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02. යා කරන්න.
1. එනදු ඌර්

03.

උළේළදු?

2. නාන් උළේදළේ

දේණ්ණඩුමා?

3. උංගළුක්කු පාල්

කණ්ණඩි

4. පාඩසාලල එංදේ

වරලාමා?

1.
2.
3.
4.
5.

අ .......මට්ටම්
කා.......ම්
න........බන්
පු........තහම්
ව......ගි

6.
7.
8.
9.
10.

අ......පර්
පා.......සාලල
මා.......වන්
දේ........ඩුම්
ප.......ල ච

04. දේරුම ලියන්න.
1.
2.
3.
4.
5.

තාේතා
පූලන
කිළි
දේරුන්දු නිලලයම්
සිවේපු

6. තණ්ණීර්
7. ලවේිසාලල
8. ආසිරිලය
9. පන්දු
10. වාලළේපළම්

05. යා කරන්න.
1. නාන්

මට

2. නංගළේ

මම

3. උංගළේ

මදේ

4. එනදු

ඔදේ

5. එනක්කු

ඔබදේ
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06. විධාන වල දේරුම ලියන්න.
1. මුන්නාල් වාරුංගළේ - ...................................................................................
2. ඉංදේ පාරුංගළේ

- ...................................................................................

3. පින්නාල් දපෝංගළේ

- ...................................................................................

4. දපන්සිලල එඩුංගළේ - ...................................................................................
5. අංදේ පාරුංගඵළේ

07. රූපය අදින්න.
අලිේපු

- ...................................................................................

මාම්පළම්

08. වාකය වල දේරුම ලියන්න.
1. නාන් පාට්ි

කදිලර

කිළි

පට්ටම්

- ...........................................................................

2. තාපල් කාරියාලයම් එංදේ - ............................................................................
3. අණ්ණණා වංගි ඉංදේ

- ............................................................................

4. එනදු වයදු ඔන්බදු

- ...........................................................................

5. නාන් නල්ල සුහම්

- ...........................................................................
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09. වාකය කියවා අොළ පින්තූරරය අදින්න.
1. මඤේජල් දපන්සිල්

2. නල නිරම් දබෝේතල්

2. සිවේපු පූ

4. කරුේපු කාහම්

09. පහත ප්රශ්ේනවලට ඔබ දෙන පිළිුරු ලියන්න.
1. උංගළේ වයදු එේතලන?
.......................................................................................
2. උංගළේ පාඩසාලල දපයර් එන්න?
.........................................................................................
10.යා කරන්න.
1.
2.
3.
4.
5.

මල්ලිලහ
අලිේපූ
අදිෆර් කාරියාලයම්
මලසලකූඩම්
නූලහම්

වැසිකිළිය
පුසේතකාලය
පිච්ච
විදුහල්පි කාර්යාලය
ඔලු

11.දේරුම ලියන්න.
1.නාන් උළේදළේ වරලාමා?
................................................................................................
2.නාන් දවළිදේ දපෝහලාමා?
................................................................................................
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04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්න.
1.බේ

I.පයරු

II. දසෝරු

2.ඔබදේ

I.උංගළේ

II. එනදු

3.පන්ිය

I.වරිලස

II.වහුේපු

4.සීයා

I.පාට්ි

II.පාට්ටන්
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