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II m;%h

5 fY%aKsh
ku :-
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 සියලු ම ්රනනල ිළිතතුරු වඳය්නන
(1).

ඳශත දැක්ශ්ලන ශ්ේදය ශ්ශොඳි්න කියල්නන
කුඩා ාාශ්ේ සි

විදශා දැක්ව ඉශ්ගනීශ්ම් දක්ෂාමජ ර

දැය වමය ශ්ාශ්රහි දැක්ව

භක්තිය ගැන ඳැශැදුණු ඤාණාශ් ා හිමිශ්ය තෂිනම්ගල් දරුලා ඳැවිදි ාෂශ තෂිනම්ගල් ඳැවිදි
ජීවිතය

ිළවිසිශ්ේ ඇවන මහි්නද යන නමිවැ අයුක්තිය, අවාධාරණය ශ්නොඉලස උ්නලශ්නශ්වේ

කිශ්ඳන සුලු තැනැත්වතකු වුල ද අනු්නශ්ේ දුශ්ාහි දී ශ්ලඬරු ිළඩක් ශ්ම්න උණු ලන ශදලතක් ඇති
අයකු හල උ්නලශ්නශ්වේ ෂඟි්න ඇසුරු ාෂ අය දැන සිිනශ්ය ය
I. තෂිනම්ගල් දරුලාල ඳැවිදි ාශ්ෂේ ාවුද?
II. තෂිනම්ගල් භක්තිමත්ව වශ්ේ ශ්මොනලා ශ්ාශ්රහි ද?
III. ඇවන. මහි්නද හිමි ශ්නොඉලසුශ්ේ ශ්මොනලා ද?
IV. ශ්මහි වශ්න දැය ශා වමය ශ්ව ශඳු්නල්නශ්්න ශ්මොනලා ද?
V. ්රථම ුරරු අීතතාා හුරලනන ්රියාඳදයක් ශ්ේදශ්ය්න ශ්වොයා යනය්නන
VI. ශ්ේදශ්ේ වශ්න උඳමාල යනය්නන

(2).

ඳශත වශ්න ලාායල හිවනතැන

ගැෂශ්ඳන ලනනය ලරශ්න තුිත්න ශ්ත රාශ්ගන ට

යින්න

ඉරක් අඳි්නන
I. අවුරුදු උත්වවලය

ඇතුෂත්ව ශ්ලනලා

ශ්ශලත්ව නැාත්ව ාවන්රය

(ශ්යොතියජ ශ් තිය)
II. ගැමියා වතු්න

(3).

ආදරය ශා

දක්ලයි (ශ්ෂ්නගතුාමජ ශ්්නගතුාම)

ඳශත වශ්න එක් එක් ලාායශ්ේ උක්තආආඛ්යාත වම්හ්නධය වැලැරදි නම් () කුණ ද ලැරදි
නම් () කුණ ද ඉදිරිශ්ය්න ඇති ලරශන තුෂ ශ්යොද්නන
I. සුදු ඳැශැ ඇඳුමි්න වැරසුණු දැරිශ්ය ඳාවල් යති

(

)

II. හිරු අශශ්වේ දීප්තිමත්වල හහෂති

(

)

III. මම ඳුරර ශ්ශොඳි්න අල්ා ගතිමි

(

)

IV. ගුරුතුමිය සියලු ශ්දනා

(

)

වනතුති ාශ්ෂ ය
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

ඳශත වශ්න එක් එක් ලාායශ්ේ තද ාු  අකුරුලයන්න ඇති ශ්යදුම

(4).

ලඩාත්ව ගැෂශ්ඳන අදශව

ලරශ්න තුිත්න ශ්ත රාශ්ගන ට යින්න ඉරක් අඳි්නන
I. රාශාමිශ්ේ මශ ශඬ වැවා මුු  ලනය ම ඇස න ොපියා සිටිනේ ය

(ඇවන ඇරශ්ගනආවැදා ශ්නොශ්ගන)
II. ශ්නොශ්යක් ඳාින්න ිළුරණු මල් වහිත ඳාත්වතිය ම ස්කාන්ත ය

(ශ්නත්ව ඇද ග්නනා සුලුආසිත්ව ග්නනා සුලු)
ඳශත ලග්නතිල හිවනතැන සුදුසු ිළිතතුර ලරශ්න තුිත්න ශ්ත රාශ්ගන ට යින්න ඉරක් අඳි්නන

(5).

