
 

 

 

01 වන ක ොටක ේ 1වන ප්රශ්ේනද,  0  වන ක ොටක ේ   3 ප්රශ්ේන , තුළුවව ප්රශ්ේන හක ට 

පිළිුළරු  හදන්න.  

01 ක ොටස 

01) . එක්  එක් ප්රශ්ේනදට වාෝම  ැළපකහන පිළිුළරු ක ෝරන්න. 
එහි අං ද වරකන ුළප ලිදන්න. 

1.1)මූර්ධජ අක්ෂර හම ණක් තුළප් වරනද ක ෝරන්න. 

1.   ච ට.  හ 

2. හ ඵ බ භ ම  

3. ට ඨ ා ඪ ණ 

4. ච ඡ ජ ඣ  ඤ 

5.   ථ , ධ න                                                                                (.......) 

1. )නිවළරදි අක්ෂර විනයො ද  හි  හ, කේළිද  ක ෝරන්න. 

1. ධොර්ිෂේඨ    ං ේ රණ   වයංැයොර්ථ   ප්ර යොවක ෝ න 

2. ධර්ිෂේඨ    ං ේ රණ   වයංැයොර්ථ   ප්ර යවක ෝ න  

3. ධර්ිෂේඨ    ං ේ රණ   වයොංැයොර්ථ   ප්ර යොවක ෝ න 

4. ධොර්ිෂේඨ    ං ේ රන   වයංැයොර්ථ   ප්ර යවක ෝ න  

5. ධර්ිෂේඨ    ං ේ රන   වයංැයොර්ථ   ප්ර යොවක ෝ න                        (.......) 

1.3)අ ොරොදි පිළිකව  අනුව නිවළරදිව ලිදො තති හ,  කේළිද  ක ෝරන්න. 

1. හිඟුර   වම්බටු  හක ෝප  ම ෑ රල් 

2. අර්ථොහල්   ොරණ   පුහුල්  නිවිති 

3. ක ොහි     නබටු  කනෝක ෝල්  ම ල්කැෝවො 

4. අවර ම ෑ  ,ඹ    රවි   ක,ල් 

5. බණ්ාක් ො    ළරට්  වළටක ොලු ම ඤේඤක් ො                                     (.......) 

1.4)හක   ,කන් ප්ර ොශ් අුළකරන් නිරව,ය ප්ර ොශ්ද ක ෝරන්න 

1. ‘ශ්’ දනු මූර්ධජ අක්ෂරදකි. 

2. ‘රැ’ අක්ෂරකේ පිල් ම  වනුකේ හොපිල් ද. 

3. ‘ක ෞ’ අක්ෂරකේ ,ළක්කවන  ංකක් දවන්කන් ැළටද  හි  ත පිල් යි. 

4. ‘ෆ’ ඌෂේම  අක්ෂරදක් කේ. 

5. ‘ඣ’ නොසි ය අක්ෂරදක් කේ.                                                            (......) 
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1.5)එකිකන ට අනුරූහ වන ක ේ වචන කදදී තති වරණද  ක ෝරන්න. 

1. ,ප,ො ම ළදුර   ේවභොව ධර්ම ද  ධර්ම ද්වීහද   , ම ා  

2. කබෞද්වධ ,රුවො   , ම ණ්ා ද   ොහි ය ැ   ෟෂෞෂධ යදන 

3. ප්රදීහ එළිද  බ ේ ඥොනද   දුන් අරන  ධර්ම  හකන 

4. ධර්ම  දිවයින  ක ොවුල් කූජනද  කේම  හකන   දුන් රු  

5. නී  කන්ත්ර  ම ළදි වි,යො ද  නිර්ව,ය පිළිුළර  වි,යො ,ළනුම                           (.....) 

 

1.6) ් ම  වචන හම ණක් කදදී තති වරණද ක ෝරන්න. 

