
1 
                                                                                   සිංවර බහහ වහ හහිත්ඹ ඹ-10ලසරේ ණිඹ - 1 ඳත්ය ඹ                      

 

 

 

 

 

 

වැකියයුතුයි. 

(ⅰ) සඹලු භ ප්ය ලසනරට පිළිතුරු ඳඹන්න.රභභ ඳත්ය ඹ වහ රකුණු 40කි..   

(ⅱ) අිංක 01 සට 40 රෙක් ප්ය ලසනර දී ඇති 1 , 2 , 3 , 4 ඹන පිළිතුරුලින් නිළයදි රවෝ ඩහත්  

ගළශරඳන. . පිළිතුය රෙෝයන්න. 

.(ⅲ) ඔඵට ළඳරඹන උත්ෙය ඳත්යරරේ එක් එක් ප්ය ලසනඹ වහ දී ඇති ක අතුරින් ඔඵ රෙෝයහගත් 

උත්ෙයරඹහි අිංකඹට ..ළරන කඹ තුශ (x) රකුණ රඹොදන්න. 

. (ⅳ) එභ උත්ෙය ඳත්යඹරේ පිටුඳ දී ඇති අරනක් උඳරදස ද ළරකිල්රරන් කිඹහ,ඒහද පිළිඳදින්න. 

 

අංක 01,02 ප්ර ්නල ඉරි ඇඳි කකොටකවේ අදශව ප්රවකා ලන පිළිතුර ක ෝරන්න.. 
(01) රේකයින්රේ ඵඩට ගළසීභට කිසවිටක සදහනම් රනොන ඵ කහේඹහරරේ ප්රිධහනිඹහ ඳළසුරේ ඹ.. 
       (1) දඬුම් දීභට                                           (2) රැකිඹහ අහිමි කිරීභට . 
       (3) ඵඩට ඳවයදීභට                                     (4)  ළටුප් රනොරගවීභට  
.(02) නිට ඳළමිණි රේවිකහ ආහට ගිඹහට ළඩ රනො කයන ඵ අම්භහ කීහ ඹ.. 
       (1) රනොළරකිල්රරන්                               (2) ළරකිල්රරන්. 
       (3) ඹන එන ගභන්                                     (4) උදහසීන රර  

.අංක 03 සිට 05 දක්ලා ඇති ප්ර ්නල හිව් ැනට ලඩාත් සුදුසු පදය ක ෝරන්න. 

.(03) සිංවර හහිත්ඹ5රේ .................. වහ ේෙභහන හහිත්ඹඹධයරඹෝ කළඳවීරභන් කටයුතු කයති. 

.      (1) ප්ේහදඹ                                                  (2) ප්යකරයෝවණඹ  
      .(3) ප්ේගභනඹ                                               (4) ප්යකහයණඹ . 
(04) ලසරී) රිංකහරේ යහජ්ඹන ඳරිඳහරනඹ විධිභත් කිරීභ වහ න නීති භහරහක් ...................... කය ඇෙ. 
     .(1) ම්පිණ්ඩනඹ                                          (2) විභේලනඹ . 
      (3) ිංයක්ණඹ                                            (4) ම්ඳහදනඹ . 
(05) විශිසට හහිත්ඹඹඹ නිේභහණඹක් යචනහ කිරීභ වහ රල්ඛකඹහ තු උස ....................... තිබිඹ 
      යුතු ඹ.. 
       (1) ඳරිකල්ඳනඹක්                                       (2) විචහයඹක්  
      .(3) වියණඹක්                                             (4)  ප්ේරඵෝධඹක්. 

(06) එක් එක් රප්ළිරේදී ඇති ෆභ ඳදඹකභ අක්ය වින්ඹහ ඹ නිලැරදි පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
      (1) ජඹේරේවනඹ,දෘසඨිඹ,ඹථහේෙඹ,කශහඳඹ  
     .(2) ලසරීර ේ ක,අවිනිලසචිෙ,ප්ය වේඹ,කහේඹක්භ  
     .(3) නිපුනෙහ,අභිරහලඹ, ආලසහදඹ,ලිංරෝධනඹ 
     .(4) ගරේලණඹ,ඓක්ඹඹ,ඖධහේඹ,ම්ප්යධහඹ. 
 

