       1ක.(1)  හිරුණි, ඔමල්මි,කවීෂා,පූජනිකා , දත්ජානි  (2)  අර් ද් ,ඉඳුවර,උදිෙ,දිනිසුරු,හිවිේ,  

            (3)  රවිෙබා, ාංචනා,ගිනුරි,මදනෝමි,දනතුලි   (4)  මිහිේ,දකෞෂික,ඉමල්ක,අාංජන,චනුල්  

 

       11.(1)  කනක,රත්ෙරේ, මුදුර, ාගරය  (2)  ගමිදෙරළිය, කලියුගය,යුගාේෙය,අක්කරෙහ 

 (3) අම්බලේදගාඩ,පුත්ෙලම,උයේගල්ල,දෙනියාය (4)අභයගිරිය,දේෙවනය,රුවේවැල් ෑය,අම්බ ේෙලය  

 

      12  උක්ෙෙෙ දෙකක් හා අනුක්ෙ ෙෙ දෙකක් ඇතුළත් පිළිතුර දෙෝරේන. 

  (1) මිනි ේසු,ෙරුවේ,කාේොවක, ත්තු,  (2) මම,අපි,ඔවුහු, ො 

  (3) ද ේවකදයකු, දල්ඛකදයක්,ධනවත්තු,භික්ූහු  (4) නැවියේ,පුතුේ,දගාේනු,ලියේන. 

 



 

  13 බහුවචන ක්රියාෙෙ ෙමණක් ඇතුළත් පිළිතුර දෙෝරේන. 

  (1) කඩති,ඇේදෙෝය,යේීය,ගැයුදේය   (2) දුේහ,ෙව ති,නියැදලති,පිදුදවමු  

  (3) යවයි,නිදුක්දවම්වා,ෙැවසුවාය,දිනේදේය  (4) කරවයි, ක යි,ෙැතුවාය,ගිදේය  

 

14  නිවැරදිව විරාම ලකුණු දයාො ඇති පිළිතුර දෙෝරේන. 

    (1)  “දහට එන විට “ගම්දෙරලිය” නවකොව කියවාදගන එේන” යැයි ගුරුතුමිය ෙැවසුවා ය. 

    (2)  ො ල්  ාංවර්ධන  මිතිදේ රැ ේවීම දෙ.ව.8.කක/1ක.කක ෙක්වා ෙැවැත් දේ. 

    (3) “පුදත්,දහාඳිේ ොඩම් කරේන”.යැයි පියා ෙැවසුදේ  ය. 

    (4) අවුරුදු දත් දම් ය කැවුම්; දකාකි ේ ;අලුවා හා කිරිබත්වලිේ  මේවිෙ විය. 

 

15  මහාප්රාණ අක්ෂරයක් දනාදයදුණු වචනයක්  හිෙ පිළිතුර දෙෝරේන. 

    (1) ග්රේථය,විශිෂේට,දරේෂේඨ, ාං ේථාව  (2)  ාංඛයා,අභිධර්මය,ආඪ,ප,ප්රභාවත්  

    (3) ධාර්මික,ෙෘථුල, ාංඝ, ේ ඣායනා   (4) භීතිය,ථූොරාමය,ධූරාවලිය,දල්ඛනය 

 

16.  ෑම ෙෙයක ම  ඤේඤක අකුරු දයදී ඇති පිළිතුර දෙෝරේන. 

    (1)  අඹ, හෙ, විලඳ,  හඬ     (2)  කඳ, හ ළ, වඳු, කරඳ  

    (3)  කඳු,  ඟ,අණ්ඩය,ඉජුඃ   (4)  ගඟ, හඳ, කඳ, අඬනවා  

 

17  ක්රියා විදශ්ේෂණ ෙෙ දෙකක් හා නාම විදශ්ේෂණ  ෙෙ දෙකක්  ඇතුළත් පිළිතුර දෙෝරේන. 

    (1)  විශ්ාල, දහමිහිට, ොලයට, උනේදුදවේ (2)  දේගදයනේ, කීකරු, නිහෙමාී, උ   

    (3)  නිහෙමාීව, හඬනගා, දුදකේ, දකෝෙදයේ  (4)   තුටිේ, සිහිේ, සුේෙර, මේෙගාමීව 

 

18 වැරදි අක්ෂර විනයා  තිතිය  ෙැක්දවන පිළිතුර දෙෝරේන. 

    (1)   මාන ඪ,පී වචනවල අර්ථයට අනුව ‘ණ’ දහෝ ‘න’ දයදද්. 

    (2)  ොලි  ාං ේකෘෙ වචනවල  ට,ඨ,ඩ,ප  අකුරු සිාංහල වචනවල දී  ‘ල’ බවට ෙත් දේ. 

    (3)  ‘ෂ’ අකුරට ෙසුව දයදෙේදේ, ‘ණ’ අකුර යි. 

    (4)  ‘ච’  අකුරට ෙසුව  ‘ශ්’  දයදද්.  

 

19 – 20 පත්ක් ප්රශ්න වල වයා රණාකූලවලව ිවවැරි  වා යය පත් ර් . 

19(1) අෙ සියලු දෙනා ම දෙරුවේ  රණ ගිදයමු. 

    (2)  ද ාරුේ වටිනාබඩු රැදගන ෙැන ගිදයෝ ය. 

    (3)  සියලු  ත්ත්වදයෝ නිදුක් දවත්වා! 

    (4)  නුඹලා දොත් ොඩම් කදළහි . 

 

2ක(1) ආරාධිෙ අමුත්දෙෝ දේදිකාදේ අසුේ ගත්හ. 

     (2)  ොට ොට මල් ෙරි රය සුවඳවත් කරති.  

     (3)  වනදේ මීමුේ අදනකා  මග  ටනට  ැරද ති. 

     (4)  සියලු ගාංගාදවෝ එක්ව ගලයි. 

          ලකුණු  2ක× 2 = 4ක 

11 දකාට   

1,2,3 ප්රශ්ේන ඇතුුව ප්රශ්ේන 5 ට  ෙමණක් පිළිතුරු  ෙයේන. 

01) ෙහෙ ප්රශ්ේනවලට දකටි පිළිතුරු  ෙයේන. 

I. අක්ෂර මාලාදේ ඇති  ේවර අක්ෂර ගණන කීයෙ? 

II. ඕෂේඨජ අකුරු ක2 ක්  ලියේන. 

III. ‘ග ’ යේනට  මානාර්ථ ෙෙ දෙකක් ලියේන. 



IV. ‘ඔහුදේ අවමගුලට දබාදහෝ පිරි ක් ෙැමිණ සිටියහ.’ යන වාකයදේ ඇති උෙ ර්ග ෙෙය උපුටා 

ලියේන. 

V. ‘අනවශ්ය වි ේෙර කීම’ යේනට  දයදිය හැකි ඪ,ඪියක් ලියේන. 

ලකුණු 5×2 = 1ක 

ක2) ෙහෙ මාෙෘකාවලිේ එකක් දෙෝරා දගන වචන 2කක ෙමණ රචනාවක් ලියේන. 

I. පිරිසිදු ෙරි රයක් දගදනයි සුවබර ජීවිෙයක්  

II. දහාඳ දොෙෙෙ  ාරධර්ම උගේවයි. 

III. වැඩිහිටිදයෝ අදේ දහාඳ ම මාර්දගෝෙදද්ශ්කදයෝ ය. 

IV. එො වැහිබර දිනයකි............. 

ලකුණු  2ක 

ක3)   කුරුණෑගල, මල්ලවපිටිය ,ග්රාම  ාංවර්ධන  මිතිදේ දල්කම් ඔබ යැයි සිෙේන. ඔබදේ ප්රදද්ශ්දේ ෙවතින  

ෙැඩි     ජල අර්ුෙය දහේතුදවේ ජනොව අෙහසුොවකට ෙත් ව සිටී.දම් නි ා නගර  භාදේ  ජල බවු ර් මගිේ  

නිවා   ඳහා ජලය   ෙයා ගැීමට  මිතිදේ දී තීරණය විය.දම් ඉල්ීම කරමිේ කුරුණෑගල නගර  භාදේ ගරු 

නගරාධිෙති තුමා දවෙ යවන ලිපිය  ක ේ කරේන. 

         ලකුණු  1ක 

ක4)   දෙළ දොදත් ොඩම් ඇසුරිේ ෙහෙ වගුව  ම්පූර්ණ කරේන.(වරහේ තුළ  ෙයා ඇති දොරතුරු උෙකාර 

කරගේන.) 

1  ේටීවේ දහෝකිේ   

2  මග දිගට ජන කො  

3 එ ේ. ෙණීභාරෙ   

4 ෙනිව උච්චාරණය කළ හැකි ශ්බ්ෙ   

5  එ ේ.මහිේෙ හිමි  

6 ශ්බ්දෙෝච්චාරණය ප්රගුණ කරන කෘතියකි.  

7  ලාංකා ඉතිහා දේ අභිමානය 
නිඪ,ෙණය කරයි. 

8  දව ේ ේෙර ජාෙක කාවය  

9 කු කුහර   

10  උගුදරේ උෙදී  

 

( ක ේකඩ/දභෞතික විෙයාව/දද්ශීය නර්ෙනදේ රේ  ලකුණ /.ප.පී වික්රමසිාංහ/ලෙ ද ේ  ඳ විලද ේ/වදට් මහ 

මුහුෙයි /කණ්ඨජ / ේටීවේ දහෝකිේ / ේවර අක්ෂර/අදේ  ාං ේකෘතික උරුමය ) 

         ලකුණු 1ක 

ක5)  ෙහෙ වචන දයාො නිවැරදි  වාකය නිර්මාණය කරේන. 

 1. නුවන  2.ෙණ   3.වනය   4.කුලුණු  5. කන  

         ලකුණු  1ක 

ක6)  ගැළදෙන අකුරු දයාො හි ේෙැේ  ම්පූර්ණ කරේන. 

 1 ෙයාග ප්ර..නය   2. දල්...නය  

 3. දකාට්ඨා...ය   4.  ේ...ෙය  

 5. කැ..ණි   6. ෙක්...ණ  

 7. ආ...වා    8. වි...මය 

 9. වි...වය   1ක. ම ේ... 