1. ධර්ම   රු   කම්ඝ  ප්රදීහ 

2. භවද  ම ෞැ  බ   ැජ 

3. වර්ෂො  අභිධර්ම ද  සිසි   අක්ි 

4. දිවය  ම නුෂය  පුව්  ප්රඥදොව 

5. ප්රදීහද  හොඨශ්ො ො  ප්රොතිකොරද  ප්රභොව                                                      (......) 

1.7) ්භව වචන හම ණක් කදදී තති වරණද ක ෝරන්න. 

1. අරු්  ,කම්  හළ,කුණු  ිනි ේ 

2. ධර්ම   ිනි ේ  ,ක්ෂණ  පූර්ව 

3. ැම්ීර  ත්රිපිට   පිළි  ර  ැොන්ධර්ව 

4. අභිකෂේ   ැජ  සුැන්ධ  වළසි ම ද 

5. අක ේදොනද  පිරි් ක,සුම   බුද්වධරශ්ේිද  රොජොඥොව                                   (......) 

 

1.8) ර්ම    ම්බන්ධ  අවධි   ම්ප්ර,ොන දන විභක්තිව ට අද්  ම ො  හ, පිළිකවලින් 

තුළප් වරණද ක ෝරන්න. 

1. වළා රු  බිගුන,  ිහිදුම්  පින්බ් 

2. ක,ේ,්  හරහටු  ක ොරබිද  කිරිබ් 

3. ක ොරබිද  හරවළා  රන් ම්   ම් රු 

4. බවදු   රජපිරි ේ  ,ාදම් රු  අක ේවළසි 

5. කේහ ේ  ක ල්පිළිම    ළඹිලික ල්  ත්,ප                                              (.....) 

 

 

 

 



 

1.9) ෘ,න් දක් කනොවන හ,දක් අන් ර්ැ  වරණද ක ෝරන්න. 

1. ලිදවිලි  කළඩිලි  ම ළරීම්  නළටුම් 

2. කාන්නො  නටන්නො  දුවන්නො  බ න්නො 

3. ැදන්නී  දුවන්නී. වදින්න  කාන්නී 

4. හළනිලි  කහවිලි   ළවිලි  දිවිලි 

5. නළටුම්  ැළයුම්  ලියුම්  වළයුම්                                                               (......) 

 

1.10)හක   ,කන් යද්වධෘ   ,  ුව අකුකරන් මුද්රි  හ, අද් රිදො වර්ැ පිළිකවලින් 

,ක්වො තති වරණද ක ෝරන්න. 

I. තකපන් වුළර කෙන වැො බිම්  රු ොර  රැ් ක්ද. 

II. වඩිනු මැනවි පු,සුන ම  ට ක,විදුකන්. 

III. ක ා සුවවූවක ොත් විභොැදට ඉදිරිහ් වනු ත . 

IV. ,රුවන්  වො කහොපව ක ොටවන්නොය. 

1. අ ම්භොවය රිදො  ිර රිදො  ප්රකදෝජය රිදො  පූර්ව රිදො 

2. ප්රකදෝජය රිදො  අ ම්භොවය රිදො විධි රිදො  පූර්ව රිදො 

3. පූර්ව රිදො  විධි රිදො  අ ම්භොවය රිදො  ප්රකදෝජය රිදො 

4. විධි රිදො  ප්රකදෝජය රිදො  අ ම්භොවය රිදො  පූර්ව රිදො 

5. විධි රිදො  අ ම්භොවය රිදො  පූර්ව රිදො  ප්රකදෝජය රිදො                        (......) 

 

1.11) ්ධි දක් කනොවන හ,දක් අන් ර්ැ  වරණද ක ෝරන්න. 

1.  ොවණයො   ොහි ය  ම ොූර්ය   ොම ොර්ථය 

2. කහොඩිති   ළටිති  බටිති  බදිති 

3. ක,නි   ක ෞකි   කනති   ශ්ොරීරි  

4. ය,ොර්ව  විශ්ො ්ව   ්්ව  සුන්,ර්ව 

5. ,ළකළි  නළ ති  දිැළසි  නළවි                                                           (......) 

