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දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  

සිංහල අිංශය 

පාසල් නි ාඩු කාලයට ශිෂ්ය පපකාකක අත් ලල 

           සිංහල භාෂ්ා  හා සාහිේයය 

                6 පරේණිය 
ඔබ පගත් පාඩ් ඇසුපකතු පහේ සඳහතු ප්රශනද ලට ිළිතවරු සපයතුද  

දරි දයිපේ රැ ටිච්චි: 

1. (i)   විලේ පිපුණු මේ ලර්ග තුනක් ලියන්න. 

1. ..............................................   2. ....................................  3.  ................................. 

(ii)  “දැනි ඉතින් ලේ වි රැකලගන ඉා ඇති කාරියක් නෑ.” 

 (අ)  ලමලවේ කීලේ කවුද?  ...................................................................................... 

(ආ)  “වි රැකලගන ඉා ඇති කාරියක් නෑ.” යයි කීලේ ඇයි? 
      .................................................................................................................................. 

(iii)  ඉබ්බා ලකොකුන්ට පිිංලවණ්ඩු වුලණ් කුමක් කියමින් ද? 

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

(iv)  ඉබ්බා ලදණියට ලැටුණු ආකාරය කතාලේ දක්ලා ඇත්ලත් ලකලවේ ද? 

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

(v)    ලමම කතාලලන් අඳට බා ලදන ආදර්යක් ලියන්න. 

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

(vi)  වමාන ඳද  යා කරන්න. 

(අ)  පිපුණු     යශළුලන් 
(ආ) ලනලුේ     අගක් 
(ඇ) හිරු     ඳක්ෂීහු 
(ඈ) දැකුේකලු    විකසිත ව 
(ඉ)  කුරුේලෝ    ලිහිේ 
(ඊ)  ලඳොලෂොල    සියඳත් 
(උ) මිත්රයන්     සර්යයා 
(ඌ)ලකෂලරක්    භූමිය 
(එ)  උඳකාරයක්    අිංකාර 
(ඒ)  බුරුේ     උදේලක් 
       වමූශයක් 
       වතුටින් 

  

පදයසරි : 
2. (i) උදයසිරි ඳදය ඳන්තිය කාල  නිර්මායයක් ද? 

(ii) ඳශත වශන් ඳදයය වේපර්ය කරන්න. 
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 පිපී ගියා ව ගන මූකන් කැලේ 
 මලේ ලකොලෂේ ඳාට ලමලවේ ලමලවේ ලලතී 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 

(iii) ජලන්ලයන් නිලව තුෂට හිරු රැව් ගා එන්ලන් ලකලවේ ද? 

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

(iv) ඳැදි ලඳලෂේ වශන් උඳමා ලදකක් ලියන්න. 

 (අ)  .......................................................................................................................... 
       (ආ) .......................................................................................................................... 

(v) ඳශත වශන් අදශව් දැක්ලලන කවි ඳද උපුටා ලියන්න. 

 (අ) ෂමලයෝ, ලේ තරේ ලලා නිදන්ලන් ඇයි? 
      ............................................................................................................................. 
 (ආ)ලගොවියා ගමන් කෂ ආකාරය අිංකාරයි. 
     .............................................................................................................................. 
 (ඇ)ලේ අලුත් ව සීත සුෂිං ශමන්ලන් 
     ............................................................................................................................. 
 (ඈ)නිලවට වී නිකරුලණ් සිටීලමන් ඳක් නැත. 
     ............................................................................................................................. 

චීප ිං චුලප ිං යමු කිරි දෑපදෝ: 

(i) චීල ිං චුලගිං යමු කිරි නෑලනෝ ඳාඩම උපුටා ගත් කෘතිය කුමක් ද? 
    .......................................................................................................... 

(ii) එම කෘතිය ඳරිලර්තනය කලෂේ කලලරක් ද? 
.......................................................................................................... 

(iii) ලැද්දන් වතු ල තිබූ ආයුධ ලමොනලා ද? 
.......................................................................................................... 

(iv) “ගමා, කයිරා ලේ කුඩමසුන්ට ලශ තෂාපියේ.” 
ලමලවේ කීලේ කවුද? 
.......................................................................................................... 

(v) විරුද්ධාර්ථලත් ඳද ලියන්න. 
දක්  - 
ආරක්ා - 
ලවමින්  - 
උණුසුේ - 

      බහු - 
විා - 
ලඳොලශොවත් - 
කාතුරකින් - 
ප්රීතිය  - 
ගැඹුරු  - 
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(ලර, අදක්, ලනොගැඹුරු, අනාරක්ා, දුප්ඳත්, නිතර, ලෝකය, කුඩා,  

ලේගලයන්,  සිසිේ) 
²      ජඳන් ජතයන්තර ිතත්ර තරගලයන් ජය ැබූ බලබ් මිතුරු සුවිමේට සුබ 

ඳැතීම වශා සුබඳැතුේඳතක් නිර්මායය කරන්න. 

අක්ෂ්ක මාලා : 
ඳශත වශන්  නිදසුන අනුල දී ඇති ල නල ව්ලර වශ ලයඤ්්ජන අකුරු ලලන් කර ලියන්න. 

 ගුරුවමිය   = ග්+ප+තම+ප+ත්+ප+්+ඉ+ය්+අ 

 ලඳෝයය  = ......................................................................................... 

 මූකාන   = ......................................................................................... 

 නරිනයිලද්  = ......................................................................................... 