(07) මුලින් දී ඇති ඳදඹට භහනහේථ කනොකදන ඳදඹක් ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
     .(1) අඳුය - තිමිය,ෙභ,කළුය, අන්ධකහයඹ 
     .(2)  ගෙ - ලරීයඹ,රේවඹ,රය,සරුය  
     .(3) ප්යයඹත්නඹ - උත්හවඹ, ෆඹභ, භවන්සඹ,ධධේඹඹ  
     .(4)  ප්යදකට -ප්යඹසේධ,ඳසඳු,ප්ය වීණ,පුෙය 
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(08) මුලින් දී ඇති ඳදඹට විරුේධහේථඹ කනොකදන පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
      (1) ම්ප්යහදප්තිඹ - භහයම්බඹ                        (2) ිංක්ෂිප්ෙ - දීේඝ. 
      (3) ිංරඹෝගඹ - විරඹෝගඹ                           (4)  ආඩම්ඵය - නිවෙභහනි 
(09) මුලින් දී ඇති ඳදරේ ඵහු අේථ ප්රයෝකහල න පිළිතුය කුභක් ද?. 
      (1) දිඹ - ජරඹ,උදක,ඳළන්,තුය                   (2) ය - විර ,ඊෙරඹ,සයඹ,ලබ්දඹ 
     .(3) වඹ - අලස,ධන්ධ,සඳු,තුයඟ            (4) යණ - වසති,සඟහර,නහග,භෘග  
 
.(10) අේථරඹන් භහන යුගර ඳද ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
     .(1) රේ රදොය ,තු පිටි,රඳොෙ ඳෙ,රවොය රඵොරු 
      (2) හිෙහ භෙහ,ඳඩි නඩි,වයක ඵහන,දුගී භගී. 
      (3) අවි ආයුධ,ආධහය උඳකහය,ශූය වීය,ළඳ නීඳ 
      (4) අඹ ළඹ,එවහ රභවහ,සරිත් විරිත්,උස මිටි 
 
.(11) ප්යථරඹෝජ්ඹ  ක්රි ඹහක් වහ අම්බහේඹඋ ක්රි ඹහක් හිෙ පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
      (1) රගොස , ලිඹමින්                                      (2) ඵරනු , ඹන්න  
     .(3) දිරන්හ , උදහරේහ                                 (4) ලිඹයි , නටේදී . 
(12) ෙහලුජ අක්ය ඳභණක් ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
    .(1) ක,ඛ,ග,ඝ,ණ                                           (2) ෙ,ථ,ද,ධ,න 
    .(3) ච,ඡ,ජ,ඣ,ඤ                                           (4) ට,ඨ,ඩ,ඪ,ණ 
 
.(13) ඌසභහක්ය රදක ඵළගින් ඇතුශත් ඳද හිෙ යණඹ රෙෝයන්න.. 
     (1) අරලේ,ලහනඹ,වශ,න්තුසටිඹ          (2)  ඳවණ,යර,නිසපර,සුදන 
    .(3) භඹ,යක්හ,භහිභඹ,විභතිඹ                   (4) ම්බහනීඹ,ිංකරනඹ,මිලසයෙණඹ,දුයසථ. 
(14) අරඝෝ අක්ය හිෙ පිළිතුය රෙෝයන්න. 
     .(1) ක,ච,ට,ෙ,ඳ                                            (2) ඹ,ය,ර,,ව  
     .(3) ග,ජ,ඩ,ද,ඵ                                             (4) අ,ආ,ඇ,ඈ,ඉ  
.(15) භවහප්යහණ අක්යඹක් රනොභළති පිළිතුය රෙෝයන්න. 
    .(1) ඳටිභහඝය                                                (2) ප්යතිපර  
    .( 3) උට්ඨහන                                                (4) ඳේරේණඹ                                                                                      
. 

අංක 16 ශා17 ප්ර ්නල දී ඇති කකොටව වඳශා සුදුසු  නි පදය ක ෝරන්න.. 
 
(16) රවොදින් රඳෝණඹ ව , 
    . (1) සුයක්ෂිෙ                                               (2) ඳරිරඳෝෂිෙ  
     .(3) ඳයරඳෝෂිෙ                                            (4) දුසරඳෝෂිෙ 
 
.(17) චනඹක ළඟවුණු අේථඹ, 
     .(1) හච්ඹහඅේථඹ                                             (2) නිලසචිෙහේථඹ  
     .(3) පුනයහේථඹ                                              (4)  ේඹිංචේඹහ ේථඹ. 
 
