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තද කළුකර ඇති වචනයට සමීඳ පිළිතුර තතෝරන්න. 

01. ක ොකරෝනා වෛරසය කේගකයන් ජගත් මාතාව බිරගනී. 

i. සරත් කේ මෛ   

ii. දකුණු ආසියාෛ  

iii. යුකරෝඳා මහද්වීඳය   

iv. ක ෝ ය  

 

02. ක ෝ කේ ක ොකහෝ රටෛරූ අවිආයුධ කෛළදාම්  රයි. 

i. යුග  ඳදයක් 

ii. තනි ඳදයක් 

iii.  හු අර්ථ ඳදයක් 

iv. ඉඟි ප්ර ායයක් 

 

03. ‘’ක ොකහෝ  ස් ක ොන්කදොස්තරෛරු මාටියා ගහනවා ‚ යැයි සමහරු කියති. 

i. කඳොළියට දීම 

ii. මිටි ර තැබීම 

iii. ෛංචා කිරීම 

iv. හිතෛතුන්ට දීම 
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04. ‚නිමරූට භාර ව  ටයුත්ත එළකිරි වතේ  ළා‛ යැයි සමන් ඳැෛසුකේය. 

i. ඉතා කහොඳින්  

ii. අධි  බිකයන් 

iii. ක ොඳකයන් 

iv. ෛංචා ාරීෛ 

 

05. ‚රකේ ඳෛතින ඇදිරි නීතිය අෛස්ථාෛ  තැන්තැන් ෛ  කරක්ගහන්න එඳා ‚ යැයි 

කඳොරෘසිය කියයි. 

i. තැනතැන කනොයන ක ස 

ii.  ර  භාවිතා කනො රන ක ස 

iii. ඳාරු කනොඳදින  ක ස 

iv. නීති කනො ඩන ක ස 

 

ඳහත සහන් ප්රස්තතාව පිුළළුවටට ගලටතඳන තක ටස්ත තයදන්න.  

 

06. ගඟට ...................................... ෛාකේ  

i. දිය දැම්මා 

ii. ෛැර දැම්මා 

iii. ඉනි දැම්මා 

iv. දර දැම්මා 

 

07. තටු හැළුණු ................................... ෛාකේ 

i.   මූණා 

ii. ගිරෛා 

iii.  පුටා 

iv. ඳක්ෂියා 

 

08. ආකර් ගුණ ............................ 

i. ඳෑකර් 

ii. හෑකර් 

iii. නෑකර් 

iv. කේකර් 

 

09. ඇත්තක් කියා ................................  මක් නැහැ. 

i. අත්තක් ගියත් 

ii. කරොත්තක් ගියත් 

iii. ෛත්තක් ගියත් 

iv. ඳැත්තක් ගියත් 
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10. ඳාළු කගයි ............................. ෛාකේ 

i. ර න් ගහනෛා 

ii. ෛළං බිදිනෛා 

iii. කෛඩි පුපුරණෛා 

iv.  ඩු කඳොඩි රනෛා 

 

ගලළතඳන යුගටඳද තය දා ඇති පිළිතුුළ තය දන්න.  

 

11. කම් දිනෛ  තම නිකෛස්ෛ ට වී ළමයි  මයි ට සිරිත් විරිත් කියාදීම ෛැදගත් කේ. 

i. කරොඩු ක ොඩු 

ii. සරු නිසරු 

iii. නින්දා අඳහාස 

iv.  ේට ක ොේට 

 

12. කුඩා  ා කේ සිට  ෛා කඳොෛා කඳෝෂණය  ළ කදමේපියන් රැ ගැනීම ෛටිනා  පිං මකි. 

i. ඈත මෑත 

ii. හරි ෛැරදි 

iii.  ට ඳට 

iv. යන එන 

 

13. තමන්කේ නම්බු නාම රැ ගැනිම තමන්කේ ෛගකීමකි. 

i. හර ාභාන 

ii. චාරිත්ර ෛාරිත්ර 

iii. සිතුම් ඳැතුම් 

iv. ආට  නාට    

 

14.  1901 ෛර්ෂකේ ක ොෛට දායාද ව කසෞන්දර්යාත්ම  අධයාඳනයට හා ඥාණ ගකේෂණයට 

කතෝතැන්නක් වකේ. 

i. යාන්ති නිකක්තනය 

ii. ක ෝන්ද සිරූෛා රඟහ  

iii. ශ්රීඳාර මඩපඩඳය 

iv. එරූපිස්ටන් රඟහ  

 

15. 1861 ෛර්ෂකේ මැයි මස හත්ෛන දින ............................ උඳත  ද්කද්ය. 

i. ද්ෛාර් නාත් තාකගෝර් 

ii. කද්කේන්ද්රනාත් තාකගෝර් 

iii. රබීන්ද්රනාත් තාකගෝර් 

iv. මහත්මා ගාන්ධි 
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16. ‚ආත්මකේ විමුක්තිය   ාගත හැක්කක් ආදරකයන් ඳමණි‛ යන ආදර්යය දුන් නාටය 

ෛන්කන්. 

i. කසො ාදහකම් ඳළිගැනීම 

ii. හුණුෛටකේ  තාෛ 

iii.  ැළණි ඳා ම 

iv. භේන හෘදය 

 

17. 1913 ෛර්යකේ ආසියාකේ කනොක රූ තයාග හිමි රුෛා රබීන්ද්රනාත් තාකගෝර් තුමාය. ඊට 

අදාළ  ෘතිය ෛන්කන්. 

i. ගීතාං රෘ 

ii.  බි හානි 

iii. සන්ධයා සංගීත් 

iv. මානසී 

 

නිවලරදි අක්ෂර තය දන්න. 

