
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

වැකිය යුතුයි : 

 ප්රලනනසියඹ්ලර සභසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

 නිැරැදිසහවෝසඩාත්සගැශහඳනසහවෝසපිළිතුයසහ ෝයන්න. 

 අංකස1සිය ස03සදක්ාසප්රලනනරසරි සඇි සහක  හ සඅ්ථයඹ සඩාත්සීපඳසඅ්ථයඹසහදනසයණඹසහ ෝයන්න. 
 

 

01.  ඔහුසමිතුයා සඳැසුහේස භන් සි න්නසගිඹසහේාහ්ලසහිසවේ කඩා ලැටුණා ලසේසැඩක්සියදුසඵසඹ. 
 1. හේාරඹස භන් සපිහි සවූසඵසඹ.    2.  භන් සකයදයඹක්සියදුසවුසඵසඹ. 
 3. පිහි ක්සඳ ාසගිඹස ැනින්සවිඳ ක්සියදුසවුසඵසඹ. 4.  භසඵරාහඳ හය ත්තුසබිසැටුණුසඵසඹ. 
 

02. හ කඹන්හේසවිරාඹසඅතු කඩා සමොර කන්නා සවේසඹැයිසහව සඳැසුහේසඵරත්සියත්සහේදනාහණි. 
 1. හභ යසකෑභසනිාසඳාඩුසියදුසවුසඵසඹ.   2. හභ යසකෑභ සඅතුසකැඩිඹසයුතුසඵසඹ. 
 3.  භන් සහව සඅඹසභා්ථගඹක්සරැහඵනසඵසඹ. 4. අඹසභා්ථගසමුළුභනින්සභසවිනාලසකයසදභනසඵසඹ. 
 

03. පිඹාහගන්ස භසපුතු සනි යසරැබුණුසඔදනසවුහේසකඩුල්සල් තරමට කද බි නුසඹන්නයි. 
1. ඳභණසදැනසක යුතුසකයන්නසකිඹාසඹ.   2. අනයා සසුදුසුසහදඹක්සකිි භයි.    
3. දක්කයින් ස ැනක්සරැහඵනසඵසයි.   4. හභෝඩකම්සහන කශසයුතුසඵසයි. 
 

 අංක 04 – 06 සතක් ප්රනනල හිවනතැනට ලඩා්  ුදුසුද පිළිතුර සතෝරන්න. 
 

04. විවිධස ාහි යස ම්ඵන්ධස ියඹවුණුස හඳ  ස ඳ  ස විාායස ්රන්යස .......................ස කිීමහභන්ස ඔඵ ස දස ා්ථයකස
නි්ථභාණකරුහකුසවිඹසවැකිඹ. 

 1. අබයා   2. ඳි ශීරනඹ   3. ප්රකාලනඹ  4. ආබාඹ 
 

05. ියංවරසබාාසවාසහඵෞේධසංනකෘතිඹසඅ යසඇත්හත්ස...................සම්ඵන්ධ ාකි. 
 1. අ්ථයාන්වි   2. ඖචි ය    3. අවිහඹෝජනිඹ  4. විනමි  

 

06. රංග්රීියසප්රමු සජ්ථභන් සප්රංලසඹනස ස .......සබාාසපිළිඵස දසඵරංහග ඩසආනන්දසමභත්රීසහිමිඹන්සරදසප්රවීණණත්ඹස
අතිභවත්සඹ. 
1. ප්රාචීන   2. ප්රතීචචින    3. යා යාන  4. නහේශීඹ 

 

07. අකායාදීසපිළිහශසනිැරැදිසසදැක්හනසඳදසහේළිඹසහ ෝයන්න. 
 1. කැේහඳටිහඳ ර සකැකුණදුය සකිි ඔරු සකව රුේඳ        

2. සුබාෂි ඹ සගුත්තිරසකායඹ සකායහල  යඹ සියි ත්භ්ලදභ  
3. කළුගඟ සකරාඔඹ සභවසඔඹ සභවැියසගඟ        
4. ඵාියහරෝනා සඵැංහක ක් සබීජං සබරාිය 

 