(18) එක් එක් රප්ළිරේ දී ඇති ඳදර අේථඹ නිළයදි  දළක්රන පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
     .(1) පුප්පහධහන - භල්ළල්,ඳෆශ දිග - නළරගනහිය,සුරඵ - හිඟ,අිංක - රඵොරු  
.    .(2) උඳවළයණඹ - උදහවයණඹ,ප්ය තිරහබ - හස,උක්තීන් - කිඹභන්,ඳරිශීරනඹ - ඇසුරු කිරීභ. 
     .(3) ඳයහධීන - නිදවස,අනුගෙ - රනස,හලුකහ - භප,ලසරේෙ - කුඩඹ  
     .(4) පිඹගළට - ඳඩි රඳශ,අභිඹ - පිටුඳ,උම් - මුහුණ,ප්රයෞනඪ - උස  
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.(19) A - භභ අම්භහ ............... ගභනක් ගිරඹමි. 
       .B - යහජ බහ කවිරඹෝ ................... න්දිබට්ටරඹෝ ප්යවලසති ගහඹනහ කශව. 
       .C - දළරිඹ භල් කඩනු .................... උඹනට ගිඹහඹ. 
       .D - ඔහු නහඹකඹකු ....................කටයුතු කරශේ ඹ. 
 
     .ඉවෙ හක්ඹ ර හිසෙළන්රට සුදුසු නිඳහෙ ඳද අනුපිළිරශ න්රන්,. 
 
       E - රවත්                         F - පිණි              G - රභන්             H - භඟ 
 
     .(1) E,G,F,H                                             (2) H,G,F,E. 
      (3) F,H,G,E                                             (4) H,E,F,G 
 
.(20) අකහයහදී පිළිරශට නිළයදි නම් රඹොදහ ඇති පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
       (1) නිභහලි,ඉසුරි,නරෝදී,නිේභලී              (2) චහභය,චතුය,ෙරිඳු,නිලහන්ෙ 
      .(3) කල්ඳනී,කහවින්දි,නරඹෝමි,භරනෝරි     (4) ධනුසක,චම්පික,ගඹන්ෙ,කවී. 

(21) උක්ෙ නහභ ඳද පමණක් ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
.      (1) රීතීන්,අඳ,ඔවුන්,සසුන්                       (2) දළරිඹක,ඇෙළමුන්,අරඹකු,මුන් 
      .(3) වීයරඹක්,නුමරහ,ඔවුහු,පිහුම්හු             (4) භවරුන්,නදීහු,තුන්,භහ 
.(22) ඳවෙ දළක්රන හක්ඹ රේ ඉරි ඇඳි  ඳදරේ අදව රදන පිළිතුය රෙෝයන්න.  
       .න්රේලඹක් රගන ඹන දෙරඹකු රභන් ඳළමිණි හීඹ රද නීරභණි විසභරඹෝත්ඵුල්ර නඹනරඹන් 
        ඵළලුහ .ඹ.. 
       (1) න්රෙෝරඹන් පිරුණු මුවින්              (2) රදොම්නසන් පිරුණු මුවින් 
      .(3) ළකරඹන් පිරුණු මුවින්                      (4) පුදුභරඹන් පිරුණු ඇසන් 
.(23) ප්යහරේශීඹ බහහ ේේවහයඹට අඹත් “රකොයි” ඹන උඳකහයක ඳදඹ බහවිෙ කයන්රන්, 
      .(1) රභොනයහගර ඳශහරත් ඹ.                       (2) උඩයට ඳශහරත් ඹ. 
      .(3) දකුණු ඳශහරත් ඹ.                                 (4) ඌ ඳශහරත් ඹ. 
.(24) „අ‟ රකොටරේ දළක්රන හහිත්ඹ  නිේභහණ „ආ‟ රකොට භඟ ගළශපු විට නිළයදි අනුපිළිරශ 
        න්රන්,     
                     .අ                                                                          ආ  
        විජඹඵහ රකොල්රඹ                                                      A - ජී.බී.රේනහනහඹක 
       .ක්හ ලිහිණි                                                              B - ඳයහක්රැභ රකොඩිතුක්කු  
       .ඳලි ගළනීභ                                                                  C - ඩබ්.ඒ.සල්හ 
       .අකීකරු පුත්ය ඹකුරේ රරෝකඹ                                       D - භවගභරේකය  
 
       .(1) B,A,D.C ඹ.                                          (2).D,B,C,A, ඹ. 
        (3) C,D,A,B ඹ                                           (4) D,A,C,B ඹ. 
 