I. “බීම

සුදුසු ය” යනු

(ශීත ාෂ යජ ඳානීය ය) යි

(තරුජ ග්රශශ් ා) රාත්රී අශශ්වේ දිදු්නශ්්න නැතිල එාම දීප්තියකි්න හැහශ්ෂන

II.

වනලභාලය ශ්ඳ්නනුම් ාරයි
(6). ඳශත ාවිශ්ේ ඇති හිවනතැ්න වම්පූර්ණ ාර්නන
උඳ්නශ්නත්ව මැශ්ර්නශ්නත්ව තවැයමයි

ශ්ොශ්ේ

අනු්න ිළහි තාමි්න යුතුාම

ශමුශ්ේ

බිශ්ය්න මුලු ලදිනු අඳශ තරම්

ශ්නොශ්ේ

(7). ඳශත ලාායශ්ේ ඳද ගෂඳා වැලැරදි ශ්ාො යනය්නන
වියිතආපීඩිතආාැශ්ේආඑශාආශැසිශ්රත්වආරංචුආමුලආශ්මශාආිළඳාවශ්ය්න

(8). ඳශත වශ්න ලාායශ්ේ සුදුසු තැ්නල විරාම කුණු ශ්යොද්නන
අයිශ්ය අම්මා සීතයි ශ්ේ්නයා ාෑගශ්නනයි අඬ්නනයි ඳ ්න ගත්වතා
(9). ඳශත ාවිය කියලා අවා ඇති ්රනනල ිළිතතුරු තිත්ව ඉරමත යනය්නන
ගුරු ශ්දවි දැා

නැගිිනමී

නැගි ශ්දඳා

ලඳිශ්නමී

ලැ ශ්ඳොත්ව ඳාඩම්
දීා වත්ව

ශ්දමී
උගවැමී

ශ්මහි „වත්ව’ යනුශ්ල්න අදශවන ාර්නශ්්න කුමක් ද?
(10). ඳශත වශ්න ්රවනතාල ිළරුෂ වම්පූර්ණ ාර්නන
ගමරා

ගියා ලශ්ේ
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

(11). ඳශත දී ඇති ඉංග්රීසි ලාායල හිවනතැන සුදුසු ලනනය ලරශ්න තුිත්න ශ්ත රාශ්ගන ට යින්න ඉරක්
අඳි්නන
I. I .................................. to sing. (want, want’s)
II. .................................. do you live. (What, Where)

(12). ඳශත දී ඇති ඉංග්රීසි ලාායල අර්ථය සිංශශ්්න යනය්නන
I. I am sorry.
II. Please clean the blackboard.

(13). ඳශත වශ්න ලාායශ්ේ අර්ථය ඉංග්රීසිය ශරලා ඉංග්රීසි අකුරුලයන්න ම යනය්නන
What do you like?
(14). ඳශත වශ්න ශ්දමෂ ලනනශ්ේ අර්ථය සිංශශ්්න යනය්නන
ාරුම්ඳහශ
(15). ඳශත වශ්න ලාායය ශ්දමශ්ෂ්න කියන ආාාරය සිංශශ්්න යනය්නන
අම්මා හත්ව ඉේලා ද?
(16). ඉමක් ශ්ාොනක් ශ්නොශ්ඳශ්නන මශ වයුර ශ්වොහා දශශ්ම් අපූර්ල වැර්මාණයකි ශමන සුෂඟත්ව වමග
නැශ්ගන රෂ ශ්දව හා සිටීම ාවුරුත්ව ාැමති ය
ඔහද මුුරදු ශ්ලරෂා

ගිශ්ේ යැයි සිතා ශ්ගන “මුුරද ශ්ලරෂා දී” යන මාතෘාාල ය ශ්ත්ව ලාාය

තුනක් යනය්නන (වෑම ලාායයා ම ලනන ඳශා

ලඩා ලැඩිශ්ය්න තිබිය යුතුයි උක්තආආඛ්යාත

වම්හ්නධය ශා අක්ර විනයාවය වැලැරදි විය යුතුයි )

3

5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

 දී ඇති තිත් ඉරි මත පිළිතුරු ලියන් .
(17). 69 099 ශ්මම වංඛ්යාල ශ්ඳර ශා ඳසු වංඛ්යා යනය්නන
(18). 8 + 4 – 5 =