 ලඳොලරොන්දුල  = ......................................................................................... 

 ලාකුළු   = ......................................................................................... 

 ලනලුේ   = ......................................................................................... 

 ලඳොරලමොා  = .......................................................................................... 

 කුඩමව්වා  = .......................................................................................... 

 කුරුේලෝ  = .......................................................................................... 

 කැෑබද   = .......................................................................................... 

 

 දී ඇති ල නල තද කළු අකුරින් මුද්රිත අකුලර් ඇතුෂත් පිේම නේ කරන්න. 
 

1. දාටයය   = .................................................. 

2. රුපිය  = .................................................. 

3. ශීත  = .................................................. 

4. පලශැවර  = .................................................. 

5. මූදු පුත්තු  = .................................................. 

6. ඳැතිරීම  = .................................................. 

7. කෘමියා  = .................................................. 

8. දදලය  = .................................................. 

9. පගෞරලය  = .................................................. 

10. පශෝභමාන  = .................................................. 

දාම පද හා එහි ප්රපදද: 
 ඳශත වශන් ලේදය ඇසුරින් අවා ඇති ප්රන්ලට පිිතතුරු වඳයන්න. 

 තාත්තා අයියාටත් නිංගීටත් මටත් එක රතිඤ්ඤ්්ා ලඳට්ටියක් බැගින් ලගනැවිත් 

ලදයි. “ඳත්තු කෂාට තමත් නෑ.තුලා කරගන්ලන් නෑ.” රතිඤ්්ඤ්ා ලදන ගමන් 

තාත්තා අඳට කියයි. ලලාලට ඳත්තු කිරීම වශා අපි ඒලායින් ලකොටවක් තබා 

ගත්ලතමු. අවුරුද්දට අලය කරන ලබොලශෝ බඩු බාහිරාදිය අේමා මි දී ගන්ලන් 
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කද්දුල කඩ ලඳොලෂනි. වතියකට ලදදිනක් ඳලත්ලන කද්දුල ලඳොෂට ලලෂාම වශා 

මාතර, ලැලිගම ලැනි ඈත ලඳලදව්ලලින් ලලලෂන්ලදෝ ඳැමිලයති. ලත්ලත් ලැලටන 

ලොකු ලකලවේ කැනක් ලැනි යමක් විකුයා ගන්නට ඇති විලටක එය රැලගන 

යනලා ශැලරන්නට තාත්තා කද්දුල ලඳොෂට නිතර ලනො යයි. ලඳොෂට ලැඩිපුර ම 

යන්ලන් අේමා ය. ලඳොෂට යන ඇතැේ දිලනක අේමා, තමා විසින් වියා නිම කරන 

ද රටා ඳැදුරක් ලදකක් ද විකුයා ගන්නා මුදලන් ඈ ලගදරට අලය ලද් මි දී 

ගනී. අවුරුද්දට දින කිහිඳයකට ලඳර ඳලත්ලන ලඳොෂ ලලනත් දිනල ලඳොෂට ලඩා 

වරුවාර ය. එදිනට ලැඩිපුර ලලලෂන්ලදෝ ලඳොෂට එති. ලැඩිපුර බඩු ද බවුහු ලඳොෂට 

ලගන එති.      

 ලේදලේ වශන් ඒකල න නාම ඳද  බහුල නයටත් බහුල න නාම ඳද 

ඒකල නයටත් ශරලන්න. 

               ඒකල න නාම ඳද        බහුල න නාම ඳද 
                 තාත්තා  

             අපි 

                ලඳොෂ  
                  ලලලෂන්ලදෝ 

                ලකලවේ කැනක්  
             මුදේ 

                අවුරුද්ද  
                ඳැදුරක්              

                  බවුහු 

                රතිඤ්්ඤ්ා ලඳට්ටියක්  
²    ලේදලයන් උක්ත ඳද 5ක් ලියා අනුක්ත ඳද බලට ශරලන්න. 

   

   උක්ත ඳද             අනුක්ත ඳද 

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

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

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

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

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

සරිත් පහොඳ දලදපගද: 

1.   ‘සිරිත් ලශො දැන්ලගන ඳාඩම උපුටා ගත් කෘතිය කුමක් ද? 

..................................................................................................................................................
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2.     එහි කතුලරයා නේ කරන්න. 

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

ඳශත වශන් කවිල ඉතිරි ඳද වේපර්ය කරන්න. 

 ලැලඩක ලනො   ලයද    සිත 

 නරක අතට ම                     ලඳරලෂත 

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

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

 

 

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

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

 තරශට කෑමක් විසි                 ලනොකරන්ලන් 

   එිත  පිට  හිටලගන කෑම           ලනොකන්ලන්  

3.    ඳශත වශන් අදශව් ලදන කවි ඳද උපුටා ලියන්න. 

(අ) දියුණු වීම වශා කේමැිතකම දුරු ලකොට ලැඩඳෂ කරන්න. 

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

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

(ආ) සිරුර ලැලවන ආකාරලයන් ඊට සුදුසු ඇඳුේ අඳින්න. බඩ ලනරා ලඳලනන ආකාරලයන් 

ඇඳුේ ලනො අඳින්න. 

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

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

(ඇ) අනුන්ට ලගෞරල ලකොට වකන්න. එයින් තමාට ද ලගෞරලය ැලබ්. 

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

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

(ඈ)  කෑමට කෑදරකේ ලනොකරන්න. තලත් ලදන්න යයි කියමින් කෑ ලනොගවන්න. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