.අංක 25, 26 යටකත් දීඇති ප්ර ව් ාල පිරුළු ලට ලඩාත් වමිප අර්ථය කදන පිළිතුර ක ෝරන්න. 

.(25) අකල් ළසකින් රෙමුණහ රේ 
       .(1)වදිසසරේ ඳළමිණි ළසකින් පිඩහ සදුවීභ       (2)ඵරහරඳොරයොත්තු ව කයදයඹකට මුහුණ දීභ. 
       .(3) ඵරහරඳොරයොත්තු රනොව විඳෙකට මුහුණ දීභ.(4)ඉෙහ අඹවඳත් ප්යයතිපරඹක් රළබීභ 
 
.(26) අවට ඉණිභිං ඵළන්හ රේ. 
      .(1) ඹවඳත් ක්රි සඹහකට උත්හව කිරීභ                 .(2) දිගු ගභනක් ඹහභට සදහනම් වීභ.. 
       (3) ඉෙහ අභහරු ළඩක් කිරීභ.                             .(4) නිසපර උත්හවඹක රඹදීභ. 
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.(27) උඳේග ඳද ගණඹට අඹත් ඳද ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
       .(1) කළටු,නියතුරු                                         (2) දහේලනික,නළණත්  
       .(3) අභිභහනඹ,ප්ය ේගඹ                                   (4) උදහයෙය,කුරෙහ  
 
.(28) “ රම් මිනිසසු ෙභයි භව රඳොරශොරේ නිඹභ පුත්තු.”.ඉවෙ දළක්රන ප්යකහලඹ ඇතුශත් හහිත්ඹය  
         නිේභහණඹ න්රන්, 
       .(1) දහ රභරර පුය රදයරණ්                        (2) සුරන්ත්යහඹ                                                                                                           
.       (3) රක්බිභ න ළරිඹ                                   (4) භිං ෙනන්රනෝ 
.(29) “උකුසරක්” ඹන ඳදරේ නිළයදි ප්ය කෘතිඹ වහ  ප්යකත්ඹ(ඹ ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
       .(1) උකුසු + රක්                                           (2)උකුස + එක 
       .(3) උකුසු + එක්                                             (4) උකුස + එක් 
.(30) „ඵළලුරේ ඹ‟ ඹන ක්රි සඹහඳදරේ කේභකහයක ක්රි ඹහ රඳඹ රෙෝයන්න. 
       .(1) ඵරන රේරේ ඹ.                                        (2) ඵරන්රන් ඹ. 
.       (3) ඵරන රදව.                                              (4) ඵරනු රළරබ්. 
(31) රඳකඹක් රඹදී නළති පිළිතුය රෙෝයන්න.. 
       (1) ෙරුභල් ඹහඹට කළන් ළටිරහ  
       (2) සරුයෙ ඝන නිල් රම්ඝ ශහයි. 
      .(3) ප්යඝඥහ ප්යඹදීඳ දල්හ               
       (4) සතිවිලි නළති ර විර මුරෝ ඹ. 
 
.(32) ඇදපිල්ර,දීේඝ ඳහපිල්ර,ගළටපිල්ර,ඇරපිල්ර ඳශමු අක්යරේ ඇති ඳද ඇතුශත් පිළිතුය රෙෝයන්න. 
      .(1) ඳළන්ර,පූජනීඹ,ෙෘසණහ,හනයඹහ 
       (2) ේරුවණඹ,කහන්ෙහයඹ,රනෞකහ. 
       (3) භහරඹ,ගුණත්,ළයවළලි,සරිභත් 
       (4) රුර,ෙහයහහ,දීඳහලී,රැකිඹහ  
(33) ළයදි අදව රදන ප්යරකහලඹ රෙෝයන්න. 
      .(1) ඌසභහක්ය  “ ඝේ”  නමින් ද වළඳින් රේ.. 
       (2) „ෂ‟ අක්යඹ ඉිංේරීයස වහ අයහබි බහහලින් සිංවර බහහට ඳළමිණ ඇති ෙත්භ චනර රඹරේ.. 
       (3) රකටිකෙහක් යත් වීභට ිංරක්ෙ බහවිෙඹ ද ළදගත් රේ.. 
       (4) ේගහන්ෙ අක්ය ඤසඤක අක්ය නමින් ද වළඳින් රේ.. 
 
