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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

 

 

 

 

 

 

 සිඹලු භ ්රලනනර  ිළිතතුරු ඳඹ්නන  

(1). ඳවත දැක්ශ්න ශ්ේදඹ ශ්වොඳි්න කිඹ්නන  

 

 

 

 

 

I. හියුභන ඳන තට්ටු ෑදුශ්ේ ශ්ාශ්ේද?                                                                                                      

II. භල් ැයසිල්රක් ශ්ේ ශ්ඳනුශ්ේ ශ්භොනා ද?                                                                                           

III. “උඳති්න භ අශ්ේ ය   අයිති” ඹන අදව ශ්දන තනිඳදඹ ශ්ේදශ්ඹ්න භ ශ්ොඹා ලිඹ්නන  

                                                                                                                                                                         

IV. “උඩ” ඹන ඳදඹ  භානාර්ථ ඳදඹක් ශ්ේදශ්ේ ඇත  එඹ ශ්ොඹා ලිඹ්නන   

                                                                                                                                                                         

V. භව ඳුයාශ්ේ මුහුණ ැසී ඇත්වශ්ත්ව ශ්ාශ්ේ ද?                                                                                      

VI. “හුරු” ඹන චනශ්ේ ශ්ඹදී ඇති ිළල්රම් නම් ාය්නන   

                                                                                                                                                                         
 

(2). අක්ය විනයාඹ අනු නිැය ව චනඹ ශ්තායා ශ්ගන    ඹන්්න කයක් අඳි්නන  

I. ඳැවැ වලි / ඳැවැ විත 

II. රයිට් ානු / රයිට් ාණු 
 

(3). ඳවත ව්න ාායර හිනතැන  සුදුසු චනඹ යව්න තුිත්න ශ්තායාශ්ගන    ඹන්්න කයක් 

අඳි්නන  

I. ය්න භැණිය ශ්ක්ත්ව භත්ව ශ්ගොවී්න  ාැවුම් කිරිඵත්ව                                    (ශ්ඵදුා ඹ / ශ්ඵදුශ්ාඹ) 

II. ක්රීඩිකාාාශ්ා මයම්බා නථානඹ                                   (ගිඹාඹ / ගිඹව) 

III. යජතුභා සිවුයඟ ශ්නග ිළරියා ැ ඵර්නන                                   (ගිශ්ේඹ / ගිශ්ඹාඹ) 

IV. ගංගා ලිඹ ගරා                                  (ඵසිති / ඵසියි)  
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………………………………………………………………………….……………… 

ශ්ාොශ  වයාඳත්ව වීශ්භ්න ෑදුණු හියුභන ඳන තට්ටු භත රු  ැඩුණු ශ්ාාලිඹාන ඳඳුරු 

ශ්ඳශ්න්නශ්්න ශ්ඳොශ්ශොශ්ේ ඇතිර භල් ැයසිල්රක් ශ්ගයි  

ශ්ම් ශ්වාර් ්නතැ්නශ්්න සින්න තු්න අතය භව ඳුයා අශ්ේ ය   මශ්ේණිය ා ඳුරු 

විශ්ලේඹකි  උශ්ේ වභ දශ ශ්රොමි්න ැසී තිශ්ේ  දම් ඳා   හුරු මුහුණ, සුදු ගන රැවුරකි්න ැසී 

ඇත  
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

(4). ශ්ාොටු තුශ දී ඇති චනලි්න ගඹනුකිත්වත ශ්ඹදුණු චනඹ තිත්ව කය භත ලිඹ්නන  

                                                                   
 

 