         ලකුණු  1ක 
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I  ක ොටස 

 සියලුම ප්රශ්නවලටට ිළිතුරු  සයය්ව. 

01'wl=rla ye¢kaùug ksjrÈu m%ldYh jkafka 

 1'rEmlhls' 2'yev;,hls' 3'Yío ixfla;hls' 4'l,ams;hls' 

02' kQ;k isxy, wlaIr ud,dfõ uym%dK wlaIr .Kk jkafka 

    1'myhs' 2' oyhhs' 3' wghs' 4' oy wghs' 

03' iEu mohlgu i[a[l wlaIrhla fhÿKq mo fma<sh jkafka 

   1' k<"jkh"wÕ" kqn           2' ;U" weKh" {dkh"l|         

   3' rU"i|"u|" iq<Õ               4' my<" j¾K" rc" n|  

04' wl=re uksk tallh ye¢kafjkafka 

   1' le,ß 2' ud;%d 3' mku 4' mjqu kñks' 

05' w. mofhys w¾:hka iys; hq., mo j¾.hg wh;a moh jkafka 

   1' bula fldkla   2' hdk jdyk  

 3' ovia nvia  4' rKa~q irej,a 

06' ksmd; mohla fkdjk moh  

   1' f;la 2' olajd  3' mgka 4' ;j 

 m%ia;dj msre¿ iïmQ¾K lsÍug iqÿiq moh f;darkak' 

07' fkdokak fou<g .syska ''''''''''''''''''''''''' ky .;a; jf.a' 

  1' mjq, 2' jßf. 3' Èú 4' mK 

08' mh nrjdhg '''''''''''''''''''''''' fnfy;aa nekaod jf.hs' 

    1' ysfia 2' ll=f,a 3' k<f,a 4' msálr 

 

 

Richmond College 
 

9 කරනණිය 

 ොටය යැය කෙ යි. 

 ßÉukaâ úoHd,h  
 

First Term Test - 2020 

isxy, NdIdj yd idys;Hh 

වම / අං ය : ……………………………………………………………… 

m<uq jdr mÍlaIKh - 2020 
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 my; oelafjk jdlHj, bß we¢ m| ljr jHdlrK j¾.hlg wh;a oehs f;darkak' 

09' orej fuyss tkak'   

    1' ñY% l%shd  2' úê l%shd   

 3' mQ¾j l%shd  4' wiïNdjH l%shd 

10' wjH mo hkq 

    1'ksmd; mohs'      2' Wmi¾. mohs'        

 3' ;oaÈ; mohs'      4' ksmd; iy Wmi¾. folgu wh;a mohs' 

11' m" M" n" N" u wlaIr wh;ajk ldKavh jkafka 

   1' oka;c 2' uQ¾Oc  3' ´IaGc  4' ;d¨c   

 ysia;ekg jvd;a iqÿiq moh f;darkak' 

12' .x.d .,d '''''''''''''''''' 

     1' nis;s'  2' nishs' 3' niskafkdaah' 4' niskakdy' 

13'ñka''''''''' .xfjr<g /iafj;s'  

     1'oo  2'miq 3' wk;=rej 4' /, 

14' ;=re fm< iq<.g ''''''''''' 

     1' jefg;s' 2'fi,fj;s 3' weUfr;s' 4'fi,fjhs' 

15'iudkd¾: mo muKla we;s mo fma<sh f;darkak' 

     1' lkl" ldxpk" isxOq" liqka 2' ;=re"rela" oßø"ÿñÿ 

     3' m%fudaoh"f;di"y¾Ih"Wol 4' c,h "wU"Wol" Èh 

16' wldrdÈ ms<sfj,g jpk fh§ we;s jrKh f;darkak' 

     1'l;r.u".ïmy"uyr.u"r;au,dk          2'cmdkh"khsÔßhdj"tx.,ka;h"weußldj 

     3'j,id"o<Uqjd"uhskd"ß,jd                    4'iukamsÉp"frdai" j;=iqoao"boao 

17'rc;=ud .uka l, foda,dj frdao ke;s lr;a;hla jf.ah'  

 fuys ioyka Wmudj jkafka" 

    1'foda,dj     2' lr;a;h    

 3'frdaoke;s lr;a;hla  4'.ukal, foda,dj 

18' fm!reI;ajh hk mofha ksjrÈ ms,a,ï jkafka 

1' fldïnqj".hkqls;a;" weoh"biAms,a,      
    2' fldïnqj".hkqls;a;"mdms,a,"y,alsÍu 
    3' fldïnqj".egms,a,"weoms,a," biAms,a,           
 4' fldïnqj"we,ms,a," weoh weoms,a, 
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19' bfya u,la msmqKd hk moh 

    1'Wmudjls      2'rEmlhls'     

 3'ksmd;hls'      4'rEÎ mohls' 

20' Wla; mo mukla fh§ we;s mo fma<sh jkafka 

    1' iuyfrl=" fjf<kafola" ñksid" ´        2' .eye‚hla"f;da" <ufhla"Tjqyq 

    3' iuyre" we;ful=" wm".=rejrhd        4' YsIHdjl" ñksfila" ydfjla" weh 

^,l=Kq 2 x 20 = 40& 

 

 

II fldgi 

ish¨u m%Yak j,g ms<s;=re imhkak' 

01'Tfí isxy, .=re;=ud Tfí mka;sh lKavdhï mylg fnÞ ì;a;s mqj;am;la ie§ug Tng 
mejreula ,nd ÿkafkahehs is;d tu ls%hdldrlu weiqßka my; wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re 
imhkak' 

1' Tn tu ì;a;s mqj;a m;g fh¥ ku l=ulao@ 

2' lKavdhï myg Tn mejrE jev fudkjo@ 

3' tys§ tn g we;sjQ .eg¨ fudkjdo@ 

4'Tn tA ioyd fhdÞ.;a f;audj l=ulao@ 

5' tu ls%hdldrlfuka Tn b.k.;a fohla ,shkak' 

^,l=Kq 2 x 5 = 10& 

02' leu;s ud;Dldjla f;dardf.k jpk 200g fkdwvq rpkdjla ,shkak'  

1' f,dj uú; l, úoHd{fhda' 

2' uu fydo ñ‚fila ù rgg fiajh lrñ' 

3' úoHdfõ ÈhqKqj ksid'  

4' .eñ Èúh ire l, ck lú' 

5' th ug lsisÞ wu;l fkdfõ'       ^,l=Kq 20& 

 

03' udrdka;sl fldfrdakd ffjrih widokh ùfuka je,lSu ioyd m%foaYjdiSka ±kqïj;a   
    lsÍug iqÿiq w;a m;%sldjla ilia lrkak' 
 
 

^,l=Kq 15& 
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04' fm,fmdf;a WOD; weiqßka ms<s;=re ,shkak' 

i. —tho l< yels jkafka Tng muKhs̃  
 

1' fuu m%ldYh ld úiska ld yg lshk ,oaola o@     ^,l=Kq 2& 

2' fuys ioyka l,yels foh l=ulao@       ^,l=Kq 1& 

3' fuu fldgi we;=,;a mdvu Wmqgd .;a fmd; l=ulao@    ^,l=Kq 1& 

 

ii. —lg oyila we;=j lsj;a kqfU .=K ke; ks ïud 
         jg oyila .õ ysufha .shfoda wfm w ïud˜ 

1' fuu lúfha uq,a mo fol ,shkak'        ^,l=Kq 2& 

iii. —mqf;a uu fnf¾ lf¾ Þf.k ye;elau .Kka mhska .sh flfklã  

1'fufia mhska .sh fYaIAG mqoa.,hd ljqo@      ^,l=Kq 1& 

2' Tyq yeÈka jQ úreo kduh ,shkak'       ^,l=Kq 1& 

 

05' my; ioyka moH weiqßka wid we;s m%Yak j,g ms<s;=re ,shkak' 

lreKd uysu fldhs ;ruo lsfjd;a     Tfí 
uejqKd uyd .x.dj,a f,iska     bfí 
bkqKd nisk Èhrla ;ejrefkd;a          fudfí 
urkdikak yqiaug uq;a wdis     ,efí 
 

1' uyd .x.dj,a ueù we;af;a l=ula ksido@       ^,l=Kq 2& 

2'uysu wdis hk moj, f;areu ,shkak'       ^,l=Kq 2& 

3' fuys w.mo foflys f;areu Tfí jpfkka ,shkak'     ^,l=Kq 2& 

4' lsfjd;a hk moh whs;s jHdlrK j¾.h l=ulao@     ^,l=Kq 1& 

     ^,l=Kq 15& 
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I ශ් ොටහ 

 ප්රශ්නන ං(්ලභට  පිිතුරු  හළ(්නන   

(01) නූන ංහල භ හර්ණ ාභාහට අ(ත් හනහර ගණන  

(i) 20 කි    (ii) 18 කි    (iii) 60කි   (iv) 30කි  

(02)  ණ්ඨජ අකුු  ළ ණක් භැශ්ෙන හචන( ශ්ෝර්නන  

(i)  ළුර    (ii)  රග    (iii)  ටුශ්ගොඩ  (iv)  ාක් ා 

(03) විු ද්ධාර්ථහත් යුගභ ළද( ඇුරමත් හරණ( හනුශ්ේ, 

(i) (ාම් ඊම්   (ii) ලියුම් කියුම්    (iii)  ැඩිලි ශ්දඩිලි (iv) ංුරම් 

ළැුරම් 

 නිහැරදි අක්වර විනයාහ( හත් හරණ( ශ්ෝර්නන  

(04) (i)  ර්ධන(   (ii)  ර්දන(   (iii)  ර්දණ(  (iv)  ර්ධන( 

(05) (i) ධර්මිවනට   (ii) දර්මිවනඨ   (iii) ධර්මිශ්නට  (iv) ධර්මිවනඨ 

 

