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01.නිවැරදි පිළිතුර ශ්ෙෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

  i. නිබ්බුෙ පද ප්රකා  කශ් ේ   ර්ජුමාාාා   ිසසාශ්තෝෙී    පාාාාරා   ි. 

 ii. සිදුහත් කුාරු ගිහිශ්තය හැර ගිශ්ේ   ඇස    ශ්වසක්   ශ්පොශ්සොන්   ශ්පෝය දිනශ්ේ ය. 

   iii. සිදුහත් කුාරුා සිවුරු පිරිකර පූජා කශ් ේ 
         ආාාරකාාාා ෙවුසා   පස්වත ොපසවරු   ඝටීකාර බ්රහ්ායා   ය. 

  iv. ඇස් ශ්නොශ්පශ්නන ශ්දාාපියන් රැකබාා තන්ශ්ත්   සාා   නන්ද   දීඝායු   කුාරු ය. 

 v. ාහා ප්රජාපී  රහත් ශ්ෙරණිය අවුරුදු   ශ්දසිය ිසස්සක්  කකසිය දහ අාක්   කකසිය ිසස්සක්    
       වැඩ සිා පිරිනිවන් පෑ ශ්සේක. 

 vi. අපූරු මිතුදා පිළිබඳ ඇතු ත් වන්ශ්න්   වණ්ණුපථ /කුරුංතමිත   සාලිශ්ක්දාර   ජාෙක කොශ්ේ ය. 

 vii. අධාර්මික ශ්ව දාම් වාා අයත් ශ්නොවන්ශ්න්   ශ්රදිපිළි ශ්ව දාා   වසිසස ශ්ව දාා  
       අිසආයුධ ශ්ව දාා   ි. 

 viii. රසවාහිනිය   අනුරධපුර   සීොවක   දඹශ්දණි   යුතශ්ේ ලියවුණ බණ ශ්පොෙිස. 

  ix. බුදුරදුන් ශ්දවන වර   ාහියංතණය   නාතදීපය  කැාණිය   ා වැඩා ක  ශ්සේක. 
   x. සිරිපා වන්දනා වාරය ආරම්භ වන්ශ්න්   උඳුවප්   බක්   බිනර   ාාසශ්ේ පසශ් ොස්වක            
        ශ්පොශ්හොය දින සිා ය.           2 × 10 = 20   
02.පහෙ ප්රකා  නිවැරදි නම්    ාකුණද වැරදි නම්   ×   ාකුණද ශ්යොදන්න. 

 i.   සිදුහත් ොපසතුාා අනුපිය අඹ වනශ්යහි සතියක් කල් ශ්තවී ය.  ..........  

 ii.  ශ්සොත්ථිය බමුණා ශ්බෝසොණන් වහන්ශ්සේා කුස ෙණ මිටි අාක් පූජා කශ් ේ ය.   ..........  

 iii .“ශ්සත්සිරි ශ්දන ාහ ......... ” යන කිසය ශ්ාෝවැඩ සඟරාශ්ේ ඇතු ත් කිසයිස.   ..........  

 iv. ිසසාශ්තෝෙමියා ිසසිවකු ශ්නොා  ශ්තයිසන් අබ ශ්සොයා තෙ හැිස ිසය.   ..........  

 v.  උපන්දිනයා මුදල් නාස්ති කරමින් උත්සව පැවැත්ිසය යුතුය.   ..........   

 vi. බුදුරදුන්ශ්ේ වාත් අග්රරාවකයාණන් වහන්ශ්සේ යේශ්ේ මුතාන් ාහ රහෙන්    

          වහන්ශ්සේය.   

 vii.“බුදුහාමුදුරුශ්වො අපිත් දිසන්නැති ..........” ගීෙය ශ්බොදු බැති ගීය ිස.       ..........   

 viii.නන්දි ිසසාා ජාෙක කොව තුළින් සුභාෂිෙ වාන කො ිසරීශ්ම් වැදතත්කා  

           පිළිබඳිසය ශ්ේ. 
 ix. බුදුරදුන් කැ ණියා වැඩා කශ් ේ ාණිඅක්ඛික නා රුමශ්ේ ආරාධනාශ්වන් ය.  ..........       
 x.  සතුන්ා හිංසා ිසරීා යහපත් ක්රියාවිස.   ..........   
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කාාය පැය 01 මිනිත්තු 15 ි. 

 ..........       

 ..........       

  2 × 10 = 20   
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03.නිවැරදි පිළිතුර වරහන් තුළින් ශ්ෙෝරා ලියන්න. 