(5). ්රනතා ිළරුශා ශ්ාො ක් ඳවත දී ඇත  එභ ්රනතා ිළරුශ ම්ූරර්ණ වීභ  හිනතැන  තිියඹ 

යුතු චනඹ ලිඹ්නන  

                                                          මිරින ගත්වතා ශ්ගයි 
 

(6). ඳවත දී ඇති අදව  ගැශශ්ඳන තනි චනඹක් තිත්ව කය භත ලිඹ්නන  

I. ශ්දේපුය ඇශ්තකි - කුඹු දවඹකි  ශ්භඹ                                             (වශ්යාඩිකා / ගජගා) ්නනභ   

අඹත්ව ගාඹනඹකි  

II. වාා  සිඹල්ර යස රඟට ශ්ත්වරුණිය   ශ්භහි තද ාළු අකුරුලි්න ඇති චනඹ  භාන ්නශ්්න 

                                                        (භවය වි  / කතා ශ්වොඳි්න) ඹ්නනඹ  

III. ාභත්ව බාාශ්ේ දී ාභත  ශ්ගනිඹන උශ්ේ මවායඹ වඳු්න්නශ්්න                                                  

(හීර / අලුමුා) ඹන නමිනි   

IV.                                                (රංාා භාතා / ඵාශ්රාඳශ්ේලඹ) ග්ර්නථඹ යචනා ශ්ාශන එන  භහි්නද 

හිමිඹ්න විසිනි   
 

(7). ඳවත දී ඇති අදව  ගැශශ්ඳන තනි චනඹක් තිත්ව කය භත ලිඹ්නන  

  තභාශ්ේ ාසිඹ  ඳභණක් ා යුතු ායන                                                                   

 

(8). ඳවත ව්න ාවිශ්ේ හිනතැන ම්ූරර්ණ ාය්නන  

    න්ක් න්ක් න්ක් න්ක්  

     ා යුතු න්ා න්ා 

                                                                     

     ැඳශ්යි වතිා 
 

(9). චන ගශඳා අර්ථක් ැකිඹක් ලිඹ්නන  

ර්ග ඵැවැය කිරීශ්භ්න බීභ 

ාෘත්රිභ ්නන ඳානඹ 

 

                                                                                                                                                                         
 

(10). ඳවත ව්න ාායඹ ඵහුචනඹ  වයා ලිඹ්නන  

සිසුා ගුරුතුභා  මචාය ාශ්ශේ ඹ                                                                                                          

 වයාංගනාක්, ශ්ා තුාාගායඹ, ්රබානය 



3 
 

5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

(11). ඳවත දී ඇති කංග්රීසි චනඹ වා ශ්ඹශ්දන සිංවර චනඹ ලිඹ්නන  

I. Mosquito                                               

II. රුඳශ්ේ දී ඇති ඳරතුරු වා කංග්රීසි බාාශ්ේ ශ්ඹශ්දන චනඹ කංග්රීසි අකුරුලි්න ලිඹ්නන  

 

 

                                                                 
 

(12). ඳවත දී ඇති ාායර හිනතැන  සුදුසු චනඹ යව්න තුිත්න ශ්තායාශ්ගන    ඹන්්න කයක් 

අඳි්නන  

I. Please clean the                                              (blackboard / pencil). 

II. I am watering the                                            (book’s / plants). 

 

(13). ඳවත ව්න ාායඹ කංග්රීසි බාාශ්්න කිඹන මාායඹ කංග්රීසි අකුරුලි්න ලිඹ්නන  

භභ භල් ශ්ේ්නනම්                                                                                                                                   

  

(14). ඳවත ව්න ශ්දභශ චනශ්ේ අර්ථඹ සිංවශ්ර්න ලිඹ්නන  

විවරඹාට්ටු වභදානම්                                                                                                                                  

 

(15). ඳවත ව්න ාායඹ ශ්දභශ්ශ්න කිඹන මාායඹ සිංවශ්ර්න ලිඹ්නන  

කය ඳාඹනා                                                                                                                                  

 

(16). ඵ හිය අව යක්ත ර්ණශ්ඹ්න ඵඵශයි  රාකුළු විවිධ ඳැවැශ්ඹ්න අව යයි  දා නිභා 

නිටුව්න ායමි්න ශ්ාශ්භ්න අඳුය ැශ් යි  උදෑන ශ්භ්නභ වැ්නදෑශ්ේත්ව අපුරු සු්නදයත්වඹක් 

තිශ්ේ  “සු්නදය ැ්නදෑක්” ඹන භාතෘාා ිළිතඵ  ාාය තුනක් ලිඹ්නන  

(ෑභ ාායඹා භ චන ඳවා  ඩා ැඩිකාශ්ඹ්න තිියඹ යුතුයි  උක්ත/ම්යාත ම්ඵ්නධඹ වා 

අක්ය විනයාඹ නිැය ව විඹ යුතුයි )  
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

 දී ඇති තිත්ව කරි භත ිළිතතුරු ලිඹ්නන  

(17). ශ්භභ ගණා යමුශ්්න නිරඳණඹ න ං්යා අකුරි්න ලිඹ්නන  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

