
  5 - 1 

 

   මූලික පිරිවෙන් ෙර්ෂාෙසාන පරීක්ෂණය-2015   

           Primary Piriven Year End Term Test - 2015       

                                                  5 jir $Grade 5                                                             

                                                                සිංහල - I                           ld,h ( meh 03 hs. 
                                                                   SINHALA - I                                Time : Two hours.  

 

I වකොටවසේ හා II වකොටවසේ ප්රශන් සියල්ලට ම ද , III වකොටසින් ප්රශන් වදකක් ද වතෝරා වෙන ප්රශ්න 
පහකට  05 කට පිළිතුරු සපයන්න. 

I ක ොටස 

01)   i  වකටි පිළිතුරු සපයන්න. 
 
   (අ)  සිහහල වහෝියයට ඇතුළත් වඝෝෂ මහාප්රාණාËර ලියා දක්ෙන්න. 

(ආ)  ඒො හැඳින්වීමට උත්පත්ති ස්ථාන පදනම් කරවෙන වයොදන නම් එක් එක් අËරය  

ඉදිරිව  ලියා දක්ෙන්න. 

 

ii. ෙරහන තුළින් සුදුසු පදය වතෝරා ොකය නැෙත ලියන්න. 

 

(අ) (අනුස්ොරය / විසර්ෙය) වලස හැඳින්වෙන්වන් ස්ෙරයකින් පසුෙ වයවදන 

  අනුනාසිකභාෙය යි.  

(ආ)  (අනුස්ොරය / විසර්ෙය) වලස හැඳින්වෙන්වන් ඌෂම් ශබ්දයකි. 

 

iii.   ෙරහන් තුළින් සුදුසු පදය වතෝරා හිස්තැනට වයොදා ොකය නැෙත ලියන්න. 
 

   (අ)  හල් ‘ත්’ කාරයට පසුෙ ‘ අ’ ස්ෙරය වයදීවම් දී විවශේෂ පිල්ලමක් භාවිත ................  

(වව් / වනොවව්) 

   (ආ)  “රුපියල” යන පදව  ‘ර’ යන්නට සම්බන්ධෙ ඇත්වත් ......... (පාපිල්ල/ඇදපිල්ල) යි. 

 

iv.   ෙරහන තුළින් සුදුසු පදය වතෝරා හිස්තැනට වයොදා ොකය නැෙත ලියන්න. 

 

(අ)  ෙයඤජ්නාËරයකට ‘ ඕ ’ ස්ෙරය එක් වී ඇති බෙ දැක්වීමට පිල්ලමක් වලස වකොම්බුෙ 

  ........................... (වයොදා ෙනියි / වයොදා වනොෙනියි) 

(ආ)  ෙයඤජ්නාËරයකට පසුෙ වයවදන ‘ර්’ සඳහා ............... (වර්ලය / රකාරාහශය)  

වයොදා  ෙනියි. 

 

v.   එක් එක් වේළිව  තිවබන සවදොස් පදය වතෝරා ලියා දක්ො එහි නිවදොස් පදය ඉදිරිවයන් 

  ලියන්න. 

 

   (අ)  ප්රාමාණික , ප්රාසාහගික , ප්රාගුණයය , ප්රාූවර්ූතත. 

   (ආ)  ප්රශේාස , ප්රසත්ාරය , ප්රස්තාෙනාෙ , ප්රසථ්ාෙ පිරුළ. 

 

 

 

 

 

 



  

 

vi.   (අ) පහත දැක්වෙන ොකය කර්තෘ කාරකයට වපරළා නැෙත ලියන්න. 

   

i.   ගුරුෙරුන් විසින් සිසුහු සැනවසත්. 

ii.   වසොරුන් විසින් ෙම් ෙැනවසේ. 

iii.   යහ ගුණදම් විසින් අපි සුරැවකමු. 

iv.   මිතුරා විසින් වතොපි සැනවසහු. 

(ආ)  පහත දැක්වෙන ොකය කර්මකාරකයට වපරළා නැෙත ලියන්න. 
   

i.   වෙොවියා කුඹුරු වකොටයි. 
ii.   ප~qවෙෝ හරෙත් වපොත් ලියති. 

iii.   ඇමතිෙරු රට ෙැසියන් රකිති. 
iv.   ෙඩුවෙෝ වෙෙල් තනති. 

