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6 නරේණිය

ෙම / අං ය : .........................................................
I න ොටස
 ප්රශ්ෙ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්ෙ.
 ඉරි ඇඳි පදයට වඩාත් ගැළනපෙ අර්ථය සහිත නයදුම නතෝරන්ෙ.
(01) ෙරියා උඩ බලානගෙ හයිනයන් අඬපාල ඇහුවා ඈ අනේ
(i) ශබ්ද ර
(ii) හූ කියා
(02) සුදහ ගින්දනර් පසුවෙ වැද්දන්නේ බඩට වුවමො
(i) බඩගින්නෙන්

ාට දැකුමක් ද ඔය තනේ නගනියන්නෙ කියලා.
(iii) ෑ ගසා
(iv) අත්පුඩි ගසා

රන්නන් රසයට වඩා ආහාර ප්රමාණය වැඩිීමමකි.

(ii) නේදොනවන්

(iii) නවනහසීමනමන් (iv) දැඩි උණුසුනමන්

 හිස්තැෙට සුදුසු අක්ෂරය නයොදන්ෙ.
(03) පුස් ...... ාලය (ත, ථ)
(04) ප්ර .......ෙය (ශ්, ෂ්)
(05) “රූපය” යෙ පදනේ ඇති පිල්ලම කුමක්ද?
(i) දීර්ඝ ඇදපිල්ල

(ii) ඇලපිල්ල

(iii) ගැටපිල්ල

(iv) දීර්ඝ පාපිල්ල

(ii) සීතල

(iii) ගින්දර

(iv) ජලය

(iii) නුඹ

(iv) තරු

 විරුද්ධ පදය නතෝරන්ෙ.
(06) උණුසුම
(i) උණුීමම

(07) “ගුවෙ” යෙ පදයට සමාොර්ථ පදයකි.
(i) නුබ

(ii) රාත්රිය

(08) සිංහල අක්ෂර මාලාජනේ ඇති හල්

ළ නෙොහැකි අක්ෂරයක් වන්නන්,

(i) ෙ
(ii) ණ
(09) සිංහල අක්ෂර මාලානේ ඇති ස්වර අක්ෂර ගණෙ,

(iii) ට

(iv) ළ

(i) 10 යි.
(ii) 13 යි.
(10) ප්රථම පුරුෂ බහු වනෙ ොම පදයක් වන්නන්,

(iii) 18 යි.

(iv) 42 යි.

(iii) නුඹලා

(iv) අපි

(i) මම

(ii) ළමයි

 පහත දැක්නවෙ වා යවල හිස්තැෙට ගැළනපෙ පදය වරහන් තුළින් නතෝරා ලියන්ෙ.
(11) ................................. නපරහැර අලං ාර

රති. (ඇත්තු / ඇතුන්)

(12) ගස් සැමට නසවණ ලබා ........................(නදයි / නදති)
(13) නුඹලා බිතු සිතුවම් .................... (ෙරඹන්නෙහි / ෙරඹන්නෙහු)
(14) ................................ උදෑසනින්ම සුබ පතමි (මම / මා)
(15) .................................... උෙන්දුනවන් විභාගය සමත් නවමු. (අප / අපි)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

 පහත සඳහන් වගුව සම්පූර්ණ

රන්ෙ.

උක්තය

අනුක්තය

(16)

ගැමිනයෝ

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

(17)

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

කුරුල්ලන්

(18)

මම

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

(19)

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

ඔවුන්

(20) “බත් මුට්ටිය නපොනළොනේ ගැහුවා වනේ හිටියි.” යනු,
(i) උපමාවකි.

(ii) විනශේෂණයකි.

(iii) රූඪියකි.

(iv) රූප යකි.
(ලකුණු 20 x 2 = 40)

II න ොටස
 සියලුම ප්රශ්ෙවලට පිළිතුරු ලියන්ෙ.
(01) සුබ පැතුම් පත් නිර්මාණය කිරීනම් ක්රියා ාර ම ඇසුනරන් පහත් සඳහන් ප්රශ්ෙවලට පිළිතුරු ලියන්ෙ.
I. සුබ පැතුම්පත් භාවිතා රෙ අවස්ථා නද ක් ෙම් රන්ෙ.
සුබ පැතුම්පතක් ස ස් කිරීනම්දී සැලකිය යුතු

II.

රුණු නද ක් ෙම්

රන්ෙ.