(18). නාභල් ශ්දාා ඇතිශ්ඳති ං්යා ශ්යාභ කරක්ාශ්භ්න ලිඹ්නන                                                             
 

(19). නගය කිහිඳඹක් අතය දුය කිශ්රාමී ර්ලි්න ඳවත දැක්ශ්ේ  
 

  11 

 12 23 

19 31  
 

භවනුය සි  කුරුණෑගර  ඇති දුය ශ්ාොඳභණ ද?                                                   

(20). දී ඇති රඳශ්ඹ්න 0 7 ක් ඳා  ාය්නන  
 

      

     

 

(21). ඳැ්නල් 407 ක් ශමු්න 9 ශ්දශ්නකු අතය භශ්ේ ශ්ඵද වි  කතිරි න ඳැ්නල් ගණන කීඹ ද? 

                                                                                                                                                                            

(22). ඳනරු 3 30  ගභ්න මයම්බ ාශ දුම්රිඹක් ඳැඹ 2 මිනිත්වතු 35 ා ාාරඹක් තුශ ගභන අ්න 

ාශ්ශේඹ  දුම්රිඹ ගභනා්නතඹ  ශඟා ව ශ්ේරා ඳැඹ විසිවතශ්ර් ඔයශ්රාසුශ්ේ දක්න මාායඹ  

කරක්ාශ්භ්න ලිඹ්නන                                                                                                                                   

(23). ෘත්වතඹ තුශ ඇති ං්යාලි්න 669 ිළිතතුරු ශ්ර රඵා ගැනීභ  එාතු ාශ යුතු ං්යා ශ්දා 

ශ්තායා ලිඹ්නන  

 

                                                                                                         

 

දා සි ද එ 

97 
931 

572 
328 

භවනුය 

ගරශ්ගදය 

භාතගභ 

කුරුණෑගර 
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

 

(24). ශභශ්ඹක් තභ නිශ්ේ සි  10 m ඵනනාහිය  වලා  ශ්ගොන ම්අත ඳැත්වත  වැරී සි  10 m ක් දුය 

ශ්ගොන නැතත්ව ඵනනාහිය  වලා  සි  10 m ක් ශ්ගොන ම්අත ඳැත්වත  සි  10 m ක් දුය ගභ්න ාය 

ඳාර  ඳැමිණිය ශ්ේ ඹ  ඳාශ්ල් සි  ඵරන වි  ඔහුශ්ේ නි ඇත්වශ්ත්ව කුභන  වලාශ්්න ද? 

                                                                                            

 
 

(25). ඳවත රඳශ්ේ ෑභ කුඩා ශ්ාොටුාභ  වග වා ඳශර 1 cm ඵැගි්න ශ්ේ  

     

     

     

     

 

I. මුළු රඳශ්ේ ර්ගපරඹ ශ්ොඹ්නන                                                                                                         

II. අඳුරු ාශ ශ්ාො ශ්ේ ර්ගපරඹ මුළු රඳශ්ේ ර්ගපරශ්ේ බාගඹක් ශ්ර දක්්නන                         

 

(26). ඳවත රඳශ්ේ ඳරිමිතිඹ ශ්ොඹ්නන  

 

    

    

    

    

 

(27). ශ්ඵාතරඹා අඩංගු ජර ඳරිභා 850 ml කි  එැනි ශ්ඵාතල් 9 ා අඩංගු ජර ඳරිභා ශ්ාොඳභණ ද? 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

3 m 

4 m 

2 m 



6 
 

5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

(28). A රිඵ්න ඳන්ඹ රිඵ්න B ඳන්ඹ  ඩා ශ්ාොඳභණ  වග ද?  

 
 

       

 

 

                                                                              
  

(29).    සීනි 1 kg   රු    99 00 

  ශ්ත්ව කුඩු 1 kg   රු  525 00  

  කිරිිළන් ඳැාට් 1 ක්   රු  375 00 

 ශ්ඳොල්ශ්තල් ලී ය 1 ක්  රු  475 00 

කවත මිර ගණ්නර  අනු රුවිනි ගත්ව ඵඩුර  අදාශ ියල්ඳත්ව ම්ූරර්ණ ාය්නන  
 

ද්රලය ප්රමාණයය 
මි 

රු. ත 

සීනි 2 kg   

ශ්ත්ව කුඩු 250 g   

කිරිිළන් ඳැාට් 2   

ශ්ඳොල්ශ්තල් 750  l   

එාතු    

 

