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නම ..................................................................................................................................... 
 
 

(01). ඳශත දැක්ශ්ලන ශ්ේදය ශ්ශොඳින් කියලා අවා ඇති ප්රනනල  ිළිතුරු  වඳයන්න. 

  ඳව ශ්වෝදා යාම නිවා වමශර ගවක මුල් අඳ  ශ්ඳශ්නන්ශ්න් අඬු විහිදා ගත් දැලැන්ත ව ශ්තකු 

ශ්මනි. ඳහුශ්ේ ඳැශ්හි බත් මුල් තිබුණ ද ම  තල ම බඩගිනි නැශැ. ශ්ලාල දලල් ශ්දොෂශ ඳසු වී 

ඇතැයි ශැශ්ෙන්ශ්න් මුදුන් ඉර බ හිර  ශැු ණු ශ්ශයිනි. 

  “දලල් වුණා, විශ්ේඳා බත් කෑල නං” ශ්වේතන් අයියා කීශ්ව් ය. “ඳවනශ්වේ කනලා.” ශ්දුරන් 

ලරක් ශ්ඳරැත්ත කෂ ශ්වේතන් අයියා “එශ්ශනං අිළ ුරන් ශ්දනාම කමු” යි කීශ්ව්ය. ඳුරු  ගවන ද 

ශ්කොෂඳත්ල බැ තිබ ඒ බත් ශ්ගඩි ුරනම එක ප්රමාණශ්  විය. 

1. ශ්වේතන් අයියා විශ්ේඳා  කීශ්ව් කුමක් ද? ............................................................................................. 

2. ශ්මහි වශන් උඳමාල ශ්වොයා ලියන්න. ..................................................................................................... 

3. බත් ශ්ගඩි බැ තිබුශ්ේ කුමක ද? ....................................................................................................... 

4. ප්රථම ුරු  අීතත කා ඒකලනන ්රියාඳදයක් ශ්වොයා ලියන්න. ....................................................... 

5. “ඳැ” යන ඳදශ්  බහු ලනන ඳදය ලියන්න. ....................................................................................... 

6. “දැලැන්ත” යන්ශ්නහි අදශව ලියන්න. .............................................................................................. 

7. “අිළ ුරන් ශ්දනාම බත් කමු” යන ලැකිය අීතත කාය  ශරලා ලියන්න.  

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

8. „ශ්කොෂඳත‟ වකවන කර ගැනීම  ගනු බන්ශ්න් කුමන ාකශ්  ශ්කො වක් ද? ................................... 

   (කුණු 08) 

 

(02). නිලැරදිල ලියා ඇති ලනනය ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. i. විවිධප්ප්රවංගය ii. විවිදප්ප්රවංගය iii. විවිධප්රවංගය iv. විවිධප්රංගය 

2. i. ඳාාන  ii. ඳාාන  iii. ඳාවාන  iv. ඳාාණ    (කුණු 02) 

 

(03). ඳශත දී ඇති එක් එක් ලගන්තිය වශා ගැෂශ්ඳන ලනනය ලරශන් ුරිතන් ශ්තෝරා තිත් ඉර මත ලියන්න. 

(යමි , ගිශ්යමු , ෂමයි , ෂමයා , ගිශ්යහු , ගිශ්යහි) 

1. උත්තම ුරු  ඒකලනන ලේතමාන කා ්රියා ඳදයකි. ........................................................................ 

2. මධයම ුරු  බහුලනන අීතත කා ්රියා ඳදයකි. ............................................................................ 

3. ප්රථම ුරු  ඒකලනන නාම ඳදයකි. ............................................................................             (කුණු 03) 
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(04). ඳශත ඳදල අදශව ඳැශැදිලි කරන්න. 

1. තිරවර  .............................................................................. 

2. මක්කන්  .............................................................................. 

3. ඇඹු  ...............................................................................    (කුණු 03) 

 

(05). ශ්කටි ශ්යදුම විවනතර කර ලියන්න. 

1. ප්රා.ශ්ල්.කා. ........................................................................ 

2. ව.ණ.ව.  ........................................................................  

3. රා.ශ්වේ.ිළ.  ........................................................................        (කුණු 03) 

  

(06). තනිඳද ලියන්න. 

1. සිනා උඳදලන   ........................................................... 

2. ඝන බල  ඳත් ජය  ........................................................... 

