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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

 

 

 

 

 

 

(01). ඳශත වශන් ාවි ශ්ඳෂ කියලා අවා ඇති ්රනනලට පිළිතුරු වඳයන්න. 

ෂා හිරු රැවන ලැටුශ්ේ 

කුරුලු ගීත නැගුශ්ේ 

හිමිදිරිශ්ේ ශැම තැන සිරියාලයි 

මශ්ේ සිත පිබිශ්දන්ශ්න් 

    අඹ තුරු අතු ඳතශ්ේ 

    රව ඳ හිනැශ්ශන්ශ්න් 

    ඳැණිය  ශ්ේශ්රන අඹයා රව දැනියි 

    මශ්ග සිත පිබිශ්දන්ශ්න් 

01.      1. ශ්ේ දලශ්වේ කුමන ාායක් ද? .................................................................................................... 

2. “රව ඳ” යන්ශ්නන් අදශවන ලන්ශ්න් කුමක් ද? ............................................................................... 

3. ගවන යන ඳදයට අේථශ්යන් වමාන ඳදය ශ්තෝරා ලියන්න. ............................................................ 

4. “නීරව” යන්නට අේථශ්යන් විරුද්ධ ඳදය ශ්තෝරා ලියන්න. .......................................................... 

5. ශ්මහි වශන් ්රාණවාලා බ ුුර ල න නාම ඳදයක් ලියන්න. .............................................................. 

6. ‘උදෑවනින්’ යන්ශ්නහි අදශව ශ්දන ඳදය ශ්තෝරා ලියන්න. ............................................................ 

 

02. ඳශත වශන් ඳදල ුුරල න ඳද ලියන්න. 

1. ගීතය ...........................................  2. කුරුල්ා ........................................... 

3. අත්වත ...........................................  4. තුර  ........................................... 

(කුණු 10) 

(02). 01. හිවනතැනට ගැෂශ්ඳන ල නය ශ්තෝරා ඒ යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. ............................. (ඇ/ඇෂ) ඉවුශ්ේ ගශ ශා දිය ශුර ඳඳුරු ලැවී ඇත. 

2. ශ්ගොවියා ශ්ශේශ්න් ගවන ශ්දුයා ආධාරශ්යන් ....................... (ඳැක්/ඳැෂක්) වාදා ගත්වශ්ත්ව ය. 

 

02. ඳශත වශන් ඉඟි ලැකිල අදශව ලියන්න. 

1. ාර ෂඟට එරීම .................................................................................................... 

2. අත දීම  .................................................................................................... 
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

03. ඳශත වශන් ාවි ශ්ේළිල හිවනතැන්ලට සුදුසු අකුර ලරශන් තුළින් ශ්තෝරා යටින් ඉරක් 

අඳින්න. 

1. ෂා දලු ශ්ව................ ශ්ලන්ශ්න් ( / ෂ) 

2. ශ්ඳො................ශ්ලන් නැශ්ඟනා නැවුේ සුලලයි. (ශ්ො / ශ්ෂො) 

3. අඹයා රව දැනි................යි ( / ෂ) 
 

04. ඳශත වශන් එක් එක් ලාාය ණේයයට අේථශ්යන් වමාන තනි ල නය ලියන්න. 

1. කිරි බී ලැශ්යන   ........................................................................ 

2. අනුන්ශ්ේ යශඳත වවන  ........................................................................ 

3. ජශ්යහි උඳන්   ........................................................................  

(කුණු 10) 

 

(03). ඳශත ශ්ේදය කියලා අවා ඇති ්රනනලට පිළිතුරු වඳයන්න. 

“’ ‘අර ුන්න අර ඈත ශ්ේන ාඳුලැටිය’ තරිඳු කීශ්ේ ගශ්ේ එක් ඳැත්වතකින් විහිදී ඇති ාඳු ලැටිය 

ශ්දවට අත දික් ාරමිනි. ගම ආරක්ා ාරන ඳවුරක් ශ්වේ ාන්ද අශව ශ්දවට විහිදී ඇත. ාන්ශ්ද් 

ඳශෂ ශ්ාොටශ්වේ තැනින් තැන ඇති ශ්ගලල් කීඳයා ලශ ඈත සිටින්නකුට ඳලා දැකිය ශැකිය. 

තලත්ව ශ්ාොටවා වරුවාර රුේ ලගාලකි.” 

 01.     1. ඈත ශ්ඳශ්නන ාඳු ලැටිය ශ්ඳන්වශ්ේ ාවුද? ..................................................................................... 