 අනතිාානි   ාහශ්ාවුනාශ්ේ   කිසයිස   සැරියුත්   රසවාහිනිය   ිසරිශ්කෝඩු   සත්දිනිසන්   දීඝායු     
 ආතන්තුක   පින්කම් 
 

 i.ාහාාායා ශ්ේිසය කලුරිය කශ් ේ සිදුහත් කුාරු ඉපදී .................................. ය. 

 ii. ධර්ා ශ්සේනාධිපති ෙනතුර ාැබුශ්ේ......................................... හිමියන් ය. 

 iii.අවුරුදු කකසිය ිසස්සක් ජීවත්යේශ්ේ ........................................ කුාරු ය. 

 iv.අහංකාරකා ආඩම්බරකා නැතිකා ...................................... ගුණය ශ්ාස හැඳින්ශ්ේ. 

 v. .......................................... සත්කාරය උසස් ශ්දයක් බව බුදුරදුන් ශ්ේ නා ක  ශ්සේක. 

 vi. ජාලිය දහම් පාසශ්ල්දී ඉශ්තන තත්ශ්ත් ශ්ාෝවැඩ සඟරාශ්ේ ....................................... . 

 vii.අපි කුඩා කා සිාා .................................... සිදු කරමු. 

 viii................................................. යනු පැරණි බණ ශ්පොෙිස. 

 ix. ප මුශ්වන් සිරිපා වන්දනා කරන සැදැහැවතුන් ................................. නමින්  හඳුන්වි. 

 x. ශ්රී ාහා ශ්බෝන්න් වහන්ශ්සේ......................................... ශ්රෝපණය කරන ාදී. 
              2 × 10 = 20   
 
04.තැ ශ්පන පරිදි යා කරන්න. 

i. ජීවක වවදයවරයාශ්ේ කො පුවෙ  නන්දිිසසාා ජාෙක කොව 

ii.අධාර්මික ශ්ව දාාිස  ිසරි ශ්වශ්හර 

iii.සුභාෂිෙ වාන  ාැණික් පුටුව 

iv.ාහශ්සන් රුම  ාත් ද්රවය ශ්ව දාා 

v. සංඝමිත්ො ශ්ෙරණිය  පූජාවලිය 

vi. නාතදීප වාෙයය  ශ්රී ාහා ශ්බෝන්න් වහන්ශ්සේ 

    

 

 

                                      1 × 6 = 6   



    4 ශ්රේණිය -  ශ්ෙවන වාර අවසාන නිපුණො අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2019 පිටු අංක 3 
 

05.කිස සම්පූර්ණ කරන්න. 

i.  ිසපෙක්  යේ   ිසා             -   .................................................. 

   ................................................... -  පිහිාක් ිසය යුතු 

        ii.       ....................................................................... 

        සැාිසා          සතුා   ඇති ශ්ේ 

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

        කින් ිසපෙක්  සැාා ඇතිශ්ේ. 

              1 × 4  = 4   
06.සිදුයේ අනුපිළිශ්ව ා අංක ශ්යොදන්න. 

 i.වැේදා කැශ්ල් අෙරාං ිසය.      .........  

 ii.මුවා ාරන්නා උපායක් ශ්යදුශ්ේය.     .........  

 iii.මුවා ිසපතින් ශ්බ්රුණි.       .........  

 iv.වැේදා මුශ්වකුශ්ේ පා ස කුණු දුටුශ්ේය.    .........  

 v.මුවා උගුාා අහු ිසය.       .........  

              2 × 5 = 10   
07.පහෙ ප්රකා  සිදුකරන ාේශ්ේ කවුරුන්දැි ලියන්න. 

 i.“ඡන්න ශ්ම් අ ්වයාත් රාජ ආභරණත් පිය ආභරණත් පිය රුමා භාර ශ්දන්න….” 

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

 ii.“ස්වාී නි, ාාශ්ේ පුෙණුවන්ා ශ්බශ්හත් දුන ාැනවැි” 

 ..............................................................................................    2 × 2 = 4   
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08.පිළිතුරු ලියන්න. 

 i. නිවැරදි ආහාර පුරුදු ශ්දකක් ලියන්න. 

 1............................................................................................. 

 2............................................................................................. 

 ii. ශ්හොඳ මිතුශ්රකු සතු ාක්ෂණ ශ්දකක් ලියන්න. 

 1............................................................................................. 

 2............................................................................................. 

 iii. පස්වත ාහණුන්ශ්තන් ශ්දශ්දශ්නකු නම් කරන්න. 

     1.................................................. 

 2........................................................... 

 iv. නායකශ්යකු සතුිසය යුතු ගුණාංත 02 ක් ලියන්න. 

 1.................................................................................................................... 

 2.................................................................................................................... 

 v. ඔබා ශ්තදර දී ක  හැිස පින්කම් ශ්දකක් ලියන්න. 

 1.................................................................................................................... 

 2.................................................................................................................... 

 vi. අධාර්මික ශ්ව දාම් ශ්දකක් ලියන්න. 

 1............................................................................................ 

 2............................................................................................ 

 vii. රහෙන් වහන්ශ්සේාාශ්ේ ගිහි කා නම් ලියන්න. 

 1.මුතාන් ාහරහෙන්වහන්ශ්සේ - ...................................................................... 

 2.සැරියුත් ාහරහෙන්වහන්ශ්සේ  -....................................................................... 

 viii. පහෙ සඳහන් ග්රන්ථ රානා කශ් ේ කවුරුන්දැි ලියන්න. 

 1.ශ්ාෝශ්කෝපකාරය -  ............................................................ 

 2.රසවාහිනිය  -..............................................................   

            2 × 8 = 16   