 ත්හනැනට සුදුසු හචන( ශ්ෝරා දී ඇති ප්රහනාපිු ම හම්ූරර්ණ  ර්නන  

(06)  ණ ශ් ො ාශ්ේ                       ශ්ේ්නශ්්න ඉගිශ්භන විටලු 

(i) පි ාටු   (ii) ඇහන    (iii) සුදු   (iv)  ළු 

 ඉරි ඇඳි ළද(ට හඩාත් ගැමශ්ළන පිිතුරර හනුශ්ේ, 

(07) හ ාජ විශ්රෝධී  ටයුුර හඳ ා උ්ලළ්නදම් දී  ශ්නො නා ක්රි(ාහකි  

(i) උළශ්දහන දී    (ii) හ ( දී    (iii) හහ්න දී   (iv) අනුෙභ දී  

(08) අ හන  ාලිගා ැනී  දියුණුහට අත් ර( 

(i)   ශ්නොභැශ්ෙන ශ්ද් ගැන ංත්න  ැවී . 
(ii)  අ ශ්හේ  ාලිගා ැනී ට  ැකි ෙහ  

(iii) අනු්නශ්ග්න උදව් ඉ්ලභා ංටී   

(iv) අ ශ්හේ  ාලිගා ැනී  ංත්න(ක් ෙහ  

 

 ුලි්න දී ඇති ළදශ්ේ විු ද්ධාර්ථහත් ළද( ශ්ෝර්නන  

(09) ෙහුරැ  (i) නිළන     (ii) ජනරැති  (iii) අ්ලළරැ   (iv) ප්රවීන 

(10) ුේධ   (i) විදේධ     (ii) ශ් ෝඩ   (iii) අඩඟු  (iv) උළා(ශීලී 

 

 ුලි්න දී ඇති ළද(ට හ ානාර්ථ ළද( ශ්ෝර්නන  

(11) ප්රෂා(  (i) ප්රෂාවනහර      (ii) උදෑහන  (iii) ෙෑවු   (iv) රාත්රි( 

(12) අරවි්නද  (i) ඉද්ද භ      (ii) පිච්ච භ  (iii) ශ්නළුම්  භ  (iv) ඕලු  භ 

 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 m<uq jdr mÍlaIKh - 2019 
First Term Test - 2019 

ංහල භ ෂාවාහ  ා හාත්ය(  - I, II 
Sinhala Language & Lit         - I, II 

 ාභ( ළැ( 2යි  

න  :-                                                විෂාග අහල ( :- 

                           

9 ශ්රේණි( 

^wfkla msgqj n,kak'& 



9 ශ්රේණීය ( ිංහල භ ෂාවාහ  ා හාත්ය(  ළමු හාර ළරීක්වණ( -2019  02 හන පිටුහ 
 

(13) යුගභ ළද(ක් ඇුරමත් ශ්නොහන ළද ශ්ේිත( ශ්ෝර්නන  

(i)   අටුශ් ොටු, අඟත්ඟ, අනම් නම්, අන ශ් න 

(ii)  ඉවුම් පිහුම්, ඉ නි ට, ඉහක් ෙහක්, ඉඩම්  ඩම් 

(iii) හගුරග, හ්නන හු්නන, හුරපිටි, හහවිහ 

(iv)  ංලි බිංලි,  ඩ වීදි(,  ඩිුඩි,  යි  ්නදර 

(14) ඉරි ඇඳි ළද( අ(ත්හනුශ්ේ  හර හයා රණ ගණ( ටද  

ඇ( ගැයූ ගී සුමිත්රි( 

(i) නිළා(කි        (ii) ක්රි(ාළද(කි   (iii) උළහර්ග ළද(කි   (iv) නා  ළද(කි  

 

 ත්හනැනට සුදුසු ළද( ශ්ෝර්නන  

(15) කුු ්ලශ්භෝ අ ශ්හේ පි(ාහර                                       

(i)  රයි    (ii)  රති   (iii)  ශ්මේ(    (iv)  ර්නනී(  

(16) ළනීෂාරතී   ා ශ්ද්ශී( නර්න(ට විශ්ාභ ශ්හේහාහක් ංදු                               

(i)  ශ්මේ(   (ii)  ර්නනී(  (iii)  ම     (iv)  රති 

(17) අශ්(ක් හුරටු හාමීචිශ්ේ ශ්(දී                           

(i) ංටිශ්ේ(   (ii) ංටි්නනී(  (iii) ංටියි   (iv) ංටිති 

 

 දී ඇති අද හට හඩාත් ගැමශ්ළන පිිතුරර ශ්ෝර්නන  

(18) ංත් ඇදග්නනා සුළු 

(i) චිත්ා ර්වණීය (     (ii) ං   ත්  

(iii) ංට දැශ්නන නිද හ    (iv) ංශ්ත් ශ්හනහනහන ෙහ  

(19) රනි්න  රන භද 

(i) රජ (   (ii) හනහර්ණ (  (iii) රිදී (   (iv) ශශ්භ ( 

(20)   ශ්ද්ශ්( පිිතෙඳ ඇති අභි ාන( 

(i) ෂක්ති(   (ii) ආදර(   (iii) ශ්ද්ශ්ාභි ාන(  (iv) ශ්ගෞරහ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිභකුණු 2 x 20 = 40  

^wfkla msgqj n,kak'& 



9 ශ්රේණීය ( ිංහල භ ෂාවාහ  ා හාත්ය(  ළමු හාර ළරීක්වණ( -2019  03 හන පිටුහ 
 

II ශ් ොටහ 

 

 ං(ලු  ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන  

ි01  ළ  ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන  

i.  නශ්ම් නාටයශ්ේ හඳ ්න ප්රධාන චරි ශ්ද ක් නම්  ර්නන  

ii. ශ් ොේගභ   ා ප්රාඥයා(ා (න නමි්න  ඳු්නහනු භැබුශ්ව්  වුු ්නද  

iii. ශ් ෝට්ශ්ට් යුගශ්ේ රචි උළශ්ද්ශ්  ාහය(ක් නම්  ර්නන  

iv.  නශ්ම් නාටය රචනා  රනු භැබුශ්ව් කිනම් ජා   ථාහක් ළදනම්  රශ්ගනද  

ි02  දී ඇති  ාෘ ා අුරරි්න එ ක් ශ්ෝරාශ්ගන රචනාහක් ලි(්නන  

i. ළරිහර( සුරකිු  

ii.  හම ත්හරද(ක් ශ්නොහ හ්ලලි  හන නිධාන(කි  

iii. අශ්ේ ආ ාර අශ්ේ හවිශ්(්න 

iv.  ාර්ග  අනුරු  හම ාගනිු  

ි03  9 ශ්රේණිශ්ේ ංසු්න හඳ ා හහලවිධාන(  රන භද අධයාළන චාරි ා හඳ ා  භාළ අධයාළන අධයක්වහර(ාශ්ේ 

නිං අහහර භොග යුුරහ ඇ  ශ්   චාරි ාශ්ව් ප්රධාන හහලවිධා(  බෙ (යි ංා අහහර ඉ්ලලීශ්ම් එ  ලිපි( 

බෙ විං්න හ හන  ර්නන  

ි04  ළ  ප්ර ාශ් ඇසුශ්ර්න අහා ඇති ප්රශ්නනහභට ශ් ටි පිිතුරු  ලි(්නන  

  “ ට හ්නදනා  ර්නන ෙැරිවුශ්ේ ශ්රී ළාද( ළ ණයි ” 

i. ඉ  ප්ර ාශ්(  රනු භැූවශ්ව්  වුු ්නද  

ii. ඉ  ප්ර ාශ්( ංදු කිරී ට ඉහ ්ල ූ අහහනථාහ ශ් ටිශ්(්න ලි(්නන  

iii. එ  ප්ර ාශ්( රහණ(  ශ්මේ  වුු ්නද  

iv. ශ්    ථාහ උපුටාගනු භැබුශ්ව් කිනම්  ෘති(කි්නද  

v. බෙ ද්නනා ශ්හනත් ජා   ාහක් නම්  ර්නන  

ි05  සුදුසු ළද ශ්(ොදා ත්හනැ්න පුරහ්නන  

i. ුළු රාත්රි(                                    ුරම නිදිහර්ජි හ රැඳී ංටින ශ්ගොවි(ා                             ශ්ගො(  

හුර්නශ්ග්න ආරක්වා  රයි  ිළැම/ හභ  

ii.  ග හභකුණු ශ්නොදැන                       ට ගි( පිරිහ ශ්ෙොු                      හැටී අනුරරට ළත්ූ   

ිහභ/හම  

iii. හැදැ ැහත්                   භික්ෂූ්න හ ්නශ්හේට                         න ා හැ්නශ්දෝ(  ිදණ/දන  

iv.                       අලි(ාශ්ේ එක්  කුමක්                       වී ඇති අයුු  ශහදයහර(ාශ්ේ අහධාන(ට 

භක්වි(  ිහන / හණ  

v.                             ආරාධි අුත්ා යාග                         (ට හ ෂාගී වි(  ිප්රධාන/ ප්රදාන  

 

 

ිභකුණු 5 x 2 = 10  

ිභකුණු 20  

ිභකුණු 15  

ිභකුණු 05  

ිභකුණු 2 x 5 = 10  



බප/��/සා�ත ෙජ�� �ද�ාලය , �ෙ�ෙගාඩ 
පළ� වන වාර ප��ෂණය - 2020 

9 ෙ���ය - �ංහල භාෂාව හා සා�ත� -  I හා II පත�ය 
කාලය පැය 02 

නම : අංකය :  
 

* පළ�වන ෙකාටෙස� ප��න �ය�ලටම ���රැ සපය�න. 

I ෙකාටස 

* පහත සඳහ� වාක� වල ඉ� ඇ� ෙකාටෙ� අ�ථයට වඩා�ම ගැළෙපන ���ර            
ෙත�ර�න. 