08. ෑභසඳදඹකසභසඅක්යසවිනයාඹසනිැරැදිසසහඹදීසඇතිසඳදසහේළිඹසහ ෝයන්න. 
1. භවලු සියඹලු සකුරුලු සශලු 
2. අයමුන සප්රවීණණ සං්රභණ ස්රවනඹ 
3. ඇතුශ  සඇතුළුවීණභ සතුශ සඳරර 
4. ප්රලනණ සද්ථලන සප්රකාලන සවිභ්ථන 

 

09. එක්සඑක්සානරසමුරකුහයහිසඇදඹ ස ඳාපි්ලර ස රනපි්ලර සඇරපි්ලරසපිළිහළින්සහඹදීසඇතිසානසහි සඳදස
හේළිඹසහ ෝයන්න. 
1. ගියඹ සභාර සරුන් සනුණ       
2. ඳැඹ සකුඩඹ සනිඹය සාර 
3. වැන්ද සකුම්ල සභාය සදිනඹ 

11 සරේණිය  සංශ භාාල ශා වාහිතයය I    කාය පැය එකයි. 



 

 

4. ැිය සපුක් සහදභ  සකැ ඹ 
10. "අකු්ල"සඹනසානඹසඅඹත්සන්හන්  
 1. විහල ණසභාසඹ.  2. විබක්තිසභාසඹ. 3. අයසභාසඹ.  4. අනයා්ථයසභාඹ. 
 
11. "ඳුයා "සඹනසඳදහේසප්රකෘතිඹසවාසප්ර යසහන්සකශසවි සනිැයදිසසදැක්හන්හන්  

1. ඳු්ථස+සආ    2. ඳුස+සයා අ  3. ඳුරුස+ස    4. ඳුරුස+සආ  
 

12. "භ්ලලීසඳෑහනන්සඅකුරුසියඹයි"සඹනසාකයහේසපෑසනන් ඹනසඳදඹසඅඹත්සනසවිබක්තිඹසන්හන්  
1. කයණසවිබක්තිඹ  2. ම්ප්රදානසවිබක්තිඹ 3. ආධායසවිබක්තිඹ  4. අධිසවිබක්තිඹ 
  

13. අන් :නයසඅක්යසඳභණක්සහඹදීසඇතිසයණඹසන්හන්  
1. ක සා ස  ස  ස   2. ඳ සඵ සභ සද  3.  සල ස සව   4. ඹ සය සර ස 
 

 අංක 14 – 16 සතක් ප්රනනල ඉරි ඇඳි පදල අර්ථය නිලැරදි ල දැක්සලන ලරණය සතෝරන්න. 

14. අහේසරතිවාඹසයත්සලෘ් තාන්තයක්සහරසදසඋග සවැකිඹ. 
1. භා ෘකාක්   2. ක ාක්   3. ්රන්යඹක්   4. අනයාක් 

 
15. ියංවරසගී ඹසයථාර්ථල්  ාහි යසබාණඹක්සඵ සඅදසඳත්සසඇත්හත්සඹ. 

1. උන         2. ැඵෑසඅරු කින්සයුත්   
3. භනාසහ සතියුණු       4. අ්ථයඹ සගැරහඳන 
 

16. ඌසතුමුසඅටවාළිවනසගේක්සඳභණසභවසභග සපිවිියහේසහදේයම්සහහවයසඵරනසඹාහම්සඅදවියණි. 
1. දවඹ    2. ව ළිනසහදක  3. ව ළිනසඅ ස   4. ඳනනසහදක 

 
17. මුියන්සදීසඇතිසයාකයණස්ථගඹ සඅඹත්සහන නසඳදඹක්සහි සඋත් යසහ ෝයන්න. 

1.  ේධි   - ධනත් සන්ථණභඹ සනාගි ක සනි්ථභර     
2. කෘදන්   - කියුම්.සකැපිිය සියඹන්න සදුන 
3. නිඳා   - හ ක් සවි ය සරක්බිති සමි 
4. උඳ්ථග  - සුදන සනීය සඳඵ සඅක්ල 

 
18. ඳයසනයසහරෝඳසන්ධිඹ සඋදාවයණඹක්සහන නසඳදඹසහ ෝයන්න. 

1. මිණිඵයණ        2. දිඹති 
3. ියඹැියන්         4. සුයඟන 

 
19. මුියන්සදීසඇතිසඳදඹ සභානා්ථයසහන හදනසඳදඹක්සඇතුශත්සයණඹසහ ෝයන්න. 