ළ ද්රවය නද ක් ෙම්

රන්ෙ.

III. සුබ

පැතුම්පත නිර්මාණය සඳහා ඔබ භාවිතා

IV. සුබ

පැතුම්පත් නිර්මාණය කිරීනමන් ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් නද ක් ලියන්ෙ.

සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කිරීනම්දී ඔබට ලැබුණු උපනදස් නද ක් ලියන්ෙ.

V.

(ලකුණු 2 x 5 = 10)

(02) පහත සඳහන් මාතෘ ා අතුරින් එ ක් නතෝරානගෙ වනෙ 150 ට නෙොඅඩු රනෙයක් ලියන්ෙ.
I. උදය අසිරිය
II. වැඩිහිටියන්ට සල මු.
III. මා ගිය අධයාපෙ නාරි ාව.
IV. ජලය වටිො සම්පතකි.
(ලකුණු 20)
V. වැසි දිෙයක්.
(03) ඔබ පාසනල් පැවති නිවාසාන්තර ක්රීඩා උත්සවය පිළිබඳව සඳහන් රමින් නවෙත් පාසල ඉනගෙ ගන්ො
ඔබනේ මිතුනරකුට යවෙ ලිපියක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 10)
(04) නපළ නපොත ඇසුනරන් පිළිතුරු ලියන්ෙ.
(අ) ඉර උදා

වන්ෙට

පළමුව ෙැගිට

සිහින ොට

................................................
................................................
(I).

විය සම්පූර්ණ

(ලකුණු 02)

ර ලියන්ෙ.

එම

විය ඇතුළත්

(III).

එම

ාවය

(IV).

එම

විනයන් කියනවෙ යහපත් පුරුද්දක් ලියන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ාවය

(ලකුණු 01)

(II).

ෘතිය කුමක්ද?

ෘතිනේ රන යා ෙම්

(ලකුණු 01)

රන්ෙ.
(02)

(ලකුණු 01)
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(ආ) “දු ට පත් වුණ නවලාව

පිහිටක් ඉල්ලෙ යාළුවකුට හිොීමම ඒ තරම් වැදගත්

ාරියක් නෙනමයි.”

(I). නමම ප්ර ාශය ඇතුළත් පාඩම කුමක්ද?

(ලකුණු 01)

(II). එය

(ලකුණු 02)

ාවිසින්

ාහට කියෙ ලද්දක්ද?

(III). කුමෙ අවස්ථාව

කියෙ ලද්දක්ද?

(ලකුණු 02)

(05) “කියවන්නෙෝ දිෙන්නෙෝ” වැඩසටහෙට අයත් අතිනර්
පිළිතුරු ලියන්ෙ.

නපොත් කියීමමට අදාළ ප්රශ්ෙ නද

1)
I.

“මුහුද අද්දර නගදර ළමයි” යෙ

ෘතිනේ

“ඇයි ........ අපි නලොකු නබෝට්ටුව
II. ඉහත ප්ර ාශය නළේ වුරුන්ද?
III. එය අසා සිටිනේ වුරුන්ද?

තුවරයා ෙම්

රන්ෙ.

ට පමණක්

(ලකුණු 03)

ෙැගලා ගංඟාව දිනේ උඩහටත් ගියා ඔයාලට මත

ෙැද්ද”

(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)

2)
අනේ ගනම් විත්ති යෙ ෘතිනේ රන යා ෙම්
“අපි ණමැදිරිනයෝ අල්ලමු.”
II. ඉහත ප්ර ාශය රෙ ලද්නද් වුරුන්ද?
III. ාහට ද?
IV. එම ප්ර ාශය අයත් තානේ ෙම කුමක්ද?
I.

රන්ෙ.

(ලකුණු 02)
(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)

3)
I. “තැනිතලානේ පිහිටි කුඩා නිවස”

ෘතිනේ පරිවර්ත යා ෙම්

“අපි දවසක් නද ක් නමනහ ඉඳිමු.”
නළේ වුරුන්ද?

II. ඉහත ප්ර ාශය
III. ාහටද?

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)

4) Peter and the Wolf
I. නමම තානේ කියනවෙ සිද්ධිය න ටිනයන් ලියන්ෙ.
II. එම තානේ එෙ නරිත තුෙ ෙම් රන්ෙ.
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රන්ෙ.

(03)

(ලකුණු 05)
(ලකුණු 05)

