
 

 

         ම්පශ අධ්යළපන ළපය 

                  05 ශ්රේණිය - මව්බව 

                   ළර්ය පත්රිළ අ  03  

                                          

                                                                          

                                                                                           කාය- පැය 01 

නම--------------------------------------------------------------------------- 

 ප්ර්න සියල්ට ම පිළිතුරු වපයන්න. 

    01)මිශ්ර සිිංශ හශෝඩිය ඇසුරින් නිලැරදි පිළිතුර හ ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

01.මිර ිං ශ ශ්ශ ියශ්  ඇි  අ්ෂර නන               1) 58  කි            2) 60  කි         3) 56 කි 

02.එහි වහලර අ්ෂර කීය්ෂ ි ශ්ේ ද ?                          1) 20 කි             2) 40 කි          3) 18 කි 

03).එහි ලයඤහජන අ්ෂර කීය්ෂ ි ශ්ේ ද ?                 1) 40 කි             2) 42 කි          3) 20 කි 

04).මිර ිං ශ ශ්ශ ියශ්  ඇි  මධ්ය අ්ෂර ශ්දකි,  1) ඓ ,න           2) ඖ , ස        3) අ  , අඃ 

05).එහි ඇි  අලශ්ර ශන අ්ෂර ශ්දකි.                 1) අ ,ද                2)  ,ළු           3) ඣ ,ඇ 

                                                                                                                               (. 1×5 =05))         

02)පශ  වදශන් ලාකයලට සුදුසු විරාම කුණු හයොදන්න.                                                                        

1) පුශ්ේ ශ්මශළට එන්න යෆයි තළේතළ කිවුශ්ව්ය                                                                                     

2) ඇේ අවහ රිය පළ බ යනු දුටුෆමුණු රජුශ්ේ චතුර නී ශ්වේනළල ය                                                      

3) ඕට ඉි   ශ්ම් ශදිවහිංශ්ය ම යන්න පුළුලනි ද                                                                                             

4) ඇයශ්ේ ෆපවීම පුදුමළළර ය                                                                               (. 1×10 =10)  

03)පශ  දැක්හලන අකුරුල අඩිංගු පිල්ම හ ෝරා යා කරන්න. 

1. වළ                                                ශ්ටි පළපිල් 

2. වෆ                                                දි්ෂ ඇදපිල් 

3. ව                                                ශ්ොම්බුල 

4. ිං                                                 දි්ෂ පළපිල් 

5. සී                                                ශ්ොම්බුල , ඇපිල් 

6. සු                                                ඇපිල් 

7. ස                                                ඉවහපිල් 

8. ශ්ව                                             ශ්ොම්බුල , ශල් කිරීම 

9. ශ්වේ                                             ශ්ටි ඇදපිල් 

10. ශ්වො                                            දි්ෂ ඉවහපිල්                                             (. 1×10 =10)  

04)හිව ්ැනට සුදුසු නිලැරදි අක්ර විනයාවය වහි  අකුර හ ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

1. වි____  (වළ ,ළ , ළ)                  7. ශ්ොට්ඨළ_____ය (ව , ,  )                

2. පරි_____  ( න ,න )                8. ප්ර_____ව වහරන ( ථි ,ි  )                                                                              

3. වළච්_____  ( චළ ,ඡළ ,ජළ              9. ළර්ය්ෂ_____ම (  ව ,  ,  ) 

4.  ෘත______  ( ඥ , ඤ )              10. ශ්පො_____ල ( ශ්ො , ශ්ෂො ) 

5. රළජ______නිය ( දළ ,ධ්ළ )            11. වමෘද්_____මේ (දි , ධි ) 

6. ෆශෆ_____ය ( ණි , නි )              12. අධ්_____පන (යළ ,්යළ) 



 

 

13. _____ල (ළ ,Õ)    

14.ශ්ජයේහ______( ඨ , ට , ) ) 

15._____රලශ්යන් (වු ,ශ්ෞ ,ෟ )                                                                         (. 1×15 =15) 

05)ගැෂහපන පිළිතුර ලරශන් තුළින් හ ෝරා ඉදිරිහයන් ලියන්න. 

( කුරුල්න් , ිංතුලම , කිව්ලළ ය , ෂමයි , පිශ්පයි ) 

1. අප්රළනලළ ඒ වලචන නළමපදයකි. - ------------------------------------ 

2. ඉශ්ේ ිංදුලන ක්රියළ පදයකි.            - ----------------------------------- 

3. ප්රළනලළ ඒ බවචලචන නළමපදයකි.   - ----------------------------------- 

4. බවචලචන අනුේත පදයකි.             - ----------------------------------- 

5. වහත්රීලිංග  වලචන ක්රියළපදයකි.    - -------------------------------------            (. 1×5 =05) 

06)පශ  දැක්හලන ලචනල යටින් ඉරි ඇදි අකුහේ පිල්මට අදාෂ බ්දය ඉදිරිහයන් ඇති තිත් ඉර 

ම  ලියන්න. 