3. ශ්ඳොත්ඳත් කියලන්නා  ...........................................................     (කුණු 03) 

 

(07). ඳශත දැක්ශ්ලන ශ්යදුම්ල අදශව ලියා දක්ලන්න. 

1. ඉශ්ශේ මක් ිළුරණා   ........................................................... 

2. රජ ශ්ගදර ඳරවියා   ........................................................... 

3. ඇශැ ගශ ශ්ගන ඉන්නලා  ...........................................................     (කුණු 03) 

 

(08). ිළු ළුල හිවනතැන් වම්පූේණ කරන්න. 

1. කළුලා ......................................... ගියා ලශ්ගයි. 

2. ශ්කොශ්ශොඹ ගශ  ......................................... ලැ ගියා ලශ්ගයි. 

3. ගශ්ෙන් දිය බී ......................................... ආලඩන්නා ශ්වේ.       (කුණු 03) 

 

(09). ඳශත වශන් ලනනල  වමාන ශ්ත්ු ම් ශ්දන ලනන ලියන්න.  

1. උදව්ල  ........................................................... 

2. ශඬ   ........................................................... 

3. ශ්ෝකය  ...........................................................       (කුණු 03) 

 

(10). තිත් ඉරිමත ගැෂශ්ඳන ඳදය ශ්යොදා යුග ඳද වම්පූේණ කරන්න. 

1. .................  කඩම්   3. .................  ිළටි 

2. අලලාද  .................    4. ගනු  .................        (කුණු 04) 
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(11). ඳශත දී ඇති කවිශ්  හිවනතැන් වම්පූේණ කරන්න. 

මවුිළය ශ්දගුු න් ශා ලැඩිහිටියන් 

දු ලන් දැරියන් ශ්ලත ශ්දන ඔලදන් 

සිත ුරෂ රලා ශ්ගන ශද බැතිශ්යන් 

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

 

(12). ඳශත දී ඇති ශ්යදුම්ල උඳමාල, උඳශ්ම්ය, වමාන බල ශෙලන ඳදය ලශ්යන් ශ්කො වන කර ලගුල 

ුරරලන්න. 

1. ග්රශශ්ෝකාගාරශ්  ලශ මුනින් නැව නෑිලලියක් ලශ්ගයි. 

2. බැව යාම  ආවන්න ව හිු  ගිනි ශ්බෝයක් ලැනිය. 

උපමාව උපමේය සමාන බව හඟවන පදය 

   

   

  (කුණු 06) 

 

(13). ඳශත වශන් ලැකි විරාම කුණු ශ්යොදා නැලත ලියන්න. 

1. අශ්ඳොයි ඳේඩිතයා ඔයා ශ්කොශ්ශොමද දන්ශ්න් තරංග ශරවන කඳමින් විවනමය ඳෂ කශ්ෂේය 

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

2. දැන් ඉතින් ශරි ජයශ්වේකර වැශැල්ලුශ්ලන් කීශ්ව් ය 

..........................................................................................................................................................(කුණු 04) 

 

(14). ඳශත වශන් ලාකය බහුලනනය  ශරලා ලියන්න. 

1. ශ්ගොවියා කමශ්ත් ගවන ශ්වලශ්ේ ලාඩි වුශ්ේ ය. 

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

2. ගායිකාල ගී ගයමින් ශ්ව්දිකාශ්ව් නැටුලා ය. 

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

3. මී මැවනවා ශ්රොන් ශ්වොයමින් මලින් ම  ිළයඹයි. 

..........................................................................................................................................................(කුණු 06) 

 

(15). ඳශත වශන් ලාකය වනත්රී ලිංගය  ශරලා ලියන්න. 

1. මුලා ලුරර බීම  ශ්වශ්මන් දිය ලෂ  ඳැමිණිශ්  ය. 

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

2. ඳන්ති භාර ගුු ුරමා නිතර ම අඳ  ඉදිරිය  යාම  මෙ ඳාදයි. 

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

3. නිශ්ව්දකයා අලුත් අවුු දු නාරිත්ර ගැන වම්පූේණ විවනතරයක් කශ්ෂේ ය. 

..........................................................................................................................................................(කුණු 06) 
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(16). හිවනතැන  සුදුසු ්රියා ඳදය ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න 

1. ආච්චී ශ්ේන්යා  මක් තෑගි .............................. (කශ්ෂේ ය / කෂා ය). 

2. සුශ්බෝධනී ගුු ුරමිය ලැඩව ශන නැරඹූ සියලු ශ්දනා  වනතූති ......................... (කශ්ෂෝ ය / කෂා ය). 

