u;=.u wOHdmk l,dmh
ld¾h m;%sld - 01
5 fY%aKsh

ujqni

ku :………………………………………………………………………….………………

 සියලු ම ප්රනනල ිළිතතුු  වඳය්නන

(01). ඡේදය කියලා ිළිතතුු  වඳය්නන
ඡගොයම් ාඳා අලව්න ාෂ ඡගොවිඡයෝ හිව රැඳි සුම්ුඡර් ගලා ඡරදිා
ඡශේරත්ශාමි ෂඟ ඳැමිණවා ආචාරඡාො රජ ඇෂ ඡදව ගම්න ගත්ශ

අ

ඡගන

I. ඡගොවී්න ආචාර ාඡෂේ ාා ද?
II. ඡගොයම් ාඳා අලව්න ාෂ ඡගොවිඡයෝ ගම්න ාඡෂේ ඡාොඡශේ ද?
III. “ජ ාල” යන ඳදය ඡලනුල ඡේදඡේ ඡයදී ඇති ඳදය ඡ ෝරා ලිය්නන
IV. ප්රාණවාලා බ ුවචලචන ්ත 

ඳදයත  ඡේදඡය්න ඡ ෝරා ලිය්නන

V. “ඳැමිණවා” යන ඳදඡේ ඡයදී ඇති ිළල්ම් නම් ාර්නන
(කුණු 2×5 =10)

(02). ඳශ ඳදල වමානාර්ථ ඳදය ුැගි්න ලිය්නන
I. මනාඳය
II. අව
III. ඡා
IV. ්ඡෂ
V. ඡඳො
(කුණු 1×5 =05)

(03). ඳද ගෂඳා අර්ථලත් ලාාය ඡගො නග්නන
I. නැවුම්/ග්නන/ශා/ඳාලර්ග/ිළරිසිදු/එෂලළු/ආශාරය /ඳතුු 
II. ්ු මයකි/ංකිාය්නඡේ/සීගිරිය/ජාතිා
III. ාඳති/ ාය /ඡගොවිඡයෝ/ලාදය/ඡගොයම්
(කුණු 2×3 =06)
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(04). ඳශ වශ්න ලචනල අදශව ලිය්නන
I. අමුණවා
II. භාරදර ාාර්යය
III. වි්නනැහිය
IV. රජදශන
(කුණු 1×4 =04)

(05). සුදුසු ලචන ඡයොදා ආප්ඡ ෝඳඡේ වම්පර්ණවා ාර්නන
I. ්ග මනා

මතු රැඡානා

II. ිළු ණු

දිය ඡනොවැඡල්
(කුණු 2×2 =04)

(06). ගැෂඡඳන ඡවේ යා ාර්නන
I. ාරදර ිළ ාරදර

ලැල්ල ාරම්

II. ඡගෞරලය නැතිල යාම

ඡාොඡර් ිළ

III. අනලය විවන ර

මඡර්

වායම ගියා
(කුණු 1×3 =03)

(07). ඳශ වශ්න ාවිඡේ තු්නලන ඳදය ලිය්නන
ඡාඡත් ඡගොයම් ාඳනල දැ්න

අඳශ

ගවයි ඡුරය ඡවො ඡව ඡුරාු 
ාඳමු ාඳමු ඳද ාඡ

ශ
ශනිා

(කුණු 1×2 =02)

(08). හිවන ැන සුදුසු යුග ඳදය ලිය්නන
ඡශ

දලඡවේ අඡප් නිලඡවේ දානමය ිළංාමත  ඳැලැත්ඡලයි
යමි්න සියලු ඡේ ඡවොයා ුයි අශ
ඳදව් ාෂශ අත ාා ඔවු්න

ාෂාය

ාත් ා ුඩු

ාැවිලි

අම්මා එශා
්දවිය
ලලි්න වංග්රශ

ඡගන ඒම ා ිළ ගිඡේ ය
(කුණු 2×5 =10)
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(09). නිලැරදි අකුර ඡයොදා හිවන ැ්න පුරල්නන
I. ච්නද්ර ග්රශ
II. ා
III. ඳැර

යත  සිදුල්නඡ්න ඳවඡෂොවනලා ඡඳෝය දිනා ය
ගුණවා වැකීම ්තුම් ගුණවායකි
රජලු  වමුදුු  ුඳු ලැව් ැනුශ

IV. දුටුගැමුණු රජතුමා ඡරේන

සිංශ නරඳතිඡයකි

V. සිසු්න විසි්න ප්රනන සියල් ම වාර්ථාල ිළ

තුු  වඳයන දී

(කුණු 2×5 =10)