 

vii.  (අ)  පහත සඳහන් ොකයෙල පුරුෂ ලිහගික උක්ත පද වෙනුෙට වයදිය හැකි ස්ත්රී ලිහගික 
    උක්ත පද වයොදා ොකය නැෙත ලියන්න. 
   

i.   නටන්නා වප්රේËකයන් පිනෙයි. 
ii.   අශ්ෙයා විදුලි වව්ෙවයන් දුෙයි. 
iii.   ෙලහා පැටවුන් සමඟ ෙනයට යයි. 

iv.   වකොවුලා මිහිරි හියන් නද වදයි. 
 

(ආ)  නිෙැරදි ක්රියා පද ෙරහන් තුළින් වතෝරා ොකය නැෙත ලියන්න. 
   

i.   කුරුල්ලා අහවසේ පියාසර (කරයි / කරති). 

ii.   ෙෙයා ද රිය ද ෙමට (යයි / යති). 
iii.   අපි නිදුක් (වෙත්ො / වෙමුො). 

iv.   පියාවණෝ දරුෙන් (රකියි / රකිති). 
 

viii.   (අ)   පහත දැක්වෙන ොකයෙල වයදුණු සර්ෙ නාම පද උපුටා දක්ො ඒො කිනම් ප්රවදදයකට
  අයත් සර්ෙනාම පද දැයි නම් කරන්න. 
 

i.    අපි ගුණෙරුකවයෝ වෙමු. 
ii.   අර වපවනන්වන් මහෙැලි ෙඟ යි. 

iii.   අවයක් සුරාමතින් නටත්. 
iv.   සතුරන් රුඳී සිටින්වන් වකොතැන ද ?  

 
(ආ)   පහත දැක්වෙන ොකයෙල වයදුණු නිපාත නාම පද උපුටා දක්ො ඒ නිපාතෙල අර්ථ  
  දක්ෙන්න. 

 

i.   අක්කා මට මෙක වසේ සැලකුො ය. 
ii.   ගුරුන් නිසා සිසුහු දිනති. 
iii.   ඔබ සැමට ජය අත් වව් ද? 

iv.   සාො ද මුො ද දිවි ෙලො ෙත්හ. 
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ix. (අ)   සුදුසු උපසර්ෙ පදයක් හිස්තැනට වයොදා ොකය නැෙත ලියන්න. 
 

i.   ෂෙදයෙරයා වරෝගීන්ට ..............කාර කවළේය. 

ii.   රජය අනාථයන්ට ආධාර ................. දානය කරයි. 

iii.   ෙැියහිටිවයෝ තම දරුෙන්ට .............. ොද කරති. 
iv.   වදමාපියන් ............. කරණය කිරීමට දරුවෙෝ වපළ වඹති. 

 
(ආ)  පහත සඳහන් ොකයය සුදුසු විරාම ලËණ වයොදා නැෙත ලියන්න. 
   
  අවහෝ අපට කුමක් වුණි ද යැයි නිමල් සුෙත් සහ විමල් විමතියට පත් වූහ 

 

 

x. (අ)   පහත දැක්වෙන ොකයෙල “ නා ” යන පදය වයදුණු තැන්ෙල අදාළ අදහස ඇති 

     වෙනත් පදයක් වයොදා ොකය නැෙත ලියන්න. 
 

i.   දළදාෙ නා වලොවව් පුද ලැබීය. 

ii.   නා තුර ෙනස්පතියකි. 

iii.   ඇයට ඇත්වත් නා ලිය සදිසි ෙමනකි. 
iv.   නා හිමිවයෝ සුමධුර හ~sන් දහම් වදසති. 

 
(ආ)  පහත දැක්වෙන ොකය නැෙත ලියා ඒො ෙැරදි නම් (x) ලකුණ ද නිෙැරදි නම් (√ ) 
   ලකුණ ද ඉදිරිවයහි වයොදන්න. 
 

i.   පුතණුෙන් යනු වෙෞරොර්ථ තද්ධිත නාම පදයකි. 

ii.   ෙහන්වසේ යනු වෙෞරොර්ථ ප්රතයයකි. 
iii.   වලස යනු උපසර්ෙ පදයකි. 
iv.   නැටවෙයි යනු කර්මකාරක ක්රියා පදයකි. 