(30). අම ශ්ගඩිකා 48 කි්න 
 

 
 ක් විකුණු ඳසු කතිරි අම ශ්ගඩිකා ගණන කීඹ ද?                                                            

 

(31). ශ්ඳොකුරු ාාේඩඹ  අඹත්ව භල් ර්ගඹකි  

i. ාව භර  ii. අයලිඹ භර iii. යත්වභල් iv. සරිඹාා්නත 

(32). යංචු ලශ්ඹ්න ජීත්ව න කුරුලු විශ්ලේඹකි  

i. ශ්ාොේඩ කුරුල්රා ii. ශ්ාොවා iii. ශ්දභලිච්චා iv. ශ්ඳොල්කිච්චා 

(33). භවැලි ගඟ මුහුද  ැශ් න ඳශාත, 

i. උතුරු ඳශාත  ii. ඵනනාහිය ඳශාත iii. ඵයගමු ඳශාත iv. නැශ්ගනහිය ඳශාත 

 

 

cm 2 3 4 5 6 1 

B 

A 
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

 

(34). ිළ්නතූයශ්ේ දැක්ශ්න ශ්භභ ාෘමිඹා, 

 

 

 

i. ්නදා  ii. රඵඹා iii. ඵත්වකයා iv. මී භැනා 

(35). අඹඩී්න ඵහුර අඩංගු මවායඹකි  

i. ශ්දොඩම්  ii. මුහුදු භාළු iii. භන iv. නිවිති 

(36). විදුත්ව ්නනිශ්ේදන භාධයඹකි  

i. පුත්වඳත  ii. ඟයා iii. දැ්නවීම් iv. රඳාහිනිඹ 

(37). විසිතුරු භැහුම් ක්රභඹක් න ශ්භඹ, 

i. දම්ැල් භැනභ  ii. නැන් භැනභ 

iii. ාන් භැනභ iv. ේරැ්නාට් භැනභ 

 

(38). අඳ යශ්ට් ඇති උභ  වඹ ඇල්ර, 

i. රක්ඳාන  ii. ඵමයා්නද iii. ශ්ඵාඳත්ව ඇල්ර iv. දු්නහිද ඇල්ර 

(39). ශ්රී රංාා කංග්රීසී්න  ම්ූරර්ණශ්ඹ්න ඹ ත්ව වශ්ේ, 

i. 1796 ii. 1815 iii. 1948 iv. 1505 

(40). ශ්රී රංාාශ්ේ ජාතිා පුනඳඹ, 

i. නා භර  ii. නිල්භාශ්නල් භර iii. ශ්නළුම් භර iv. භාශ්නල් භර 

(41). ජාතිා ශ්ාොඩිකාඹ අඩකුඹු ායන අනථාකි  

i. යාජය නාඹාඹකු මිඹ ගිඹ වි   ii. සිඹලු භ යාජය උත්වරදී 

iii. ක්රීඩා උත්වර දී iv. අවුරුදු උත්වරදී 

(42). භවා ෂ් යාත්රිඹ භය්නශ්්න, 

i. ශ්ඵ ේධඹ්න  ii. කනරාම් මගමිාඹ්න 

iii. ක්රිනතිඹානි ඵැතිභතු්න iv. හි්නදු ඵැතිභතු්න 

(43). විදුත්ව චුම්ඵා බාවිත න උඳායණඹකි  

i. ෂ්තායණශ්ේ ශ්දොය ii. ඳැ්නල් ශ්ඳට්න්ඹ iii. . විදුලි සීනු iv. විදුලි ඳංාා 

(44). ඳාඳැ වඹා ශ්ාො ක් ශ්නොශ්ේ  

i. දැතිශ්යාද ii. ඩයිනශ්භා iii. . ඳැඩරඹ iv. ක්නධන  ැංකිඹ 
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

(45). ඩු ාර්භා්නතශ්ේ දී බාවිත ායන උඳායණඹකි  

i. ල්රඩඹ ii. අත්වශ්ඳාරු iii. . ා ර් අඬු iv. යක්ාරඹ 

 

(46). එශාය නම් ඵරත්ව ශ්ොලී යජු  නි්න ඳයදා ය  එක්ශ්ේත්ව ාශ වීය යජතුභා, 

i. ශ්ේානම් ිළඹතින ii. ාා්නතින iii. ඹරාරා තින iv. දුටුගැමුණු 

 

