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ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 
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ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව - සුඳානදුරSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු

ඳානදුරSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව ඳානදුර 

ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව - සුඳානදුරSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු

ඳානදුරSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව ඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව - සුඳානදුරSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු

ඳානදුරSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව ඳානදුර 

ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුර 

Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුඳානදුරSri Sumangala College  -  Panadura 

 

 

සැළකි  සුයුතුයි :- 

 සි ලුග සුප්රශ්නන සුලව  සුෙගග සුඳ්රෙමග සුිළිතතුරු සුසඳ ්න.   
 

I fldgi 
 

 ලඩාත් සුනිලැරදි සුිළිතතුර සුෙ ෝරා සු ටි් සුඉරක් සුඅඳි්න. 
 

01. ඔෙේ සුඳාසව සුඅ ත් සුලන සුදිසනත්රික්   සුල්ේ  
1. ෙ ොළඹ සු  2. සු ළු ර සු  3. සු ම්ඳහ සු  4. සුඅනුරාධපුර  

 
02. ශ්රී සුවල ාල සුෙ ා සුඇති සුඳරිඳාවන සුදිසනත්රීක්  සු ?න  

1. 24 සු  2. සු26 සු  3. සු9 සු  4. සු25 
 

03. අඳ සුඅල  සුඇති සුභූ සුර්ශ්නෙම සුසනලභාද්  සුවක්ෂ? ක් සුල්ේ සුමි් සුකුගක් සු   
1. ෙ ොඩනැගිලි සු  2. සුගහා සුගාර්  සු  3. සු ලඟා සු 4. සුක්රීඩාිළටි 

 
04. ඳහ  සුැක්ෙලන සුදිශ්ා සුඅ රි් සුනැෙ නහිර සුදිශ්ාල  සුද්රුද්ධ සුදිශ්ාල සුල්ේ  

1. උතුර සු  2. සුකු? සු 3. සු  හිර සු  4. සුගිණිෙ ො? 
 

05. ඔෙේ සුඳාසව සුඅ ත් සුලන සුකුඩාග සුඳරිඳාවන සුඒ    සුමි් සුකුගක් සු  
1. ග්රාග සුනිළධාරි සුෙ ොඨාශාශ්  සු   2. සුදිසනත්රික්   
3. සුඳළා  සු     4. සුප්රාෙද්ය   සුෙම ම් සුෙ ොඨාශාශ්  
 

 

 අල  සු06 සුසි  සු10 සුක්ලා සුහිසන ැ්ලව  සුලඩාත් සුනිලැරදි සුිළිතතුර සුලරහ් සුතුිත් සුෙ ෝරා සුහිසන ැ් සුපුරල්න. 
 

06. දිසනත්රික්  සුකිහිඳ ක් සුත ත්මේෙම්් සු.......................................................... සුසැෙද්. 

07. ඳාසව  සුඅනනය ාල සුැක්මේග සුසහා සුතහි සු........................................... සු සුලැ ත් සුෙ.. 

08. නිලැරදි සුසැවැසනගක් සුඇඳිෙම් සුදී සු................................... සුලැ ත් සුෙ.. 

09. ශ්රී සුවල ාෙ. සු සුඳළාත් සු................................. සුකි. 

10. උතුරු සුඳළා   සුඅ ත් සුදිසනත්රික්  සු ?න සු.................... සුකි. සු 

 

 සු සු   ( නම   ,     පළාත    ,       5  ,    දිාල    ,    9 ) 

 

 

 

 

වියය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  විදයාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

ශ්රේණිය 

Grade   

06 භූ ශ් ෝ 

විදයාල 
  I,II  කාය 

Time    සු සුඳැ    1  1 2   

නග   :- ……………………………………………………………………………  ඳ්ති   :-   

……………………… 



2 | P a g e  
 

 අල  සු1 සුසි  සු15 සුක්ලා සුදී සුඇති සුප්ර ාශ් සුනිලැරදි සුනම් සු( ) සු සුවකු? සු  සුලැරදි සුනම් සු(X) සුවකු? සු සුෙ ෝන. 