1. හිරු   - දිනකය සදියුරු සදිනිඳු සි වි      
2. ගජ   - රුණ සවනති සකි සඇත් 
3. ගගන  - නුම සගුන සඅව සආකාඹ       
4. කැරෑ  - ර සඅයණ සරන්ද සරුකුර 

 
20. විරුේධා්ථයත්සඳදසයුගරඹක්සහන නසයණඹසහ ෝයන්න. 

1. අනාාාය  - ආාාය     2. නියාකර  - ආකර 
3. භනාඳ  - අභනාඳ     4. ාමූහික  - හඳ දු 

  
21. පූ්ථසක්රිඹාක්සහඹදීසඇතිසාකයසහ ෝයන්න. 

1. ගායිකාසගීසගඹේදීසහප්ර ක්කහඹෝසඔ්ලයන්සදුන්ව.      
2. භභසියපිඹසකිඹාසනිදාසගත්හ මි. 
3. නංගිසන මින්සියනාසුණසව.      
4. නාමිඹාසහ කඹාසරාසහගබිභසපිි ියදුසකයයි. 

 
22. ැයදිසඅදවසහි සාකයසහ ෝයන්න.  

1. මූ්ථධඡස()සකායඹ සඳයස(න)සහඹහේ. 
2. (කී)අක්යහේසපි්ලරභසවාස(ඊ)සනයඹසනිහඹෝජනඹසහේ. 
3. යකායාංලඹ සඳයස(H)සඹංලඹසහන හඹහේ.     



 

 

4. ගීසගඹේදීසඹනුසඅනිඹභා්ථයහේසඅම්බායසක්රිඹාකි. 
 
23. "ඵැලව"සඹනසක්රිඹාසඳදඹ  

1. ප්රයභසපුරුස්ථ භානසකාරසඵහුසානසක්රිඹාසඳදඹකි.    
2. ප්රයභසපුරුසඅතීච සකාරසඵහුසානසක්රිඹාසඳදඹකි.  
3. භධයභසපුරුසඅතීච සකාරසඵහුසානසක්රිඹාසඳදඹකි.  
4. භධයභසපුරුස්ථ භානසකාරසක්රිඹාසඳදඹකි.  
 

 අංක 24 සට 26 සතක් ඇති ප්රවනතාල පිුළු  ලට ලඩා්  ැැෂසපන අදශව වහිත ලරණය සතෝරන්න. 
 
24. කළුාසභායඳන්සගිඹාසහේ. 

1. ප්රහඹෝජනඹක්සනැතිසහදඹක්සකිීමභ    2. නුගත්සහදඹක්සකිීමභ. 
3. අහඵෝධඹකින්සහ  යසසැඩසකිීමභ.   4. කයදයඹකින්ස ත්සකයදයඹක සඳත්වීණභ. 

 
25. ජාඩිඹ සමූඩිඹසහේ  

1. අදානම්සැඩක්සකිීමභ.      2. සුදුසුසහන නසහදඹක්සකිීමභ. 
3. භානසඅදවනසදැීමභ.      4.  ැන සසුදුසුසහදඹක්සකිීමභ. 

 
26. හි්ලසකහඩන්සතුයසඅදිනාසාහේ. 

1. ඹම්සහදඹක සකිියඹම්සඋත්ාවඹක්සගැනීභ.     
2. උත්ාවඹක්සභඟින්සජඹක්සරැබීභ. 
3. ඹම්සකා්ථඹඹක්සිය ාසඵරාසකිීමභ. 
4. නිනපරසහදඹක්සවාසභවන්ියසවීණභ. 

 

 අංක 27 සට 29 සතක් ප්රනනල ලයාකරණානුකූ ල නිලැරැදි ලාකය සතෝරන්න. 
 
27. 1. අපිසඹවඳත්සශභයින්සහ සවැියහයමු.   2. අපිසඹවඳත්සශභයිසහ සවැියහයමු. 

3. අඳසඹවඳත්සශභයින්සහ සවැියහයමු.   4. අඳසඹවඳත්සශභයින්සහ සවැියහයමු. 
 
28. 1. භාසගභ සඹති'සයිසහදභාපිඹන්සිය ති.   2. භාසගභ සඹති'සයිසහදභාපිහඹෝසිය ති. 

