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4 ශ්රේණිය

01. පහත ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්රශ්න වට ිළිතුරු  ියය් .
කැටඡේ අප සිත් ගත් එක් තැ ක් වුඡේ දිය ඇල්ටයි.ක්ද මැද්ඡද් රත්තණ පඳුරක්
අසනඡස් මුරව පුංචි දිය කඳුරක් ඡේගඡ් පහළ ගටා බසියි. වුරර ගට්ඡ්ත් පහත්
තැ ක යයි ඡප්ව ඡටසි් තවත් දිය කඳුු  කීපයක් ඊ ම එක් ඡවයි. එඡහයි්
ටික දුරක් ය්
ඡපර සෑඡහ දිය කඳක් ගටා බසියි. ඡේ දිය කඳ එක් තැ ක දි ගල්
තටාවකි් පහළ ඇද හැලී අපූු  දිය ඇල්ටක් මවයි.
ගග අද්දර කැඡල්
ඡසෝමවිර ඡසන ා ායක
i.

කැටඡේ අප සිත් ගත් එක තැ ක් වූඡේ කුම

ii.

රත්තණ පරක් අසනඡස් මුර වූඡේ කුමක් ද?

iii.

ගල් තටාවකි් ඇද හැඡට

දිය කද හදු්ව්ඡ් කුම

iv.

පහත

පදය ඡේදඡය් ඡසායා ියය් .

v.

දිය ඇිය කදු
පහත පද වට සමා ාරථ පද ඡේදඡය් ඡතාරා ියය් .

ාම පදවට ඒකවච

ජටය

සනථා ය ද?

මකි් ද?

-

පාෂාණ vi.

vii.

පහත පදවට විු ද්ධාර්ථ පද ඡේදඡය් ියය් .
ඡටාකු ඉහළ මහප්රාණ අක්ෂරයක් පමණක් ඇති වච යක් ඡේදඡය් ඡසායා ියය් .

viii.

පහත වැකිය බහුවච ය හරවා

ැවත ියය් .

පුංචි දිය කදුරක් ඡේගඡය් පහළ ගටා බසියි.
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02. පහත දී ඇති වච

අකුඡර් ශ්බ්දය ගැළඡප

ඡටස යා කර් .

ගෘහය

ඖ ශ්බ්දය

ඡදෝටාව

සෲ ශ්බ්දය

ඡපෞද්ගියක

ඌ ශ්බ්දය

වවදයවරයා

සෘ ශ්බ්දය

රූපය

ඕ ශ්බ්දය

කෲඡසෝ

ඓ ශ්බ්දය

03. ගැළඡප

නිවැරදි අක්ෂරය යටි් ඉරක් අදි් .

ප්රශ්න ---- ( , ණ)
----බ්දය (ෂ ,ශ්)
අද් ---- ත (භූ , බූ)
ිළ----ුරු  ( ිය , ිත )
වර්----ය ( ණ, )

ව ----කුළු (ටා , ළා)
පරීක් ---- (ෂා , ශ්ා)
සුංවි ---- ය ( දා , ධා )
අවසන-----ථා (තා , ථා )
මර්---- ය ( ද , ධ )

04. පහත වච නිවැරදිව ගළපා වැකි සකසන කර් .
i. වේ / පාඡර් / බෑවුමකි / පැත්ඡත්
ii. විසදුමක් / ඡද් ේ / ඡහාද / මම
iii. ඡේටාවකි් / කුලී / ඡ ාඡබෝ / රියක් / පැමිණිඡේ ය
iv.
ාඡග / එයි / ඡගදර / අේමා
v. තවා / ගිඡයමු / අිළ / ඡවත / පැළ
05. ඔබ ද් ා රබ් පදයක් ියය් .