 

1.1 )යහ ර්ැදක් කදදී කනොම ළති හ,දක්  හි  හ, කේළිද ක ෝරන්න. 

1. හරොජද  හරොභව  හරොධීන  හරොවර් නද 

2. අහකීර්තිද  අහචොර අහවො,ද  අහකො  

3. වි ෘතිද  විැම නද  විජි ද  විග්රකද 

4. අනුග්රකද  අනුක්රම බිද  අනුකූ   අනු රණද 

5. ප්රති ර්ම   ප්රතිැම නද  ප්රතිඥොව  ප්රතිරොවද                                       (......) 



 

1.13)නිහො දක් කනොවන හ,දක් අන් ර්ැ  වරණද ක ෝරන්න. 

1. ක ොප  කබො   එම්බො   ක ොකම ෝ 

2. විනො  ි   ුළරු  පිණි  

3. වකො  කනො  ො  ඉදුරො  ක ොදුරො 

4. ෟකකේ  අකකෝ  අකහොයි  අකන්  

5. ඉතින්  ඉක්බිති  නිති  හසුව                                                                (......) 

 

1.14)“අධයොහන අමොත්යංශය හො ල් සිසුන්කේ කසෞන්දර්ය්යය   ො කළකිදොවන් ෟේ 

නළංීම ට සියපත් නම් වළා ටකක් ආරම්භ  රන  දී” දන වොක යකදහි වචන කදදී 
තති පිළිකවප අනුව  ,  ුව අකුරින් මුද්රි  හ, අද්වන්කන්  වර වයො රණ අංැද ට 

,? 

1.  ම ො    ද්වධි    න්ධි 

2.  න්ධි   ම ො    ද්වධි  

3.  ද්වධි    ම ො    න්ධි 

4.  න්ධි   ද්වධි    ම ො  

5.  ම ො    න්ධි   ද්වධි                                                                                 (.....) 

 

1.15) ම ොන වයො රණ  ක්ෂණ නිරූහණද  රන රිදොරූහ  හි  වරණද ක ෝරන්න. 

1.  ර න්න  තවි, තවි,  දිේකේද  නළගුකණෝද 

2. නටන්නිද  නටන ද්වදීද  ැදන්නීද  ැළයුවොද 

3. වළටුකණෝ  දිේකවෝ  ැළහුකවෝ  කිේකවෝද 

4. නටින්  දුවින්  ලිදන්නීද  බ න්නීද 

5. එන්න  දන්න  දුවන්න  ලිදන්න                                                         (.....) 

 

1.16) ම ො  කනොවන හ,දක් අන් ර්ැ  වරණද ක ෝරන්න. 

1.  ුවක ොඩිද  අනුවන  ,ෑ   දුසිරි  

2. පින්බ්  ක,ේ,්  ක ොරබිද  රජපිරි ේ 

3. ම  වි  නොකම නවිද  , බ   තිකන් 

4. අඹු ළි  ැ්කුරු  අගුණ  සුදුත ො 

5. ගු්ති තදුර    ක ල්  අ් ම්                                                       (.....) 

 



 

 

1.17)එ ම  වර්ැදට අද් හ, අන් ර්ැ  වරණද ක ෝරන්න. 

1. බුදුකුරු  පිළිුළරු  පිනළති  හඩිුළම ො 

2. ිහින්  ද   ම්හ ො  ැංවුළර  ක ොකපොම්පුර 

3.  ටුව   විදවුල්  ගිනිදම්  ක,වුර 

4. ,ාදම්  අ් ම්   ම්ම    ගිනිදම් 

5. වකටොර  ම ෑ   ම කකසුරු  රුපුකනො,                                                         (......)         

 

1.18)වයො රණොනුකූ ව කනොැළපකහන හ,දක්  හි  වරණද ක ෝරන්න. 