01. ග�ාමෙ�වක මහතාෙ� වැඩ  ෙගා�ෙබ� ගම��  ��වන බව අ�මා �වාය. 

i) ඉතා �හඬව ii) ඉතා ෙසෙම�  

iii) ඉතා ක�සරව iv) ඉතා ඕනෑක�� 

02. �භාග ප��ඵල එන�රැ ��ම�  ඇ�� ග���  ���. 

i) ඇ�� ගණ� කර�� ii) ඇ�� �ය� �ෙ�දැ�  

iii) ෙනාඉව��ෙල� iv) උදා�නව 

03. අද ග�තය ප��න පත�ය  ක� ක�න වෙ�  යැ� ප��� �ෙ�ය. 

i) ක� කන �ට ��ය හැ� බව ii) අනවශ� ගැට� ඇ�බව  

iii) ඉතා අමාරැ බව iv) ඉතා පහ� බව 

04. �වැර� අ�ෂර �න�ාසය ස�ත පදය වරණය ව�ෙ� 

i) ��ථකාලය ii) ත�ාග ප�දානය  

iii) ව�ධනය iv) ෙකා�ඨාශය 

05. �ංහල අ�ෂර මාලාෙ� ඕ�ඨජ අ�ෂර පමණ� ඇ�ළ� ���ර 

i) ප , ඵ , බ , භ , ම ii) ත , ථ , ද , ධ , න 

iii) ප , ඵ , ට , ඨ , ල iv) ක , ච , ට , ත , ප 

06. ��� � ඇ� පදයට සමානා�ථය� ෙනාෙදන පදය ඇ�ල� වරණය ෙත�ර�න. 

i) ස�ට - ප�ෙබ�දය , ෙසා�නස , ���ය , ප�හ�ෂය 

ii ) �� - �ක�ත , ��� , ���� , ��� 

iii) ගස - තරැ , රැක , සාදප , වෘ�ෂය 

iv) ජලය - පැ� , උදක , අඹ , රඹ 

07. ��� � ඇ� පදයට �රැ�ධා�ථය� ෙනාෙදන පදය ෙත�ර�න. 

 i) සරැ - �සරැ ii) චල - අචල  

iii) ම�� - අවම�� iv) ර�ත - �ර�ත 

  



08. ෙනාගැළෙපන �ගල පදය� ස�ත ���ර ෙත�ර�න. 

i) �ද� හද� , ඔ�� �ර�� , ෙරා� ෙබා� 

ii) අඟර දඟර,  ල�ට ෙලා�ට, අබ�  ඩබ�  

iii) �ල �ද� , ලව� ෙදව� , ස�� සමාග� 

09. ඕ�ඨජ අ�ෂර ඇ�ළ� ෙනාවන වචනය ෙත�ර�න. 

i) තාල�පට ii) ගැට ෙබරය iii) ම�දලය iv) හ�ෙග�ය  

10. ෙ�ඵය , රකාරාංශය , ගය���ත , යංශය ��ෙව�� ඇ�ළ� ���ර ව�ෙ� 

i) භ� මණය, ක�ය, ඖෂධ, සා�ත� ii) ධ�ය, ග�හණය, ෙපෟරැෂය, සත� 

iii) මධ�ම, ෛවරස, ෙලෟ�ක, ෙසෟක�ය iv) ප�මාණය, ව�ායාම, ෙ�ඛන, අසත� 

11. උ�ත පද පමණ� ඇ�ළ� ���ර 

i) මම, අෙය�, �ඹලා, ෙතාප ii) ෙගා�ෙය�, ඇතැෙම�, මා, අප  

iii) බ�ෙලා, දරැෙව�, ෙගා�ය�, ඔ� iv) න�ෙය�, ��ෙස�, අ�, ෙතා� 

12. නාම �ෙ�ෂණය� හා ��යා �ෙ�ෂණය� ෙය� ඇ� වා� වාක� ෙත�ර�න. 

i) උස ළමයා ෙපා�ෙත� පහන ද�ව�. 

ii) ෙ�� ෙගා�ෙය� උන��ෙව� වගා කට��වල ෙයෙද�. 

iii) ෙහාඳ දරැවා ම� �ජා කර�. 

iv) ��දර උදෑසන �රැ�ෙල� �යාඹ�. 

13. �ත� බ� වචනය� ෙය� නැ� වාක� ෙත�ර�න. 

i) ඇතැෙම� � ගය�. ii) සමහෙර� ෙගාය� කප�. 

iii) ��ෙස� උස ග� කප�. iv) අෙය� ආහාර ග��. 

ප��න අංක 14, 15, 16 වාක�වල ��තැනට ගැළෙපන පදය වරහ� ��� ෙත�රා �ය�න. 

14. ෛවද�වරයා අසරණ ________ �වප� කර�. 

i) ෙර��ෙය� ii) ෙර��� iii) ෙර��ෙය� iv)ෙර��ෙය� 

15. පාෙ� එ� ෙකෙන� ගම� ______ . 

i) කර� ii) කර� iii) කර� iv) කර� 

16. ���� ෙපා�ණ අලංකාර ______ . 

i) කර� ii) කර��ය iii) කර� iv) කර� 

17. මධ�ම �රැෂ නාම පදය� ඇ�ළ� ���ර ව�ෙ� 

i) මම, අ�, ඇය, ඔ�� ii) තා�තා, බා�පා, ඔ��, මා  

iii) ඔ��, මාමා, අප, ඈ iv) මම, අප, �ඹ, අ�  

 



18. ආ��වාද ��යාව, �ශ� ��යාව, ��ව ��යාව, �� ��යාව ��ෙව�� දැ�ෙවන ���ර            

ව�ෙ�  

i) �ව��, නව��න, ෙගා�, ජයෙ�වා ii) ෙගා�, නව��න, ජයෙ�වා, �ව�� 

iii) ජයෙ�වා, �ව��, ෙගා�, නව��න iv) නව��න, ෙගා�, ජයෙ�වා, �ව�� 

* 19, 20 ප��න සදහා ��� � ඇ� පදයට ගැළෙපන ���ර ෙත�ර�න 

19. රං�ව ( ස�හා�ථවා�, �පාත, ත��ත, උපස�ග ) 

20. අවල�සන ( �පාත, උපස�ග, ත��ත, ස�හා�ථවා� )  

 

II ෙකාටස 
1, 2, 3 ප��න අ�වා�ය ෙ�. 4, 5, 6, 7 ප��න ව�� කැම� ප��න  ෙදකකට  ���රැ �ය�න. 

 
01. සා�ප�දා�ක ෙය�� යන මාතෘකාව යටෙ� ක�ඩාය� ��යාකාරකම� ෙලස සාදන ලද           
ෙපාත ඇ��� පහත සඳහ� ප��න වලට ���රැ සපය�න. 

i) ඔබ ෙපාතට ෙය� නම �ම�ද?       (ල. 02) 

ii) ඔබට පැවරැ� කා�යය වාක�ය�� �ය�න.       (ල. 02) 

iii) ෙපාත සැක�ම සඳහා ඔබ කරැ� ෙසායාග� මාධ� ෙදක� �ය�න.       (ල. 04) 

iv) ෙපාත සක� ��ෙ�� ඔබ ��ණ �� ගැට� ෙදක� �ය�න.       (ල. 04) 

v) ෙපාත සක� ��ම �සා ඔබට ලැෙබන ප�ෙය�ජන 4� �ය�න.       (ල. 04) 

 
02. පහත සඳහ� මාතෘකා අත�� එක� ෙත�රා ෙගන වචන 200කට ෙනාඅ� රචනය�            
�ය�න  

i) ජන ක�ය� ගැ� ��ය�. 
ii) හැ�ෙනා� ෙහාඳට හැ� ෙද�ෙයා� නමට ව�. 
iii) එකට එ� ෙව�. රටම �ර�� . 
iv) �� ලංකාව �වාභා�ක ස�ප�ව�� ෙපාෙහාස� රට�. 
 

03. අ/ෙබ�ගහවැව මහකනදරාව �ද�ාලෙ� ��ඩාවට ද�ෂ දරැව� ර�ස� ��ය� ��ඩා          

��ය� ෙනාමැ��ම �සා ඔ��ෙ� ජයග�හණ සඳහා එය මහ� ගැට�ව�. ෙ� සඳහා           

��යම� ෙලස �ද�ාලය ආස�නෙ� ඇ� ව� ��� ඇ� ඉඩම පාසලට පවරාෙගන ��ඩා            

��ය� බවට ප� කර ෙදන ෙලස ඉ�ලා කැ��ෙගා�ලෑව කලාප අධ��ෂක �මා ට            

යවන ��ය �ය�න.  ඔබ ��හ�ප� D. K. සමර �ක�ම යැ� �ත�න. 

 

04. ඇෙ� ම�වන ක�� ��ෙගන 

ඔෙ� ��පා ෙදාව�න�  

හෙ� මැලෙවන කැලෑ ම� ෙගන  

ඔෙ� ��පා �ද�න�  

 

ෙනාඅදහා �� ෙකෙන� ෙද�ෙය�  



මානෙය� ව�ම�ව �� මම  

ගල� යැ� ඔබ �තා ��ෙය�  

ෙතත� ෙහ� �� දයාව� නැ�  

ග�� කළ ඔබ හ�� වෑෙහන  

මහා කරැණා �ණය ෙනාෙප�� 

 

i) ෙමම ��මාණය සඳහා මාතෘකාව� ෙයාද�න. 

ii) ෙමම ��මාණය ��� ම�වන ව�නා �ණාංග ෙදක� �ය�න. 

iii) පද� ෙකාටෙස� සඳහ� අ��ත නාම පද ෙදක� �ය�න. 

iv) ෙම� සඳහ� උ�තම �රැෂ ස�වනාම පදය� �ය�න.  

v) ෙමම පද�ය ෙකාටස ��බඳ ඔබට හැෙඟන අදහස වාක� ෙදක�� �ය�න.  

(ල. 10) 

05. ප��නා�ථය, ෙකාමාව, ෙද�ත, �ගල උ� ෙකාමා, වරහන යන �රාම ල�ෂණ ෙයාදා            

වාක� පහ� ෙව� ෙව�ව �ය�න.       (ල. 2 x 5 = 10) 

 

06. ෙපළ ෙපාෙ� පාඩ� ඇ��� අසා ඇ� පහත දැ�ෙවන ප��න සඳහා ෙක� ���රැ             

සපය�න. 

i) �� පාදය වැ�ද � හැ� පාඩම උ�ටා ග� ජනකතා කෘ�ෙ� නම �ය�න. 

ii) ලප ෙ� සඳ �ලෙ� කාව� ප��ය �මන කාව�ය�� උ�ටා ග�නා ල�ද� ද? 

iii) ��ව� ෙහ���� ආචා�ය උපා�ය සඳහා ෙත�රාග� �ෂය �ෙ�ත�ය �ම�ද? 

iv) ��ව� ෙහ����ට �� � ස�මාන ෙදක� �ය�න. 

v) “මම ෙබෙ� කෙ� දාෙගන හැතැ�ම ගණ� ප�� �ය ��ෙහ�” ඉහත ප�කාශය            

කාෙ�ද?  

