
වැකැසුභ: ඩබිව්.ටී. විභල් කරුණාරත්න, ගුරු උඳදේක, ඇල්පිටිය අධයාඳන කාඳය 1 

 

දකුණු පෂාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුවල 

සිංශ අිංය 

පාවල් නිලාඩු කායට ශිය පපකාරක අත්ලල 
 

සිංශ භාාල ශා වාහිේයය 

7 පරේණිය 
                         

1. ලරශන් තුළින් සුදුසු ඳදය දතෝරා හිව් තැන් පුරලන්න. 

1. දගොවි බිරියදේ නුලණ  ......................................  ජනකතාලකි. 

2. “කම්භැළි රාෂ!  භභ ලැඩ ඳටන් ගත්තා විතරයි.”  .............................. කී ය. 

3. දගොවි බිරිය දගොවියාට  .......................................   කියා දුන්නා ය. 

4. ලැලිවිට වරණංකර හිමිදයෝ  .........................................   ඳදවිදයන්  පිදුම් 
ැබශ. 

5. වරණංකර වඟරජ හිමියන් විසින්  .......................................   ලියැවිණි. 
(ගැදලන්න විදියක්,  වඟ රජ, ඳාකිව්ථානු,  වාරාර්ථ වංග්රශය, දගොවි බිරිය   
                       (කුණු 10යි  

2. වභාන ඳද යා කරන්න. 

1. පුදරෝගාමියා     කාදයහි 

2. ශික්ාකාමී     නැලත ඳණ ගැන්වීභ 

3. පුනර්ජීලය      දනරඳා දැමීභ 

4. වභදයහි      දඳරගභන්කරු 

5. පිටුලශල් කිරීභ     හික්මුණු 
              (කුණු 10යි  

3. ඳශත වශන් ප්රවත්ාල පිරුුවල අදශව ලරශිනන් දතෝරා ලියන්න. 

1. කුවලා භාරඳන් ගියා ලදේ. 
................................................................................................................ 

2. කඵදන් ළිඳට ලැටුණා ලදේ. 
................................................................................................................ 

3. බීරි අලින්ට වීණා ගායනා කරනලා ලදේ. 
................................................................................................................ 

4. අල්පු අත්තත් නෑ. ඳය ගශපු අත්තත් නෑ. 
................................................................................................................ 

5. භදේ හිටවූ ඉන්න ලදේ. 
................................................................................................................ 
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(කිසිභ අයුරකින් ප්රදයෝජනයක් නැත, ව්ිරර ප්රතිපඳත්තිපයක් නැතිප, අරමුණ 

දනොදැන කටයුතු කිරීභ, කරදරයකින් ඊටත් ලඩා කරදරයකට  ඳත්වීභ, ින්ප 

කාර්යයක්           (කුණු 20යි  

4.      තද කුව අකුරින් මුද්රිත ඳද දලනුලට දයදිය ශැකි ර ය දයොදා ලාකය නැලත 

ලියන්න. 

1. ආරංචිය ඇසූ අම්භාදේ ඉපශේ මක් පිපුණි. 
............................................................................................................. 

2. අධයාඳන රාරිකාල යාභ වශා අපි කුකුෂා අතිතු අරතු පිටත් වීමු. 
............................................................................................................. 

3. කභල් වශ සුිනල් අදේ ඳන්තිපදේ සිටි අඹ යශළුලතු දදදදදනකි. 
............................................................................................................. 

4. නල විදුශල්ඳතිප තුභා ිනවා ඳාවට දල එළියක් ැබුණු ඵල දදභාපිදයෝ 

ඳලවතිප. 
............................................................................................................. 

5. ලාර විබාග ප්ර්න ඳ්ර තභාට කජු කතුදා ලාපේ යයි උපුලී කීලා ය. 
                  (කුණු 20යි  
5.ඳශත වශන් අක්ර දයදදන ලරන දදක ඵැගින් ලියන්න. 

ඛ ........................................,  ........................................... 
ඡ ........................................, ........................................... 
ඨ ........................................, ........................................... 
ථ ........................................, ........................................... 
ප ........................................, ........................................... 
ඝ ........................................, ........................................... 
ඣ ........................................, ........................................... 
ඪ ........................................, ........................................... 
ධ ........................................, ........................................... 
බ ........................................, ........................................... 
          (කුණු 20යි  

6. ඳශත වශන් ලරන වම්පූර්ණ වීභට අලය අක්රය ලරශන් තුළින් දතෝරා 

ලියන්න. 

1. මුද්ර .....   (න, ණ   6. ඳශ ...... (න්, ණ්  

2. ඳරි ..... භය (ණා, නා   7. ග්ර ..... ථ   (ණ්, න්  

3. භ .....ඩය (න්, ණ්   8. ඝ .....ටාර (ණ්, න්  

4. ....... න්ගතු (ද, දෂ   9. දල .....  දඳොෂ (ෂ,   

5. ආ ..... රර්ය(්, ්          10. විශි .....ට  (්, ්            (කුණු 20යි  
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