1. යදුල්  අබිම න්  නිම ල්   ුළට 

2. භික්ූන්   ීන්  කිවිදිද    ම් රුවකු 

3. ,ාදම්  දුේහ්  ිහිදුම්  නිරවුල් 

4. රකියි  වළකටයි  හළක යි  බළබකපයි 

5. වදුකරක්  කේකදක්  යකු ේක ක්  කුකුකපක්                                             (......) 

 

1.19)වයො රණොනුකූ ව නිවළරදි වළකිද ක ෝරන්න. 

1. ගුරුවරකදක් කො පම කදක් විදුකල්හති කමුකවයි. 

2. ැංැොවක් ක ොබො ,කම  අ ං ොර  රති’යි  විකදෝ කිදති. 

3. ත ළම් රීතිහු කවන ේ ී ත . 

4. නිළිදන් දිනහ ො ම  රංැන අභයො ව  කදදීම  ම ළනවි. 

5. සිදලු  ොම ොජි දන් කම් නිකේ,නද පිළිැනි්වො.                                    (......) 

                     

1. 0)කල්ඛන වයොකොරදට වාෝම  සුදුසු වො යද  හි  වරණද ක ෝරන්න. 

1. අපි  ම ැ යරණ කනොවන්න. 

2. ප්රම ො, වුකේ කම ො , ? 

3. අපි වරප්ර ො,  බො තිකේ ,? 

4. ම ො ගී ැදනු ෟබ අ ො තිකේ ,? 

5. අපි කළම ,ො අවං  ීම  කදකකකි.                                                            (......) 

 

  

 



 

02 ක ොටස 

කම ම  ක ොටසින්   3 ප්රශ්ේන තුළුවව ප්රශ්ේන ක ර ට හම ණක් පිළිුළරු  හදන්න. 

(0 ). අ) හක   ,කන් හොඨද කිදවො අ ො තති ප්රශ්ේනව ට පිළිුළරු  හදන්න. 

                                                යුකරෝහොනු ශිෂේටොචොරදන්හි කම න්ම  රි:පුපු:පු හපමු වර්ෂ 

 කස්ර කේදී ආසිදොකේ හකප වූ හින්දු  කබෞද්වධ  හර්සිදොනු ක ොරොෂේර ශිෂේටොචොරදන් 

විසින් , යු, නීතිදට අනුව රිදො  ර තති බවට පුරොවෘ්   ොක්ි එම ටද. ය,ොකරණ 

වශ්කදන් ම කො භොර කේ එන “ම නු” පිළිබ, වෘ ොන් දට අනුව යුද්වධකේදී කකේවොකදකු 

විසින් කනො ප යුුළ ,ෑ දළයි  ,කන්  ප කද්ව නූ න යුැදට , අ,ොපද. ෟහු ,ක්වන 

ආ ොරදට කකේවොකදකු විසින්  ම ොට දට්වන්නොවූ කකෝ අේබැො  වූ  ුළකරකු ඝො නද 

කනො ප යුුළද. ුළවො  රුවන් සුවහ් කිරීකම න් හසුව  ම න්කේ රටට දළවිද යුුළද. 

 ව, ම කො භොර ද ,ක්වන අන්,ම ට ත ළම් ආයුධ භොවි ද ,  කනම්ද. ය,ොකරණදක් 

වශ්කදන් තවුුවම්  ටු කකෝ විෂ කහවූ  ආයුධ භොවි ද  කනම්ද. ගිනි තවිලූ හීකදන් 

විදීම  ,  කනම්ද. යුද්වධද පිළිබ,ව ඉන්දිදොනු රජුන් පිළිහළදි නීතිව ට කකො,ම  

ය,ොරණදකි.කම ෞර්ද අදිරොජයකේ අකශ්ෝ  රජු හළනවූ නීතිදකින් කැනකළර ,ළක්විද 

කළ . ධර්ම ොකශ්ෝ  රජුකේ එක් විධොනදක් වූකේ යුද්වධකේදී ුළවො වූවන්ට් ෟවුන්ට 

 ෝුළ  ේහොදම්  රන ආැි   නයො කකෝ,රිදන්ට් ැරු  ප යුුළ බවයි. 