3. භභසගභ සඹති'සයිසහදභාපිහඹෝසිය ති.   4. භාසගභ සඹමි'සයිසහදභාපිඹන්සිය ති. 
 
29. 1. බාසහ  හභෝසතුටින්සවිියයසගිඹව.   2. බාසහ  හභෝසතුටින්සවිියයසගිඹාසඹ. 

3. බාසහ  හභෝසතුටින්සවිියයසගිහේසඹ.   4. බාසහ  හභෝසතුටින්සවිියයසගිහඹෝසඹ. 
 
30. අ්ථයහඹන්සභානත්සසහඹදීසඇතිසයුගරසඳදඹසහි සයණඹසහ ෝයන්න. 

1. ඵාරස - භවලු      2. අන - ඳන 
3. ගරු  - නම්බු      4. කන - කය 
  

31. ඳදයසඳාදඹන්හිසහකශයසහවෝසකීඳස ැනකසභානසඅකුයකින්සහකශයසනසඅයුි න්සඳදසහඹදීභසවඳුන්න්හන්  
1. අනුප්රාඹසයි.   2. උත්ප්රාඹසයි.  3. ධ්නි ා්ථයඹසයි.  4. එළිභඹසයි. 

 
32. රූඳකඹක්සහි සයණඹසහ ෝයන්න. 

1. දුනුහකයිඹාසභරක්සහේසදුය සහේනා.    
2. ඳහශ නකසසඳාඹනුසැන්හන්. 
3. සකිඳුයකුසහරියනාසඑනසසඔහඵසරුසභ සහඳනුනා. 
4. කරාසැහේසනි්ලසදිඹයසඅහේසඅම්භා. 

 

 33 වශ 34 ප්රනනල ුලිනන් ඉදිරිප්  කර ඇති පා  වහශා ලඩා්  වීපප අර්ථය සදන ලරණය සතෝරන්න. 
 
33. ැසමු්ලසකයහගනසහග ඩනැගුණුසගම්භානසද සවිවායනයානසදසනිාසරාංකිකඹාසතුශසඹවඳත්සංනකෘතිකාංගසදස

උතුම්සආාායසධ්ථභසදසහග ඩසනැගුණි. 
1. රාංකිකඹාස තුශස ඹවඳත්ස ංනකෘතිකාංගස වාස ආාායස ධ්ථභස හග ඩනැගුහේස ැස මු්ලස වීණස හග ඩස නැගුණුස

ගම්භානසවාසවිවායනයානසනිාසඹ. 



 

 

2. ආාායසධ්ථභසගම්භානසියනුත්සවිවායනයානසනිාසංනකෘතිඹක්සඅතීච හේසහග ඩසනැගුණි. 
3. ංනකෘතිඹසවාසආාායසධ්ථභසහග ඩසනැගුහේසැසවාසවිවායනයානඹසනිාසඹ. 
4. රාංකිකඹාසැසනිාසඋතුම්සආාායසධ්ථභසවාසංනකෘතිඹසහග ඩසනගාසගත්හත්සඹ. 

34. හින්දුන්හේසප්රධානසහදඟනක්සනසශ්රීසරක්නීපඹසහඵ හවෝසවි සහඳනීසියටින්නීසඅතින්සදයාසගත්සහනළුම්ක්සහි සස
හවෝසහනළුම්සභරක්සභ සැඩසහිි නාසනරූඳහඹනි.සඑඵැවින්සඇඹසදීඳාියසඋත්හඹහිසර ාසැදගත්සහදඟනස
න්නීසඹ. 
1. දීඳාියසඋත්හේසදීසහනළුම්සභ්ලසඅතින්සදයාසහගනසහවෝසඒසභ සැඩසහිි නාසහදඟනක්සියටිඹසයුතුඹ. 
2. අතින්සදයාසගත්සහනළුභක්සහි සසහවෝසහනළුභසභ සැඩසහිි නාසනරූඳහඹන්සියටිනසශ්රීසරක්නමිසහදඟනස

දීඳාියසඋත්හේසප්රධානසහදඟනයි. 
3. හින්දුන්හේසප්රධානසහදඟනසහරසදීඳාියසඋත්හේසදීසශ්රීසරක්නමිඹසැදගත්සහන හේ. 
4. දීඳාියසඋත්හේසදීසහනළුම්සභ්ලසශ්රීසරක්නමිසහදඟන සපූජාසකිීමභසියදුසහේ. 

