දකුණු පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්තුව
සිංහල අිංශය
පාසල් නිවාඩු කාලයට ශිෂ්ය උපකාරක අත්වැල

සිංහල භාෂ්ාව හා සාහිතයය
6 දරේණිය
ඔබ උගත් පාඩේ ඇසුදරන්ත පහත සඳහන්ත ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
නරි නයිදේ රැවටිච්චි:
1. (i) විලේ පිපුණු මේ වර්ග තුනක් ලියන්න.
1. .............................................. 2. .................................... 3. .................................
(ii) “දැනි ඉතින් ලේ විල රැකලගන ඉඳලා ඇති කාරියක් නෑ.”
(අ) ලමල ේ කීලේ කවුද?
......................................................................................
(ආ) “විල රැකලගන ඉඳලා ඇති කාරියක් නෑ.” යයි කීලේ ඇයි?
..................................................................................................................................
(iii) ඉබ්බා ලකාකුන්ට පිිංල ණ්ඩු වුලණ්ඩ කුමක් කියමින් ද?
.................................................................................................................................
(iv) ඉබ්බා ලදණියට වැටුණු ආකාරය කතාලේ දක්වා ඇත්ලත් ලකල ේ ද?
.................................................................................................................................
(v) ලමම කතාලවන් අපට ලබා ලදන ආදර්ශයක් ලියන්න.
.................................................................................................................................
(vi) මාන පද යා කරන්න.

(අ) පිපුණු
(ආ) ලනලුේ
(ඇ) හිරු
(ඈ) දැකුේකලු
(ඉ) කුරුේලලෝ
(ඊ) ලපාල ාව
(උ) මිත්රයන්
(ඌ)ලක වරක්
(එ) උපකාරයක්
(ඒ) බුරුේ

යහළුවන්
අගක්
පක්ීහු
විකසිත වූ
ලිහිේ
සියපත්
සූර්යයා
භූමිය
අලිංකාර
උදේවක්
මූහයක්
තුටින්

උදයසරි :
2. (i) උදයසිරි පදය පන්තිය කාලේ නිර්මාණයක් ද?
(ii) පහත ඳහන් පදයය ේූර්ණ කරන්න.
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පිපී ගියා වූ ගන මූකලන් කැලේ
මලේ ලකාල ේ පාට ලමල ේ ලමල ේ ලවතී
.......................................................................................
.......................................................................................
(iii) ජලන්ලලයන් නිව තු ට හිරු රැ ේ ගලා එන්ලන් ලකල ේ ද?
.................................................................................................................................
(iv) පැදි ලපල ේ ඳහන් උපමා ලදකක් ලියන්න.
(අ) ..........................................................................................................................
(ආ) ..........................................................................................................................
(v) පහත ඳහන් අදහ ේ දැක්ලවන කවි පද උපුටා ලියන්න.
(අ) මලයෝ, ලේ තරේ ලවලා නිදන්ලන් ඇයි?
.............................................................................................................................
(ආ)ලගාවියා ගමන් ක ආකාරය අලිංකාරයි.
..............................................................................................................................
(ඇ)ලේ අලුත් වූ සීත සු ිං හමන්ලන්
.............................................................................................................................
(ඈ)නිව ට වී නිකරුලණ්ඩ සිටීලමන් පලක් නැත.
.............................................................................................................................

චීද ිං චුලද ිං යමු කිරි නෑදනෝ:
(i)
චීල ිං චුලලගිං යමු කිරි නෑලනෝ පාඩම උපුටා ගත් කෘතිය කුමක් ද?
..........................................................................................................
(ii)
එම කෘතිය පරිවර්තනය කල ේ කවලරක් ද?
..........................................................................................................
(iii) වැද්දන් තු ව තිබූ ආයුධ ලමානවා ද?
..........................................................................................................
(iv) “ගමා, කයිරා ලේ කුඩමසුන්ට වහ ත ාපියේ.”
ලමල ේ කීලේ කවුද?
..........................................................................................................
(v)
විරුද්ධාර්ථවත් පද ලියන්න.
දක්ෂ
ආරක්ෂා ල මින් උණුසුේ බහුල
විශාල
ලපාලහා ත්
කලාතුරකින්
ප්රීතිය
ගැඹුරු
-
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(වරල, අදක්ෂ, ලනාගැඹුරු, අනාරක්ෂා, දුප්පත්, නිතර, ලශෝකය, කුඩා,
ලේගලයන්, සිසිේ)
²
ජපන් ජතයන්තර චිත්ර තරගලයන් ජය ලැබූ ඔලබ් මිතුරු සුවිමේට සුබ පැතීම
ඳහා සුබපැතුේපතක් නිර්මාණය කරන්න.

අක්ෂ්ර මාලාව:
පහත ඳහන් නිදසුන අනුව දී ඇති ව නවල ේවර හ වයඤේජන අකුරු ලවන් කර ලියන්න.
• ගුරුුමිය
= ග්+උ+ර්+උ+ත්+උ+ේ+ඉ+ය්+අ
• ලපෝෂණය
= .........................................................................................
• මූකලාන
= .........................................................................................
• නරිනයිලද්
= .........................................................................................
• ලපාලරාන්දුව
= .........................................................................................
• වලාකුළු
= .........................................................................................
• ලනලුේ
= .........................................................................................
• ලපාරලමාලා
= ..........................................................................................
• කුඩම ේ ා
= ..........................................................................................
• කුරුේලලෝ
= ..........................................................................................
• කැලෑබද
= ..........................................................................................