                                                       ග්රී  ශිෂේඨොචොරද හළවති යුැකේදී්  ඉලිදඩ් කො 

කැෝම ර් ,ක්වන අන්,ම ට යුද්වධකේදී  ොධොරනෝම   නීති ත ළම් විට රිදෝම   විද. 

 ම ො ගිවිසුම් තති කිරීම  කම න්ම  ිද ගිද  ුළරොට වුව, කැෞරව ,ළක්ීම  ග්රී  යුැකේදී යු, 

නීතිදක් විද. ඒ නි ොම  ම කො තක ක් ළන්ාර් රජු හරොජි  වූවනට ම ොනුශි   

ආ ොරකදන්  ළ කූ අ ර ෟහුකේ විරුද්වධවොදිදො වූ කම්රිද ේ රජ හවු ට කො ක සු 

 ොන් ොවන්ට කැෞරවකදන්  ළ කූ බව්  ,කන්ද. එක ේ වුව, හළරණි ග්රී කේ හළවති 

යු, නීතිදට අනුව හරොජි   කකෝ අල් ො ැනු  ළබූ  ුළරො ජදොග්රොක දොකේ කද්වහපක් 

ක    ළ කූ කකයින් ෟහුකේ ම නොහද හරිදි එවළන්කනකු වක කු කිරීම  කකෝ ැො නද 

කිරීම  සිදු    කළ . 

 

I. යුද්වධ නීතිදට අනුව රිදො    ශිෂේඨොචොරදන් කම ොනවො, ? 

II. ම කො භොර කේ  ,කන් යු, නීති ක, ක් ලිදන්න. 

III. ම කො භොර කේ වූ  කනම් ආයුධ ක, ක් ලිදන්න. 

IV. ධර්ම ොකශ්ෝ  රජුකේ විධොනදන් කම ොනවො, ? 

V. ග්රි  යුැකේදි යුද්වධ නීතිද පිළිබ,ව අ,ක ේ ,ළක්වු ,ොර්ශ්නි දන් ක,ක,කනකු 

,ක්වන්න. 

VI. වක කු බවට හ්වූකේ  වුරුන් ,?                                                 ( කුණු 1 ) 

 



 

ආ) හක  ,ළක්කවන යද්වධෘ ද කිදවො  එහි වචන  ංඛොව ුළකනන්  එ ක් හම ණ වන ක ේ 

 ොරොංශ් ක ොට ලිදො  ොරොංශ්ද අැ වචන  ංඛොව ,  ,කන්  රන්න. 

                    ක ෝ කේ දුේහ්ම  ජන ොවකේ ජීවි  සුරක්ි ොව  කො ජීවන ම ට්ටම  

හරි රද සුරුකීම  කො  ම්බන්ධ තති බව හළකළදිලිද. හොරි රි  වි,යොඥයින් මුහුණ ක,න 

ඉ ො වළ,ැ් ප්රශ්ේන අුළකරන් එ ක් වනුකේ හෘථිවිකේ  ේවොභොවි   ම්හ් සීම ො ුළප 

ම ොනව සුභ ොධනද වළඩිදියුණු  රන්කන් ක ක ේ, දන්නයි.කම ම  යභක ෝක ොටි  

හළනදට වි දුම  විද කළක්කක් තිර ර  ංවර්ධනදයි. තිර ර  ංවර්ධනද දන කදදුම  කො 

අ,ක  ජනප්රිද වූකේ හරි රද කො  ජවර්ධනද පිළිබ, ජැ් ක ොි ම  විසින් 1987 දී 

නිකු්  ප අකේ කහොදු අනොැ ද නම් වොර් ොවක්  ම ැද. එකී වොර් ොකේ තිර ොර 

 ංවර්ධනද දන්න හළකළදිලි  ර තිබුකණ් අනොැ  හරම්හරොවන්හි අවශ්ය ොව ඉටු ර 

ැළනීකම් කළකිදොවට අවහිර කනො රින් වර් ම ොන අවශ්ය ො ඉටු ර ැළනීම  ක  ද. 