2. එය උඳමා ශ්ාොට ඇත්වශ්ත්ව කුමාට ද? .............................................................................................. 

3. ාන්ද විහිදී ඇත්වශ්ත්ව ශ්ාොශ්ශේට ද? ..................................................................................................... 

4. එහි ඇති වරුවාර ලගාල කුමක් ද? ..................................................................................................... 

5. වරු යන්ශ්නහි විරුද්ධාේථ ඳදය කුමක් ද? ....................................................................................... 

6. අඔර යන්නට වමානාේථ ඳදය ශ්ේදශ්යන් උපුටා ලියන්න. ........................................................... 
 

02. ඳශත වශන් ඳදල ඒා ල න ඳද ලියන්න. 

1. ශ්ගලල් ................................................  2. ාඳු  ................................................ 

 

(04). 01. හිවනතැනලට ගැෂශ්ඳන අකුර ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. දරුලා ශ්ගදරට මි.............  ඳශනකි. (ණිය  / නි) 

2. වැන්දෑශ්ේ ශමන ම සු.............ඟ (ෂ / ) සුලදායාය. 

(කුණු 10) 

02. ඳශත වශන් එක් එක් ශ්යදුමට තනි ඳද ලියන්න. 

1. ජශ්යන් ලට ව ශ්ගොයබිම  ........................................................... 

2. තමා උඳන් රට   ........................................................... 
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

03. සුදුසු විරාම කුණු ශ්යොදන්න. 

1. ඔු  විරාම  ගන්ශ්න්  ාලදා  ද 

2. ශ්ලල් යාය  මැද්ශ්දන්  ලැටී  ඇති  ශ්ේ  ඔශ්ේ  ඉවුරු  ශ්දඳව උණවා ුට  ඇඹිල්  අත්වතික්ාා 

මිශ්දල්  රුක්  අත්වතන  ශා  දං  ගවන  ලැවී  ඇත. 

 

04. ඳශත වශන් ල නලට ශ්ාටි ශ්යදුේ ශ්යොදන්න. 

1. නිශ්යෝජය විදුශල්ඳති ............................................    2. ඳවනලරු ............................................ 

 

05. ඳශත වශන් ඉඟි ලැකිල අදශව ලියන්න. 

1. උඩින් ඳල්ශ්න් ............................................  2. උගුරට ශ්දාට ............................................ 

 

06. ල න ගෂඳා අේථලත්ව ලැකි ලියන්න.  

1. ඳාශ්ේ/ලැටි/ඔවුන්/තිබුණිය /යන/ශ්ඳොල්ක් 

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

2. සුෂඟ/ශමයි/උණුසුේ/ගවන ශ්ාොෂන්/වියළි/පිවශ්ගන 

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

(කුණු 10) 

 

(05). ඳශත වශන් ශ්ේදය කියලා අවා ඇති ්රනනලට පිළිතුරු වඳයන්න. 

තුරු හිවන අතරින් ලැටී ඇති ෂා හිරු රැවන මශ්ේ ගත සිත වනවයි. වායන්ශ්ේ ඉමක් ශ්ාොනක් 

නැති මියුරු ගී නදින් මුළු ඳරිවරයම ගීතලත්ව ශ්ලයි. සිසිල් මන විත්ව මා සිඳ ගනී. ලන මලින් 

ගඟ ශ්දඳව ඉතා අංාාර වී ඇත. මල් ශ්ඳතිලලින් වැරසුණු ජතය රැළි නඟන්ශ්න් රටා අඳින 

නිල් වළුලක් ශ්මනි. 

1. ශ්මයින් කියශ්ලන්ශ්න් දලශ්වේ කුමන ශ්ේාලක් ද? .......................................................................... 

2. සිරුර යන්නට වමාන ඳදයක් ශ්ේදශ්යන් ම ශ්වොයා ලියන්න. ........................................................ 

3. උණුසුේ යන ඳදශ්ේ විරුද්ධාේථය ශ්දන ඳදය ශ්ේදශ්ේ වශන් ශ්ේ. එය කුමක් ද?  

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

4. ශ්මහි කියශ්ලන යුග ඳදයක් ලියන්න. ............................................................................(කුණු 04) 

5. ශ්මහි ඇතුෂත්ව උඳමාලක් ශ්තෝරා ලියන්න. ..................................................................... (කුණු 02) 
 

(06). 01. ල න ගෂඳා ලයා අේථලත්ව ලාාය ුැගින් ශ්ගොයනගන්න. 