(ල. 2 x 5 = 10) 

07. පහත දැ�ෙවන පද� ��මාණ ෙකාට�වල ක�වරැ� න� කර�න. 

i) ම� �ෙපන ෙපා�ණ ද - ක� ගං කැලෑ ��රැ ද 

ii) මෙග රට මෙග දැය �සා - �ද වැද ස�ර� නසා 

iii) �රැ ර�� නා�� ෙන�� ��ලා - ෙපා�ණ �නා ෙවනවා 

iv) ඇෙස� අ�ය�  �ෙ�  - ෙ�වාෙව ෙ���ය 

v ) කරැණා ම�ම ෙකා� තරම ද �ෙවා� ඔෙ�  

මැ �නා මහ ගං  ෙග ව� ෙල�� ඉෙ� 

(ල. 2 x 5 = 10) 



1 | P a g e  
 

ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ- සුඳානදුයSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සු

ඳානදුයSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹඳානදුය 

ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ- සුඳානදුයSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සු

ඳානදුයSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ- සුඳානදුයSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සු

ඳානදුයSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹඳානදුය 

ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 

 

  

 පළමු ක ොටක ේ ප්රශ්න  ියල්ලටටම ිළිතුරු   පල් . 

 II ක ොටක ේ පළමු ප්රශ්න ල ා  කදන  ප්රශ්න ල ඇුරුවන ප්රශ්න  පා ට ිළිතුරු   පල් . 

I ක ොට  

1) ත්රතත සු්රවායඹ්  සුභ  සු්රී සුරලවා ආ සු්ථිකයව   සුබහි   ට න ්යම්බ ද්ඹ. 

I. වයදය සුපිට සුවයදය. 

II. ්දාඹභ සුඳවර සුැටීභ. 

III. අනලය සුද්තතය සුිරීභ. 

IV.   ෞයඹ සුනැති සුවී සුඹෑභ. 

 

2) ඔහු ේ සුභා ේ සුදියුණුට සුඅකු්ල කාළ න  සු ේ සුභට සුදැ ේ. 

I. 1.අතු සුවඩා සුදභනා. 

II. 2.ඵාධා සුවයනා. 

III. 3.ව ඹෝ ඹ සුදීභ. 

IV. 4.ලද්ධානඹ සුිරීභ 

 

3)  'ැයදි සුතීයණඹක් සුදීභ සුවා සුඅනුේ සුරා සුතභා ේ සුතීයණ ක්රිඹා් භව සුිරීභ' ඹන සුඅරු්  සුඇති සු්රතථා සුපිරුළු ේ ේ, 

A. වැිරල් ල් සුයජ්ජුරුේ ේ සුනඩු සුතීේදු සු ේ. 

B. ඵල්රා ේ සුැ ේ සුබූරුා සුඵාය සු ් තා සු ේ. 

C.  භයාශ ේ සුල සු  ඩිඹ සු ේ. 

D. ඵශලුේ සුරා සු වොත සුඇට සුඵෑආා සු ේ. 

I. A වා සුD                      II.C වා සුB   III. A වා සුC                      IV.B වා සුD 

4)  මුලිේ සුදී සුඇති සුඳදඹට සුභානාථිථ සු නො දන සුඳද සුඇතුශ්  සුපිළිතුය  තෝයේන. 

I.  සු - චේද්ර , තරුඳති සු, තායඳති 

II. ද්ලාර සු- ද්ල් සු, භව්  සු, තුමුර 

III. ජරඹ සු  - ඳැේ සු, උදව සු, අම 

IV.   සු     - තුය සු, රුව සු,  ණ 

 

 

 

 

 

 

විෂලල 

Subject 

 

ප්රථම න ර පරීක්ෂණල - 2020 ම ර්ුර 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල ට විදය ටල  - ප  දුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රල 

Paper 
 

කරේණිල 

Grade   

09 ියලාට භ ෂ න  

ා    හිතයල  

 

  I,II   ටල 

Time       meh 02 

 

නභ සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලතිඹ සු සු:-   ……………………… 



2 | P a g e  
 

5) දී සුඇති සුඳද සු ද වහි සුද්රුද්ධාථිථඹ සුදැක් න සුඳද සු දව සුහිත සුයණඹ සු තෝයේන. 

                      ෝ , ලබ්ද සු 

I. නිලර ,   ෝ සු 

II. නිලතචර සු, වරවවාරි සු 

III. අ  ෝ , නිලතලබ්ද සු 

IV. නිරු සු, නි දොත සු 

 

6)  තාලුජ සුඅක්ය සුඳභණක් සුඇති සුපිළිතුය සු තෝයේන. 

I. ච,ඡ,ජ,ඣ,ඤ 

II. ව,ඛ, , ,ඬ 

III. ත,ථ,ද,ධ,න 

IV. ඳ,ප,ඵ,බ,භ සු 

 

7) අක්ය සුද්නයාඹ සුනිැයදි සු ර සු ඹොදා සුඇති සුපිළිතුය සු තෝයේන. 

I. ්රාලතා,ද්තයඹ,භතත 

II. ප්රශ්වාස ,ද්තයඹ,භතත 

III. ්රලතාල,ද්ලතයඹ,භතථ 

IV. ්රත,ද්තයඹ,භලතථ 

 

8) ක්රිඹා සුප ඳ සු දවක් සුතවතු සුිරී භේ සුැවසුණු සුයු ර සුඳද සුේ ේ, 

I. නැටුම් -  ැයුම් 

II. අඟය සු -  දඟය 

III. රට්ට සු -  රොට්ට 

IV.  යොඩු සු -  ඵොඩු 

 

9) ඳවත සුවේ සුඉරි සුඇදි සුඳද කුභන සුථි ඹට සුඅඹ්  සුදැයි සු තෝයේන. 

භා සුදුටු සුබිල ු  සිහිනඹ සුභා සු ව ේ සුනම් සු්රවා සුවයේනද,  

I. ක්රිඹා සුද් ලේණඹිර. 

II. නාභ සුද් ලේණඹිර. 

III. නිඳාත සුඳදඹිර. 

IV. උඳථි  සුඳදඹිර. 

 

10)    ඳොලිත සුනිරධාරිඹා ේ සු  ු ණි  වැසිීභ සුභා සුභද්තඹට සුඳ්  සුවයයි. 

I. නාභ සුද් ලේණඹිර. 

II. ක්රිඹා සුද් ලේණඹිර. 

III. උඳථි  සුඳදඹිර. 

IV. අම්බාය සු සුක්රිඹාිර. 

 

11) තුයා සුද්නාල සු රõ. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා සු   II.      මිශ්ර සුක්රිඹා III.  ්ර ඹෝජය ක්රිඹා IV. අම්බාය ක්රිඹා 
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12) අම්භා සුඋදෑන සු ැගිට ිරරිඵ්  සු පිසුාඹ. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා 

II. පථි සුක්රිඹා 

III. ්ර ඹෝජය සුක්රිඹා 

IV. අම්බාය ක්රිඹා 

 

13)   භල්ලී සුාඬමි් ඵ්  සුවයි. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා. 

II. මිශ්ර සුක්රිඹා. සු 

III. පථි සුක්රිඹා. 

IV. අම්බාය සුක්රිඹා. 

 •යාවයණානුලවර සුනිැයදි සුාවය සුඹයේ සු ඉයක් සුඅදිේන. 

14)  

I. ඔවුහු සුක්රීඩා සුවයයි. 

II. සුශඟ සුවභයි. 

III. ඵල්රා සුබිප ව. 

IV. තුරු සුසුශඟට සු ර ති. 

 

15)   

I. මුහුදු සුයශ සු  ොඩබිභට සු රති. 

II.  වොඩි සු ඳශ සුසුශ ේ සුර සු ති. 

III. ගියා සුරැන සු වේ ේ සුරැගුම් සු ් ව. 

IV. කුරුලු සු ඳශ සුඅව ේ සුපිඹාමති. 

 

16)    

I. ද්ලාඛා ෝ සු්යාභඹක් සුපජා සුවරව. 

II. සුජාතා ෝ සුිරරිපිඬු දේ සුපිරිනභයි. 

III.  තයහු සුපිඬුසිඟා ඩියි. 

IV. ්ක් ඹෝ සුසුශඟට සු ර යි. 

 

17)    

1) නුමරා සුසිහිනඹක් සුදුටු හු. 

2) ිරරිල්ලී වැදලි සුතනති. 

3) නුමරා සුඳාඩම් සුව ශහි. 

4) නලගී සුභල් සු නරේනීඹ. 

 

 • පාත න  ය නට ඉි  ඇි  ක ොට න අල්  පද නර් ල න්ක්, 

 

18)   වට සුියට සුඅලු්  සු රෝවඹක් සුදිරමු. 

   I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 



4 | P a g e  
 

19)  ්වාය සුරඵා සු ැනීභ සුදවා අනුිළිතකනටට ඳැමි ණේන. 

 

I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 

 

20)  නිම්ල භා ේ  වොභ සුමිතුයාඹ. 

 

I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 

 

    II ක ොට  

 •පළමු ප්රශ්න ල ා  කදන  ප්රශ්න ල ඇුරුවන  ප්රශ්න  පා ට ිළිතුරු   පල් .. 

1) ඳේති සුවාභය  දී සුඔඵ සුවණ්ඩාඹම් සුක්රිඹාවායවභක් සු ර සුනිභ සුවශ සු ඳෝ  සුපිලචක් සුෑදී ම් සුක්රිඹාවායවභ සුඇසුරිේ සුපිළිතුරු සු

ඳඹේන. 

