
1 | P a g e  
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= 

වැෂකිය සුයුතුයි :- 

 සියලුම සුප්රනන සුල  සුෙමම සුඳ්රෙමම සුිළිතතුු  සුවඳය්න.   

 

I ක ොටව 

 
01. අතීත සුජනතාල සුජිලෙනෝඳාය සුවශා සුෙය සුවු සුලෘත්තියක් සුෙනොල්ේ, 

1. කෘෂි සුකර්මා්තය සු  සු සු සු 2. සුකර්මා්ත සු  සු සු සු සු සු සු සු සු 3. සුෙලෂාම සු  4. සුධීලර සුකර්මා්ත 

 

02. ෙශේ් සුල ාල සුශඳු්ලන සුනම සුකුමක් සු? 

1. ෙ ොඩ සුෙ ොද්තැන සු  2. සුකුඹුු  සුල ාල සු  සු සු සු සු සු සු 3. සුමඩ සුෙ ොද්තැන සු 4. සුධානය සුල ාල 

 

03. ෙෝකෙම සුඳැරණිම සුෙ ොද්තැ් සුක්රමය සුකුමක් සු? 

1. කුඹුු  සුල ාල සු  2. සුෙශේ් සුල ාල සු  සු සු සු සු සු සු සු 3. සුෙත් සුල ාල සු  4. සුරබර් සුල ාල 

 

04. අලුති් සුගිනිතබා සුවකවන සුකර සුභූමිය සුශඳු්ලන සුනම සුකුමක් සු? 

1. ිළ  සුබිම සු   2. සුබිම සුවැකසීම සු  සු සු සු සු සු සු 3. සුතල සුැලි සුෙශේන සු 4ත සුතුු  සුෙශේන 

 

05. ඇල් සුවී සුයනු සුෙමොනලා? 

1. කුඹුෙර් සුල ාකෂ සුවී සු  සු සු සු සු සු සු2. සුෙශේන සුල ා සුකෂ සුවී සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු3. සුෙේෙල් සුශැඳුණු සුෙබෝ  සු සු සු සු සු සු සු සු සු4. සුඑෂලළු සුලර් යක් 

 

06. ශැලි සුන ා සුයනු සුකවු? 

1. අලියා සු   2. සු ලයා සු  3. සුඳඹයා සු  4. සුෙමොණරා 

 

07. වී සුල ාල සුවශා සුලර්යක  සුක්න සුකීයක් සුල ා සුකර සුතිෙේ සු? 

1. 3    2. සු2 සු   3. සු4 සු   4. සු1 

 

08. මි්ේරිය සුලැල සුතැන සුවුරජතුමා සුකවු සු? 

1. මශෙව් සුරජු සු  සු සු සු සු සු සු සු2. සුධාතුෙවේන සුරජු සු  3. සුදුටු ැමුණු සුරජු සු 4. සුඳණ්ඩුකාභය සුරජු 

 

 

 

 

 

 

 

වියය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  විදයාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

කරේණිය 

Grade   

07 ඉතිශාවය   I,II   ාය 

Time    සු සුඳැය   1  1 2   

නම සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳ්තිය සු සු:-   

……………………… 
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09. ක්නය සුිළිතබ සුෙතොරතුු  සුක්ලා සුඇති සුෙවල්ලිිළය සුකුමක් සු? 

1. ෙතෝනි  සුෙවල්ලිිළය සු සු සු සු සු සු සු සු සු2. සුෙඳොෙෝනු  සුෙවල්ලිිළය සු සු සු සු සු සු3.බදුලු සුෙවල්ලිිළය සු සු සු සු4. සුඅඹ මුල සුෙවල්ලිිළය 

 

10. ෙ ොයම් සුෙකොෂය සුයනු සුකුමක් සු? 

1. ෙ ොයම් සුඳෑගීම සු  2. සුකඳා ත් සුෙ ොයම් සුෙ ොඩ සු  සු සු සු සු3. සුකුඹුර සු  4. සුෙශේන 

 

11. වත්ල සුඳානය සුවශා සුෙයොා සුෙනො ත් සුවෙතකි, 

1.  ලයා සු   සු 2. සුකුකුෂා සු  3. සුඌරා සු  4. සුමුලා 

 

12. “කිරි සුෙේරි” සුයනු සුකුමන සුවතා සු? 

1.  ල සුෙන සු   2. සුෙකොටි සුෙන සු  3. සුමුල සුෙන සු  4. සුකිකිිත 

 

13.  ලය් සුරැක සුබා ත් සුපුද් යා සුශැඳි් සුවු සුනම, 

1. කුඹල්ලු සු   2. සුෙ ොඳල්් සු  3. සුමණිකර සු  4. සුෙඳෙශකාර 

 

14. ෙලෂාම සුෙකො වන සුකිහිඳයක  සුෙබා සුඇත. සුෙේා සුඇති සුෙකො වන සු ණන, 

1. තුනකි සු   2. සුඑකකි සු  3. සුෙකකි සු  4. සුඳශකි 

 

  සුඅලක සු15 සු– සු20 සුක්ලා සු සුඇති සුප්රනන සුවශා සුඳශත සුලගුල සුවම්ූරර්ණ සුකර්න. 