හිවනතැන ගැෂශ්ඳන ිළිතතුර ශ්ර ම වංඛ්යාශ්ල්න යනය්නන

(19).
I. ශ්මම ඝන ලවනතුල නම් ාර්නන
II. එහි ඇති දාර ගණන කීය ද?
(20).
I. ශ්මම රඳශ්ේ

ක් ඳා ාර්නන

=

II.
(21). A සි B දක්ලා ඇති දුර 30 km කි අරුණ එම දුරි්න

ඳයි්න ශ්ගොවන ඉතිරි දුර ්රමාණය හවශ්ය්න

ගිශ්ේ ය අරුණ හවශ්ය්න ගිය දුර ්රමාණය ශ්වොය්නන
(22). ශ්ඳොල් ශ්ගොඩක් වමාන ශ්ගොඩලල් 8 ා

ශ්හද වි

එා ශ්ගොඩා ශ්ඳොල් ශ්ගඩි 48 ක් තිබුණිය  එම

ශ්ඳොල් ශ්ගොශ්ේ තිබ මුු  ශ්ඳොල් ශ්ගඩි ගණන කීය ද?
(23). ශ්ඳරලරු 6 00 ශ්ාොෂඹි්න මශනුලර හා ිළ ත්ව ව හවන රථයක් ශ්ඳ ල 8 05
නලත්වලන දී ශ්ත්ව ඳානශ්ය්න ඳසු ශ්ඳ ල 8 45

ශ්ත්ව ඳානය කිරීම

නැලත ගම්න අරඹන ද හවන රථය ශ්ඳ ල 11 05

මශනුලර ෂඟා විය හවය ගමන ඳමණක් ගත ව ාාය ශ්වොය්නන
(24). ඳෑ්න 3 ක් ග්නනා වි හැලු්න ශ්හ  5ක් ශ්නොමිශ්ල් ැශ්හයි හැලු්න ශ්හ  15ක් ැබීම මි දී
ගත යුතු ඳෑ්න ගණන කීය ද?
(25).

ාඩලත
ාෑගල්
මශනුලර

වැට් ඹුල

32 km

44 km

76 km

31 km

I. මශනුලර සි වැට් ඹුල දක්ලා ව දුර ශ්ාොඳමණ ද?
4

5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

II. මශනුලර සි ාෑගල් ශා වැට් ඹුල ශරශා ාඩලත දුර ශ්ාොඳමණ ද?
(26). ඳරිප්ුර 1 kg රුිළයල් 164 00 අ 1 kg රු 80 00 කි ඳරිප්ුර 500 g ක් ශා අ 1 kg 250 g ගත්ව
අශ්යක් ශ්ගවිය යුතු මුද ශ්ාොඳමණ ද?
(27). භානයා අල්න  ඳරිමාල 6 l 400 ml එලැවැ භාන 8 ා අල්න  ඳරිමාල ශ්වොය්නන

(28). ාමල් වැමල් ලඩා 12 kg හර ලැඩිය ශ්දශ්දනාශ්ේ ම හර 118 kg නම් ාමල්ශ්ේ ශා වැමල්ශ්ේ හර
ශ්ලන ශ්ලනම ශ්වොය්නන

(29).

cm

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

රඳශ්ේ දැක්ශ්ලන ඳැ්නවශ්හි දිග ශ්ාොඳමණ ද?
(30).

I.

6 cm
2 cm

8 cm
2 cm

ශ්මම රඳශ්ේ ඳරිමිතිය ශ්වොය්නන

2 cm

II. රඳශ්ේ අඳුරු ාර ඇති ශ්ාො ව දම වංඛ්යාලක් ශ්ව දක්ල්නන
III. රඳශ්ේ අඳුරු ශ්නොාෂ ශ්ාො ව භාග වංඛ්යාලක් ශ්ව දක්ල්නන

5

5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

 ප්රශ්්

ංකක 31 සිට 60 නතක් එක් එක් ප්රශ්් යට ුදුසුද පිළිතු දී ඇති පිළිතුරු ංතරින් නත ා ටට

