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( 01 ) නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.  

 

1. බිම දිගේ ඇගදන ලැළකි.  

i)  ලැල් ගදොඩම්  ii)  කරවි iii) බත  

 

2. මුදුන් මුක් සහිත ාකයක් ලන්ගන්,  

i)  කිතුල්  ii)  තල්  iii) ඳැගඳොල් 

 

3. සී සෑමට ගයොදා ගන්නා සතා ලන්ගන්,  

i)  අලියා  ii)  අ්ලයා  iii) ගලයා  

 

4. අනතුරකදී ලලිගය කඩා දමා ඳා යන සතා ලන්ගන්,  

i)   හූණා  ii)  කටුස්සා  iii) ත ගගොයා 

 

5. උඳකරණ නිසිතැන තැබිය යුත්ගත්,  

i)  කාය ඉතිරි කර ගැනීමට  

ii)  ඉක්මනින් ගසොයා ගැනීමට  

iii) ඉහත ගහේතු ගදකටම  

 

6. ගඳෞද්ගලිකල ඳරිහරණය කරන උඳකරණයක් ගනොලගන්,  

i)  තුලාය  ii) දත් බුරුසුල  iii) ගකොස්ස 

 

7. ආහාර ගන්නා අලස්ථාගේදී ගනොකළ යුත්ගත්,  

i)  තලු ගනොගැසීම 

ii)  ලාඩි වී ආහාර ගැනීම 

iii) කතා කරමින් ආහාර ගැනීම  

 

8. අමුගලන් ආහාරයට ගත හැකි ගදයක් ගනොගේ  

i) පිපිඤ්ඤා  ii) ලැටගකොළු  iii) ඳගතෝ 

 

 

 

 ධර්මදූත  විද්යාය - බදුල් 

අලසාන ලාර ඳරීක්ෂණය - 2017 

පරිසරය ආශ්රිත ක රියාරාරර  

 3 ශ්රේණිය  කාය -: ඳැය 1මි 30යි. 
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9. ජාතික ගකොඩිගේ ගබෝඳත් ගයොදා ගැනීගමන් අදහස් ලන්ගන්,  

i)  ගබෞද්ධයන් සිටීම  

ii)  සතර බ්රහ්ම විහරණ  

iii) අංකාර ය  

 

10. රටක ජනතාල එකම ජාතියකට අයත් බල ප්රකා කිීමමට ගයොදා ගනොගන්ගන්,  

i)  ජාතික ගීය  ii) ජාතික ගකොඩිය  iii) ආගමික ගකොඩි

 

11. විදුලිය හා සම්බන්ධ අනතුරක් සිදු වූ විට අඳ කළ යුත්ගත්,  

i) අනතුරු වූ ගකනා ළඟට යෑම.  

ii)  ප්රධාන ස්විචය විසන්ධි කිීමම.  

iii) කෑ ගැසීම.

 

12. බල්ගකු සඳා කෑ විට ක යුත්ගත්,  

i)  සඳා කෑ ස්ථානය සබන් දමා ජගයන් ගසේදීම.  

ii)  සඳා කෑ ස්ථානය ගරදි ඳටි ලලින් ගැට ගැසීම.  

iii) අත් ගබගහත් දැමීම.  

 

13. ගරදි කැබැල්කට උරා ගත් ජය ඉලත් කිීමමට අනුගමනය ගනොකරන ක්රියාලකි.  

i)  භාජනයක තැබීම  

ii)  එල්ා තැබීම  

iii) මිරිකීම

 

14. අපිරිසිදු ජය ඳානය කිීමගමන් ලැළගන ගරෝගයකි.  

I. බරලා  II. ඳාචනය  III. චිකන් ගුන්යා  

 

15. නගරයක ඳයින් ගමන් කරන විට නිතරම භාවිතා කළ යුත්ගත්,  

i) මාර්ග සංඥා  ii) තාර ඳාර අයින  iii) ඳදිකගේදිකාල 

 

16. ලාහන නිසා ඇති ලන අහිතකර තත්ත්ලයක් ගනොගේ . 

i) කළු දුම දැමීම  

ii)  ගමනාගමනය ඳහසු වීම  

iii) අධික බ්දය නිකුත් කිීමම 

 

17. අතු කැබලි සිටුලා ඳැළ බා ගත හැකිය.  

i)  ගරෝටන්  ii)  තක්කාලි  iii) ලට්ටක්කා 

 

18. බීජ සිටුලා ඳැළ බා ගත හැකි ය.  

i)  ලට්ටක්කා  ii)  මඤ්ගඤොක්කා  iii) බත  
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19. “සසක්කුල” කරකැවීමට ගයොදා ගන්නා සත්ත්ලයා ලන්ගන්,  

i)  අ්ලයා  ii)  ගලයා  iii) එළුලා 

 

20. කණ්ඩායමක් ලගයන් කරන ක්රියාලකි. 

i)  ඳංච දැමීම  ii)  දාම් දැදීම  iii) කඹ ඇදීම  

 

21. අංකාර ඳන්ති කාමරයක් තිබීගමන්  ඇති ලන ලාසියක් ලන්ගන්,  

i)  ඉගගන ගැනීමට ඳහසු ගේ . 

ii)  ඳන්තිය අප්රියජනක තැනක් ගලයි.  

iii) ඳන්ති කාමරය ප්රිය තැනක් ගනොගලයි. 