 

I. ඔඵ සුැවස සු ඳෝ  සුපිලච සුකුභන සුභාත්වාක් සුඹට ්  සුනිථිභාණඹ සුවක් සුද?         

                                               (රකුණු සු01) 

II. තභ සුක්රිඹාවායවභ සුිරීභට සු ඳය සුඔඵට සුගුරුතුභා සුදුේ සුඋඳ දත සු දවක් සුලිඹේන. 

                                               (රකුණු සු04) 

III. තභ සු ඳෝ  සුපිලච සුවත සුිරී ම්දී සුඔඵට සුඇති සුව සු ැටලු සු දවක් සුදවේ සුවයේන. 

                                                (රකුණු සු04) 

IV. තභ සු ැටලු සුභ වයා සු ැනීභට සුඔඵ සු ්  සුක්රිඹාභාථි  සු දවක් සුලිඹේන. 

                                                 (රකුණු සු04) 

V. තහි සුඅඩලගු සුවරුණු සු3ක් සුලිඹේන. 

                                                 (රකුණු සු03) 

                                             (මුුව ටකුණු 16) 

 

                                              සු             

2) ඳවත සුදවේ සුඅ,ආ,ඇ,ඈ  වොටත සුලිේ සුතවක් සු තෝයා  න නච  200  ට  නොඅඩු සුන සු ේ සුයචනඹක් සුලිඹේන.සුදුසු සු

භාත්වාක් සු ඹොදේන. 

(අ).    රෝව   සුතාක්ණිව සුදියුණු්  සුභ  සුමිනිා සු ඵො වෝ  ද් සු ොඹා  ් තද සුතබාධථිභඹ සුදවා සුසුදුසු සුද්වල්ඳඹක් සු

ඉදිරිඳ්  සුිරීභට සුමිනිා සුඅ ඳො වෝ  සුවී සුඇත. ත සුනිා සුතබාධථිභඹ සුරැව සු ැනීභ සුඅඳ තු සුයුතුවභිර. 

(්).   තු ා සුවාථිමීවයණඹ්  සුභ  සුක්රභ ඹේ සු ැමි සුීවද්ත ඹේ සුත්  සුවී සුඇත.තභ සුඳවු ල් සුඳරි ඵෝජනඹට සුඅලය සු

තශළු,ඳරතුරු,ඳරා සුථි  තභ සු  ්  ්  සු ාිරීභ සුමුදල් සුඉතිරි සුිරීභක් සු භේභ සුතුට සුඇති සුවයේනක් සුද සු ආ. තභ සුනිා සු

  තු ා සු්රථිධනඹ සුිරීභට සුයජ   සුභැදිව්  සුවීභ සුවාලීන සුඅලයතාඹිර. 

(ඇ).   වො යොනා සුල තඹ සු රෝව සු්රජා සුබිලි නිමිේ සුඳතී. අද නතුරු සු ඒ සුදවා සුනිලතචිත සුඖධඹක් සුනිඳදවීභට සු රෝව සු

ඵරතුේ සුද සුභ්  සුවී සුනැත.ලථිධනඹ සු මිේ සුඳතින සුයටක් සුන සු්රී සුරලවා  භභ සුල තඹ සුභථිදනඹ සුිරීභ සුදවා සු ්  සුපිඹය සු

 රෝව සු ෞඛය සුලද්ධාන  ද සුඳැසුභට සුරක් සුවී සුඇත. සු 

(ත).  දි නේ සුදින සුඅේනට සුරැ ඵන සුඅඳයාධ සුපිලිඵ සු තොයතුරු සුඅඳට සුිරඹාඳාේ ේ සු භාජ   සුඳතින සු නොදියුණු සුඵයි. 

්ථිකයව ්රලතන සු භේභ සුමිනිත සුම්ඵේධතා සුපිළිඵ සු ැටලු සුද සු භඹට සුඉවල් සුද් සුඇත. අඳයාධ සුභථිදනඹට සුතවා භේ සු ඳශ සු ැසීභ සු

වා රෝචිත සු ආ. 

                                               (මුුව ටකුණු 14) 

 



5 | P a g e  
 

3)  ඳවත සුදවේ සුවද් සුවා සුගීත සු වොටත සුම්පථිණ සුවයේන. 

i.    සිඹ සුපිරිය සුයට තොට සුවැභ සුතතුක්භ සුනැති    සුනි සුම්භා 

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

   තුරු සුපිරිය සුපුේ සුද සු භේ සුන සුභැද සුඋේ න සු         ම්භා 

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

                          උපුටා ්  සුග්රේථඹ සු- ....................... 

 

II. භ ේ සුයට සුභ ේ සුදැඹ සු  නිා 

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

     භදිවී සුගිඹ්  සු භට සු         තඳා 

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

                          යචවඹා ේ සුනභ සු- ...................... 

III. භල් සුභල් සුායම් සුවරි සුභැ සු උදායම් 

 ඹා සු ඹා සුගු ේ 

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

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

                        යචවඹා ේ සුනභ සු- ...................... 

IV.  ට් සුභව සු    මුහුදයි 

     සීතර සුසුශල සු ද්හිදයි 

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

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

                          යචවඹා ේ සුනභ සු- ......................      

                                       (ටකුණු 2  1/2×4 = 10) 

 

4) ඳවත සුදවේ සුඋද්තඹේ සු වුු ් විිය්   ාට,කුම  අන නථ කේ ්රවාල සුවයන සුරද්දක් සුදැයි සුලිඹේන. 

a. "භෑණිඹනි, භභ සුඔඵ සු්රී සුඳාදඹට සුවැදා  න සුඹමි". 

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

iv. උපුටා ්  සුව්තිඹ සු- ............................. 

 

 



6 | P a g e  
 

1)  "දරුනි සුභභ සුරලවා ආ සු ඵො වෝ සු  වය සුද්වාය සුේදනා සුව ශමි".        

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

 

2)  "අද සුඅපිට සුද් ලේ සුදක් සුඒ සු ම් සුවරාඹතන   සුදරුේට සුම්භාන සුරැබීභක්" 

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

                                                         (ටකුණු - 10) 

5)  සුදුසු සුද්යාභ සුරකුKq සු ඹොදේන. 

                ඔඵට සුනි යෝගී සු සුඅ්  ආා සුඹනු ේ සුදවේ සුව සුවාේ සුඳත සුභා සුභද්තඹට සුඳ්  සුවයවීඹ සුඉකු්  සුභා   සුසිට සුඅධිව සුරැධිය සු

පීඩනඹ සුරුධිය   සුසීනී සුභට්ටභ සුැඩි සුවීභ සු්තයයියත සුනැභ්  සුේධි  යෝ  ඹේ සුභභ සු ඳළු නමි ශ්රය සුද්ලය සුභාධයේී  සුපථිණ සුවාලීන සු

භාධය ආදී ඹකු සුල ඹේ සුභෑතක් සු න තුරු සුවටයුතු සුව ශමි භා ේ සුැඩමුයඹ සුදිනඳතා සු ඳ 6 30 ට සු්යම්බ සු ආ 

                                                         (ටකුණු - 10) 

 

6)  පුතතවාර සුාභාජිව් ඹ සුරඵා ැනීභ සුදවා සුඔඵ ේ සු තොයතුරු සුඇතුශ්  සුවයමිේ සුඅව්ති සුඳත්රඹක් සුවත සුවයේන.   ැ.යු - 

නභ, ඳලතිඹ, ඇතුර් වී ම් සුඅලවඹ, ඳලතිබාය සුගුරුබතා ේ සුනභ සු්දිඹ සුඇතු<්  සුද්ඹ සුයුතුඹ. 

                                                        (ටකුණු -10) 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                



 

 

 

 

 

 

                                  

    01& my; oelafjk m%ldY we;=<;a j we;s mdvfï ku iy ljqreka úiska ld yg lshk ,o oehs ,shkak' 
 

01) “ orefjks" uu ,xldfõ fndfyda fjfyr úydr jkaokd lf<ñ'” 

       mdvfï ku #  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 

02) “ .sfhd;a wdmiq tkag ,efí hhs is;sh fkd yels h'” 

     mdvfï ku #  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 

03) “ .ufka ÿIalr fldgi we;af;a bÈßhg h'” 

     mdvfï ku #  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 

04) “ wo u uf.a ifydaorhka fofokdg ud ,;a jia;=j fnod foñ'” 

     mdvfï ku #  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 

05) “ uu fnf¾ lf¾ odf.k ye;emau .Kka mhska .sh flfkla ” 

     mdvfï ku #  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

06) “ úNd. fomd¾;fïka;=fõ ish¨ ld¾hhka äðg,alrKh flf¾ ” 

     mdvfï ku #  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

07) “ ld l=ula lSj;a ish ni flf,id wmg ksoyila fkd u ,efí' ” 

     mdvfï ku #  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' úiska '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

මීගමුව අධ්යාපන කලාපය 

09 fY%aKsh # isxy, NdIdj yd idys;Hh                      

mqkÍlaIK wNHdi ud,dj - m<uq jdrh  

 



02) my; oelafjk moj, wre;a myokak' 

01& rEmfYdaNskshla - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

02& ld,l%shd lf<ka - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''

03& wgf<diaúhg - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

04& wdidj mis|,ñ - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

05& m¾j; YsLrhla - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

06& ika;dkfhys - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

07& ,m fia i| ú,fia - '''''''''''''''''''''''''''''''''

08& ifoõ f,dj - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

09& máika:dr - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

10& oeh - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

11& úch oo - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

12& uqÿk;a kÕñka - '''''''''''''''''''''''''''''''

13& fy< u,a - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

14& r;U, - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

15& Wÿ, - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

16& Èh l÷re - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

 

03) my; oelafjk moj,g iudk mo i;rla ^04la& ne.ska ,shkak' 

01& pkaøhd } ''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$'''''''''''''''''''''

02& msms } ''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''

03& úYd, } ''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''

04& rka } ''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''

05& uqyqo } ''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''''''$''''''''''''''''''''''''
 

 

04)  my; oelafjk moj,g wkqrEm úreoaO moh ne.ska ,shkak' 

01& fodaI } '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    02& f>daI } '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    03& lú } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    04& Ègq } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    05& mqßia } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

06& m%;sm;a;s } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

07& YS, } '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

08& fhda.H } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

09& nyqY%e; } ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

10& wdOqksl } '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  

 

05)  my; oelafjk lúj, b;sß mo fma<s iïmQ¾K lrkak' 

  01& zzieg oyila rcqka uefoa bmso fidf|a              wïud                                                        
rg oyilaj, ne¨j;a kqU fia                  kqÿáïud 

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

       '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ 

 

  02& zz'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                     
w÷ka f;,ska ks;s irid we;s l< oehs              wïud                                                    
ri m, je, fk<d È§ riaid l<                   wïud 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ   