3. මාේටින් වික්රමසිංශ ූරීහහු අශ්ප් ගම කතතිය රනනා ..............................  (කශ්ෂේ ය / කෂ ශ). 

4. රාත්රී අශශ්වේ තාරකා ශ්බොශ්ශොමයක් ඳායා .............................. (තිබුණ ශ / තිබුණි). 

5. නැන්දා ද මම ද ශ්ඳොෂ  ..............................  (ගිශ්යමු / ගිශ්යමි). 

6. ඇතශ්මක් අඳ  ශ්බොු  .............................. (ශ්නොකියයි / ශ්නොකියති). 

7. අක්කාත් අයියාත් තාත්තාත් ශ්ගොවිඳෂ බැලීම  ..............................  (ගිශ්  ය / ගිශ්යෝ ය). 

8. තාත්තා වමග නංගී ඳන්ව  .............................. (ගිශ්යෝ ය / ගියා ය). 

9. ලතක්ශ්යෝ මශා සුෂෙ  කඩා ..............................  (ලැටුණා ශ / ලැටුශ්ේ ය). 

10. ගුු ලු  ද විදුශල්ඳතිුරමා ද වීදුු  ගැන ලැඩව ශන  ප්රංවා ..............................  (කරයි / කරති). 

      (කුණු 10) 

 

(17). ඳශත ශ්කොටු ුරෂ ඇති ලනනලලින් එක බැගින් ශ්යොදා ගනිමින් අේථලත් ලාකය ුරනක් වකවන්න. එක 

ලනනයක් ශ්යොදා ගත ශැක්ශ්ක් එක් ලතාලක් ඳමණි. 

 

 

 

 

 

 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

   (කුණු 06) 

 

(18). ඳශත වශන් ඳද ශ්යොදා අේථලක් ලැකි නිේමාණය කරන්න. 

1. කෂ - ..................................................................................................................................................... 

2. ලනය -  ..................................................................................................................................................... 

3. ඳශණ - ..................................................................................................................................................... 

4. ලෂ  - ..................................................................................................................................................... 

5. දන -  .................................................................................................................................................. 

(කුණු 10) 

 

සිසුන්  

ඳාව  

රමණී ය 

කතන්දරශ්යන් 

ඳරිවරයක 

යයි. 

සිසුහු 

අලලාද 

අු ණ 

කරති. 

ිළහි ා ඇත. 

නිතර 

ගුු ලු  

උශ්දන් ම 

අශ්ප් ඳාව 

කියලති. 
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(19). නිලැරදිල ඳද ශ්බදා නැලත ලියන්න. 

හිු ඳායනවි ලැශ් නශ්වලණැල්ඳාදශ්යන්මැනඑමිළයලරගණනඅනුලශ්ව්ාලවෑදීමඅඳරශ්ේඳැරණි

කාශ් සි ඳැලතඑනවම්ප්රදායකි. 

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

................................................................................................................................................................(කුණු 03) 

 

(20). ඳශත වශන් මාතතකා අතරින් එකක් ශ්තෝරා ශ්ගන ලනන 5ක  ශ්නොඅඩුල අේථලත් ලාකය ශයක් 

ශ්ගොඩනගන්න. උක්ත ආඛ්යාත වම්බන්ධය, නිලැරදි අක්ර විනයාවය ිළිතබල වැකිලිමත් විය 

යුුරයි. 

1. දුටුගැමුණු රජුරමා 

2. වඳායා ඇති රාත්රියක් 

3. “උම්බෑ ............. උම්බෑ ........ ඈතින් ඇශ්වන ඒ ශඬ මශ්ේ ලසු ඳැටියාශ්ේ බල දැනගත් මම ලත්ත 

ඳශෂ  දුල ශ්ගොවන ිත ුරෂ එබී බැලුශ්ලමි. එශ්ශත් ඌ ිත ුරෂ දක්න  ශ්නොැබුණි. ...........” 

එතැන් සි  ඉදිරිය  සිදුවිය ශැකි ශ්ේ නිේමාණාත්මකල ශ්ගොඩනගන්න.    (කුණු 12) 

 

4. .......................................................................................................................................................................... 

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

5. .......................................................................................................................................................................... 

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

6. .......................................................................................................................................................................... 

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

7. .......................................................................................................................................................................... 

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

8. .......................................................................................................................................................................... 

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

9. .......................................................................................................................................................................... 

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

 


