සබරගමුව පළාත් අධ්යාපදෙපාපාතමේප්තුවව
சபரகமுவ ாகாண கல் வித் திணணக்கள்

Sabaragamuwa Provincial Department of Education

පළමු ලාර පරීක්ෂණය 2018

09 ශ්රේණිය
தர் 09
Grade 09

மூன் றா் தவணணப் பரீடண
் ச 2018

FirstTerm Test 2018
bia,dï O¾uh

,];yhk;

I,II
I,II

කාය පැය ශ්ෙකයි.

» fldgi
කෙටි පිළිතුරු සපයන්න.
01. ‘කුන් ‘ යන විධනය දීකේ අයිතිය ඇත්කත් ෙව්රුන් හටද?
02. ෙව්හීදකේ ප්රධන කෙ ට්  ණනන ීයයද?
03. අ් මඋරූ හු් න අඩංගු හදී්  ග්රන්යය කුම්දද?
04. ඊමනකේ 5 වන ෙරුන කුම්දද?
05. නිරය හදුන්වන නේ 2 ්ද රයන්න.
06. අරූලහ්ට අයත් ‘ අද්රූ ‘ යනු කුම්දද?
07. ජනබත් යනු කුම්දද?
08. ජේඋ ත්දදීේ යනු කුම්දද?
09. සිකුරද දිනකේ ඇති විකේෂත්වයන් 2 ්ද ස|හන් ෙරන්න.
10. කවළද භණ්ඩ සදහ ව Zසෙත් නිසබ් ප්රමනය කෙ පමනද?

නිවeරදි පිළිතුර කතෝරන්න.
01) ලෆලූරූ ජලලහ් යනුකවන් අමතන අරූලහ්කේ ශුද්ධ නමය
1. අරූ කුද්ද් 

2. අර්රහ්මන්

3. අරූලහ්

4. අර්රහීේ

02) හව්ලුරූ ෙව්සර් හිමි නබිවරය
1. ආදේ නබි

2. මුහේමද් නබි (සරූ)

3. සුලලමන් නබි

4. ද්රවුද් නබි

03) අරූ ඉලහියියත් යන කෙ ටක්  අඩංගු වන්කන්
1. නබිවරුන් පිළිබ| ෙරුණු

2. පරකල ව පිළිබ| ෙරුණු

3. කලෝෙ අවසනය පිළිබ| ෙරුණු

4. ෙල ෙද්ර් පිළිබ| ෙරුණු

04) ් නනය අනිවර්යය කන වන අව් තවකි

1. ජුේආ දිනකේ න්ම

2. නිෆ්  අවසන් ව පසු න්ම

3. හයිරූ අවසන් ව පසු න්ම

4. ජනසව න්වීම

05) ණමකන් කයකදන්න කන ෙඩව ඉටු කිරීම යහපත් වන සුන්නත් සලතය
1. ත් බීහ්

2. ලූහ

3. අව්වබීන්

4. විත්ර්

06) ජුේආ දිනකේ විකේෂකයන් පරයන ෙළ යුතු සරව
1. සර ජුේආ

2. සර යසීන්

3. සර ෙංෆ

4. සර ණෂිය

07) ජනසවට අදළ යුතුෙේ ඉටු කිරීම
1. ෆර්ළ් අයින්

2. ෆර්ළ් කිෆය

3. සුන්නත්

4. ම්දරහ්

08) ජනස සලතකේ කදවන ත්දබීරයට පසු පවසන්කන්
1. සලවත්

2. දු ආ

3. සර ෆතිහ

4. සලේ

09) එළුවන්කේ ආරේභෙ නිසබ් ප්රමනය
1. 30 කි

2. 5 කි

3. 10 කි

4. 40 කි

10) ---------------- එයට බධ ෙරන සමජය අරූලවතආල දුර්භී්දෂකයන් පරී්දෂ ෙරයි. (තබරන්)
කමම හදීසකේ හි් තනට කයකදන පිළිතුර
1. Zසෙත් කන දී

2. සව්ේ ඉටු කන ෙර

3. සලතකේ කන කයදී

4. හජ් ඉටු කන ෙර
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කතෝර ණත් ප්රේන 5 ෙට පිළිතුරු සපයන්න.
01) තව්හීදකේ කෙ ට්  කෙටිකයන් වි් තර ෙරන්න.
02) අ් මඋරූ හු් න 12 ්ද අරබිකයන් රයන්න.

03) වෙය 6 බගින් රයන්න.
I.

සිරත්

II.

මහ්ෂර්

III.

් වර්ණය

IV.

නිරය

04)
1. ජනබත් ව අය කන ෙළ යුතු කද්වරූ 4 ්ද රයන්න.
2. අනිවර්යය ් නනය ඉටු ෙරන්කන් කෙක් ද? වි් තර ෙරන්න.
3. ේ රු - ජේඋ ඉටු ෙරනවිට සළකිරූලට ණත යුතු කද්වරූ 2 ්ද ස|හන් ෙරන්න.
05) ‘ජුේආ ‘ දිනය පිළිබදව වචන 200 රචනව්ද රයන්න.
06) ජනසවට ඉටු ෙළ යුතු යුතුෙේ කෙටිකයන් වි් තර ෙරන්න.

07)
1. Zසෙත් අනිවර්ය වීමට අදළ කෙ න්කද්සි 4 ්ද ස|හන් ෙරන්න.
2. Zසෙතකයන් ලකබන ප්රකයෝජන 4 ්ද රයන්න.
3. Zසෙත් කණවන ද්රවය 4 ්ද ඒවකේ නිසබ් ප්රමන සමණ ස|හන් ෙරන්න.

