
මතුගම අධ්යාපන ක ාපාපන ය 

පන හන්වැට ශිෂ්යත්වව පපන ාාකා ම්මමන්්රණ  මාපාව - 2018 

පිළිතුරු 

(01).  01.  1. උදෑවනක් 2. රව පතුරු 3. තුරු     4. රව       5. කුරුලු 6. හිමිදිරියේ  

 02. 1. ගීත  2. කුරුල්යෝ  3. අතු  4. තුරු 

(02). 01. 1. ඇෂ  2. පැක් 

 02. 1. ලැඩ අධික වීම  2. උදව් කිරීම 

 03. 1.   2. යෂො  3.  

 04.  1. ක්ෂීරපායී 2. පරාර්ථකාමී 3. ජජ 

(03). 01. 1. තරිඳු  2. ගම ආරක්ා කරන පවුරකට 3. අශව යදවට 4. රබර් ලගාල 5. නිවරු 

  6. අශව 

 02. 1. යගය  2. කන්ද 

(04). 01.  1. ණි  2. ෂ 

 02. 1. දපත  2. මවුබිම 

 03. 1. “ඔබ විශ්රාම ගන්යන් කලදා ද? ”   

2. යලල් යාය  මැද්යදන්  ලැටී  ඇති  යේ  ඔයේ  ඉවුරු  යදපව උණ, බට,  ඇඹිල්,   

    අත්තික්කා, මියදල්,  රුක්  අත්තන  ශා  දං  ගව්  ලැවී  ඇත. 

 04. 1. නි.වි.  2. ප.ල. 

 05. 1. යනොවැකිලිමත් යව  2. ඉක්මනින් 

 06. 1. ඔවුන් යන පායර් යපොල්ක් ලැටී තිබුණි. 

  2. උණුසුේ වියළි සුෂඟ ගව් යකොෂන් පිව යගන ශමයි. 

(05). 1. උදෑවනක 2. ගත  3. සිසිල් 4. ඉමක් යකොනක් 5. රටා අදින නිල් වළුලක් 

 (06). 01. 1. අේමා මට රව කැවිලි වාදා දුන්නා ය. 2. නියං කායට ඇෂයදොෂ දිය සිදී යයි. 

 02. 1. ඉතා යව්ගයයන්  2. අනලය විව්තර 

 03. 1. මර්දනයට  2. යල්ඛනය 

 04.  1. ආත්මාර්ථකාමී 2. නටබුන් 

 05.  1. අත්  2. කියත්  3. උයන්  4. පියන් 

(07).  01.  1. යෝකාන්තය 2. මීටර 350 ක් පමණ  3. මශ ලඳුරා 

4. හියුමව ්  5. කුඩා පඳුරු වහිත බිම  6. මල්  7. පශෂට 

 02.  යකට පඳුරු යකොරලක්කන්ට ආරක්ාල වපයයි. 

 03.  1. නියරෝගී  2. අගනුලර 

 04.  1. අේමා ගවුම මැසුලා ය. 2. බල්යෝ පායර් දුලති. 

 05.  1. යනත්කළු  2. සීතක් 

(08). 01. 1. අපි ශ්රී ාංකිකයයෝ ය.    

2. අපි අනාගත නායකයයෝ ය. 

3. “යශොඳයි, පුතාා දැක්ක ද යමොනලා ශරි ලතුරට ලැටිා තියයනලා ? ”   

4. ඔව්, යශොදයි. 

5. දැන් ඉතින් යත් ගණන තමුයවේ ම යගලනල ! 

  02.  1. අරින්යනමි. 2. යබොන්යනමි 3. කඩන්යනමි 4. එන්යනමි 5. ලියන්යනමි 

  6. යබොන්යනමු 7. ලලන්යනමු 8. කරන්යනමු 9. යලන්යනමු 10. ගයන්යනමු 

 03.  මම යව උක්තය වකව ්විය යුතුය. 

(09). උපයදව්ලට අදාෂල රචනය වාකච්ඡා කරන්න.  