(34) ඳවෙ වන් කහේඹෙ රකොටරේ මුල් ඳදඹ රෙෝයන්න. 
        ....................................... 
        යන් අසනු රනශන දහට  
       .නරගෝ අඳට ඇඹුර අයිං. 
        රරට රයන්රන් 
 
       .(1) න ළසට ළ පිරිරහ                             (2) නීර රගොඹභ කිරි ළදිරහ . 
        (3) ඉවශ රරල් ඉසභත්රත්                           (4) රකකටිඹ භල් සුද ෙයහ. 
 
 

අංක 35 ශා 36 යටකත් දී ඇති ලාක්ය   අතුකරන්  ව්යා්්කරණානුකූ ල නිලැරදි  ලාක්ය  ක ෝරන්න . 
(35)(1) නුමද  භභද උත්ඹට  ගිරඹහි.  
      .(2) ශභයින් රුිංගල් ඹේදී අපි ඵරහ සටිරඹමු. 
      .(3) භෆණිරඹෝ දරුන් ආයක්හ   කයයි. 
      .(4) අධික ේහ නිහ රගල් යහශිඹක්  විනහල වුව.. 



5 
                                                                                   සිංවර බහහ වහ හහිත්ඹ ඹ-10ලසරේයණිඹ - 1 ඳත්ය ඹ                      

 

 
 (36)(1) ගහයිකහන් විසන් ගී ගඹන රදව. 
.       (2) භවරයක් අිංක  කටයුතු කයයි. 
       .(3) නජීවී නිරධහරින් විසන් ත්තු ආයක්හ කයනු රඵති.. 
        (4) ිංවිධහඹකඹන් විසන් අමුත්රෙෝ පිළිගන්නහ රදී. 
 
.(37) රප්භරෙෝ ජහඹතී රෝරකෝ,භවහහය,නහට්ඹ  යචනහ කයන රේරේ, 
       .(1) දඹහනන්ද ගුණේධන භවෙහ ඹ.  
        (2) ආේ.ආේ.භයරකෝන් භවෙහ ඹ.. 
        (3) රවන්රි ජඹරේන භවෙහ ඹ.                           
        (4) එදිරිවීය යච්චන්ේයෙ භවෙහ ඹ. 
 
.(38) “හහිත්ඹයඹ ඹනු බහහ ඇසුරයන් පුදුභ වගෙ රේ කයන්නකි” ඹනුරන් ප්යකහල කය ඇත්රත්, 
       .(1) විභල් දිහනහඹක භවෙහ ඹ.        
        (2) භහේටින් වික්ය භසිංව භවෙහ ඹ.. 
        (3) කුභහයතුිංග මුණිදහ භවෙහ ඹ.     
        (4) ගුණදහ අභයරේකය භවෙහ ඹ.. 
 
(39) “ සරිඹ භර අවස ෙරල් සනහ භන හිමිදිරිරේ” කහේයු රකොට ඇතුශත් නිේභහණඹට ඳහදක වී  
        ඇත්රත්,. 
        (1) කුඩහ දළරිඹකි.                                 (2) ඳහල් ඹන දරුරකි.. 
        (3) උදෆනකි.                                      (4) සරිඹකහන්ෙ භරකි.. 
 
(40) ඳවෙ වන් ඳහඨරේ අේථඹට ඩහත් මීඳ අදව රදන පිළිතුය රෙෝයන්න..භහන ිංවතිරේ  
       ඳළළත්භට ෙේජනඹක් න ආකහයරේ ඳේරේණ රභරවඹවීභට ඳහ ඇෙළම් නෙන..විේඹහනඥරඹෝ 
       රඳශඹී සටිති.. 
 

(1)  නෙන විේඹහකඥයින් සඹ ඳේරේණ සදු කශ යුත්රත් මිනිස ිංවතිරේ ඹව ඳළළත්භට  
           පිටිවරක් න.ඳරිදි ඹ.       
   .(2)  ඇෙළම් නෙන විේඹහඥයින්රේ ඳේරේණ මිනිස ේගඹහරේ ඹවඳෙට රඹොමු රනොවීභ අබහේඹෙඹකි. 
    (3)  න විේඹහ ත්භක ඳේරේණර අභිභෙහේථඹ විඹ යුත්රත් මිනිස ිංවතිරේ ඳළළත්භට ඇති ඵහධහ  
           ඉත් .කිරීභයි.. 
    (4)  භවය නෙන විේඹහ.ඥරඹෝ මිනිස ේගඹහරේ ඳළළත්භට වහනිකය විඹ වළකි ඳේරේණර ද  
          නියුක්ෙ .. රති..    
     
                                                                                                                               (ර.1 x 40 = 40) 
 

 


