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 පහත ජේදය කියවා අසා ඇති ප්රශ්න වලට පිළිුරු  සපයන්න. 

එක් අතකින් මුහුදටත්ත ,අජනක් අතින් විශාල නදියකටත්ත, මැදි වූ අජේ ගම් ජපජදස, කුඩා බිම් 

තීරයකි.ජපාල් ගසින්ද ජදල් ගසින්ද ජසවණ වූ අත්තතන, කීඩාරම් බලුනගුට ,කහඹිලියා ,බුරුල්ල 

කිරිල්ල, ගඳපාන ආදිජයන් ජහවුණු කැලෑ ජරාදවල් බහුල බිම් ජපජදස් හැර, අප සිත්ත ගත්ත සුදු වැලි 

තලා ඇති වන ජරාදක්ද එහි විය. කජු ,මාදන්, අඹ යන ආදී ගසව්ලට වැඩි විශාල වෘක්ෂයන් 

 ජනාවුවද ,ජනාජයක් වර්ගජේ පක්ීන්ද ,හාවුන්ද ,ජලජහනුන්ද, සර්පයන්ද ,මුගටියන්ද ,උගුඩුවන්ද, 

වල් මීයන්ද වාසය කරන ගනව වැඩුණු ඇපල පඳුරු එරමිනියා සහ ගඳපාන අකුල්, ජබෝවිටියා ජගාමු 

එහි බහුල ව ජේර ගස් වල ජබජහවින් ජේර හට ගත්ත නමුදු ඉදුණු ජේර ජගඩියක් අපට කඩා ගන්නට 

ලැබුජේ ඉතා ම කලාුරකිනි. ජේරයක් යන්තම් පැසී කහ පාට වීජගන එනු දකින ළමයින් ,එය කඩා 

ගන්නා බැවිනි. එජහත්ත ජකාළජේම පාටින් ජවන් ජනාකළ හැකි අමු ජේර ජගඩි, ළමයින්ජේ ඇස ්

වලට හසු ජනාවී සැඟවී ජකාළ අස්ජස් සැඟවීම නිසා , කහවට හුරු රු පාට වන ජතක් ඉදුණු ජේර 

ජගඩියක් ජසායා ගත්ත විට, අප ප්රීති වූජේ, මැණික් ගරන මිනිහකු ජලාකු රු කැටයක් ලත්ත විට ප්රීති 

වන්නාක් ජමනි. 

          අජේ ගම  

          මාර්ටින් වික්රමසිහහ 
 

i. අජේ ගම මැදි කර ගත්ත ස්වභාවික වස්ූන් ජමානවා ද ? 

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

ii. අජේ ගමට ජසවණ ලබා දුන් ගස් වර්ග 2 ක් ලියන්න. 

      1........................................................       2........................................................... 

iii. ඉදුණු ජේර ජගඩියක් දැකීම දුර්ලබ කරුණක් වූජේ ඇයි ? 

............................................................................................................................... 
iv. ළමයින්ජේ ඇස් වලට හසු ජනාවී සැඟජවන්ජන් ජමානවා ද ? 

............................................................................................................................... 
v. ජමහි ඉඳුණු ජේර ජගඩිය උපමා කර ඇත්තජත්ත කුමකට ද ? 

 

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

vi. සමාන පද ජේදජයන් ජතෝරා ලියන්න. 

 

සුටු .............................................. රක්ත............................................ 

          (ලකුණු 07 ) 

 

 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 

(අජනක් පිටුව බලන්න) 5 ජරණ්ිය - ශිෂයත්තව  ආදර්ශ ප්රශ්න ප්රය - 2020 
පිටු අහක 02 
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 02.නිවැරදිව ලියා ඇති වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න. 

I. ප්රතිසහස්කරනය       ප්රතිසහස්කරණය 

II. කෘතඥ  කෘතඤ 

03.සුදුසු උක්ත පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. 

I. ...................... ( ඈ /ඔහු  ) ගී ගයමින් සුටු වූවා ය. 

II. .....................  ( මිනිසා / මිනිසස්ු ) ක්රීඩා තරඟය නැරමටමට පැමිණිය හ. 

04.අර්ථවත්ත වාකයයක් ලැජබන ජලස ගලපා ලියන්න. 