 03& zzuf. rg uf. oeh             ksid                                                                                                     

hqo jeo i;=rka                 kid                                                                         

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

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ 

 

04&  zz nkaod úch oo wlksg mo                        ysïfï                                                                                      

iskaod y< tf;la ßmq isß ,la                      wïfï                                                

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

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ 

 

05&  zz ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                              

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

bkqKd nisk Èhrla ;ejrefKd;a                 fudfí                                                                     

urKdikak yqiaug uq;a wdis                        ,efíZZ 

 

06& zz u,a msfmk fmdl=Kq                          o                                                                                                          
l÷ .x le,E l=Uqre                         o 

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

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ 

 

06)  my; oelafjk m%ldYj, ysia;eka mqrjkak' 

01& isxy, wlaIr ud,dfõ uq¿ wl=re .Kk '''''''''''ls'  
 

02& iajr wlaIr .Kk '''''''''''ls'  iajr wlaIr" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iy  

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' f,i o ye¢kafõ'  
 

03& jH[ack wlaIr .Kk '''''''''''ls' jH[ack wlaIr " ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iy  

     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' f,i o ye¢kafõ' 
 

04& isxy, wlaIr ud,dfõ zzlZZ isg zzuZZ olajd we;s wl=re" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' f,i  

     ye¢kafõ' fïjd .Kkska '''''''''''ls'  
 

05& wlaIr W;am;a;s ia:dk wkqj j¾. ''''''''''lg fnfohs' tkï"                                                                          

i) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"              ii) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"                         

iii) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"            iv) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"                         

v) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hkqfjks'  



06& lKaGc hkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' WmÈk Yíohs' j¾.dlaIrj, —l˜ j¾.hg wh;a 

''''''''$'''''''''$'''''''''$'''''''''$''''''''' wlaIr" zzlKaGc wlaIrZZ fõ' 

07& ;d¨c hkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' WmÈk Yíohs' j¾.dlaIrj, —p˜ j¾.hg wh;a 

''''''''$'''''''''$'''''''''$'''''''''$''''''''' wlaIr" zz;d¨c wlaIrZZ fõ' 

08& uQ¾Oc hkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' WmÈk Yíohs' j¾.dlaIrj, —g˜ j¾.hg wh;a 

''''''''$'''''''''$'''''''''$'''''''''$''''''''' wlaIr" zzuQ¾Oc wlaIrZZ fõ' 

09& oka;c hkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' WmÈk Yíohs' j¾.dlaIrj, —;˜ j¾.hg wh;a 

''''''''$'''''''''$'''''''''$'''''''''$''''''''' wlaIr" zzoka;c wlaIrZZ fõ' 

10& ´IaGc hkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' WmÈk Yíohs' j¾.dlaIrj, —m˜ j¾.hg wh;a 

''''''''$'''''''''$'''''''''$'''''''''$''''''''' wlaIr" zz´IaGc wlaIrZZ fõ' 

07& my; oelafjk jpk ksfodia fldg kej; ,shkak' 

01& jdkscHh  » ''''''''''''''''''''''''''''''                                                                    

02& mß>Klh  » ''''''''''''''''''''''''''                                                                            

03& l‚IaG  » '''''''''''''''''''''''''''''''                                                                           

04& ;Hd. m%Odkh  » ''''''''''''''''''''                                                                                                         

05& ck.yKh  » '''''''''''''''''''''''''                                                                               

06& L‚c  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                             

07& l<Hd‚  » ''''''''''''''''''''''''''''''                                                                   

08& wÈIaGdk  » '''''''''''''''''''''''''''''                                                                                       

09& ;SlaYK  » ''''''''''''''''''''''''''''''                                                                    

10& l<dmh  » '''''''''''''''''''''''''''''''                                                                               

11& fld<rdj  » '''''''''''''''''''''''''''''                                                                              

12& /<sh  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                               

13& ish¿  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                   

14& ms<sfj,  » '''''''''''''''''''''''''''''''                                                                               

15& úYauh  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                         

16& wdiajdY  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                           

17& fldÜGdYh  » '''''''''''''''''''''''''''                                                                                               

18& wdNdYh  » ''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                      

19& úYalïNh  » '''''''''''''''''''''''''''''                                                                                          

20& kHYaál » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                         

21& ÿialr » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                              

22& ksIam, » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                          

23& YsIaGdpdrh  » '''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                                            

24& úYsIaG » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                                    

25& oDIaÀh  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                                 

26& mdmsIag  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                              

27& fY%aYaG  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                     

28& iuia:  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                        

29& m%ia:dr  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                        

30& uOHia; » '''''''''''''''''''''''''''''''''



 

08& my; oelafjk moj, ksjerÈ wre;a  ,shkak' 

01& kqjK  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                            

02& kqjk  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                        

03& jKh  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

04& jkh  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                              

05& lKd  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

06& lk  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

07& .eK  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

08& .ek  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                 

09& l=̈ Kq  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

10& l=̈ kq  » '''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                            

11& we<  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                         

12& we,  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                           

13& me<  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                 

14& me,  » ''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                  

15& ms<s » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                           

16& ms,s  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                              

17& uq¿  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                         

18& uq̈   » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                           

19& w¿  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                            

20& w¨ » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                             

21& ;=< » '''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                     

22& ;=, » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                

23& l=<  » '''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                             

24& l=, » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                          

25& o<  » ''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                      

26& o,  » '''''''''''''''''''''''''''''''''

 

09& my; oelafjk mo  wldrdÈ ms<sfj<g ilikak'  

01&  liqka $ Tiqr $ jiSï $ biqre $ kú÷   

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

02&  fudrgqj $ ó.uqj $ uyr.u $ udjke,a, $ uq,af,aßhdj      

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

03&  mQcdj,sh $ cd;lfmd; $ wudj;=r $ nq;airK $ O¾um%§msldj    

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

04&  lyj;a; $ lyg.iaÈ.s,sh $ lygmsáh $ ly|fudaor $ ly,a,    

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

05&  fi!LHh $ .‚;h $ isxy, $ úoHdj $ bx.%Sis    

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

 



10& my; oelafjk úia;rj,ska tlla f;dard f.k rpkdjla ,shkak' iqÿiq ud;Dldjla o fhdokak' 
  
01' <ud idys;Hh" orejd wmQre f,dalhlg f.k hk idys;Hdx.hls' <uhska Wfoid lú" l;d yd kdgH 

ks¾udKh lrkakg fjfyiqKq f,aLlfhda fndfyda h' Tjqyq ;u rpkd u.ska <ud pß;h ixj¾Okh 
lr;s' tneúka <ud idys;Hh fmdaIKh l< hq;= h' 

 
02' rEmjdysksh iy mß.Klh fndfyda f;dr;=re ,nd .; yels udOH njg m;a ù we;' fndfyda orejka 

kdgH yd ldgQka Ñ;%mgj,g;a mß.Kl l%Svdj,g;a keUqre ùu ksid Tjqyq rEmjdysksfhka yd 
mß.Klfhka ksis M, m%fhdack fkd .ks;s' wOHdmk lghq;= m%j¾Okh i|yd fhdod .; yels" 
m%Odk fuj,ï f,i fuu WmlrK Ndú; lsÍu w;HjYH h' 

 
03' mßirh iqkaor j yd msßisÿ j ;nd .kakg wm fjfyfik úg mßirh o wm ksfrda.s j ;nkakg 

fjfyfihs' mßirhg uqod yßk wmøjH ksid wysxil i;=ka urKhg m;ajkafka fÄokSh wdldrhlg 
h' wo Ôj;a jk i;=ka wkd.;fha § j| ù hdug we;s bvlv fndfyda h' mßirh rlsñka i;=kaf.a 
Ôú; o /l .kakg lem fjuq' 

 
04' ujqmshka orejka /l n,d .kafka ;u oEi fuks' isß;a úß;a" .+K oyï yd keK kqjKska msßmqka 

orejl= iudchg odhdo lsÍu Tjqkaf.a tl u me;=u hs' tfy;a we;eï orefjda by< /lshdj,g 
f.dia .=K oyï yd isß;a úß;a wu;l lr;s' thska wirK jkafkda foujqmsfhda u h' fï ;;a;ajh 
j<lajd .ekSug lghq;= lruq' 

 
 
 

ieliqu (- ,ysre orKl=Uqr 
 mdi, (- nm$ ó. idka; fcdaima úÿy, - ó.uqj YdLdj
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¸ fldgi 

• m%Yak ish,a,gu ms<s;=re imhkak 

• ksjeros ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak 
 

01' ñY% isxy, fydaäfha iajr wlaIr lSho 

 i' 20   ii ' 30   iii ' 60   iv ' 18 
 
02' ;,af,ka Wmosk wlaIr y÷kajkfka l=uk kulska o 

  i ' uq¾Oc  ii ' ;d,qc  iii ' oka;c  iv ' fï lsisjla fkdfõ 
 
03' z.=rejre fld;rï wjjdo wkqYdikd lrkq ,enqjo Tyqf.a krl .;s mej;=ïj, wvqjla fkdùh'Z 

fuys woyig jvd;a iudk msre, jkafka" 

i ' ., fyd| kï wUrk ly ula fõo@ ii ' WK mqrefla oeïu;a n,q j,sf.a wefoa fkdwef¾ 

iii ' jlalfâ yl=re yex.=jd jdf.a  iv ' lK leianEjd úh isÿfrka wyi ne,qjd jdf.a 
 
04' zTyq nqoaêu;alu m%o¾Ykh lrñka ksIaIío;dj wdrlaId lf<a h'Z  

fuys woyig jvd;a iudk  wdmaf;damfoaIh jkafka" 

i ' yefok .y fofm;af;ka oefka  ii ' W.; ukd Ys,amhuhs u;= /flkd 

iii ' msreKq lf<a osh fkd ief,a  iv ' wú .;af;da wúfhkau kis;s 
 

• my; brswe|s fldgfia woyig jvd;a .e<fmk ms<s;=r f;darkak 
 
05' .Õg bks lemqjd hkafkaka woyia jkafka l=ula o@ 

i ' ksIaM, l%shdjka isÿlsrSu   ii ' hym;a l%shdjka isÿlsrSu 

iii ' w;HdjYH rdcldrShka bgqlsrSu  iv ' whym;a l%shdjka isÿlsrSu 
 
06' jHdmD;sh l%shd;aul ùfï f.d¿fn,s .uk fya;=fjka tys M,odhs;dj wvq úh' fuhska woyia jkafka 

jHdmD;sfha" 

i ' fõ.j;a njhs    ii ' b;d fyd| njhs 

iii ' b;d whym;a njhs   iv ' ukao.dó njhs 
 
07' i;=g hkakg iudk wre;la f.k fkdfokafka 

i ' m%fudaoh     ii 'isis 

iii ' f;di     iv ';=g 
 
08' .=K hk mofha úreoaOd¾: moh f,i .eksh yelafla ñka l==ula o@ 

i ' ÿ¾.=K     ii ' wj.=K  

iii ' ks¾.=K     iv ' fkdj.=K 
 
09' .e,fmk moh f;dard m<uq mohg bosrsfhka ksreros wlaIrh ,shkak 

i ' wn,   '''''' w' nuhs 

ii ' yrld  '''''' wd' f,dÜg 

iii ' ,Üg  '''''' b' ndk 

iv ' <uhs  '''''' B' ÿn, 
 
 
10' p" P" c" ® iy [ l=uk wlaIr j¾.hlg wh;a o 

i ' W!IaudlaIr     ii ' j¾.c 

iii ' uq¾Oc     iv ';d,qc 



Page 3 of 5 1st Term (Assignment) Examination 2020              Grade 9 - Sinhala 