1. පළන්දර - ------------------------------------                   9. ම -  ------------------------------ 

2. වලව -    ------------------------------------                  10. ශ්වෞයය - -------------------------------- 

3. ශ්ෞතු -   ------------------------------------             11. කඩය - --------------------------- 

4. සීගිරිය -    --------------------------------------            12.ශ්ව්ලෆල් -  ------------------------------- 

5. ශ්ලශ්ශව-    -------------------------------------            13. ගිරලළ-  ---------------------------- 

6. දෆනුම-    ------------------------------------                 14. ශ්බොශ්ශොම -  ------------------------------- 

7. වලදයලරයළ -   -------------------------------------     15. රුපිය -  ----------------------------- 

8. ශ් ළළර -      -------------------------------------                                                (. 1×15 =15) 

07)සුදුසු ලේ මාන කා ක්රියා පදය හයොදා හිව්  ැන් වම්පූේණ කරන්න.  

1. මම මශ්ේ රටට ආදරය----------------------------- 

2. අපි ශ්වෞය වම්පන්නල ීවලේ------------------------------------- 

3. අම්මළ ආශළර පිළිශ්ය----------------------------------- 

4. මලිංගේ,ශ්නේ වශ පවන් ගුලන්විදුලිංගයට වලන්---------------------------------- 

5. ගුරුලරු ශ්ශොදින් පළඩම්-------------------------------- 

6. ඔවුවච අවරනයන්ට පිහිට-------------------------------------- 

7. ිං ශ ශ්ේනුල ල් ගුශළශ්ව්------------------------------------- 

8. චඩුලළ පුටුල ----------------------------------- 

9. අඹ ශ්ියය්ෂ ඉදී------------------------------- 

10. වහ සුෂÕට-----------------------                                                                   

                                                                                                                         (. 1×10 =10) 



 

 

08)ලාකය නිලැරදි ල වකව් කර ලියන්න. 

1. කියලමි/ තන්දර/ මම/ ශ්පොත්ෂ------------------------------------------------------------------- 

2. අපි/ශ්වල්ම්/රමු/වමගිශ්යන් -------------------------------------------------------------------- 

3. ඉදුණු/  ශ්ල්නළ/ අඹ / ඩයි-------------------------------------------------------------------------- 

4. නෆන්දළ /ම්ෂ /ශදයි /රවලේ---------------------------------------------------------------------- 

5. පිල් /ශ්මොනරළ /නෆටුශ්ව්ය/විදශළ / නෆටුම්ෂ--------------------------------------------------------- 

                                                                                                                    (. 2×5 =10) 

09)පශ  දැක්හලන නිහේදනය ඇසුරින් අවා ඇති ප්රන්ලට පිළිතුරු ලියන්න. 

විදයළයීය දු පුතුන්ශ්ේ ළ කුවතළ එළි ද්ෂලන ‘රÕන රැගුම්' විවිධ් ප්රව ය ශ්මලරේ තේර්ලේ 

අයුරින්  2020 ශ්දවෆම්බර් මව 05 ලන දින ප.ල. 2.00ට විදයළයීය ප්රධ්ළන ළළශ්ව් දී පෆලෆේවීමට 
ටයුතු ශ්යොදළ ඇත.පළවෆශ්ල් ිංයලු ම ශියශියළලන්ශ්ේ වශගළගිේලශ්යන් විවිධ් ප්රව ය ශෆඩ 
ෆන්වීමට නියමිතය.එය නෆරඹීම  වදශළ ිංයලුම ශ්දමව්පියන්ට වශ ආදි ශියශියළලන්ට ඇරයුම් 
රන අතර      ප.ල. 1.00 ලන විට පළවශ්ල් ප්රධ්ළන ළළශ්ව් අසුන් න්නළ ශ්වට දෆනුම් දී ිංටිමු. 

1. විවිධ් ප්රව ය පලේලන්ශ්න් කුමන ිංසුන්ශ්ේ වශගළගිේලශ්යන් ද? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. විවිධ් ප්රව ය පලේලන්ශ්න් චදළ ද ?                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. එය ආරම්ග ලන ශ්ව්ළල කීය ද?                                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. එය නෆරඹීමට ආරළධ්නළ රන්ශ්න් ළට ද?                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. රÕන රැගුම් ප්රව ය පෆලෆේශ්ලන්ශ්න් ශ්ොශ්ශේ ද?                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                     (. 2×5 =10) 

10)පශ  ලාකය අතී  ශරලා නැල  කායට ලියන්න. 

1.තළේතළ බඩු ශ්න වමට නරයට යයි. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.ඔවුවච මල් පෆෂ ිංටලි . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. විදුශල්පි නිය වගළල අමතයි. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. තළරළලළ දිශ්  පීනයි. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.දිය ඇල් පශෂට යි. 

------------------------------------------------------------------------------------------------(. 2×5 =10)                                                                                                 