I. අවශය / ්රීලහකාජ/ / තිරසර / වී /කසළ අර්බුදයට / ඇත / විසඳුමක්  

........................................................................................................................ 
II. වසරකම / ඔක්ජතෝබර් / වැඩිහිටි /ජයජදයි / දිනය /සෑම /පළමුවැනිදාට / ජලෝක 

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

05.දී ඇති පදයට යටින් ඉරක් අඳින්න. 

i.  ස්වාධීන - යටත්ත, නිදහස්, අදහස ්

ii.  සදාකාලික -  ස්ිර, තාවකාලික , සුදුසු 

06. තනි වචන ලියන්න. 

i.  ඉතිහාසයට අයත්ත  -  
ii.  ඉජේ හටගත්ත         -  

 

07.පහත ජකාටුජවන් සුදුසු චවනය ජගන හිස ්තැන් පුරවන්න. 

 

i.  ..................................... සීගිරිය නැරමටමට ගිජයමි. 

ii.  .....................................  ජසෞඛ්ය උපජදස් පිළිපදිමින් ජරෝගය වළක්වා ගනිති. 

iii.  ..................................... මජේ මිුරන් සඳහා ජත්ත පිළිජයළ කළාය. 

08. පහත ජදමළ වචනයට ගැළජපන සිහහල වචනය ලියන්න. 

i.  මාමා - ...................................................... 

ii.  තාරුහගල් -  ...................................................... 

 09. පහත සිහහල වචනජේ ජදමළ අදහස සිහහල අකුජරන් ලියන්න. 

i.  නහගි - ...................................................... 

ii.  ජකාජහ්ද? -  ...................................................... 
 

මිනිස්සු, අක්කා, මම, අපි 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 

(අජනක් පිටුව බලන්න) 5 ජරණ්ිය - ශිෂයත්තව  ආදර්ශ ප්රශ්න ප්රය - 2020 
පිටු අහක 03 
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10. පහත ඉහග්රීසි වැකිජේ සිහහල අදහස ලියන්න.  

i.  This is not an umbrella - .............................................................................. 

ii.  That is my father          - .............................................................................. 
 

11. පහත ඉහග්රීසි වචනජේ සිහහල වචනය ලියන්න. 

i.  Principal - ..................................................................................................... 

ii.  Hospital  - ..................................................................................................... 

       (ලකුණු 20) 

12. නැවුම් එළවළු හා පලුරුවලින් සමන්විත අජේ ගම අපට සුන්දර ස්ථානයකි.ගැමියාජේ සරල 

එජහත්ත හරවත්ත ජීවන රටාව ගම්පියසක දී අපිට අත්තවිදීමට හැකිය. ජමම කරුණු ද සැලකිල්ලට 

ලක් කරමින් ‘’අජේ ගම’’ යන මාතෘකාව යටජත්ත උක්ත ආඛ්යාත සම්බන් ය නිවැරදි වාකය 

ුනක් ලියන්න. එක් වාකයක වචන හතරක් ජහෝ ඊට වැඩි විය  යුුය. 

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

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

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

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

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

      (ලකුණු06) 

 

 

 

 

 

 

 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 

(අජනක් පිටුව බලන්න) 5 ජරණ්ිය - ශිෂයත්තව  ආදර්ශ ප්රශ්න ප්රය - 2020 
පිටු අහක 04 
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 පහත ගණිත ගැටලු විසඳන්න.  

13. 5000 + 300 + 20 + 7  යන විහිඳුවා ලියා ඇති සහඛ්යාව හකුළුවා ලියන්න. 

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

14. ආජරෝහණ ක්රමයට ලියන්න. 

1937,1981 , 1901 , 1019 - ................................................................................................ 

15. සහඛ්යා රටා සම්්ර්ණ කරන්න. 

i.  3,   7  ,  11 ,      ..................... , ..................... 

ii.  4  ,   12  ,  20  , ....................  , ..................... 

16. අඹ ජගඩි 7 ක් රු: 112.00 කි. අඹ ජගඩි 05 ක මිල ජසායන්න. 

 

17. බිත්තතර 752 කින් 491 ක් නරක් වී ඉවත්ත කජළ් නම් ඉතිරි බිත්තතර ගණන කීයද? 

 

18. පහත රූපජයන්  
2

4
  ක් පාට කරන්න. 

 

 

19.ජපාල් ජගඩි  25 කින්  
2

6
   ක් අජළවි කරයි.  

i.  විකිණූ ජපාල් ජගඩි ගණන කීයද?  

 

 

ii.  ඉතිරි වූ ජපාල් ජගඩි ගණන කීයද? 