  

22. ඇස හා කන මුල් කරගගන ගතොරතුරු ැගබන රමයක් ලන්ගන්,  

i)  ගේදිකාල  ii)  පුලත්ඳත  iii) බැනර් 

 

23. ඳාසගල් අතීත ගතොරතුරු ගසොයා ගැනීමට හැකි ලිඛිත මාශ්රයක් ලන්ගන්,  

i)  ගඳළ ගඳොත  

ii)  ගොේ සටහන් ගඳොත  

iii) අභයාස ගඳොත 

24. ජන ක්රීඩාලක් ගනොලන්ගන්,  

i) ලළ කජු ගැසීම  ii) අං  ඇදීම  iii) ක්රිකට් 

( කුණු 25යි ) 

 

( 02 ) ඳැහැදිලි අත් අකුගරන් පිළිතුරු ලියන්න. 

 

1. ඔබ දන්නා ගස් ලර්ග 2ක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) .................................................................................................................. 

2. අපිරිසිදු ජය ඳානය කිීමගමන් ලැළගන ගරෝග 2ක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) .................................................................................................................. 
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3. ජය ආශ්රිත කර්මාන්ත 2ක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) .................................................................................................................. 

4. එකමුතුල ලැඩ කරන සතුන් 2 ගනක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) ..................................................................................................................  

5. ගඩංගු ගරෝගය ඳැතිර ලැළැක්වීමට ඔබට කළ හැකි ගද්ලල් 2ක් ලියන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) ..................................................................................................................  

6. ජාතික උත්සල 2ක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) ..................................................................................................................  

7. ලැස්සකට ඳසු  ඳරිසරගේ සිදුලන ගලනස්කම් 2ක් ලියන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) ..................................................................................................................  

8. මනාල ඳලත්ලාගගන යන  ගගලත්තකින් නිලසට ඉටුලන ගසේලාලන් 2ක් ලියන්න. 
i) .................................................................................................................. 

ii) ..................................................................................................................  

9. ජන ක්රීඩා 2ක් නම් කරන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) .................................................................................................................. 
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10. කන ඳමණක් භාවිතගයන් ගතොරතුරු බා ගන්නා රම 2ක් ලියන්න. 

i) .................................................................................................................. 

ii) .................................................................................................................. 

 

( 03 ) ඳහත කවි කුමන ජන කවි ලට අයත් දැයි ගතෝරා ලියන්න.  

 

1. තණ්ඩගල් ගදන්නා ගදගඳොගල් දක්ලනලා  -.................................................. 

2. මාතර ගගේ ඉන්නා කිඹුලිගේ ඳැටියා  -.................................................. 

3. ස්සන හිමලගත් මා  වී ඳැගසන්ගන්  -.................................................. 

4. දුම්බර කන්ද ඳාමු මිනිරන් ඳතගල්  -..................................................  

5. මුනි සිරි ඳා සිඹිමින්ගන්     -.................................................. 

( නැවිලි ගී , ඳතල් කවි , ඳාරු කවි , ඳැල් කවි , ගැල් කවි ) 

( කුණු 10 )  

( 04 ) හරි නම් ( √ ) කුණද ලැරදි නම් ( x ) කුණ ද  ගයොදන්න.  

 

1. ගඩංගු ගරෝගය මදුරුලාගගන්  ගබෝගේ.       (       )  

2. ඳාඳැදිය ඳරිසරයට හිතකාමී ලාහනයකි.      (       )  

3. ගසක්කුල කැරකැවීමට එළුලන් ගයොදා ගනී.      (       )  

4. නිදහස් උත්සලගේ දී ජාතික ගකොඩිය ඔසලයි.      (       )  

5. ආහාර පිසීගම් දී ඒ පුණය  ඳයි.       (       ) 

 

 

( 05 ) නිලැරදි පිළිතුර ලරහන් තුලින් ගතෝරා ලියන්න.  

( ඳාචනය , අඩු මිටිය , ඳංචරය , මහාමාරිය , ජභීතිකාල , සහොර , බට නාල , ලී 

සකළි , අණසබර , රඳලාහිනිය ) 

  

1. මීයාගගන් ............................................................... ගරෝග ගබෝ ගේ.  
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2. කඩදාසි ල සිදුරු විදීමට ........................................................... ගයොදා ගනී.  

3. ඇණයක් ගැසීමට හා ගැවීමට..................................................  ගයොදා ගනී.  

4. බල්න් සඳා කෑ විට  ...............................................................ගරෝගය සෑදී.  

5. අපිරිසුදු ජය ඳානය කිීමගමන් ...........................................................සෑගද්.  

6. .................................................... ජන නැටුමකි. 

7.  ඇස් හා කන මුල් කරගගන ගතොරතුරු බා ගදන්ගන් ........................................... 

8.  අතීතගේ දී ...........................................මගින් ගතොරතුරු හුලමාරු කර ගන්නා දී. 

9.  සුළං උඳකරණගයන්  බ්දය නිකුත් කරන්ගන් .................................................යි. 

10. ................................................  සුළගින් ලයාප්ත ත ලන බීජයකි. 

 

  

( 03 ) ඳහත ාක ලර්ග හඳුනාගගන නිලැරදි ලචනය ලරහන් තුලින් ගතෝරා ලියන්න.  

( ඉඟුරු , සකෝමාරිකා  , සගොටුසකොළ , කුප්ඳසමනිය , තිප්පිලි ) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

.........................  ..............................       ( කුණු 10 ) 
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( 07 ) මාළුගලකු ඇ ඳහත ගකොටස් නම් කරන්න.  

( ඇස / ලරල් / සඳය ( ලලිගය ) / සකොරසඳොතු කට )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( කුණු 5යි ) 


