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ම / අංකය : ......................................................
01.පහත ජේදය කියවා ඒ ඇසුජෙන් ම ප්රශ්න

5 ජරේණිය

කාටය – 1 ¼ යි

……..
වට ිළිතුරු  පපයන් .

ඔල්පන්, ඇයජේ අයිතිකාෙයා බව දි ගණ ාවක් ය ුරු  ම කීජේ ැහැ. ඉන්
පසුව ඇයජේ අයිතිකු  කවුද යන් වැදගත් ජ ො වූජේ ඒ ව වි ක්ටැරිජබල් කාජේත්
සුෙතටා වී තිබුණ නිපයි.ඔල්පන් කියා සිටිජේ ඔහු ක්ටැරිජබල් යා ය ජග ාජේ
ගුු ත්වය ෙහිත තත්ත්වජේ පක්ෂිජයකු හැසිජෙ ආකාෙය ිළිතබඳ දැ ගැනිම තිබූ
විදයාත්මක කුුරහටය නිපා බවයි.
i. ජේදජේ 'ඇය' ජටප හැඳින්වූජේ කවුද ?
..................................................................................................................
ii. ජමම සුෙතටාජේ අයිතිකු  කවුු න්ද ?

.................................................................................................................
iii. ජමහි පඳහන් පක්ෂියා යා ය ජග ාජේ ඇයි ?
..................................................................................................................
iv. “ජපොජ ොව ඇද ගැනීජේ ශ්ක්තිය” යන්
ජයදිය හැකි තනි පදයක් ජේදජේ
පඳහන්ය. එය ලියන් .

...............................................................................................................
v. “පහිත” ය පදය විු ද්ධාර්ථ අදහප ජග ජද පදය ජේදජේ පඳහන්ය.එය
ජතෝො ලියන් .
...............................................................................................................
vi. “ුරු ” ය වච ජේ තිජබ ිළල්ටේ 02 ක ලියන් .
ුර = .......................................
ු  = ......................................

(ටකුණු 07 )

(01)

02. පහත දී ඇති වාකය වට විොම ටකුණු ජයොදන් .
1. ඇයජේ කැපවීම පුදුමාකාෙ ය
2. ජහොඳයි දැන් ඇඟිලි දිග අරින් ජකෝ
3. මජේ පුතාජේ අජත් ඇඟිලි කීයද
(ටකුණු 06 )
03. දි ඇති වච

වට අඩු අකුෙ වෙහ

1.ජපෝෂ………..ය (
2.විමර් ………

ුරිතන් ජතෝො හිපන තැ

/ණ)

මත ලියන් .
6.ගජේ………..ණය ( ෂ / ශ් )

ය ( ශ් /

)

7.ප්රකා ……….. ය ( ෂ / ශ් )

3.ප ප……… වා ( ණ /

)

8.ජපො ……….. ව (ජටො /ජ ො )

4.ජකො ………. ඹ (

/ට )

9.කනිෂන………..

( ඨ / ධ)

5.ආපන්……..

/ණ)

10.ප්රබන්……….

(ද /ධ)

(

( ටකුණු 10 )
04.පහත දී ඇති වාකය නිවැෙදි ජටප අීතත කාටය හෙවා හිපන තැ

මත

ැවත ලියන් .

1.මම ජපොත් කියවා කු ණු ජපොයමි.
..............................................................................................................
2.අිළ ජකෞුරකාගාෙය

ෙඔමු.

...............................................................................................................
3.ඔහු දුටු දර්ශ් ය සිුරවම

ගයි.

................................................................................................................
4.ඇය මිහිරි හඬින් ගීතයක් ගයයි.
................................................................................................................
5.ඇතා කැටජේ ඔබ ජමොබ පැරිපෙයි.
................................................................................................................
( ටකුණු 10 )

(02)

05.පහත “අ” ජකො ජපේ ඇති ිළල්ටජේ ශ්බ්දය අදා වච “ආ” ජකො සින් ජතෝො
ඉෙකින් යා කෙන් .
අ
ආ
1. ‘පෘ’ ශ්බ්දය

ජකෞශ්ටය , ජපෞඛ්ය

2. ‘ඖ’ ශ්බ්දය

චචතය , චධර්වන්ත

3. ‘ඓ’ ශ්බ්දය

ගෘහපනත , වෘශ්නචික

 පහත කවිජේ ‘ඈ’ ශ්බ්දය පහිත වච ජතෝො හිපන තැ
වැව ඟ ඉඳටා
වෑතෙ මාමා
මැපනප මෑ වැට
බැඳටා ආවා.
4. ............................................

( ටකුණු 03 )
මත ලියන් .

5. ............................................
 ජකොටුව ුර ඇති අකුු  ජයොදාජග “ඕ” ශ්බ්ධය ඇති වච

බෑ

06. වච

, ජටෝ

(ටකුණු 02)
පාදන් .

