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   මූලික පිරිවෙන් ෙර්ෂාෙසාන පරීක්ෂණය-2015   

           Primary Piriven Year End Term Test - 2015       

                                                  5 jir $Grade 5                                                             

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

  

 I වකොටවසේ ප්රශ්න සියල්ලට ම ද, II වකොටසින් ප්රශ්න හතරක් ද, වතෝරා වෙන ප්රශ්න 05කට පමණක් 
පිළිතුරු සපයන්න. 

I ක ොටස 

01)   දී ඇති පාඨ ලිහිල් බසින් ලියා , ඉරි ඇඳි පදෙල අර්ථ වෙන ම ලියා දක්ෙන්න. 
   

i.   අවන්ක ප්රකාර වූ පුෂප් ලල පල්ලෙවයන් සැදුම් ලද ෙෘË ෙණවයන් ෙැෙසී ෙත්තා වූ. 

     

ii.   මුෙරදපට වපරෙ භෘහෙ නාදවයන් ොයනා වකවරමින් කැලබැඳ වකළිනවුන් ෙැනියහ. 

     

iii. චිත්ෂතකාග්රතා සහඛයාත වූ සමාධියට අනුකූල වූ මහවමවුනා නම් උයනට ෙැද. 

     

iv. තාරකා සමූහයා විසින් පිරිෙරන ලද නවභෝ මධයෙත වූ පූර්ණ චJø මණ්ඩලය වමන්, 

 

v.  ආකාශවයහි දිෙය වූ පහචාහගික තූර්ය නාදවයෝ පැෙැත්තාූ  ය.  මහ වම් නඟා වපොකුරු ෙැසි  

  ෙටුව  ය.  ආකාශවයහි ශුෂ්ක ෙර්ජනාෙ කවළේ ය. 

     

vi. උදය පර්ෙත නැමති මස්තකවයහි පලන් රක්වතෝත්පලමය වූ මුදුන් මල්කඩක් ෙැනි වූ අර්ධ 

  සූර්යයා බබළන්නට පටන් ෙත් කල්හි. 

 

vii. සර්ොභරණවයන් සැරසුණා වූ අන්තඃපුර ස්ත්රීන් සහිත වූ ප්රමාණාතික්රාන්ත වූ චතුරහෙණී 

   වසේනාෙ විසින් පිරිෙරන ලදුෙ. 

 
viii. අ.  සෙන් පුදට සපැමිණි බැලුෙ    වකොමළ fඟ a  

   නුෙන් කැලුම් ෙැද තුඩ මලින වෙයි   තවේ 

 
  ආ.  නීලඹවර් ෙැජැවඹන ෙන කුළු       වලසට 

   මූදු වතවර් යන එන නැව් වපවනය      තට 

 
ix.   අ.  කනලා උපුල් මල් ෙෙසා වකස්        ෙැටිය 

   බිඳ ලා වපොකුරුකුරු කැරැ මුතු හර   සැටිය 
 
  ආ.  දිමුත් සඳලුෙලැ වකළනා ළඳ             අදර 
    සුරත් බැබැළි බිඹු පල යැයි කැරැ         අදර 

     
x.   පහත දැක්වෙන උද්ධෘතෙල අෙසථ්ා සම්බන්ධය ලියන්න. 

  අ.  වකළන ළඳුන් වසොමි වුෙනින්     දිනනුෙට 

   වමන තුරු වසන් වෙන එන පුන් තරිඳු හට 
 

 ආ.  කිවමක් ද ? වතෝ උන්මාද ඇතිවයහි ද? දැන් ම සූර්යයා අසත්යට ගිව  වනොවව් ද? 

  එවසේ වූ සූර්ය වතවම් වම් පූර්ණ චJද්රයා පසු පස්වසහි අවුත් වකවසේ නම් හැහවේ ද ? 
                         (ලකුණු 10 x4 =40) 
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II ක ොටස 

 

02)     “සිහහල වබෝධිෙහසය රසෙත් ෙදය කාෙයයක් ෙන්වන් කෙර වහේතූන් නිසා දැයි” 

        සනිදර්ශන ෙ පහදන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

03)     “ගිරා සන්වද්ශ කතුෙරයා සාම්ප්රÞයික කවි සමව  එන උපමාලහකාර භාවිත කළ ද ඇතැම්  

     තැන්ෙල සිය වපෞද්ෙලික අද්දැකීම් ෙර්ණනා සඳහා වයොÞ වෙන ඇත.”වම් පිළිබඳ ෙ ඔවබ් 

  අදහස් දක්ෙන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

04)     “පියÞස සිරිවසේනවේ “ියහගිරිමැණිකා” ප්රබන්ධ කතාවෙන් අවේËd කවළේ සමකාලීන   

ජාතික ආෙමික පුනර්ජීෙනය සඳහා දායක වීම හා ඒ සඳහා සමාජය වයොමුකරවීම යි.”වම් 

කියමන විමසන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

05)    වකොළඹ යුෙව  තරුණ කවීන් වබොවහෝ වදවනකු ස්ෙභාෙ වසෞන්දයය ෙස්තු විෂය කරවෙන  

     සිය නිර්මාණ බිහි කළ ද ඇතැම් කවීන් සමකාලීන සමාජය විෙරණය කරන නිර්මාණ ද බිහි 

      කළහ. පදයාෙලී I පදය සහග්රහය ඇසුරින් විභාෙ කරන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

0 )    “පදයාෙලී I හි අන්තර්ෙත වකොළඹ යුෙව  මුල් පරපුවර් කවීන්වේ අෙශයතාෙ වූව  

      ජාතිකත්ෙය හා ආෙමික සහකල්ප නො සිටුවීම යි”  වම් පිළිබඳ ෙ ඔවබ් අදහස් දක්ෙන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

07)    කාලීන අධයාපනික වතොරතුරු වහළි කරන මූලාශ්රයක් වලස ගිරා සන්වද්ශව  අෙය   

  විමසීමට ලක් කරන්න. 

    (ලකුණු 15) 

 

      
  
 
 
 
 