 
35. "රවශසහහ්ලසරනභත්හත් 
 දිඹසවඵයරසභ්ලසහග ්ලහ්ල 

නීරසයරසශැභැදසහවරාරා 
ඳරාසහනශන්හන් 
නීරසනුන්සදෑරසි න් 

ැනසහින්හන්" 

 

 "සකකටිය මල්" පදයසයහි ු  ඉශත කාලය සකොටව ඇතුෂ්  වක්ලාිනහිණි කෘතිය රනනා කරන ්දස්ද  
 

1. ඳයා්රභසහක ඩිතුක්කුසභව ා    2. භවගභහ කයසභව ා 
3. රුන්සඵන්දුජීසභව ා      4. නන්දනසවීණයියංවසභව ා 

 
36. ඳව සවන්සකවිහේසහදනසඳදඹසදීසඇතිසයණසඅතුි න්සහ ෝයන්න. 
 කුහේසගැසීසනැගිටිනසකරස හවුරා 
 ..................................... ............. 
 හ හේසවිදිනසැඳසවිදුභ ස හභකරා 
 රහ සනිරුසහන කයන්සඅඳ සියඹරා 

 
1. රහක්සපුපුරුටිසදත්සකඩසහ  ්ලරා    2. පූනසනරසඇදසදභමින්සබිරා 
3. කහේසකැියත්සකැසඳ සඅකරා    4. ඵානසහර සඅ්ලරාසහගනසයවුශා 

 
37. කේසියටුාසඳනනස දිනහේසියවුසහේාරහේසඵනනාඹකසනිරහම්රුන්සඇතුළුසනිරධාීමහුසයන්ියවිසහගඹකසයන්ස

ආයුධසහිඳුාසයන්ියවිසහගඹසඇතුසපි ස ඵාසහඳයවැි න්සඅවුත්සදශදාසභාළිගාසරදිි පි සහේසංහිසදීසදශදාසකයඬුස
හි සයන්ියවිසහගඹසැඩභන සභාළිගාහේසඇ ාසප්රමු සසහඳයවැයසහඳයටුසකයසහගනසඳනසදිනක්සවීණථිසංාායඹස
කයනසදශදාසහඳයවැයසවැි න්හන්හන්ස  
1. කුම්ලසහඳයවැයසහරියනි.     2. හේාරසහඳයවැයසහරියනි. 
3. යන්හදෝියසහඳයවැයසහරියනි.     4. ද්ලසහඳයවැයසහරියනි. 

 
38. ඳව සවන්සඳදයසහක  හ සඅ්ථයඹසනිැරැදිසසදැක්හනසයණඹසහ ෝයන්න. 
 

 "ශැම ැනඳුුළ සබොන ලර නිවයුරා  ැත 

පශන් බැවින් පිටතට වව සසන්   ලත" 

 
1. ාන්ද්රඹාසගනඳුයසඋයාසහඵ නසවි සසරඳඹක්සහ සහන හඳහන්.      
2. ාන්ද්රඹාසගනඳුයසහඵ නසවි සප්රන්නසියරුයසනිාසසරඳසආකායහඹන්සපි   සඳැමිහේ. 
3. සරඳඹක්සහ සගනඳුයසඋයාසහඵ නසවි සප්රන්නසාන්ද්රඹාසපි   සඳැමිහේ.ස 
4. ප්රන්නසාන්ද්රඹාසනිාසසරඳඹක්සහ සගනඳුයසඋයාසබීසපි   සඳැමිහේ. 

 
39.  රසභරසපිපිරාසනා කඹසියඹනසරේහේ  

1. හවන්ි සජඹහ නසභව ාසඹ.     2. දඹානන්දසගුණ්ථධනසභව ාසඹ.  
3. එදිි වීණයසයච්ාන්ද්රසභව ාසඹ.     4. සජඹරත්සභහනෝයත්නසභව ාසඹ 

 



 

 

40. ඳයින්සහග ඹම්සඳාගනසවි සඑශනසඳැදුයසවාසකභත්සබාාසයවායහේසදීසවඳුන්න්හන් ස 
1. ක ාරභ   2. භාගර    3. ඹතුය   4. හදඵයසඅත්    
    