යටින් ඉ ක් ංඳින් .
(31). රාත්රී ාාය ිළශ්ඳන මල් ලර්ගයකි
i. ශ්ශ්නදිරික්ාා

ii. වල්

iii. නා

iv. ඇට්ශ්ට්රියා

(32). මීයාශ්ේ රීරශ්ේ සිිනන මැක්ශ්ාකු රීරය විදීම වැවා ලැෂශ්දන ශ්ර ගයකි
i. මී උණ

ii.  භීතිාාල

iii. මශාමාරිය

iv. ශ්මොශ්ෂේ උණ

(33). ධීලර ාර්මා්නතශ්ේ දී භාවිත ාරන උඳාරණ ල්නශ්්නජ
i. ශ්ර්ක්ායජ අතංගුල

ii. මවැවන ෑල්ජ ාරක්ශ්ගඩිය

iii. විසිදැජ අතංගුල

iv. ලරක්ායජ මාදැ

(34). ශ්්ර ටී්න අඩංගු ආශාරයකි
i. ර ාජු

ii. දඹ

iii. වැවිති

iv. බීට්රට්

(35). ශ්රී ංාාශ්ේ ාතිා ය ය රනනා ාශ්ෂේජ
i. ඩබ්යනේ ඩී අමරශ්ේල මයා

ii. කුමාරතුංග මුවැදාව මයා

iii. ආන්නද වමරශ්ා ්න මයා

iv. මශගමශ්වේාර මයා

(36). දකුණු ඳෂාශ්ත්න මුුරද ලැශ් න ගංගා ශ්දාකි
i. ාැණිය  ගඟජ ාු  ගඟ

ii. ගිං ගඟජ වැල්ලා ගඟ

iii. ාැණිය  ගඟජ දැදුරු ඔය

iv. මශලැයන ගඟජ වැල්ලා ගඟ

(37). වැල්ඳා ඳසුබිමක් මත දක්ලා ඇති ශ්මම මාර්ග වංඥාශ්ල්න දැක්ශ්ල්නශ්්නජ
i. හවනරථ නැලතුම
ii. ඳදිාය්න මාරුශ්ලන වනථානය
iii. හවනරථ ධාලන ීතරුල ඉදිරිශ්යවැ
iv. හවනරථ නැලැත්වවීම තශනම්
(38). වියිත ශ්ා  වම්හ්නධ ාර හල්හයක් දැල්වීශ්ම් දී වමා්නතරගත ක්රමය

වියිත ශ්ා  වම්හ්නධ

ාෂ වි හල්හශ්ේජ
i. දීප්තිය අඩු ය

ii. දීප්තිය ලැඩි ය

iii. හල්හය ශ්නොදැල් ශ්ේ

iv. දීප්තිමත්ව ශ්ලනවක් ශ්නොශ්ේ
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

(39). මුයන්න ම ව මත ඳා තැබුශ්ේ
i. නීල් ආම්වනශ් ං ශා යුරි ගගාරි්න

ii. යුරි ගගාරි්න ශා එේවි්න ඕල්ේරි්න

iii. නීල් ආම්වනශ් ං ශා එේවි්න ඕල්ේරි්න

iv. නීල් ආම්වනශ් ං ශා ආතර් සී ක්ාක්

(40). උඩි්න ඳැ්නශ්නොත්ව තල් ාැශ්ඩයි
යින්න රිංගුශ්ලොත්ව තිශ්ඹොල් ඇශ්නයි ශ්මයජ
i. කුලු නැටුශ්ම් ාවියකි

ii. එු ල්න ාෑශ්ම් න ක්රීඩාශ්ේ ාවියකි

iii. ඔිත ශ්ාිතශ්ේ ාවියකි

iv. ඳනා ශැංය ශ්ම් ක්රීඩාශ්ේ ාවියකි

(41). ශ්රී ංාාශ්ේ ලුණු ශ්ල්ලායක් ිළහිින නගරයකි
i. ශම්හ්නශ්තො

ii. රත්වනුරර

iii. ාු තර

iv. ශ්මොරටුල

(42). සුෂඟි්න ඳමණක් ලයාප්ත ලන බී ඇතුෂත්ව ිළිතතුරජ
i. ාදුරුජ තුත්වතිරිජ ශ්ඳොල්ජ ාජු