 

11. නිලැරදි සුදිශ්ාල සුහඳුනා සු ැනීග  සුගාලිගාල සුඋඳ ාරී සුෙ.. සු    ( සු ) 

12. ශ්රී සුවල ාෙ. සුකූඩාග සුදිසනත්රික්   සුල්ේ සු ළු රයි. සු    ( සු ) 

13. රත්නපුර  සුදිසනත්රික්   සුඅ ත් සුල්ේසඹර ව ල සුඳළා  යි. සු   ( සු ) 

14. ශ්රී සුවල ාෙ. සුලැිග සුදිසනත්රික්  සුප්රගා? ක් සුඅ ත් සුල්ේ සුකුණු සුඳළා   .  ( සු ) 

15. ග්රාග සුනිළධාරි සුෙ ොඨාශාශ්  සුකිහිඳ ක් සුත තු සුමේෙම්් සුප්රාෙද්ය   සුෙම ම් සුෙ ොඨාශාෙශ්  සුනිර්ගා?  සුෙ.. සු සු සු සු සු( සු  සු සු සු සු සු) 

 

II ශ්කොටව 

 ප්රශ්නන සුසි මව ග සුෙගග සුප්රශ්නන සුඳ්රෙම සුිළිතතුරු සුසඳ ්න. 

 

1)  සු 

I. ඔෙේ සුඳාසව  සුඅාවල සුඳහ  සුැක්ෙලන සුෙ ොරතුරු සුසම්පූර්? සු ර්න. 

 

a. ග්රාග සුනිළධාරි සුෙ ොඨාශාශ්ෙම සුනග සු  ......................................................... 

b. ග්රග සුනිළධාරි සුෙ ොඨාශාශ්ෙම සුඅල   සු  ......................................................... 

c. ප්රාෙද්ය   සුෙම ම් සුෙ ොඨාශාශ්  සු  ......................................................... 

d. දිසනත්රික්   සු     ......................................................... 

e. ඳළා  සු     ......................................................... 

 

II. උතුරු සුඳළා   සුඅ ත් සුදිසනත්රික්  සුනම් සු ර්න. 

 

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

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

 

 

2)  සු 

I. ඳාසව සුඅල  සුඇති සුෙඳොදු සුසනථාන සු5ක් සුනම් සු ර්න. 

 

1. ....................................................... සු 2. සු.............................................................. 

2. ....................................................... සු 4. සු.............................................................. 

5. සු සු සු....................................................... 

 

 

II. තග සුසනථාන සුලව සුිළහිටිග සුසිති ගකි් සුඇ සුෙඳ්ල්න. සු 
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3)  සු 

I. ඔෙේ සුඳාසෙම සුනග සුනිලැරදිල සුලි ා සුක්ල්න. 

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

II. ශ්න සුරී සුවල ාෙ. සුඳළාත් සුඅ රි් සු5ක් සුලි ා සුක්ල්න. 

1. ............................................................. සු  2. සු.............................................................. 

3. සු සු සු.............................................................  4. සු.............................................................. 

5. සු සු සු............................................................. 

 

 

III. ඳහ  සුැක්ෙලන සුලගුල සුසම්පූර්? සු ර්න. 

 

ප්රධාන සුදිශ්ා අනු සුදිශ්ා 

i.    

ii.    

iii.    

iv.    

 

4)    

I. ඳහ  සුැක්ෙලන සුරඳ සුස හන සුඇමංරි් සුිළිතතුරු සුසඳ ්න. 

 

 

 

 
 

 

 

 

i.  ැලකුල  සුඋතුරි් සුිළහි ා සුඇත්ෙත් සුකුගක් සු  සු ............................................................ 

ii. ඳාසෙම සුසි  සු වන සුද්  සුඳ්සව සුිළහි ා සුඇත්ෙත් සුකුගන සුදිශ්ාෙල් සු  සු.............................................. 

iii.  සන සුනැලතුග සුිළහි ා සුඇත්ෙත් සු ැඳැම සු ාර් ාව   සුකුගන සුදිශ්ාෙල් සු ............................................ 

iv. ක්රිඩා සුිළටි   සුකුණි් සුිළහි ා සුඇත්ෙත් සුකුගක් සු  සු .............................................................. 

v. ඳාසව  සුනැෙ නහිරි් සුිළහි ා සුඇත්ෙත් සුකුගක් සු  සු ................................................... 

 

 

II. ඳාසම සුසැවැසනග සුඇ සුනම් සු ර්න. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ඳමලි   සන සුනැලතුග  ැඳැම සු ාර් ාව  

ක්රීඩා සුිළටි  ඳාසව ෙඳොළීසි  

 ැලකුල ඳ්සව ෙරෝහව 
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 ප්රශ්නන සුඅල  සු16 සුසි  සු20 සුක්ලා සුසිති ග සුඇමංරි් සුිළිතතුරු සුසඳ ්න  
 

 

 

16) ෙ ොළඹ සුදිසනත්රික්     17)  ළු ර සුදිසනත්රික්   
 

18) ශ්රී සුමංගල ව සුද්දුහව  19) රත්නපුර සුදිසනත්රික්     20)  ාමව සුදිසනත්රික්    
 
                     (වකුණු සු10)  