            (ලකුණු 10 x 4 = 40) 
  

II - ක ොටස. 
 
 

02)    පහත දැක්වෙන මාතෘකාෙලින් එකක් වතෝරා වෙන ෙචන 200 – 250 පමණ ෙන වසේ රචනයක්  
  ලියන්න. 

i.   වමවලොෙ ඇති ෙටිනාම ෙස්තුෙ දරුෙන් ය. එදා දරුවෙකු ලැබුණු විට මව්පියන්ට , සවහෝදර 

     සවහෝදරියන්ට පමණක් වනොවව් මුළු ෙමටම එය සුබ ආරහචියකි.එබැවින් ඒ දරුෙන් රැක 
ෙැනීමට සැමවදනා එකතු වුව  වම් මවේ දරුො ය යන උත්තුහෙ හැගීවමන් ය. නමුත් 
ෙර්තමානය ෙන විට තත්ත්ෙය උඩු යටිකුරු වී තිවබ්. පියා අතින් දියණිය, සවහෝදරයා අතින්  
සවහෝදරිය,  ඇතැම් ගුරුෙරුන් විසින් සිසුන් අපවයෝජනයට ලක්ෙන අෙසථ්ා සුලබ වීම  
මුළුමහත් රවට් ම අභාෙයයකි. නරුම කාමාතුරයන් විසින් දිනකට දරුෙන් පස ් වදවනකු 
පමණ අපවයෝජනය ෙන බෙ සහඛයාවල්ඛන දත්ත වපන්ො වදයි.වමයට බලපා ඇති කරුණු 
වබොවහෝ ය.මිනිසුන් තුළ සහවව්දී හදෙත් වනොමැතිකම , පරිෙණක තාËKfha අෙභාවිතය , 
ජනමාධයෙල අූවරදර්ශී ක්රියාකලාපය, මත් ද්රෙය භාවිතය, ෙැියහිටියන්වේ අෙධානය වනොමැති 
වීම ආදිය ඉන් ප්රධාන වව්.වමය ෙළක්ො ෙැනීමට ෙත හැකි ක්රියාමාර්ෙ වබොවහෝ ය. නීතිවයන් 
පමණක් වමය සිදු කළ හැකි දැයි ප්රශ්නයකි. සාර සහස්කෘතියට උරුමකම් කිූ  අප වම් 
තත්ත්ෙයට පත් වූව  ඇයි? මීට සාර්ථක ම විසඳුම ෙන්වන් සමස්ත සමාජව  ම ආකල්පමය 
වෙනසක් සිදු කිරීමයි.වම් කරුණු වකවරහි අෙධානය වයොමු කරමින් “දරුෙන් රැක ෙනිමු මල් 
වමන් නිරන්තවර්” යන මැවයන් රචනයක් ලියන්න. 

                 (ලකුණු 15) 
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ii.   සිහහල පදය සාහිතයයට ඇත්වත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකි. අනුරාධපුර යුෙව  ඉතා දියුණු පදය  
සාහිතයයක් පැෙති බෙට සියබසල්කර වදස ් වදයි. තෙත් ජීෙමාන සාධකයක් වූව  සීගිරි 
කැටපත් පවුරයි. සිහහලයාවේ භාෙ ගීත එහි සහෙෘහිත ය. පසුෙ සිහහල පදය කාෙය වබෞද්ධ 
මුහුණුෙරක් ෙත්වත් අලහකාරිකයන්වේ බලප ම නිසා විය හැකි ය. වකෝට්වට්  යුෙය සිහහල 
පදය සාහිතය ව  ස්ෙර්ණමය යුෙය වලස සැලවකන අතර සීතාෙක යුෙවයන් පසු එය 
අෙනතිය කරා ෙමන් ෙත් බෙක් වපවන්. ෙර්තමාන ගීත සාහිතයය ද සිහහල පදය සාහිතයාව  
ම එක් ශාඛාෙකි. නමුත් අද ඇවසන දකින වබොවහෝ ගීත හුදු ෙචන මාලාෙකට පමණක් සීමා 
වූ ඒො මිස කලාත්මක අෙයකින් විඳිය හැකි  ඒො වනොවව්. වමයට වහේතුෙ පදය සාහිතයය 
පිළිබඳ හැද රීමක් වනොමැති කම ද? රස තාවෙන් හීන වීම ද? නිර්මාණශීලීත්ෙය ගිලිහී යාම 
ද යන්න සාකේඡා කළ යුතු ය. එවසේ වූව  ඇයි? ගීතවයන් අවේËd කරන සුභාවිත 
රසාසේාදය අද ලැවබ් ද? මීට විදුත් මාධයයන් ද ෙෙකිෙ යුතු ය. රසික සමාජය උසස ්
නිර්මාණ අවේËd කළ ද ොණිජයකරණය වූ කලාෙ, ඒො අවපන් ඈත් කරයි.අපට ආවව්ණික 
සුභාවිත ගීත සාහිතයයක් වෙොඩනො ෙැනීම රස යන්වේ ෙෙකීම වව්. වම් කරුණු වකවරහි 
අෙධානය වයොමු කරමින්“සුභාවිත ගීතයට මහ තනමු”යන මැවයන් රචනයක් ලියන්න. 