1. ාැවිලි/අේමා/වාදා/මට/රව/දුන්නා ය. 

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

2. සිදී/දිය/ාායට/යයි/නියං/ඇෂ/ශ්දොෂ 

................................................................................................................................................(කුණු 04) 
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

02. ඳශත එක් එක් ශ්යදුශ්මහි අදශව ලියන්න. 

1. ඊගශා ශ්ේගශ්යන් ............................................................................ 

2. ලැල් ලටාරේ  ............................................................................ 
 

03. හිවනතැනට ගැෂශ්ඳන නිලැරදි අක්ර විනයාවය වහිත ල නය ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. අපි ශ්යංගු ............................................ (මේධනයට / මේදනයට / මේදණවායට) වශය ශ්ලමු. 

2. වාමාජිායන්ශ්ේ නාම ....................................... (ශ්ල්ණනය / ශ්ල්ානය / ශ්ල්ණණවාය) බිත්වතිශ්ේ 

එල්ා ඇත. 

 

04. ඳශත වශන් එක් එක් ශ්යදුමට තනිඳද ලියන්න. 

1. තමාශ්ේ යශඳත ඳමණවාක් වවන .............................................................. 

2. ාැඩී බිඳී ශ්ගොවන ඉතිරි ව ශ්ාොටවන ............................................................... 

 

05. ඳශත වශන් ඒාල න නාම ඳදල ුුරල න නාම ඳද ලියන්න. 

1. අත  ............................................ 2. කියත ............................................ 

3. උයන ............................................ 4. පියන ...........................................(කුණු 04) 

 

(07). ඳශත විවනතරය කියලා අවා ඇති ්රනනලට පිළිතුරු වඳයන්න. 

“ශ්ෝාාන්තය ශ්වොුා දශශ්ේ අපූේල නිේමාණවායක් ශ්ව වැශ්ායි. ශ්ශෝරටන් තැන්ශ්න් පිහිටා 

ඇති ශ්මහි කුයා ශ්ෝාාන්තය වශ මශ ශ්ෝාාන්තය ලශ්යන් ශ්ාොටවන ශ්දාක් දකින්නට 

ැශ්ේ. දකුණු දිග ශ්ශෝේටන් තැන්න මීටර 350 ක් ඳමණවා ඳශෂට දෂ ්රඳාතයක් ශ්සින් 

ුංශ්ගොය වශ මශලතැන්න වානු දක්ලා විහිදී යයි. එම දේනය බිය එෂලන සුලු ය. එශ්වේ වුලද 

ුෑවුම සිත්ව ඇ ගන්නා පිහිටීමකි. ඈත ශ්ේන ශ්තක් මානශ්ේ විහිදී ඇත්වශ්ත්ව ඳතන බිේය. ශ්ේ 

ශ්ශෝේටන් තැන්ශ්න් සිටින වතුන් අතර මශ ලඳුරා අශ්ේ රටට ආශ්ේණිය ා ලඳුරු විශ්ේයකි. ශ්ේ 

්රශ්ද්යට විශ්ේ ව ශ්ුොශ්ශෝ ාා ලේග ඇත. ශ්ාොෂ දිරාඳත්ව වීශ්මන් වෑදුණු හියුමවන ඳවන ත්ටටුල 

මත වරුලට ලැඩුණු ශ්ාෝලියාවන ඳඳුරු ශ්ඳශ්නන්ශ්න් ශ්ඳොශ්ෂොශ්ේ ඇතිර මල් වැරසිල්ක් 

ලශ්ගයි.” 

01. 1. ශ්මහි වශන් ශ්වොුාදශශ්ේ අපූේල නිේමාණවාය කුමක් ද? .................................................................. 

2. ශ්මහි වශන් ්රඳාතශ්ේ ගැුරර ශ්ාොඳමණවා ද? ..................................................................................... 

3. ශ්මහි සිටින ඒා ශ්ද්ෂ්ා වත්වත්වලයා නේ ාරන්න. ............................................................................. 

4. ශ්ාොෂ දිරාඳත්ව වීශ්මන් වෑශ්දන ඳවන ත්ටටුල නේ ාරන්න. ............................................................... 

5. ‘ඳතන බිේ’ යන්ශ්නහි අදශව කුමක් ද? ...............................................................................(කුණු 08) 
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

02. ල න ගෂඳා අේථලත්ව ලැකියක් ලියන්න. 