 

18. ස්ෛයං අධයාඳනයට ඳරි ....... ......  ය නතනකේ ෛටිනාම තාක්ෂණි  උඳ රණයකි. 

i. ඝන 

ii. ගන 

iii. ඝණ 

iv. ගණ 

 

19. ක ෝ කේ විවිධ ශි ...... ...... චාර මානෛ ෛර්ගයාකේ යහඳතට කයොදාගත හැ . 

i. ස්ඨා 

ii. ෂ්ටා 

iii. ශ්ටා 

iv. ෂ්ඨා 

 

20. උගුර හා  ැදි උඳදින අක්ෂර   ...... ......   ක ස හදුන්ෛයි. 

i. න්ඨ 

ii. ඩපට 

iii. ඩපඨ 

iv. න්ට          ( කුණු 2x20) 

 

 

*** 
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01) ඔ  යාමට සදානම්ෛ සිටි අධයාඳන චාරි ාෛ ඇසුකරන් පිළිතුරු සඳයන්න. 

 

i. ඔකේ අධයාඳන චාරි ාෛ සහා කයෝජිත ස්ථාන කද ක් නම් රන්න. 

ii. එම ස්ථානෛ  ෛටිනා ම් කද ක් ඔ  කසොයාගත් කතොරතුරු ඇසුකරන් රයන්න. 

iii. කමම  ටයුත්කත්දී ඔක න් ඉටුවියයුතු යුතු ම් කද ක් රයන්න. 

iv. කමම චාරි ාෛට ඔ ට සහය දැක්ව අය  වුද? 

v. ගුරුතුමා ඔ ට   ාදුන් උඳකදස් තුනක් රයන්න. 

vi. චාරි ාෛ සම් න්ධෛ ඇතිව ගැටළුෛක් රයන්න. 

vii. චාරි ාෛ පිළි ෛ දැනගත් දින සිට ඔ ට ඇතිව හැගීම් ෛා ය තුනකින් රයන්න.  

         ( කුණු 16) 

 

02) ඳහත සහන් රචනා මාතෘ ා අතරින් එ ක් කතෝරාකගන ෛචන 200 ට කනොඅඩු 

රචනාෛක් රයන්න. 

i. කසො ාදහම අඳට ක ොකහෝ ඳාඩම් කියාකදයි. 

ii. ෛන ජීවීන් සුරකිමු. 

iii. සිරිත් විරිත් භාවිතකේ ෛටිනා ම. 

iv. නිෛාඩු  ා ය කඳොතඳත සහා කයොදෛමු. 

v. සියළු  නක ොටස් එක්ෛ අභිකයෝග  යගමු.              ( කුණු 14) 
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03) ක ෝ කේ ඳෛතින අතියය දරුනු ක ොකරෝනා වෛරස පිළි දෛ පිළිඳැදිය යුතු සිරිත් හා 

කඳොරසිය   ාකදන උඳකදස් ඇතු ත්  රමින් දැන්වීම් ඳත්රයක් ස ස්  රන්න.  

         ( කුණු 10) 

 

04) ඳහත සහන් උපුටා ගැනීම් ප්ර ාය   කහොත්  සෛන්දුන් ක නාත්  අෛස්තාෛක් 

උපුටාගත් ඳාඩමක් කෛන කෛනම සහන්  රන්න. 

i. ‚කම් ඇත්තටම ඔකේ  ත්  ෑකෛ කමොනෛ එක් ද?‛ 

ii. ‚කදයියකන් .... කමොනෛද කම්  ා ා තිකයන්කන්‛ 

iii. ‚කම්ක  හැකේ දිගටියටත් තිකයනෛා රවුමටත් තිකයනෛා‛ 

iv. ‚හා කහොයි යමරූ ා‛ 

v. ‚ඒ  තාෛ හරියටම හරි පුකත්‛               ( කුණු 10) 

 

05) ඳහත සහන් කේදය ක ටි ර එ  ෛා යයකින් රයන්න. 

‚ආශිර්ෛාදය ෛකේම පුකත්  තෛ කදයක් තිකයනෛා. තමන් අතින් යම් ෛැඩිහිටියකුට 

ෛරදක් සිද්ධකෛ ා තිකයනෛනම් ඊට සමාෛ ගත්කතත් බු ත් අතක් දීකමන්. ඉස්සර 

 ාක  අකේ ගම්ෛ  මිනිස්සු අතකර කමොන කමොන තරහ මරහ තිබුණත් අවුරුදු දාට 

කගදරට ඇවිත් බු ත් අතක් දී ා ෛැ ා  එ ට  ෑම බීම අරකගන ඒ තරහ ඉෛර 

 රනෛා.‛                    ( කුණු 10) 

 

06) ‚දෑත් පිරිසිදුෛ ත ාගමු‛ යන කත්මාෛට ඳදය තුනක් නිර්මාණය  රන්න.         ( කුණු 10) 

 

07) කම් දිනෛ  ඔ ට නිතර අසන්නට  ැක න (රඳෛාහිනී  ගුෛන්විදුර  පුෛත්ඳත් ෛරන්) 

ෛටිනා උඳකදස් හයක් කඳළගස්ෛන්න.               ( කුණු 10) 

 

 

 

 

*** 