(10). සුදුසු විරාම කුණු ඡයොද්නන
I. ඇයි ඡමොාත  ද ාාරණවාය
II. ර්නමැණිඡා නංගිඡය දලල් ඇඹු ඡල්සිඡය්න ුැරි ඡලයි

(කුණු 2×2 =04)

(11). ප්රාණවාලා බ නාම ඳද ඳමණවාත  ඡයදී ඇති ිළිතතුර ඡ ෝර්නන
I. ගව, ඡගය, ඡව්යා, ඉබ්ුා

II. ශියයා,

ාරාවී, ඉබ්ුා, ශාලා

III. ඇව, අ , ාන, අලියා
(12). වනත්රී ලිංග නාම ඳද ඳමණවාත  ඡයදී ඇති ිළිතතුර ඡ ෝර්නන
I. ලවුා, ඇති්නන, ගුු තුමී, නැ්නදා

II. ආච්චි, නංගි, අම්මා, අත ාා

III. අශව, කිරිල්ලී, ගඟ, ඡා
(13). ඒාලචන නාම ඳද ඳමණවාත  ඡයදී ඇති ිළිතතුර ඡ ෝර්නන
I. ඡගොවියා, අලි, ගවන, ම

II. ඡගොවියා, නරියා, ගලයා, ඡලඡෂ්නදා

III. නරියා, ගලයා, ිළ්නතර, ඳත් ර
(14). ඒාලචන ක්රියා ඳද ඳමණවාත  ඇතුෂත් ිළිතතුර ඡ ෝර්නන
I. ඡාො යි, ලියති, ලියමු, ලීඡව්ය

II. ුයි, න යි, ගවයි, දුලයි

III. න ති, පීනති, දුලයි, දුලමි
(15). මුර්ධජ අත රයත  ඇතුෂත් ඡනොලන ලචනය යටි්න ඉරත  අඳි්නන
I. ඳණිවි ය

II. ඡදොෂශ

III. පුු 

IV. මිත්රයා
(කුණු 2×5 =10)

(16). අතී ාා ක්රියාඳද ඡයොදා ලාාය වම්පර්ණවා ාර්නන
I. නැ්නදා රූඳලාහිනිය
II.

ාත් ා ජංගම දුරා නයත  මි දී

III. අිළ ගල් ාඡව් සි රුර් යාය ඡදව ුා
IV. මම දෑාැත් ත  ඡගන ඡා
V. ඡගොවිඡයෝ ඡගොයම් ාඳා අලව්න

(කුණු 1×5 =05)
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(17). ුවචලචනය ශරලා ලිය්නන
I. මම ඡඳරශැර ුැලීම ගිඡයමි
II. කුු ල්ා ාෑම ඡවොයා ිළයාවර ාරයි
III. ඇ ා ාරඬුල රැඡගන ඡඳරශැඡර් ගම්න ාරයි
IV. ගව සුෂඟි්න ඇද ලැඡ යි
V. ලැේදා මුල්න මැු ඡව් ය
(කුණු 2×5 =10)

(18). ඳශ දී ඇති ාවිඡේ අදශව ඔඡබ් ලචනඡය්න ලිය්නන
කිසි වි ා අවල
මුළු දලව නිති

නැතී
ඡලඡශඡවතී

නර්න ඡම්න ගැටුමත 
එාා ඡම්න වැම

නැතී
ලැජඡඹතී

(කුණු 1×5 =05)

(19). ලරශ්න තුිත්න ගැෂඡඳන ලචනය ඡ ෝරා හිවන ැ්න පුරල්නන
I. ාරන ද

(ා, ාෂ)

ාාය
II. ාැය

(ලනය, ලණවාය)

තුලාය

(කුණු 1×2 =02)

(20). ඳශ දී ඇති මා ෘාා අතුරි්න එාත  ඡ ෝරාඡගන නිර්මාණවාාත්මා ලග්නති 5ත  ලිය්නන
I. ගවනලැල් අඡප් මිතුඡරෝ ය
II. අඡප් කුඹුඡර් ඡගොයම් ාඳ්නඡ්න ඡශ යි
III. ජය වම්ඳ කි
IV. මම ාඩිවර මී මැවනඡවත  ඡලමි
V. “ඡජෝ්න ඡොගී ඡුයාර්ඩ්” මශ ා

(කුණු 2×5 =10)

4

මතුගම අධයාඳන ාාඳය