ii. මුරුංගාජ ශ්මොනරකුඩුම්බියජ ලරාජ ශ්ශොර

iii. කඩලුජ අගුණජ ශ්ශොරජ මුරුංගා

iv. ශ්මොනරකුඩුම්බියජ අගුණජ ලරාජ කඩලු

(43). ආදිලාසී්නශ්ේ වාම්්රදායිා නැටුමකි
i. දශඅ ව්නවැය

ii. තුරඟා ල්නනම

iii. ලඩිග ඳටුන

iv. කිරි ශ්ාොරශ

(44). අවනවාම් ආහක්කුම් යනුශ්ල්න ආනාර ාර්නශ්්නජ
i. හි්නදු ආගමිායි්න

ii. ඉවනාම් ආගමිාය්න

iii. ාශ්ත යනා ආගමිාය්න iv. ශ්හෞේධයි්න

(45). ාඩදාසි ාැහයන ඉරා අලා ාරන වැර්මාණයකි
i. ශ්ර්ඛ්ා චි්ර

ii. වනශ් ්නසිල්

iii. ශ්ාොාජ් වැර්මාණ

iv. සීල් මුද්රණ

(46). සීවැ වැනඳාදනය වශා ශ්යොදා ග්නශ්්නජ
i. උක්ජ බීට්රට්

ii. උක්ජ කිතුල් ඳැණිය 

iii. බීට්රට්ජ රාබු

iv. උක්ජ සීවැ ාැකිරි

(47).
ශ්මම වනථානය තම රාධාවැය ාර ගත්ව රතුමාජ

i. ධාතුශ්වේන

ii. දුටුගැමුණු

iii. මුග්න

iv. ාායඳ

(48). අශශ්වේ ශ්ේදු්නනක් දැකිය ශැකි අලවනථාලකි
i. ලර්ාල ඇති වි

ii. ශ්ශොඳි්න සුර්යාශ් ාය ඇති වි

iii. උදෑවන හිරු ඳාය්නන ශ්ඳර

iv. හිරුඑිතය වමග ය්නතමි්න ලර්ාල ඇතිවි
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

(49). තත්ව ාම්ඳනය කිරීශ්ම්න නාදය උඳදලා ගත ශැකි ලාදය භා්ඩඩයකි
i. තබ්ාල

ii. හ නාල

iii. සිතාරය

iv. දවු

iii. හැලු්නශ්හ 

iv. ණු

iii. ්නශ්ේසි

iv. ශ්වොළී්න

(50). රහර් ආශ්රිත වැනඳාදනයක් ශ්නොශ්ේ
i. යර්

ii. ඳාලශ්න

(51). ්රි ල 1505 දී ංාාල ඳැමිණිය  විශ්ේශීය ාතියජ
i. ඉංග්රීසි

ii. ඳෘතුය සි

(52). වෑම ලර්යාම ජුවැ 05 දා ශ්යදී ඇත්වශ්ත්වජ
i. ශ් ා ෂමා දිනය ii. ශ් ා ඳරිවර දිනය

iii. ශ් ා ලැඩිහිින දිනය

iv. ාා්නතා දිනය

(53). බිත්වතර මගි්න තම ලර්ගයා ශ්හ ාර ග්නනා වශ්තකි
i. මුගිනයා

ii. හූනා

iii. ලවුා

iv. ශාලා

ii. සීවැ

iii. ශ්හොල් වී ඇ

iv. වහ්න ාැ ය

(54). ශ්ේ ඳාශ්ලන ශ්දයකි
i. ටීක් ශ්හ ය

(55). සිතියම්ල ්රධාන මාර්ගය දක්ලන වම්මත ලර්ණයජ
i. රතු

ii. ාු 

iii. ාශ

iv. වැල්

iii. 15 කි

iv. 13 කි

(56). සර්ය නමවනාාරශ්ේ ඇති ්රියාාාරාම් ගණනජ
i. 5 කි

ii. 10 කි

(57). තැඳැල් ාාර්යායක් මගි්න සිදුලන ශ්වේලයක් ශ්නොශ්ේ
i. විදුයන ඳණිය විඩ යැවීම

ii. විරාම ලැටුප් ශ්ගවීම

iii. මුේදර ශා මුේදර ාලර වැකුත්ව කිරීම

iv. උප්ඳැ්නන වශතිා වැකුත්ව කිරීම

(58). ශ්වක්කුල භාවිත ාර්නශ්්නජ
i. මැණිය ක් ගැරීම

ii. ශ්තල් සිදීම

iii. ලෂං වෑදීම

iv. සී වෑම

(59). උදෑවන හිරු එිතශ්ේ ැශ්හන වි මිනයකි
i. වි මි්න A

ii. වි මි්න B

iii. වි මි්න C

iv. වි මි්න D

(60). ශ්රී ංාාශ්ේ ා ශ්ේෂ්ා ඳක්ෂිශ්යකු ලන ඳවල්න හවනවා දැක්ශ්ලන මුදල් ශ්න ට්ටුලජ
i. රු 50 00

ii. රු 100 00

iii. රු 20 00

8

iv. රු 500 00

5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර
මතුගම අධයාඳන ාාඳය