                 (ලකුණු 15) 
iii.   එදා ෙම ඉතා සුන්දර ය. වනත සනසන නිල්ෙන් වකත් යාය යි. ෙත නිොලන සිහිල් සුළහරැල් 

දසතින් හමා එන්වන් සීපද හ~ ද මුසුකර වෙන ය. ෙැව් ඉහත්තාවව් ඇති ෙන අරණ පරිසරයට 

අලහකාරය එක් කරනො පමණක් වනොෙ අපමණ වූ සත්ත්ෙ ප්රජාෙට ොස ූතමි සපයයි. ෙවමහි 

කවුරුත් එකා වමන් ඔවුවනොවුන්ට උදව් කර ෙනිති. ඒ සඳහා මෙ වපන් වූව  නිර්මල බුදු 

දහම යි. ෙවමහි ජීෙව  ප්රාණ ොයුෙ වූව  පන්සල යි. නමුත් ෙර්තමානව  වම් තත්ත්ෙය 

වෙනස් ය. කායය බහුල බෙ නිසා යාන්ත්රීකරණය වූ මිනිසා සහවව්දී බවෙන් වතොර වී ඇත. එදා 

තිබූ සාර සහස්කෘතිය ඈත් ෙන්වන් එබැවිනි. නාෙරීකරණය හා කාර්මීකරණය ෙවම් 

සුන්දරත්ෙය ගිලවෙන ඇත. එදා සාමූහිකෙ සිදු වූ සියල්ල අද යන්ත්ර සූත්ර මගින් සිදු වව්. මිනිසා 

ද හුදකලා සත්ත්ෙවයකු වී ඇත. සහවව්දීකම අප තුළින් වියැකී යන්වන් අප ද වනොදැනුෙත්ෙ 

ම ය. අද අපට කළ හැක්වක් අතීතාෙර්ජනය කරමින් එදා පැෙති වද් සිහි කරමින් සුසුම් වහළීම 

පමණි. එදා පැෙති සුන්දරත්ෙය තරමක් වහෝ රැකෙත හැකි ද? වම් කරුණු වකවරහි අෙධානය 

වයොමු කරමින් “ෙමක මහිම අප හැමටම දැනීයන්” යන මාතෘකාෙ යටවත් රචනයක් ලියන්න. 

                (ලකුණු 15) 

03)    පහත දී තිවබන පදය යුෙලය කියො අසා ඇති ප්රශ්නෙලට පිළිතුරු සපයන්න. 
 

i. ෙෙසා සුපුල් කඩුපුල් මල්              නිල්ෙරල. 
  සලසා උකුළුෙට රසුදුල           මිණිවමවුල. 
  සකසා වදතන හර සඳවනන් කර        සිසිල. 
  වදපසා ඉසින නිල් පැහැ වනත් දිගු      පුළුල. 
 
ii.   මනහර නා වමවණවියනිඳ ළෙැළි          පිට. 
  වෙනමිණි වෙණ තත් නියගින් මැද      රුෙට. 
  කන එෙ කියන බුදු ගුණ ගී මියුරු       වකොට. 
  සැනවහෙ කැලණි ෙඟ බඩ මඳ කලක්    සිට. 
 
