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 ප්රශ්නන ියය්ලටම  පිිතුරු  ියය්නන  

(01) සුදුසු වචන ශ්යොදා  හිසනෙැ්න පුරව්නන  

(දිව / අත් ෙබන / එප්පාො / ශ්ගොළු බිහිරි / සුවපත් / ගලීටශ්ේ / ඇශ්ේවා / ක්නවට / 

සමූහයාශ්ග්න / සනවේගය) 

ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේ                                                                මුහුදු තීරයම පැමිණි කළ 

ශ්සනග                                                      පුද්ගටශ්යකු උ්නවහ්නශ්සේ ශ්වෙම 

ශ්ගනාශ්වෝය  ශ්සනග එ  ශ්රෝගියා පිම                                                   ශ්ටස 

උ්නවහ්නශ්සේශ්ග්න ඉ්ලලීය  ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේ  ඔහුව                                              ශ්ව්න 

ශ්කොම ඉවෙම ශ්ගන ගිය ශ්සේක  උ්නවහ්නශ්සේ ඔහුශ්ේ 

                                              ඇගි්ලට ද ා, ශ්කළ ගසා ඔහුශ්ේ 

                                      සනපේශ් කළ ශ්සේක  ඉ්නපසු                                              

ශ්දස බටා                                              යි වදාළ ශ්සේක  එහි අේථය 

                                       ය්නනයි  එවිම ඔහුශ්ේ ක්න ඇරී, දිශ්ේ බැඳුම් ියහී ඔහු 

                                                   විය  ශ්ම් ියදුවී  කිියශ්වකුමත් ශ්නොකියන ශ්ටස ශ්ේසුසන 

වහ්නශ්සේ එ  මිනිසාම පැවසූ ශ්සේක  

(02) හරි නම්  (  )  ටකුණ ද, වැරදි නම් ( x ) ටකුණ ද ශ්යොද්නන  

I. ශ්දවිය්න වහ්නශ්සේ ආකාශ් වසනතූ්න  ැේශ්ේ ුර්නවන දිනශ්ේ දීය  (           ) 

II. සාගරශ්ය්න අපම ශ්බොශ්හෝ ප්රශ්යෝනන ිබශ්.  (           )  

III. ශ්ද ාපිය්න අපශ්ේ දිවියම ආශ්ටෝකයකි  (           ) 

IV. අස්ලවැියය්නම පිහිම වී  කරදරයකි  (           ) 

V. ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේ දිනපො යාච්ඤා කළ ශ්සේක  (           ) 

VI. ශ්නෝවා ඊරාශ්ය්ල ශ්සනග ස ග රුර මුහුදි්න එශ්ෙර විය  (           ) 

VII. ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේශ්ේ රාවකශ්යෝ වැ ද ශ්දශ්නක් ධීවරශ්යෝය  (           ) 

VIII. ඔබම බනින අයම ශ්සත් පේනන  (           ) 

IX. අප ක ා කළ යුත්ශ්ත් අශ්ප් මිුරර්නම ප ණි  (           ) 

X. යහපත් එශ්ේරා ෙ  බැමළුව්නම කු ණාව්නෙය  (           ) 
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4 ශ්රේණිය -  ශ්ෙවන වාර අවසාන නිපුණො අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2019  පිටු අංක 2 
 

 

(03) නිවැරදි පිිතුරර ශ්ෙෝරා යටි්න ඉරක් අදි්නන  

I.  ාේො හා  රියා ජීවත් වූශ්ේ (ශ්නරිශ්කෝශ්ේ / ශ්බොනිශ්ේ) ය  

II. ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේ දැකී ම ගසකම නැේශ්ේ (සාශ්ක්වුසන / නිකශ්ද්මුසන) ය  

III. භූමියක් ශ්ෙෝරා ගැනී ම අවසනථාව ටැබුශ්ේ (ආබ්රහම්ම / ශ්ටොත්ම) ය  

IV. දාවිත් (නා ්න ශ්ේ / අරේනාශ්ේ) ක ශ්ෙහි ශ්දවිය්න වහ්නශ්සේම පූනාවක් ඔප්පු කශ්ළේය  

V. ඔබ සෑ  විම  ශ්සේවය (කිරී ම / ටැබී ම) උත්සාහ කළ යුුරය  

VI.  රියුරමිය (ශ්සකරියසන / එියසබත්) බැහැදැකී ම ගිශ්ේය  

VII. සීශ් ෝනශ්ේ බිරිඳශ්ේ  වම ිබබූ ශ්රෝගය (ටාදුු  / උණ)ය  

VIII. අපි ශ්ද්ව කැඳවී ම ක්ෂණික ප්රිබචාර දැක්වී  (අවශ්යය / අවශ්ය ශ්නොශ්ේ) 

IX. ෙශ්කජි අසාශ්නෝ (සංගීෙ / කැමයම්) ශි්ලපිශ්යකි  

X. ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේ (ශ්ගෝටය්නම / කා්නොව්නම) යාච්ඤා කරන ආකාරය ඉගැ්නවූ ශ්සේක  

(04) ශ්කටි පිිතුරු  ියය්නන  

I. කිුර උපෙ ගැන  රියුරමියම දැනුම් දු්නශ්්න කවුද? 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

II. දාවිත්ශ්ේ පියාශ්ේ න  ියය්නන   

                                                                                                                     

                                                                                                                      

III. ආබ්රහම් ෙයාගලීලීව කමයුුර කළ අවසනථාවක් ියය්නන  

                                                                                                                     

                                                                                                                      

IV. සාශ්ක්වුසනශ්ේ රැකියාව කු ක්ද? 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

(ටකුණු  2 x 10 = 20) 
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V. එප්පාො යන වචනශ්ේ ශ්ත්ු   ියය්නන  

                                                                                                                     

                                                                                                                      

(05) පිිතුරු  ියය්නන  

I. සනවාමී්නශ්ේ යාච්ඤාශ්ේ අඩංගු කු ණු ශ්දකක් ියය්නන  

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                      

II. දාවිත් ගැන ඔබ ඉශ්ගනගත් කු ණු ුරනක් ියය්නන  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                     

ියත් හැරීශ් ්න පසු සාශ්ක්වුසන ශ්ේසුසන වහ්නශ්සේම දු්න ශ්පොශ්රෝනදු ශ්දක ියය්නන  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                      

III. ගුු වරයා ඔබම යහපත් එශ්ේශ්රකු වන ආකාර ුරනක් ියය්නන  

                                                                                                                     

                                                                                                                     

(ටකුණු  2 x 5 = 10) 

(ටකුණු 04) 

(ටකුණු 06) 

(ටකුණු 04) 
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IV. යාච්ඤාව ුරිත්න ඔබ ශ්දේපියාණ්නශ්ග්න ඉ්ලටන ඉ්ලලීම් පහක් ියය්නන  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                      

V. ඔබම ආබ්රහම් ශ් ්න පරිෙයාගලීලී විය හැකි අවසනථා පහක් ියය්නන  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

 

 

(ටකුණු 05) 

(ටකුණු 05) 


