
 

 

 

01. පිල්ලම නම් කරන්න. දී ඇති උදාහරණ අනුව වගුව සම්ූර්ණ කරන්න. 

ශබ්දය පිල්ලම වචන 
  ද ස ව ග 

ආ ාා - ඇලපිල්ල දාරය සාලය වාරය ගාල 
ඇ      
ඈ      
ඉ      
ඊ      
උ      
ඌ      
එ      
ඒ      
ොඑ      
ඔ      
ඕ      
ඖ      

 

02. ෙම් දින වල මුළු ෙලාව පුරා පැතිර යන්  Covid – 19 ෙහවත් ෙකාෙරෝනා ෙරෝගෙයන් ඔබ 

හා ඔෙබ් පවුල ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබට අනුගමනය කළ හැකි ෙේවල් දැක්ෙවන චිත්ර 

කතාවක් ෙගාඩ නගන්න. 

 

03. දී ඇති අකුරට අදාල වචන ෙයාදා වගුව සම්ූර්ණ කරන්න. 

අකුර ගැහැණු පිරිමි මල් පලතුරු සත්තු ගම් 
ක කමනි ෙකෝසල කඩුපුල් කජු කපුටා කතරගම 
ර       
ද       
ප       

 

04. ෙපළ ෙපාෙත් මුල් පාඩම් පහ කියවා තිත, ෙකාමාව, ප්රශනනාර්ථ  ලකුණ,ිසසනමයාදී ලකුණ 

හා යුගල උඩු ෙකාමාව ෙයදුනු වැකි 03 බැගින් ලියන්න. (එක් ිසරාම ලකුණකට වැකි 03 

ක් ලිිසය යුතුය.) 
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05. දින 05ක් ගුවන් ිසදුලිය ෙහෝ රූපවාහිනිෙේ ප්රධාාන ප්රවතත්ති ිසකාශනයට සවන් දී වගුව 

සම්ූර්ණ කරන්න. 

දිනය ප්රවතත්තිය ලබා ගත් මාධාය 
හා ෙේලාව 

ප්රවතත්තිය 

2020.03.26 ජාතික රූපවාහිනිය 
ප.ව. 12.30 

දිවයින පුරා බලපැවැත්ෙවන 
ඇඳිරි නීතිය අද දින ෙප.ව. 
6.00 ට ලිහිල් ෙකරිණි. 

 

06. පහත මාතතකා වලින් කැමති ෙත්මාවක් යටෙත් චරිතාෙරෝපිතව වැකි 06 ක් ලියන්න. 

 මම ගුවන් නියමුෙවක් 

 මම ෙල්ඛකෙයක් 

 මම ෙගාිස මහෙතක් 

07.  4 ෙරනණිය ංහලහල ෙපළ ෙපාෙත් 12 පාඩම ෙහාඳින් කියවන්න. ඒ ඇරිරින් පිතුතුරු 

ලියන්න. 

i. ප්රසනතාව පිරුළු යනු ෙමානවාද? 

ii. එම පාඩෙම් සඳහන් ප්රසනතාව පිරුළු 05 ක් සහ ඔබ ෙපාත පත කියවා ෙසායා 

ගන්නා ලද ප්රසනතාව පිරුළු 05 ක් ලියන්න. 

08. ඔබ නිවෙසන ගත කරන ෙම් නිවාඩු කාලය තුළ ලබාගත් රින්දර අේදැකීමක් ඇරිෙරන් 

ගීතයක් ෙහෝ චිත්රයක් නිර්මාණ කරන්න. 

09. ිසයලි මල් ෙකාළ ෙහෝ අමු ශාක පත්ර වල නාරි  (අ්චුගගසා) මගින් රිබ පැතුම් පතකට රිදුරි 

නිර්මාණයක් කරන්න. 

10. ෙපළ ෙපාත ෙහෝ ඔබ කැමති ඕනෑම ෙපාතක් කියවා  

i. ගැට පිල්ල ෙයදුණු වචන 10 ක් ලියන්න 

ii. ෙකාම්ුව හා ගයනු කිත් ෙයදුණු වචන 10 ක් ලියන්න 

iii. ෙකාම්ු ෙදක ෙයදුණු වචන 10 ක් ලියන්න 

 

 ෙමම පැවරුම් පිතුෙවළට හා පිරිංදුව නිම කිරීමට පිටු 40 ක තනිරූල් ෙපාතක් භාිසත 

කරන්න. 

 පාසල පටන් ගත් පරි ඔෙබ් ගුරුතුමියට/ගුරුතුමාට ඒවා ලබා දී  ඔබට හිමි තිතුණය ලබා 

ගන්න. 

 

- නිවාඩුව අර්ථ වත්ව ගත කරමු  - 
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