1. .............................. ටය

ජගෝ

2. ..............................කය

ජබෝ , ජපෝ

3. .............................තටය
(ටකුණු 03)

ගටපා නිවැෙදි වාකය පාදන් .

1. ගැසීම / ජ / ෙජේ/ ෙබන්/ අජේ/ ක්රීඩාවාවකි.
................................................................................................................
2. මිනිපා / පෙම / මිනිපාජේ / යුුරකම / කිරීමයි / ජපේවය
................................................................................................................
3. ජමොකක් / වෙදක් / ජේ/ හරි / තිජබ වා / වාතජේ
................................................................................................................
4.පාටමක්/ කජඩාවොල් / ජප / වැන්

/ ගපන

................................................................................................................
5.පාත්තිය / හාමිජේ / මල් / කුකුළු / ජපන්වීය / නිවප
..............................................................................................................
(ටකුණු 10)
(03)

07. පහත මාතෘකාව ිළිතබඳ උක්ත අඛ්යාතය නිවැෙදි වාකය 05 ක් ලියන් .
මම මී මැපනජපක් ජවමි.
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................
(ටකුණු 10)
08. සුදුසු වාකය ජකො පන ජයොදමින් හිපන තැන් පේූරර්ණ කෙන් .
1. ඉඟුු  දීටා ................................................................................................
2. ආඩි හත්ජද ාජේ......................................................................................
3. කළුවා .....................................................................................................
4. කටුපනපාජේ කෙ.........................................................................................
5. කැකිල්ජල් ෙේජුු වන්ජේ ...........................................................................
.........................................................................
(ටකුණු 05)
09.  විු ද්ධාර්ථ පදය ලියන් .
1. යහපත්

- ......................................................

2. දිෙ

- ......................................................

(ටකුණු 02)

 පමා ාර්ථ පද ලියන් .
3.උදෑප

- ......................................................

4.කුු ල්ටා - ......................................................
5.පාදය

- ......................................................

(ටකුණු 03)

 යුගට පද පේූරර්ණ කෙන් .
6.ජගවල්

- ......................................................

7.ජකිත

- ......................................................

(04)

(ටකුණු 02)

10. පහත දී ඇති වාකය පඳහා ගැටජප

ජදව

වාකය වෙහන් ුරිතන් ජතෝො ලියන්

1. අක්කා උජදන් ම අවදි වූවා ය.
................................................................................................................
2. රියඳුො බපන ෙථය පැදවූජේ ය.
................................................................................................................
3.ජකොකා ජවට අද්දෙ සි ජග සිටිජේ ය.
................................................................................................................
4. යනි, පවනි හා ධනුක පාජර් දකුණු පසින් ගමන් ක හ.
................................................................................................................
5.මලිති පහ පපන් ිළරිසිඳු ජටය පා ය ක හ.
................................................................................................................
(ඌ විමසිල්ජටන් යුුරව ව ිළ බැලුජේ ය/ ඈ පාඩාවේ ක ා ය/ ඔහු පජෙපනපජමන් මගීන්
රැජග ගිජේ ය / ඔවුහු පජෙපනපජමන් පාපල් ගිය හ/ ඔවුහු නිජෙෝගීව සිටිය හ)
(ටකුණු 10)
11.පහත අවපනථා පඳහා ජයදියහැකි ඉඟිවැකි ලියන් .
1. අධික වර්ෂාව ....................................................................................
2. දැඩි පුර ක පත්වීම ..................................................................................
3. යේ විපතකින් යාන්තමින් ගැටවීම ...........................................................................................................
4. කිසිවක් අත්ජ ොහැෙ කියවීම පහ කථා කරීම ..........................................................................................................
5. යේ කිසි කාර්යයක් අවපන් ව ුරු  ජ ො වත්වා කිරීම ...........................................................................................................
(ටකුණු 05)

(05)

12. පහත අල්පප්රාණ වච ජේ ඉරි ඇඳි අකුජර් මහප්රාණ අකුෙ ජයොදා වච
ලියන්

එක බැගින්

1. කමත - .........................................................
2. චන්ද්රයා - ........................................................
3. ගණ ය - .......................................................
4.

කය - .........................................................

5. පුපනතකාටය - .................................................
6. දර්ශ් ය - ......................................................
7. බටතට - ........................................................
13. පුු ෂලිංග හා පනත්රීලිංග

පුු ෂලිංග

(ටකුණු 07)

ාම පද අදා හිපනතැජ හි ලියන් .

ාම පද

පනත්රීලිංග

ාම පද

ජයජහිතය

ළුවා

ඇතින්

ජකොටියා

පජහෝදරිය
(ටකුණු 05)

(06)