 

 
 ර්මාන්තය ශිල්පීන් නි්පාදිත භාණ්ඩ 

15.  උක් - .......................................... 

16.  කපු සු(ෙේ සුකර්මා්තය) ......................................................... ෙරදි සුිළිත 

17.  මැණික් ......................................................... මැණික් සුඔඳ සුැමීම 

18.  මැටි ......................................................... උළු සු, සු ෙඩොල් 

19.  ෙෝශ ......................................................... කෘෂි සුඋඳකරණ 

20.  ර් ......................................................... මා සු, සුලෂලු 
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II ක ොටව 

 පෂමු ප්ර්නය නනිලාර්ය ක.  

 පෂමු ප්ර්නය තතුුවල තල්  ප්ර්න ක ට ිළිතතුු  වපයන්න  

 

01.  සු සු 

 

 

 

 

 

 

1)  සු සු 

I. ඉශත සුැක්ෙලන සුකාසිය සුකුමක්? 

II. ෙමම සුකාසිය සුතනලන සු සුෙෝශය සුකුමක් සු? 

III. ෙමහි සුැක්ෙලන සුරූඳ සුෙමොනලා සු? 

IV. ෙමම සුකාසිය සුඅා සුලන සුකාය සුකුමක් සු? 

V. ෙමම සුකාසිය සුප්රචලලිත සුප්රෙද්යක් සුලිය්න. 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

I. ෙමම සුරූඳෙය් සුැක්ෙල්ේ සුකුමක් සු? 

II. ෙමය සුෙයොා සු ්ේ සුකුමන සුකාර්යයක් සුවශා සු? 

III. ෙමහි සුලශ සුතැනවීම  සුෙයොා ත් සුඅමු සුද්රලය සුෙමොනලා සු? 

IV. එකෂ සුවී සුෙකො ා සුවාා ත් සුවශල් සුෙමොනලා සු? 

V. වී සුෙ ොද්තැන සුවශා සුෙයොා ත් සුවත්ලයා සුකවු සු? 
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02.  සු 

I. ූරරාණ සුජීලන සුර ාල සුප්රධාන සුෙක්්ර සුතුනක් සුය ෙත් සුසිදුද්ය. සුෙකක් සුනම් සුකර්න. 

II. ෙශේ් සුල ාෙේදී සුල ා සුෙකු ණු සු සුෙබෝ  සුලර්  සු4ක් සුනම් සුකර්න 

III. ෙශේනි සුල ාල සුසිදු සුකරන සුආකාරය සුිළයලෙර් සුිළයලර සුලියා සුක්ල්න. 

 

 

03.  සු 

I. මඩ සුෙ ොද්තැන සුවශා සුෙයොා සු ත් සුක්න සුෙමොනලා සු? 

II. ඳැරණි සු ම් සු, සුලැේ සුතැන සුවු සුඅය සුෙශෝ සුඅයිතිල සුසිටි සුඅය සුශැඳි් සුවු සුනම් සුෙමොනලා සු? 

III. වී සුල ාල සුවශා සුකුඹුු  සුවැකසු සුආකාරය සුද්වනතර සුකර්න. 

 

 

04.  සු 

I. ඳැරණි සුෙ ොද්ෙයෝ සුවී සුල ාල සුවශා සුෙයොා ත් සුඋඳකරණ සුතුනක් සුලිය්න. 

II. මඩ සුෙ ොද්තැේ සුදී සුභාද්තා සුකෂ සුලචලන සුෙකක් සුලියා සුඑහි සුෙත්ු ම සුලිය්න. 

III. ෙ ොයම සුආරක්ා සුකර සු ැනීම  සුෙයොා සු ත් සුවාම්ප්රායික සුක්රම සු2ක් සුලිය්න. 

 

 

05.  සු 

I. අතීතෙම සුෙලෂ සුවබතා සුඳලත්ලා සුඇති සුර ලල් සු2ක් සුලිය්න. 

II. ද්ෙද්ශිය සුෙලෂාෙම් සුදී සුෙයොා ත් සුලරාය් සුෙකක් සුවශ සුැන  සුභාද්තා සුලන සුනම සුලිය්න. 

III. IV ලන සුඋය සුරජු සුිළහි  සුවු සුබදුලු සු ැම් සුලිිළෙම සුැක්ෙලන සුනිතිරිති සු3ක් සුලියා සුක්ල්න. 

 

 