 

• ysia;ekg iqÿiq ms<s;=r f;darkak  
11' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' fkdlshd fu;kska msgù hkq' 
 
12' wïud tk;=re ud '''''''''''''''''''''''''''''''''''' isáfha h' 
 
13' Tyq '''''''''''''''''''''''''''''''''''' hehs f;areï hk úg weh fndfyda m%udo ù ;snqKs' 

^osjfofla ñksfil=" je,ajgdrï" weÕs,s .ksñka& 
 
14' my; i|yka ir, fþofha olajd we;s úrdu ,laIK ms<sfj<ska 
 

W;aijh meje;aùug kshñ; jkafka 2020'02'02 jk osk h' ta i|yd r;="ks,a iy ly hk j¾K ;=fkka 
W;aij Yd,dj w,xldr lsrSug ;SrKh lr we;' úÿy,am;s ;=ud$Wm úÿy,am;s ;=ud úiska wdrdê; 
wuq;a;ka ms<s.ekSug kshñ;hs' 

 

i ' fo;s;" Wvq fldudj iy flá br   ii ';s;" fldudj iy we, br 

iii ';s;afm<" ;ks Wvq fldudj iy we, br  iv ';s;" ;ks Wvq fldudj iy we, br 
 
15' úreoaOd¾: mo iEosh yels Wmi¾.hla jkafka 

i ' n,   ii ' wj    iii ' fkdj   iv ' lj 
 
16' jvd ifoõ f,dj iem ú| ksjka olska fid|sfka''' fuys ifoõ f,dj hkq l=ula o 

i ' w,xldr ksjdi ii ' WoHdk   iii ' osjH f,dalh  iv ' wmdh 
 
17' ish,qu moj, ksjros wlaIr úkHdih iys; jrKh f;darkak 

i ' m%fudaoh" jDlaIh" m%isoaO" wrK   ii ' iuqøh" ÿIalr" foaYSh" úmlaI  

iii ' olaI" merks" rxpqj" foaYkh   iv ' fY%aIG" wruqK" iaurK" j¾Okh 
 
18' ;d,qc wlaIrhla iys; moh f;darkak  

i ' ijk  ii ' c,h   iii ' mjk   iv ' rjk 
 

• my; i|yka jdlHj, ysia;ekg jvd;a iqÿiq moh f;darkak 
 

19' ukd ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iukaú; fuu úfYaI prs;h ms<sn| .%ka: rdYshla ,shd we;' 

i ' wdndOhlska  ii ' wNsfhda.hlska  iii ' fm!reIhlska   iv ' úfhda.hlska 
 
20' .%dylhdg lreKq ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' lsrSug Y%jH oDYH m%fhda. Ndú;h iqÿiqh' 

i ' wks:  ii ' ikd:   iii ' úkdY   iv ' iudi 
 
 
 

^,l=Kq 2  20 = 40& 
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¸¸ fldgi 
 

m<uq m%Yakh iy fojk m%Yakh we;=¿ m%Yak ;j;a m%Yak ;=klg ms<s;=re imhkak 
 
01' foaYSh k¾;kfha rka i,l=K mdvu weiqfrka Tn úiska isÿlrkq ,en lKavdhï l%shdldrlu ms<sn| wid 

we;s m%Yakj,g ms<s;=re imhkak 
 

i ' Tn lKavdhu úiska f;dr;=re f.dkq lrkq ,enqfõ l=uk ud;Dldjla hgf;ao  
ii ' fuu lKavdhï l%shdldrlu isÿlsrSfïoS .=rejrhd ,nd ÿka Wmfoia folla ,shkak 
iii ' wpd¾h mKSNdr;hka ksfhdackh lrkq ,enQfõ l,dfõ l=uk wxYhla o 
iv ' wfkl=;a lKavdhï f;dr;=re /ial< fjk;a ud;Dld folla ,shkak 

^,l=Kq 16& 
 
02' my; i|yka tla ud;Dldjla ms<sn| jpk 150lg fkdwvq rpkdjla ,shkak 

 
i ' ud .sh úfkdao pdrsldjla 
ii ' jk iïm; iqrlsuq 
iii ' uf.a rg 

^,l=Kq 14& 
 
03'  ish msrsjr rg f;dg yeu jia;=j ke;s ks ïud 

 to f,dn yer Tn iu.ska ;mig wdfj ïud 

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

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

 
i ' fuu lúfha wjika mo fol iïmQ¾K lrkak 
ii ' fuu lúh wh;a mdvfï ku l=ulao 
iii ' i| hkakg iudk mohla ,shkak 
iv ' fuys ;=re msrsjr hkafkka woyia jkafka l=ulao 
v ' fuu lú mx;sh wh;a jk lD;sh l=ulao 

^,l=Kq 10& 
04' ^w& my; i|yka m%ldY ljqreka úiska ldyg lshk ,oaola oehs iy th we;=<;a jk mdvfï ku i|yka 

lrkak 
 

i ' uEKshks Tnf.a fYdalh ÿre lrjd .; uekj 

mdvfï ku  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ljqreka úiska o '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ldyg o  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

ii ' ta fYa%IG ñksid ljqreo@ ta lsisfjla fkdfjhs '''''' 

mdvfï ku  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ljqreka úiska o '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ldyg o  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 
^wd& my; ysia;eka i|yd iqÿiq hq., mo fhdokak 

 
lEu ''''''''''''''''''''''''''' ysÕ jQj;a  ''''''''''''''''''''''''''' ndk fkdue;s jqj;a w.=Kfld, .fï orefjda 

bf.kSug iu;alï fmkaj;s'  ''''''''''''''''''''''''''' fodrla hyñka ilid .ekSug Tjqkaf.a fouõmshkag 

fkdyels jqj;a ;u orejkaf.a wkd.;h fjkqfjka uqo,a  ''''''''''''''''''''''''''' fhoùug Tjqka miqbg 

fkdfj;s' 

^,l=Kq 10& 
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05' jfÜ uy uqyqohs 

iS;, iq<x úysohs 

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

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

 

i ' fuh ld úiska rÑ; lú mx;shla o 
ii ' fuu lú mx;sfhka lshefjkafka l=ula ms<sn|jo 
iii 'fuys i|yka jk úfYaIK mohla i|yka lrkak 
iv ' uy hk mohg iudk w¾:hla iys; mohla ,shkak 
v ' iS;, hkakg úreoaOd¾: mohla ,shkak 

^,l=Kq 10& 
06' my; fþoh lshjd wid we;a m%Yakj,g ms<s;=re imhkak 
 

isrsmd, ÿ,a,Ej .fuys jdih lrk ÿmam;a f.dúfhls' tfiau Tyq w,i f.dúfhls' Tyq újdy ù isáfha 
.fuys jeo.;a hehs ie<fl; .=rejrfhla jQ isrsfidauf.a tlu ifydaorsh;a iu.ska h' weh kñks isrsu,S 
isrsmd,f.a w,inj ksidu f.dú;ekska ire wiajekakla ,nkakg lsisodl fkdyels úh' oskla fyf;u 
fyakg hkúg jk i;=ka j.dj úkdY lrwe;s whqre oel.; yels úh' fyaka /lSug Wkkaÿjla fkd;snqKq 
Tyqg w,inj ksidu uy;a mdvqjla jQ njg .ïjdiSka ks;r ;eka ;eka j, mjikakg úh' fuhska mdvula 
bf.k.;a isrsmd, bosrs lkakfhaos fyd|ska j.dj isÿlrk njg ;ukagu fmdfrdkaÿ lr.;af;a h' tu 
wiajekak úl=Kd fyd| lr;a;hla ñ,oS .ekSu isrsmd,f.a wNs,dYh úh' 

 

i ' w,i f.dúhdf.a ku l=ula o 
ii ' Tyq jdih lrkq ,enQ .u l=uka o 
iii ' wef.a ìrs|f.a ifydaorhd ljq o 
iv ' isrsmd,f.a cSjfkdamdh ud¾.h l=ula o 
v ' isrsmd,f.a n,dfmdfrd;a;=j jQfha l=ula o 
 

 
07' ^w& my; i|yka jdlH ksjeros lr ,shkak 

i ' weh ks;sm;d mdi,a .sfhuq 
ii ' wms wU f.ä lsysmhla wyq,d .;sñ 
iii ' Tjqka by, wyfia mshdir lf¾ h 

 
  ^wd& my; oelafjk jpkj,g iudkd¾: mo ,shkak 

i ' ysre 
ii ' jkh 
 

  ^we& my; oelafjk jpkj,g úreoaOd¾: mo ,shkak 
i ' hym;a 
ii ' úkS; 





m<uq jdr mßlaIK - 2019 
isxy, NdIdj yd idys;Hh - 9 fY%aKsh

ms<s;=re m;%h I
^01& 42 hs   - III
^02& fmdaIKh   - IV
^03& mdmsIaG   - III
^04& m%Yajdi   - I
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