................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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06. පහත දී ඇති වච නිවැදිව ඡතෝරා ියය් .
පදය , ගෲෂා , ඡගෞරවය, ශ්රමය , ඡ ෞකාව , ්රමය , වදනික , වාදය , බෲ ායි , වවරය

ඡකාේු ඡදක ගැ
ඇටිළිය රකාරාුංශ්ය
ඡයදී
ඇති ඡදක
ඡයදි ඡයදීඇති වච
වච
ඇති වච

යුංශ්ය ඡයදී ඡකාේුව හා
ඇති වච
ගයනු කිත්ත
ඡයදී
ඇති
වච

07. “මම සු්දර දිය ඇල්ටක් ඡවමි”. මාතෘකාව ය ඡත් උක්ත ආඛ්යාත සේබ්ධය
නිවැරදිව ගළපා වැකි 3 ක් ියය්
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
08. ඡේදය කියවා ිළිතුරු  ියය් .
අඟුු  කෑල්ටකි් ඇ්ද ඒ චිත්රය මුිය්ම දුුවඡේ තාත්තාය. ඡදෝති්ම ඇය වාා ගත්
තාත්තා ඇඡේ දසනකම අගය කඡළන ය. එදා ප ් ඇය තමාඡේ සිහි විවිධාකාරඡය්
සිුරවම
ැගුවා ය. ඒ පා පා සිුරවේවට ගැළඡප කත්දර ඡගාත්
ඇය
හැකි වූඡේ ඇඡේ ඒ සිහි ද තවත් අලුත් වූ නිසා ය.
සිබිල් ැ්දා ඡහවත් සිබිල් ඡවත්තසිුංහ මැතිනිය එදා ඒ සිහි දුුව කුාා දැරිය
යි. වයස අවුු දු හඡේ දී ඇය ගඡම් ගරය එ්
සිදු විය.
a)

i. ඡමම ඡේදඡය් විසනතර ව
ii. සිුරවේ වට ගැටඡප
iii. ඇය ගඡම්

අයඡේ

ම කුමක් ද?

තක්දර ඡගාත්

ගරය එ

ඇය හැකි වූඡේ කුමක් නිසා ද?

වි ඇය වයස කිය ද?

iv. ඇය ඇ්ද චිත්රය මුිය්ම දු ඡේ කවු ද?
v. ඡේදඡේ සඳහ් අප්රා වාචි
b) පහත සඳහ් ප්රකාශ් සතය
ුරළ ඡයාද් .
i.
ii.
iii.
iv.
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ාම පද 2 ක් ියය් .

ේ () ටකුණද අසතය

ඇය චිත්රයක් ඇඳ ඇත්ඡත් අඟුු  වියනි.
ඇඡේ තාත්තා ඇය තරවුව කඡළනය
සිබිල් ැ්දා ටසනස කවි කියයි
සිබිල් ැ්දා දක්ස නිිතයක් ඡටස ප්රසිද්ධය

ේ (X) ටකුණද වරහ
(
(
(
(

)
)
)
)
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09. පහත සඳහ් රච ාව නිවැරදිව සේපූර්ණ කර් .
මා ගිය විඡ ෝද චාරිකාව
මාඡේ ඡදමාිළය් සමග මම විඡ ෝද ............................. සහභාගී වුඡණමි.
ක් ැියය සු්දර ව ඡරාඡදහි ............................... විදීම අිළ ගිඡයමු. ක් ැියය
ව ා්තරය පරා විවිධ වර්ණඡේ ............................. ිළරි තිුණි. ඒවාඡේ ඡරා් ග් ා
අටුංකාර ..............................ද අඡේ සිත් සුරුව කළහ. මිහිරි හඞි් ගි ගය
.............................රුංචු ව ඡරාද පරා සිටිය හ. සිසිල් දිය ගටා ය ...........................
ඡදාළවල් එහි විය. විවිධ වර්ගඡේ ඡටාකු කුාා ................... වැල් අතර අඡේ ර
පමණක් ආඡේණික ඒවා ද විය. අප සමග ගම් කළ මග ඡප්ව් ා ........................
ව ඡරාද ියඵිබඳ ඡබාඡහෝ ඡද් කියා දු්ඡ් ය. ක් ැියය ව ඡරාද හරහා ගටා ය
ගඟ් ..................... ා අිළ සුරටි් යිත පැමිණිඡය මු.

10. ඡපට ඡපාත 6 පාාම - ඡරදි විය
සේපර්ණ කර් .
මධය අක්ෂර
උදා - ත
ය
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