• දී ඇති ව නවල තද කළු අකුරින් මුද්රිත අකුලර් ඇතු ත් පිේලම නේ කරන්න.
1. නාටයය
2. රුපියල
3. ශීතල
4. පැහැ ර
5. මූදු පුත්තු
6. පැතිරීම
7. කෘමියා
8. දදවය
9. දගෞරවය
10. දශෝභමාන

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

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

නාම පද හා එහි ප්රදේද:
• පහත ඳහන් ලේදය ඇසුරින් අ ා ඇති ප්රශේනවලට පිළිතුරු පයන්න.
තාත්තා අයියාටත් නිංගීටත් මටත් එක රතිඤේඤා ලපට්ටටියක් බැගින් ලගනැවිත්
ලදයි. “පත්තු ක ාට තමත් නෑ.තුවාල කරගන්ලන් නෑ.” රතිඤේඤා ලදන ගමන්
තාත්තා අපට කියයි. ලවලාවට පත්තු කිරීම ඳහා අපි ඒවායින් ලකාට ක් තබා
ගත්ලතමු. අවුරුද්දට අවශය කරන ලබාලහෝ බු බාහිරාදිය අේමා මිල දී ගන්ලන්
කද්දුව කඩ ලපාල නි. තියකට ලදදිනක් පවත්වන කද්දුව ලපා ට ලව ඳාම ඳහා
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මාතර, වැලිගම වැනි ඈත ලපලද ේවලින් ලවල න්ලදෝ පැමිලණති. වත්ලත් වැලටන
ලලාකු ලකල ේ කැනක් වැනි යමක් විකුණා ගන්නට ඇති විලටක එය රැලගන
යනවා හැලරන්නට තාත්තා කද්දුව ලපා ට නිතර ලනා යයි. ලපා ට වැඩිපුර ම
යන්ලන් අේමා ය. ලපා ට යන ඇතැේ දිලනක අේමා, තමා විසින් වියා නිම කරන
ලද රටා පැදුරක් ලදකක් ද විකුණා ගන්නා මුදලලන් ඈ ලගදරට අවශය ලද් මිල දී
ගනී. අවුරුද්දට දින කිහිපයකට ලපර පවත්වන ලපා ලවනත් දිනවල ලපා ට වඩා
රු ාර ය. එදිනට වැඩිපුර ලවල න්ලදෝ ලපා ට එති. වැඩිපුර බු ද ඔවුහු ලපා ට
ලගන එති.
• ලේදලේ ඳහන් ඒකව න නාම පද බහුව නයටත් බහුව න නාම පද
ඒකව නයටත් හරවන්න.
ඒකව න නාම පද
බහුව න නාම පද
තාත්තා
අපි
ලපා
ලවල න්ලදෝ
ලකල ේ කැනක්
මුදේ
අවුරුද්ද
පැදුරක්
ඔවුහු
රතිඤේඤා ලපට්ටටියක්
² ලේදලයන් උක්ත පද 5ක් ලියා අනුක්ත පද බවට හරවන්න.
උක්ත පද

අනුක්ත පද

1. ...................................................

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

2. ...................................................

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

3. ....................................................

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

4. ....................................................

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

5. ....................................................

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

සරිත් දහාඳ දැනදගන:
1.

‘සිරිත් ලහාඳ දැන්ලගන පාඩම උපුටා ගත් කෘතිය කුමක් ද?

..................................................................................................................................................
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2.

එහි කතුවරයා නේ කරන්න.

.................................................................................................................................................
පහත ඳහන් කවිවල ඉතිරි පද ේූර්ණ කරන්න.
වැලඩක ලනා ලයදූ
සිත
නරක අතට ම
ලපරල ත
...................................................................
..................................................................

..................................................................
.................................................................
තරහට කෑමක් විසි
ලනාකරන්ලන්
එළි පිට හිටලගන කෑම
ලනාකන්ලන්
3. පහත ඳහන් අදහ ේ ලදන කවි පද උපුටා ලියන්න.
(අ) දියුණු වීම ඳහා කේමැළිකම දුරු ලකාට වැඩප කරන්න.
..................................................................
.................................................................
(ආ) සිරුර වැල න ආකාරලයන් ඊට සුදුසු ඇඳුේ අඳින්න. බඩ ලනරා ලපලනන ආකාරලයන්
ඇඳුේ ලනා අඳින්න.
.........................................................................................
.........................................................................................
(ඇ) අනුන්ට ලගෞරව ලකාට ලකන්න. එයින් තමාට ද ලගෞරවය ලැලබ්.
........................................................................................
........................................................................................
(ඈ) කෑමට කෑදරකේ ලනාකරන්න. තවත් ලදන්න යයි කියමින් කෑ ලනාග න්න.
........................................................................................
........................................................................................
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