
 

 

 

2020.04.20 හා 21 

 පෙළ පෙොත 14 ෙොඩම “රබන් වයමු ප  ෝංතො”  කියවො ඒ ඇසුපරන් පිළිතුරු ලියන්න 

01. ෙහත ප්රකාො  තතයය න් “  ”  ලකුණ  අතතය න් “” වරහන් තුළ පයො න්න. 

i. මහ රබොන බෝංකු රබොන පලත   හඳුන්වයි.   (     ) 

ii. රබන් ෙ  ගොයනපේදී රබන් වයන්පන් නැත.   (     ) 

iii. අත් රබොන විරිඳු ගොයනපේදි පයො ො ගනී.  (     ) 

iv. තම කා්ෙනය වී රබොපන් නො ය හට ගනී.  (     ) 

v. ආගමිකා උත්තව වලදී රබන් වො නය කාරයි.  (     ) 

 

02. ෙහත රබන් ෙ  ත්ූර්ණ කාරන්න. 

i. ගපෙන් එපගොඩ ............................................................... 

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

තකා ප ොෝං ........................................................................ 

තකා ප ොෝං ......................................................................... 

 

ii. වමත හුරුයි ප  ෝංතො 

........................................................................................ 
වමත හුරුයි  කුණ හුරුයි 

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

 

iii. ........................................................................................... 
ගිනි කුකුළන් ෙත් ප නයි 

........................................................................................... 
උනුත් එක්කා ලත්තනයි 

 

iv. රෑන  ගිරවු  නටපතයි ගුඳෝං ගු  

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

පේර ප ොඩ් වැපටපතයි. 

 

 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 
නම / අංකය : ......................................................  
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03. ඔබත් රබන් ෙ යක් නිර්මොණය කාරන්න.  
 

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

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

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

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

 2020.04.21 හා 24 

චරිතාශ් ෝපිත කතා 

01. හිත්තැන් වලට සුදුසු ෙ  පත රො ලියන්න. 

වෛද්යෛ යා 

 

i. පර ගීන් ...............................කිරීම මපේ රොජකාොරියයි. 

ii. ජීවිත සිය හත් ගණනක් .................................. මට හැකියොව තිපේ. 

iii. ඖෂධ හො එන්නත් ආදිය නිසි පේලොවට පර ගීන්ට ලබො දීමට මම 

............................. ලබො ප මි. 

iv. පර හපේ පත්වය කාරන ..................................... මට තහොය ලබො ප යි. 

v. පව  ......................................... මට නැතිවම බැරි උෙකාරණයකි. 

vi. දිවො රෑ පනොබලො ........................................ සුවෙත් කිරීමට මො කාැෙ විය යුතු 

ය. 

 

(පහදියන්/ උෙප ත්/ සුවෙත්/පර ගීන්/ පේරො ගැනීමට/නළොව) 

 

ශ් ාලිසේ නිලධාරියා 

i. මපේ නිල ............................................ කාොකි ෙැහැපයන් යුක්ත ය. 

ii. ඊට මිනිසුන් වි ොල ..............................................  ක්වති. 

iii. තෑම විටම ............................................. ආරක්ෂො කිරීම මපේ වගකීමයි. 

iv. මම රපේ .................................................... පවනුපවන් නිතර කාටයුතු 

කාරනවො. 

v. ඇතැ් රොජකාොරී ඉටු කිරීප්දී අපේ ............................................ෙවො 

අවධොනයට ලක් පවයි. 

vi. වැරදි කාරන ............................................ නීතිය ඉදිරියට පගන ඒමට මම 

කාටයුතු කාරනවො. 
(නීතිය හො තොමය/ජීවිත/ඇදුම/ආරක්ෂොව/පගෞරවයක්/පුද්ගලයින්) 
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2020.04.27 හා 28 

 පෙළ පෙොපත් “පුෝංචි උනත් පුෝංචි අෙට හිතන්න පුළුවන්” ෙොඩම පහොදින් කියවො පිළිතුරු 

ලියන්න. 

i. විල ලෙ ප නිපේ ජයතකා පි්පේ කාවු ?  
................................................................................................ 

ii. ඇතින්නට පුතො ගැන පතොරතුරු කියන්නට ගිපේ කාවු ? 
................................................................................................ 

iii. ඇත් ෙැටවො පේරො ගැනීමට ඇතින්නිය පයො ො ගත්පත් කුමක් ? 
.............................................................................................. 

iv. වතුර බැත යොමට කාොණුව කාැපුපේ කාවු ? 
............................................................................................. 

v. ඇත් ෙැටියො වතුරට බැත්පත් කුමකාට ? 
.................................................................................................. 

 

02. පමහි ඇත් ෙැටවො පේරො ගන්නො ආකාොරය චිත්රයට නගන්න. 

03. පමමගින් ඔබට ලබො ගත හැකි උෙපද් යක් ලියන්න. 

 

 

2020.04.29 හා 30 

01. පෙළ පෙොපත් 9 ෙොඩම නුවණැති නොයකායො කාතන් රය කියවො පිළිතුරු ලියන්න. 

 

i. ෙොඩප් අවපබ ධය පකාොටපත් ප්ර ්න 05 කාට තහ ක්රියොකාොරකා් 1 2 හො ස තඳහො 

පිලිතුරු ලියන්න. 

 

2020.05.04 හා 05 

 ෙහත තඳහන් වොකාය හරින් “√”  ලකුන  වැරදි න් “X “  ලකුණ  වරහන තුළ 

පයො න්න. 

i.  ගැේනොයකායො  විමසිලිමත් බවින් යුක්ත ඥොනවන්ත අපයකි. (      ) 

ii. අඹ ගත මිහිරි වූත් විෂ රහිත ගතක් බව ගැේ නොයකායො  ැන ගත්පත්ය    (      ) 

iii. ගැේ නොයකායොපේ ඥොනවන්ත බව නිතො සිදු වීමට ගිය උෙද්රවපයන්  ගැේ 

කාණ්ඩොයම පේරුනි.         (      ) 

iv. මිය ගිය පිරිතපේ වත්තුව රැපගන යොමට ෙැමිනිපේ අතල ග් වැසිපය  ය     (      ) 

v. පගඩි අනුභව කාළ අයට වමනය කාරවො ඖෂධ ලබො ප න ලදී.      (      ) 
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02. ෙහත  ැක්පවන වචන පයො ො අර්ථවත් වොකාය බැගින් පයො ො ලියන්න. 

i. ඖෂධ 

ii. පවළඳොම 

iii. අනුභවය 

iv. වෘක්ෂය 

v. භොණ්ඩ 

vi. ප්රපද් ය 

vii. ෙරීක්ෂො 

viii. විත්මයට 

 

 

2020.05.06 

01. පෙළ පෙොපත් 11 ෙොඩම පහොඳින් කියවො පත්රවිලි ෙොඩ් කාර ගන්න. 

02. ඔබ එම ෙොඩමින් හො වැඩිහිටියන්පගන් අතො ෙහත තඳහන් පත්රවිලි වර්ග වලට අයත්   

       පත්රවිලි 05 බැගින් ලියන්න 

i. තරල පත්රවිලි 

ii. තුන් පත්රවිලි 

iii. ෙ  පෙරළි 

iv. පත්රවිලි කාවි 
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