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ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 
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Sri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura 
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௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ- සුඳානදුයSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සු

ඳානදුයSri Sumangala College  - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹඳානදුය 

ශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුයSri Sumangala College  -  Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුසුභල ර සුද්දයාරඹ සු සු- සුඳානදුය 
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 පළමු ක ොටක ේ ප්රශ්න  ියල්ලටටම ිළිතුරු   පල් . 

 II ක ොටක ේ පළමු ප්රශ්න ල ා  කදන  ප්රශ්න ල ඇුරුවන ප්රශ්න  පා ට ිළිතුරු   පල් . 

I ක ොට  

1) ත්රතත සු්රවායඹ්  සුභ  සු්රී සුරලවා ආ සු්ථිකයව   සුබහි   ට න ්යම්බ ද්ඹ. 

I. වයදය සුපිට සුවයදය. 

II. ්දාඹභ සුඳවර සුැටීභ. 

III. අනලය සුද්තතය සුිරීභ. 

IV.   ෞයඹ සුනැති සුවී සුඹෑභ. 

 

2) ඔහු ේ සුභා ේ සුදියුණුට සුඅකු්ල කාළ න  සු ේ සුභට සුදැ ේ. 

I. 1.අතු සුවඩා සුදභනා. 

II. 2.ඵාධා සුවයනා. 

III. 3.ව ඹෝ ඹ සුදීභ. 

IV. 4.ලද්ධානඹ සුිරීභ 

 

3)  'ැයදි සුතීයණඹක් සුදීභ සුවා සුඅනුේ සුරා සුතභා ේ සුතීයණ ක්රිඹා් භව සුිරීභ' ඹන සුඅරු්  සුඇති සු්රතථා සුපිරුළු ේ ේ, 

A. වැිරල් ල් සුයජ්ජුරුේ ේ සුනඩු සුතීේදු සු ේ. 

B. ඵල්රා ේ සුැ ේ සුබූරුා සුඵාය සු ් තා සු ේ. 

C.  භයාශ ේ සුල සු  ඩිඹ සු ේ. 

D. ඵශලුේ සුරා සු වොත සුඇට සුඵෑආා සු ේ. 

I. A වා සුD                      II.C වා සුB   III. A වා සුC                      IV.B වා සුD 

4)  මුලිේ සුදී සුඇති සුඳදඹට සුභානාථිථ සු නො දන සුඳද සුඇතුශ්  සුපිළිතුය  තෝයේන. 

I.  සු - චේද්ර , තරුඳති සු, තායඳති 

II. ද්ලාර සු- ද්ල් සු, භව්  සු, තුමුර 

III. ජරඹ සු  - ඳැේ සු, උදව සු, අම 

IV.   සු     - තුය සු, රුව සු,  ණ 

 

 

 

 

 

 

විෂලල 

Subject 

 

ප්රථම න ර පරීක්ෂණල - 2020 ම ර්ුර 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල ට විදය ටල  - ප  දුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රල 

Paper 
 

කරේණිල 

Grade   

09 ියලාට භ ෂ න  

ා    හිතයල  

 

  I,II   ටල 

Time       meh 02 

 

නභ සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලතිඹ සු සු:-   ……………………… 
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5) දී සුඇති සුඳද සු ද වහි සුද්රුද්ධාථිථඹ සුදැක් න සුඳද සු දව සුහිත සුයණඹ සු තෝයේන. 

                      ෝ , ලබ්ද සු 

I. නිලර ,   ෝ සු 

II. නිලතචර සු, වරවවාරි සු 

III. අ  ෝ , නිලතලබ්ද සු 

IV. නිරු සු, නි දොත සු 

 

6)  තාලුජ සුඅක්ය සුඳභණක් සුඇති සුපිළිතුය සු තෝයේන. 

I. ච,ඡ,ජ,ඣ,ඤ 

II. ව,ඛ, , ,ඬ 

III. ත,ථ,ද,ධ,න 

IV. ඳ,ප,ඵ,බ,භ සු 

 

7) අක්ය සුද්නයාඹ සුනිැයදි සු ර සු ඹොදා සුඇති සුපිළිතුය සු තෝයේන. 

I. ්රාලතා,ද්තයඹ,භතත 

II. ප්රශ්වාස ,ද්තයඹ,භතත 

III. ්රලතාල,ද්ලතයඹ,භතථ 

IV. ්රත,ද්තයඹ,භලතථ 

 

8) ක්රිඹා සුප ඳ සු දවක් සුතවතු සුිරී භේ සුැවසුණු සුයු ර සුඳද සුේ ේ, 

I. නැටුම් -  ැයුම් 

II. අඟය සු -  දඟය 

III. රට්ට සු -  රොට්ට 

IV.  යොඩු සු -  ඵොඩු 

 

9) ඳවත සුවේ සුඉරි සුඇදි සුඳද කුභන සුථි ඹට සුඅඹ්  සුදැයි සු තෝයේන. 