(අ)   වමයින් විස්තර ෙන්වන් කවුරුන්  ෙැන ද? 
(ආ)    වනත් යන පදය විවශේෂ කර දැක්විමට කවියා වයොදා ඇති විවශේෂණ පද උපුටා දක්ෙන්න. 
(ඉ)  වමොවුන් මියුරු වකොට ොයනා කරන්වන් වමොනොද? 
(ඊ)  වමවණවියනිඳ , නියගින් , රසුදුල , සිසිල , යන පද විසන්ධි වකොට ඒො ඉදිරිවයන් සන්ධි  

නාමය දක්ෙන්න. 
(උ)  සුපුල් , ෙඟ බඩ , නිල්ෙරල , මිණිවමවුල යන පදෙල අදහස් දක්ෙන්න. 

    (ලකුණු 15) 
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III- ක ොටස. 

04)   පහත දැක්වෙන වේදය ෙචන 50 කින් පමණ සාරාහශ කර ලියන්න. 
 
  අද අපට ප්රධාන ෙශවයන් ම වුෙමනා කර ඇත්වත් සාමය යි. මීට ඉහත ෙකොනුෙල දී 

   වමෙැනි ප්රශන් විසඳන ලද්වද් යුද්ධ මාර්ෙවයනි.එය මුළු මානෙ සහහතිය ම විනාශ කර දැමීවම් 

මාර්ෙයක් වනො වීය.අද අපට යුද්ධ කිරීවමන් ෙැඩක් නැත. කෙර වහයින් ද? යුද්ධයකින් 

සමසත් මනුෂය සහහතිය ම විනාශ ෙන වහයිනි. වම් ජය ෙත්වතෝ, වම් පරාජයට පත් වූවෙෝ ය 

යනුවෙන් විවශේෂයක් කරන්නට ඉඩ නැත. වෙන්වන් සියල්ලන්හට එක විට ම මැවරන්නට 

ය. ඒ නිසා වම් ෙකොනුවව් දී අපට අතයෙශය ෙනුව  සාමය යි.සාමය යනු නැති වදයක් 

වනොෙ. යුද්ධය නැති තැන සාමය තිවබ්ය කීම ෙැරදි ය. ෙචනාර්ථවයන් වමන් ම යථාර්ථ වයන් 

ද අප සාමය අත්කර ෙත යුතු ය. එය අත් කර ෙන්වන් වකවසේ ද? එය අත්කර ෙත හැකි මාර්ෙය 

කිවමක් ද? වලෝක සාමය අත්කර ෙත හැකි මාර්ෙය එක්සත් ජාතීන්වේ ප්ර ේතිවයහි 

වමොනෙට වපන්ො දී ඇත.ඒ අනුෙ කළ යුත්වත් අවේ අවුල් වියවුල් සාමවයන් හා 

සාකේඡාවෙන් වබ්රුම් කර ෙැනීම ය. 

    (ලකුණු 15) 
 

05)      ඔබ පිරිවෙන් සාහිතය සහෙමය මගින් සහස්කරණය කළ ශාස්ත්රීය සහග්රහයක් පිළිබඳ ෙ 

පුෙත්පතක පළකර වීම සඳහා සහËsේත හැඳින්විමක් ලියන්න.වමහි නම, අන්තර්ෙතය, එය 

කර ඇත්වත් කුමන පරමාර්ථයකින් ද එහි ප්රමාණය හා එයින් පාඨකයාට සැලවසන ප්රවයෝජන 

යන කරුණු ඇතුළත් විය යුතු ය. ෙචන 100-150 ත් අතර සහඛයාෙක්  තිබීම ප්රමාණෙත් ය. 

    (ලකුණු 15) 
 

0 )   i.  බල (බැලීවමහි) ධාතුෙ අතීත කාල කර්තෘකාරකවයහි සියලු පුරුෂෙල ඒක ෙචන බහුෙචන  

  වදවකහි ෙරනො ෙගු ෙත කර දක්ෙන්න. 

 

ii. “නටන” යන කෘදන්ත නාමය පුරුෂ ලිහෙවයහි සියලු විභක්තිෙල ඒක ෙචන බහු ෙචන 

වදවකහි ෙරනො ෙගු ෙත කර දක්ෙන්න. 

    (ලකුණු 15) 
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