 

 

20. එක් ළමජයකුට අභයාස ජපාත්ත 3 බැගින් ළමයින් 65 ජදජනකුට දීමට අවශය ජපාත්ත ගණන 

කීයද? 
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21. දවස ආරම්භ වන ම යම රා්රිය පැය 24 ඔරජලෝසුජ/ ආකාරජයන් පහත සටහජන් දක්වන්න.  

 

 

22. සබන් කැට 189 ක් ජපට්ටටි 4 කට සමානව ජබජදයි. 

i.  එක් ජපට්ටටියකට අයත්ත වන සබන් කැට ගණන කීයද? 

 

 

ii.  ඉතිරි සබන් කැට ගණන කීයද? 

 

 

 පහත සටහන ඇසුජරන් පිළිුරු සපයන්න. 

 

 

 

 

23. හිරිඹුර සිට ගාල්ලට දුර ජකාපමණද?   ........................................................................... 

24. දහජගදර සිට බද්ජදගමට ඇති දුර ජකාපමණද? ............................................................... 

25. රු: 375.50 කට වුර ජබෝතලයක්ද , රු : 180. 75 කට පාට ජපට්ටටියක් ද, මිලට ගත්ත සුසිල ඒ 
සඳහා ජගවිය යුු මුදල කීයද? 

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

26. භාජනයක  ාරිතාව 12 l    750 ml කි. එහි දැනට ජලය 9l    820 ml ක් පුරවා ඇත. තපිරිවීමට 

හැකි ජල ප්රමාණය ජසායන්න. 
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27. වට්ටටක්කා ජගඩි ජදකකින් එක් ජගඩියක බර 18 kg  360 g  ක් වන අතර අජනක් ජගඩිජේ බර 
13 kg  120 g කි.   

i.  ජගඩි ජදජක්ම බර ජසායන්න? 

 

 

 

ii.  ජගඩි ජදජක්ම බර අතර ජවනස ජසායන්න? 

 

 

 

28. පහත ඝන වස්ුජ/, 

 

 

 

 

29. රූපජේ අඳුරු කර ඇති ජකාටස දශම සහඛ්යාවක් ජලස  ලියන්න. 

 

 

 

30. බෑගයක අඹ ජගඩි ජමන් ජදගුණයක් රඹුටන් ජගඩිද, රඹුටන් ජමන් ුන් ගුණයක් ජම්බු ජගඩි 
ද ඇත. එහි ඇති ජම්බු ජගඩි ගණන 12 ක් නම්, 

i.  රඹුටන් ජගඩි ගණන කීයද? 

 

ii.  අඹ ජගඩි ගණන කීයද? 

 

 

                                                                                                                                                             (ලකුණු 2 ×18 = 36 ) 

i.  ශිර්ෂ කීයද?  

 

 

ii.  තිරස් තල කීයද? 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 
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 නිවැරදි පිළිුර යටින් ඉරක් අඳින්න.  

31. සමාජජේ සියලුම ජදනාජේ ඇගයුමට ලක්වන චර්යාවකි. 

i.  ආක්රමණීලී  චර්යාව 

ii.  සහනීලී  චර්යාව 

iii.  යටහත්ත චර්යාව 

32. වර්තමාන තරඟකාරී ජීවන රටාව ජහ්ුජවන්, 

i.  වසහගත ජරෝග ජබෝජවයි. 

ii.  මිනිසුන්ජේ ජීවිත කලබලකාරී ජනාසන්සුන් බවට පත්ත වී ඇත. 

iii.  ජලෝකය දියුණු වී ඇත 
 

33. ‘’මට මෑණි වජේ මට පියා වජේ  
       මට ආදර මජග ලහකා……..’’     ජමම ගීතජයන් ප්රකාශ වන්ජන්, 

i.  ්රී ලහකාජ/ අමාමානය ඔේ නැහජවන ගීතයකි. 

ii.  මවජේ වටිනාකම ප්රකාශවන ගීතයකි. 

iii.  පරිසරජේ සුන්දරත්තවය ඇති කරන ගීතයකි. 
 