                     අහ කවන් ක  කින් එදට අර්ථ ,ළක්වුවකකෝ  ංවර්ධනද දනු 

ජන ොවකේ ජීවි  ය  ේ ම ට්ටම  ටද කැන ඒම ටද. ඒ අනුව තිර ර  ංවර්ධනද දනු 

ව ර කිහිහදක් කනොව හරම්හරො ැණනොවක් හවතින හරිදි කො ැළපකහන හරිදි ිනි ොකේ 

ජීවන ම ට්ටකම් ප්රැතිදක් තති කිරීම ද. එද අවං  ක සින්ම  සිදු කේ නම් තිර ර 

 ංවර්ධනකේ වොසි  ම ොජකේ වරප්ර ො,  බන කුාො  ණ්ාොදම ට කනොව සිදලුම  

ිනිසුන්ට  ළබිද යුුළද. කබොකකෝ ආර්ථි  වි,යොඥයින්ට අනුව ඉ ො දියුණු කො ඵ ,ොයි 

 ම ොජද ට දිගු ොලීන හරිණොම දන් කම න්ම  ජන ොවකැන් වළඩි ක ොට ක්  ංවර්ධනද 

 රනු  ,කො  ම්හ්  බොදීම  ,  ප කළකි එ ම  ම ොර්ැද ආර්ථි  වර්ධනදයි. 

                                                                                                        ( කුණු 15) 

 

(03). දී තති ම ො ෘ ොවලින් එ  ට අ,ොපව වචන 300-350 අ ර වන ක ේ 

විශ්ේකල්ෂණෝම  ව රචනොවක් වයො රණොනුකූ ව ලිදන්න. 

1. ම ්රවය කො නූ න  රුණ හරපුකර් අනොැ ද. 

2. ව ංැ  හළ රී දෑම  කො ඒවොට මුහුණ දීම . 

3. හොරම්හරි  යරුම දන් කො ඉහළරණි  ං ේ ෘතිද. 

4. කද්වශිද වශ්කදන්  ංවර්ධනද  රො දෑකම් වළ,ැ් ම . 

5. භොශ්ොව   ොහි යද කො ජනම ොධය නිසික   කළසිරීම . 

 

(04). අ). හක   ,කන් වො යව   ක,ො ේ  ළන් තක ෝ නි,ක ේ ක ොට ලිදන්න. 

1. යැුළන් රට අ කළරගිදකකෝ රටට ම ක් හොඩුවක් වනු නිද ද. 

2.  ොන් ොකවෝ නිර්භදව  අවං ව ක ේවද කිරීම ට  ළ,ීම  ම ළනවි. 

3.  ුළකරෝ  ටනින් හළරදුණ ක යි සිතූ ක ේනොකවෝ හ ො ගිදක. 

4. ශ්ක්රදො කකව්  ක ළ ේහු ක,විදන් පිරිවරො සිටියි. 



5.  භොහතිවරකදක්  කන ආධොර කබදීම ට හළිණ ත .   

ඉ). නිවළරදි වළකිදක් නිර්ම ොණද කිරීම   ,කො සුදුසු හ, වරකන් ුළළින් ක ෝරො ලිදන්න. 

1. දුම්රිද (ක ේව දන්/ ක ේව කදෝ) වළා වර්ජනද  රතියි (ම ගීහු/ ම ගීන්)  ළ  
 පක. 

2. (කුම ොරුළංැදන්/ කුම ොරුළංැකදෝ) ලියූ වයො රණ විවරණ වර් ම ොන(හොඨ කදෝ/ 

හොඨ දන්) කිදවති. 

3. (ශ්රී  ංකි කදෝ/ ශ්රී  ංකි දන්) සිදලු ක,නො (සිංක දන්/ සිංක කදෝ) කනොකවති. 