වඳයයි/ශ්ාට/ආරක්ාල/ඳඳුරු/ශ්ාොරලක්ාන්ට  

............................................................................................................................. ............................(කුණු 02) 

 

03. ඳශත වශන් අදශවට ගැෂශ්ඳන තනි ඳදය ලියන්න. 

1. කිසිම ශ්යක් නැති   .............................................................. 

2. යේ රටා ්රධාන නගරය  ..............................................................         (කුණු 04) 
 

04. ඳශත වශන් ලැකි ලියන ුවට ශරලා ලියන්න. 

1. අේමා ගවුම මැසුලා. .............................................................................................. 

2. ුල්ශ්ෝ ඳාශ්ේ දුලනලා.  ..............................................................................................   (කුණු 04) 

 

05. ඉරි ඇඳි ඳදලට වමාන ශ්ත්වරුම ශ්දන ශ්ලනත්ව ල නයක් ඉරමත ලියන්න. 

1. මශ රත්වමල් ගවන ාාශ්ේ වුලද ශ්නත්ව ඇද ගැනීමට වමත්ව ශ්ලයි. ....................................................... 

2. කුුරර ඳාමු ළිශ්න් දිය නෑ විට ගතට මශත්ව සිසික් දැශ්න්. ......................................................... 

 

(08). 01. ඳශත ලාාය වශා විරාම කුණු ශ්යොදන්න. 

1. අපි ශ්රී ාංකිාශ්යෝ ය.    

2. අපි අනාගත නායාශ්යෝ ය. 

3. ශ්ශොයි, පුතාා දැක්ා ද ශ්මොනලා ශරි ලතුරට ලැටිා තිශ්යනලා ?  

4. ඔේ ශ්ශොදයි. 

5. දැන් ඉතින් ශ්ත්ව ගණවාන තමුශ්වේ ම ශ්ගලනල 

 

02. සුදුසු ක්රියා ඳද ශ්යොදා හිවනතැන් පුරලන්න. 

1. මම ජශ්නල් ........................................... (අරිනලා / අරින්ශ්නමි) 

2. මම ලතුර ........................................... (ශ්ුොන්ශ්නමි / ශ්ුොනලා) 

3. මම මල් ........................................... (ායනලා / ායන්ශ්නමි) 

4. මම ඳන්තියට ........................................... (එන්ශ්නමි / එනලා) 

5. මම අකුරු ........................................... (ලියනලා / ලියන්ශ්නමි)         (කුණු 10) 

6. අපි කිරි ........................................... (ශ්ුොනලා / ශ්ුොන්ශ්නමු / ශ්ුොමි) 

7. අපි මල් ........................................... (ලලන්ශ්නමි / ලලනලා / ලලන්ශ්නමු) 

8. අපි ශ්වල්ේ ........................................... (ාරනලා / ාරන්ශ්නමු / ාරමි) 

9. අපි වතුටු ........................................... (ශ්ලනලා / ශ්ලමි / ශ්ලන්ශ්නමු) 

10. අපි ගී ........................................... (ගයනලා / ගයන්ශ්නමු / ගයමි)          (කුණු 05) 
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5 ශ්රේණිය ය ෂ්යත්වල ශ්ඳරුරරු ්රනන ඳ්ර 
මතුගම අධයාඳන ාාඳය 

03. ඳශත දැක්ශ්ලන ලාාය නිලැරදි ශ්ාොට ලියන්න.  

1. මා උශ්දන් නැගිටිමි. .............................................................................................. 

2. මා සින්දු අවමි.  .............................................................................................. 

3. මා ආේඳ ාමි.  .............................................................................................. 

4. මා ගීයක් ගයමි.  .............................................................................................. 

5. මා නායායා ශ්ලමි.  ..............................................................................................    (කුණු 05) 

 

(09). ඳශත උඳශ්දවන අනුල එක් මාතෘාාලාට අදාෂල ලාාය ඳශක් ලියන්න. 

 උක්ත ආණයාත ඳද වේුන්ධය නිලැරදිල විය යුතුය. 

 එක් ලාායයක් වශා ල න 5ාට ලැඩි විය යුතුය. 

 අක්ර විනයාවය නිලැරදි විය යුතුය. 

 ඳද ශ්ලන්ාර ලිවිය යුතුය. 

 විරාම ක්ණවා නිලැරදිල ශ්යදිය යුතුය.  

 මාතෘකා 

 1. ලැසි දිනයක් 

 2. මම වලදයලරශ්යක්මි.              (කුණු 10) 
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