(47). ව වසි අනතුයක් සිදු ව වි  ඔඵ ාශ යුතු ශ්දඹක් ශ්නොශ්ේ  

i. ැඩිකාහින් අශ්ඹකු  දැ්නවීභ ii. වැකිනම් ්රථභාධායඹක් රඵාදීභ 

iii. ාරඵර වී ාෑගැසීභ iv. අ්න අඹශ්ේ මයක්ා ගැන ැරකිලිභත්ව වීභ 

 

(48). ශ්රී රංාාාසී්න භෑත ාාරශ්ේ දී නිතයභ ෑශ්වන මුහුණ ශ්දන නබාවිා අනතුයකි  

i. ගිනිාඳු ිළිළරීභ ii. සුනාමි තත්වඹ්න iii. නාඹඹෑම් iv. භුමි ාම්ඳා 

 

(49). ාෘමි වානි ැශැක්වීභ  ඳැයණිය  ශ්ගොවිඹා බාවිත ාශ ඳායම්ඳරිා ක්රභඹක් ශ්නොශ්ේ  

i. ඇළු කසීභ ii. ශ්ාොශ්වොම ඇ  යු ශ්ාො ා ඹාඹ  විදීභ 

iii. ඳලිශ්ඵාධ නාලා කසීභ iv.  වමිශ්ගොටු දැමීභ 

 

(50). ජාතය්නතය භට් ශ්ම් ්රමිත වතිාශ්ේ ශ්ඹොදන රාංඡනඹ, 

i. SLS ii. ISO iii. SOS iv. SIO 

 

(51). සුශශ්ේ ශ්ේගඹ භනිනු රඵ්නශ්්න, 

i. සුශං  වලා දර්ලාඹ ii. අනිර භානඹ iii. රං ශ්ඳත්වත iv. රිච් ර් භාඳාඹ 

 

(52). ඳව්න තරු ශ්ර ද ඳැරැ්නන්න වඳු්නන ිළඹවි ඇ  දැකිඹ වැකි ග්රවශ්රාාඹ, 

i. අඟවරු ii. සිකුරු iii. බුධ iv. බ්රවනඳති 

 

(53). ජරශ්ේ  වඹශ්න ද්රයඹක් ්නශ්්න, 

i. ශ්ඳොල්ශ්තල් ii. භුමිශ්තල් iii. ලුණු  iv. ශ්ඳ ල් 
 

(54). වැඳුනුම්ඳතක් රඵා ගැනීභ වා ඹා යුත්වශ්ත්ව, 

i. ශ්ඳොලින නථානඹ  ii. ්රාශ්ේය ඹ ශ්ල්ාම් ාාර්ඹාරඹ  

iii. ්රාශ්ේය ඹ බා  iv. ග්රාභ නිරධාරී ාාර්ඹාරඹ  
 

(55). සිහිභත දුම්රිඹ භාර්ාග දැක්ශ්න ංශ්ක්ත ර්ණඹ ්නශ්්න, 

i. නිල් ඹ ii. ාළු ඹ iii. යතු ඹ iv. ාව ඹ 
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5 ශ්රේණිය ඹ ෂ්යත්ව ශ්ඳයහුරු ්රලනන ඳ්ර 
භතුගභ අධයාඳන ාරාඳඹ 

 

(56). ඳවත දැක්ශ්න ක්රීඩා අතුරි්න ශ්රී රංාාශ්ේ ජාතිා ක්රීඩා  අදාශ රඳඹ කුභක් ද? 

i.   

         
 

ii.    

               

iii.  

             
 

iv.  

                
 

(57). ියත්වතය භගි්න තභ ර්ගඹ ශ්ඵා ායන ශ්තකි  

i. වාා ii. කඹිඹා iii. ශ්ල්නා iv. ාරැේදා 

(58). බීජ ලශ්ඹ්න බාවිතඹ  ගනී  

i. ාැකිරි ii. ඵඩකරිඟු iii. දමර iv.භෑායල් 

(59). සිත්ව ඳව්න කිරීශ්ම් ක්රිඹාාායාශ්ම් තු්නන ිළඹය, 

i. භානසිා ලිහිල් ඵ ii. අධිනඨානඹ  iii. උදාන ඹ iv. ්රාර්ථනායි 

(60). මුදු්න මුරක් ඇති ලාාඹකි  

i. කිතුල් ii. උණ iii. ශ්ඳොල් iv. ශ්ත්වක්ා 

 