4. (ැොද දන්/ ැොද කදෝ) කබොකකෝ (ක,කනක්/ ක,කනකු) රොැධොරී  ංගී ද ප්රිද 
 රති. 

5. ,රුවන්කේ (ක,ම ොපිකදෝ/ ක,ම ොපිදන්) කහෝ කිදවන්කන් නම් (,රුකවෝ/ 
,රුවන්) , කහෝ කිදවති. 

(05). හක  ,ළක්කවන වො යව   ,  ුව අකුකරන් මුද්රි  හ,ව  වයො රණ අංැද ,ක්වො 

ත . ඒවොකදහි අනු අංැද ,ක්වන්න. 

1. හින්ූහු පැණිබත්  ම ැ   හළන් පූජොසනය ම    බො ක,විදන්ට පු, පූජො නද 

ම    බො කදවියන්ට පු, පූජො හව්වති.( හළණිබ් -  ම ො   පූජො නද-  න්ධි  

ක,විදන්ට- විභක්ති) 

2. සිගිති ,ළරිද තදුම  පුරොම ම ා  වරො කැන නැටුම් නටයි.(සිගිති- ද්වධි   ම -
නිහො  නළටුම්- ෘ,න් ) 

3. ෟහු ැම ට යද්දි කසකමන් වළ ේ  වැකටමින් තිබුණි.(දද්වදි-රිදො ක කම න්- 

විකශ්ේෂණ වළකටින්-රිදො) 

4. බටහිර අක  හිරු බළ දන තුරු නැණැති ,නන් (බටහිර- ම ො  ුළරු-
නිහො  නළණළති- න්ධි) 

5. ක ොරු රන්ිදී, මිණිබරණ කැන ප්රො ොරකයන් ගිදක.(රන්රිදී-
 ම ො  ිණිබරණ- න්ධි ප්රො ොරකදන්-විභක්ති) 

(06). අ). හක  ,ළක්කවන වො යව  හි ේ ළනට වාෝම  ැළපකහන හ,ද හක  වරකන 

ුළප දී තති හ, අුළකරන් ක ෝරො ලිදන්න. 

1. තදකේ චරි ද අන් අදට _______ විද. 

2. _______ ක   ජීවි දට මුහුණ දුන් ඈ දිරිද  ොන් ොවක් වූවොද. 

3. ශ්රී රොහු  හිිකදෝ _______ යු් ග්රන්ථි ක ොවට ,ොදො,  පක. 

4. _______ තීරණ ැ් රොජය නොද දො ජන ොව කේරොැ්ක්ද. 

5. කකදිදන්  ම  අයිතීන් දිනොැළනීම ට _______  රනු ත . 

(හොණ්ඩි යවකදන්/ ආ,ර්ශ්ව්/ යද්වකඝෝෂයි/ ූර,ර්ී/ බුද්වධිම ්)            ( කුණු 03) 

 

 



ආ). හක  ,ළක්කවන හ,  න්ධි  ර ලිදන්න. 

1. ගිරි + අැ  

2. ජොති + අනුරොැද 

3. බුද්වධි + ඉන්ද්රිද 

4. පින් + තති  

5. ීර + ය,ොර 

6.  ළට +  ම් 

ඉ).  ,  ුව අකුකරන් මුද්රි  හ,ව  විභක්තිද නම්  රන්න. 

1. ඉකරන් කක,න් එලිද අරන් තකපන් ක,ොකපන් සිසි  අරන් අපට කළදුණු ...... 

2. බුදුකන් බුදුපියොණකන් මනුසත් කදරණට පුනරොැම නද  ප ම ළනවි. 

3. ,ැ නෑ ඒ වකේ කිිදරුවන් මකේ.....                                           ( කුණු 03) 

 

ඊ). අවශ්ය  ළන්ව  විරොම   ක්ෂණ කදො,ො හක  ,ළක්කවන වො ය නළව  ලිදන්න. 

1.  ම ොජි   ොම ොජි වන් අ, දින රැ ේීම  හ ව  3 30ට රු ේීම  අව න්  රන බව 
,න්වි. 