34. ‘’්රී වික්රම සර්ව සිද්ධ  ‘’  නමින් සිහහලජේ රජු වශජයන් ඔටුණු පැළඳු ජාතික වීරවරයා 
වන්ජන්, 

i. ජමානරවිල කැේජපටිජපාළ දිසාව 
ii. ජගාහගාජල්ජගාඩ බේඩා 

iii. වීර පුරන්අේපු 

35. බීජය කරලක පිහිටා ඇති ජබෝගයකි. 

i. වී ii. අඹ iii. දහ 

36. වැඩිම බීජ ප්රමාණයක් දැකිය හැකි ජගඩියකි. 

i. ජම්බු ii. ජදහි iii. ජකාට්ටටපුළුන් 

37. වැටජකයියා  පදුරු වැවීමට වඩාත්ත ජයෝගය ප්ර ජද්ශය වන්ජන්, 
i. ජලජ ප්ර ජද්ශ ii. වියළි ප්ර ජද්ශ 

iii. කඳුකර ප්ර ජද්ශ  

38. සුන් මගින් මිනිසාට ජනාලැජබන ජදයකි. 

i. ආරක්ෂාව සැපයීම ii. මානසික  සුවය  ලබා දීම 

iii. වාසසථ්ාන ලබා දීම  
 

39.පක්ීන් පමණක් අඩහගු පිළිුර ජතාරන්න. 

i. වළිකුකුළා ,  වවුලා ii. කලවැද්දා, මල් පුළුට්ටටා 

iii. හබන් කුකුළා , වළි කුකුළා  
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40.අශ්වජයකුජේ ගමන් විලාශය අනුව සකස ්වී ඇති වන්නම වන්ජන්, 

i. මුසලඩි වන්නම ii. ුරහගා වන්නම 

iii. හනුමා වන්නම  

41. ඔබ ජපෞද්ගලිකව පරිහරණය කරන භාේඩයකි. 

i. රූපවාහිනිය ii. දුරකථනය 
iii. පිගාන  

42. රූපවල දැක්ජවන උපකරණ භාවිත කරන ස්ථාන පිළිජවලින් දැකිය හැකි පිළිුර ජතෝරන්න.  

i. මුළුතැන්ජගය, නිදන කාමරය , ගබඩා කාමරය 

ii. සාලය, මුළුතැන්ජගය, නිදන කාමරය 

iii. මුළුතැන්ජගය, සාලය , නිදන කාමරය 

43. පාසල සු උපකරණ හා භාේඩ, 

i. ජපාදු ජද්පළ බැවින් අප සැම ඒවා ආරක්ෂා කළ යුුය. 

ii. පාසල සු බැවින් විදුහල්පතිුමා ඒවා ආරක්ෂා කළ යුුය. 

iii. පාවිච්චි ජනාකර ගබඩා කර තැබිය යුුය. 
 

44. මින්ජන්රිය වැව අපට දායාද කළ රජුමා වන්ජන්, 

i.  ාුජස්න රජු ii. මහජසන් රජු iii. පරාක්රමබාහු රජු 

45. ශරීරය විජලනයට පත්තවීම යනු, 

i. ශරීරජේ ජලය ජනාමැති වීමයි. 

ii. ශරීරජේ රුධර මට්ටටම අඩු වීමයි. 

iii. ශරීරයට නින්ද අඩු වීමයි. 
 

46.  රුක් ජරෝපණය   ,     වන විනාශය      යන අවස්ථා ජදක මගින් පරිසරයට වන බලපෑම 

නිවැරදිව, පිළිජවළින් විස්තර වන පිළිුර ජතෝරන්න. 

i. ආහාර නිෂප්ාදනය වැඩිජවයි, ගමනාගමන කටයුු අඩුජවයි. 

ii. පිරිසිදු වාතය ලැජබයි. පරිසර උෂ්ණත්තවය ඉහළ යයි. 

iii. වායුජගෝලය අපවි්ර ජවයි. ජලය පිරිසිඳු ජවයි. 

 47. භාේඩ හා ජස්වා මිලට ගැනීජම් දී ඔබ, 

i. ඔබජේ අවශයතාවයට ප්රමුඛ්ස්ථානය ලබා දිය යුුය 

ii. ජවළඳ ප්රචාරය අනුවම තීරණ ගත යුුය. 

iii. පාරිජභෝගික අනුකරණවලට අනුව ක්රියා කළ යුුය . 
 