2. ම ොකේ ක,ම ොපිදන් කට කුම ක් සිදුී ,ළයි අ ින් ෟ කාො වළටුනොද. 

3.   ර ව න ුළරු නිවන් ,කින ුළරු දන ගී ද ෟහු ක කම න් ිිණුකේද.  
                                                                                                   ( කුණු 03)   

ය). හක  ,ළක්කවන ප්ර ොශ්ව  එක් එක් ප්ර ෘති  ථනද වි ෘති  ථනද කරවො 

ලිදන්න. 

1. ම ම  ම ොකේ විෂද නිර්කද්වශ්ද ආවරණද  රි යි ගුරුුළම ො හළවසුකේද. 

2.  ම   ම න්කේ වැකීම  කො යුුළ ම  ඉටු රන ක   තම තිුළිද ඉල් ො සිටිදොද. 

3. කෂකවර ද වයොේ  ීම  වපක්වො ැළනීම ට නිවක ේ රැදී සිටින ක   සිදලු 
ක,නොකැන් කෂකව,යවරදො ඉල්ලීද.                                               ( කුණු 03) 

 

(07). හක   ,කන් කේ,ද කිදවො අ ො තති ප්රශ්ේනව ට පිළිුළරු  හදන්න. 

 0 වළනි සිදව  ුළපදී කෙෝලීය මුහුදු ම ට්ටම  ක .ි. 10- 0් අ ර ප්රම ොණදකින් ඉකප 

දොම  ඇසේත්කම්න්තු ක ොට තිබුණ, එම  ප්රම ොණකේ ්වරණදීම  ට  ොක්ි කනොීද. 

යුකරෝහකේ ක ෝරො ැ්  ේථොන කිහිහද ට සොකේක්ෂ මුහුදු ම ට්ටම  උදම් ම ොන ිනුම් 

තසුකරන් හරීක්ෂොකිරීකම්දී කකල්සින්කි කළරුණු විට අකනක් ප්රකද්වශ්දන්හි  ොකේක්ෂ 

මුහුදු ම ට්ටකම් ඉකපදොම ක් කහන්වයි.  ෑම   නළ ම  කම න් මුහුදු ම ට්ටකම් ඉකප දොම්  

කැෝලීද  ම ොධය ඉකප ම ට්ටම් ුළප පිහිටො ත . කම ම  ,්  වලින් හළකළදිලි වනුකේ 

අනොෙත් මුහුදු ම ට්ටම  කො ,ළනට තති නිරීක්ෂණ විශේකේෂණය කිරීකම්දී  ොධ  විශ්ො  

 ංඛොවක්  ළ කිල් ට ැ  යුුළ බවයි. 



1) කේ,කදහි  ,  ුව අකුකරන් මුද්රි  වචන අ ොර දිකේ පිළිකවපට ලිදන්න. 

2) හරීක්ෂො  තසුරින්  කළරුණු දන වචනව  තති පිලි කවන ම  ලිදන්න. 

3) ඉක  කේ,කදන් යපුටො ,ක්වන්න. 

#ර ොරොංශ්ද කො  ොලුජ අක්ෂරදක්  හි  වචනදක් 

#නොසි ය අක්ෂර ක, ක් තුළප් වචනදක් 

#කඝෝෂ   ණ්ඨජ  වයංජන අක්ෂරදක්  හි  වචනදක් 

4) පූර්ව රිදො  අව න රිදොවක් ලිදන්න. 

5) නිහො  හ, ුළනක් ලිදන්න. 

 

(08). හක   ,කන් ම ො ෘ ොවලින් ුළනක් ක ෝරො ක ටි  ටකන් ලිදන්න. 

I. ිර රිදො 

II. ැොත්රොක්ෂර ක ෝහ  න්ධිද 

III. අනයොර්ථ  ම ො  

IV. අ ම්භොවය රිදො 

V. යක්  අනුක්  හ, 