48. තත්තත්තවජයන් හා ගුණත්තවජයන් අඩු භාේඩ ජවළඳ ජපාළක අජලවි කරන අවසථ්ාවක ඒ  බව, 

i. ජපාී සියට දැනුම් දිය යුුය 

ii. ජවළඳ ප්රචාරක ආයතනවලට දැනුම් දිය යුුය. 

iii. පාරිජභෝගික ආරක්ෂක අධකාරියට  දැනුම් දිය යුුය. 
 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 

(අජනක් පිටුව බලන්න) 5 ජරණ්ිය - ශිෂයත්තව  ආදර්ශ ප්රශ්න ප්රය - 2020 
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49. උණු වුර ජබෝතලය ජපරළීජමන් ඔබජේ පවුජල් සාමාජිකජයකුජේ අත පිළිසජ්සයි. එම 
අවසථාජ/ ඔබ කළ යුු ජද් වන්ජන්, 

i. පිළිසස්ුණු ස්ථානයට ගලා යන ජලස ජලය දැමීම. 

ii. විවි  දුවය ආජල්ප කිරීම. 

iii. උණු වුර ජබෝතලය ආරක්ෂාකාරීව පජසක තැබීම. 

50. රූප සටහජන් දැක්ජවන්ජන්, 

i. සුන් පාර හරහා මාරුවන ස්ථානයකි. 

ii. පදිකයින්  පාර හරහා මාරුවන සථ්ානයකි. 

iii. වාහන නතර කර ඇති ස්ථානයකි. 

 

51. වැඩ පහසු කර ගැනීමට අතීත මිනිසා, 

i. සෑම විටම තාක්ෂණය භාවිතා කජළය්. 

ii. සාමූහිකව කටයුු කිරීමට පුරුදුව සිටිජේය. 

iii. ජගාපල්ලන් ජලස සුන් රැකබලා ගත්තජත්තය. 

52.සමාජ විජරෝධී ක්රියාවක්,  

i. සමාජජේ සහවර් නයට දායක ජවයි. 

ii. පුද්ගලයාජේ අමාවෘද්ධයට ජහ්ු ජවයි.  

iii. සියල්ලන්ජේම පිළිකුලට ජහ්ු ජවයි. 
 

53. එක සමාන ජල  ාරිතාවක් ඇති ජබෝතල් ුනකට ජලය පුරවා සම උසින් ඇති ස්ථාන ුනකින් 
ජලය පිටවන ආකාරය පහත දැක්ජ/. ජමම  රූප සටහන්වල නිවැරදි රූපය ජතෝරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) (iii) 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 
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54. අනාගත ජලෝකජේ මිනිසාට මුහුණ දීමට සිදුවන ප්රබල අමාජයෝගයක් වන්ජන්, 

i. ජලය සීමා සහිත වීම. 
ii. ඛ්නිජ ජතල් සීමා සහිත වීම. 

iii. වසහගත ජරෝග පැතිර යාමයි. 
 

55. රූපජේ දැක්ජවන මාළිමාජ/ දර්ශකය එනම් රු පැහැති ඊ හිස,  

i.     ඔබ ගමන් ගන්නා දිශාව ජපන්නුම් තරයි. 

ii. උුරු දිශාව ජපන්නුම් කරයි. 

iii. දකුණු දිශාව ජපන්නුම් කරයි. 

 
 

56. ජගවත්තතකින් ආහාරපාන ලැබීම, 

i. කාලය අපජත්ත හැරීමකි. 

ii. ජසෞඛ්ය ආරක්ෂිතතආහාර ලබා ගැනීජම් අවසථ්ාවකි. 

iii. ජපෝෂණ ගුණජයන් අඩු ආහාර පාන ලබා ගැනීමකි. 
 

57. විකල්ප බඳුන් වගා ක්රමයක ඇති අවාසියකි. 

i. තැනින්  තැනට රැජගන යාමට හැකිවීම 

ii. විශාල ගස් ජරෝපණය කිරීජම් ජනාහැකියාව 

iii. ජපාජහාර ජයදීජම් අපහසුව 
 

58. රූපජේ දැක්ජවන වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට භාවිත කරන සාම්ප්රදායික ක්රම ශිල්පය වන්ජන්, 

i. දිය ජහාල්මන 

ii. ජරාජබෝ මිනිසා 

iii. පඹයන් සිටුවීම 

 

 
 

59. ජගාවියන් සිය වගාවන් සුන්ජගන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගායනා කළ පහත කවිය, 

ජහ්ජන් පැජල් මා වඳිනා     සුරුක්කන් 
ජගෝජනක් ඇවිත්ත මට කරනා    නරක්කන් 
වැටට උඩින් උන් අල්ලන     මලක්කන් 
අජපායි මජේ කිරි වඳිනා     කුරක්කන් 

 

i.  පාරු කවියකි ii. කුරක්කන් කවියකි iii. පතල් කවියකි 

 

G5/2020/(S)/RCG(EDU) 
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