භා සුදුටු සුබිල ු  සිහිනඹ සුභා සු ව ේ සුනම් සු්රවා සුවයේනද,  

I. ක්රිඹා සුද් ලේණඹිර. 

II. නාභ සුද් ලේණඹිර. 

III. නිඳාත සුඳදඹිර. 

IV. උඳථි  සුඳදඹිර. 

 

10)    ඳොලිත සුනිරධාරිඹා ේ සු  ු ණි  වැසිීභ සුභා සුභද්තඹට සුඳ්  සුවයයි. 

I. නාභ සුද් ලේණඹිර. 

II. ක්රිඹා සුද් ලේණඹිර. 

III. උඳථි  සුඳදඹිර. 

IV. අම්බාය සු සුක්රිඹාිර. 

 

11) තුයා සුද්නාල සු රõ. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා සු   II.      මිශ්ර සුක්රිඹා III.  ්ර ඹෝජය ක්රිඹා IV. අම්බාය ක්රිඹා 
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12) අම්භා සුඋදෑන සු ැගිට ිරරිඵ්  සු පිසුාඹ. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා 

II. පථි සුක්රිඹා 

III. ්ර ඹෝජය සුක්රිඹා 

IV. අම්බාය ක්රිඹා 

 

13)   භල්ලී සුාඬමි් ඵ්  සුවයි. 

I. ද්ධි සුක්රිඹා. 

II. මිශ්ර සුක්රිඹා. සු 

III. පථි සුක්රිඹා. 

IV. අම්බාය සුක්රිඹා. 

 •යාවයණානුලවර සුනිැයදි සුාවය සුඹයේ සු ඉයක් සුඅදිේන. 

14)  

I. ඔවුහු සුක්රීඩා සුවයයි. 

II. සුශඟ සුවභයි. 

III. ඵල්රා සුබිප ව. 

IV. තුරු සුසුශඟට සු ර ති. 

 

15)   

I. මුහුදු සුයශ සු  ොඩබිභට සු රති. 

II.  වොඩි සු ඳශ සුසුශ ේ සුර සු ති. 

III. ගියා සුරැන සු වේ ේ සුරැගුම් සු ් ව. 

IV. කුරුලු සු ඳශ සුඅව ේ සුපිඹාමති. 

 

16)    

I. ද්ලාඛා ෝ සු්යාභඹක් සුපජා සුවරව. 

II. සුජාතා ෝ සුිරරිපිඬු දේ සුපිරිනභයි. 

III.  තයහු සුපිඬුසිඟා ඩියි. 

IV. ්ක් ඹෝ සුසුශඟට සු ර යි. 

 

17)    

1) නුමරා සුසිහිනඹක් සුදුටු හු. 

2) ිරරිල්ලී වැදලි සුතනති. 

3) නුමරා සුඳාඩම් සුව ශහි. 

4) නලගී සුභල් සු නරේනීඹ. 

 

 • පාත න  ය නට ඉි  ඇි  ක ොට න අල්  පද නර් ල න්ක්, 

 

18)   වට සුියට සුඅලු්  සු රෝවඹක් සුදිරමු. 

   I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 
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19)  ්වාය සුරඵා සු ැනීභ සුදවා අනුිළිතකනටට ඳැමි ණේන. 

 

I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 

 

20)  නිම්ල භා ේ  වොභ සුමිතුයාඹ. 

 

I. නාභ සුඳද සු             II. ක්රිඹා සුඳද     III. නිඳාත සුඳද සු           IV. උඳථි  සුඳද 

 

    II ක ොට  

 •පළමු ප්රශ්න ල ා  කදන  ප්රශ්න ල ඇුරුවන  ප්රශ්න  පා ට ිළිතුරු   පල් .. 

1) ඳේති සුවාභය  දී සුඔඵ සුවණ්ඩාඹම් සුක්රිඹාවායවභක් සු ර සුනිභ සුවශ සු ඳෝ  සුපිලචක් සුෑදී ම් සුක්රිඹාවායවභ සුඇසුරිේ සුපිළිතුරු සු

ඳඹේන. 

 

I. ඔඵ සුැවස සු ඳෝ  සුපිලච සුකුභන සුභාත්වාක් සුඹට ්  සුනිථිභාණඹ සුවක් සුද?         

                                               (රකුණු සු01) 

II. තභ සුක්රිඹාවායවභ සුිරීභට සු ඳය සුඔඵට සුගුරුතුභා සුදුේ සුඋඳ දත සු දවක් සුලිඹේන. 

                                               (රකුණු සු04) 

III. තභ සු ඳෝ  සුපිලච සුවත සුිරී ම්දී සුඔඵට සුඇති සුව සු ැටලු සු දවක් සුදවේ සුවයේන. 

                                                (රකුණු සු04) 

IV. තභ සු ැටලු සුභ වයා සු ැනීභට සුඔඵ සු ්  සුක්රිඹාභාථි  සු දවක් සුලිඹේන. 

                                                 (රකුණු සු04) 

V. තහි සුඅඩලගු සුවරුණු සු3ක් සුලිඹේන. 

                                                 (රකුණු සු03) 

                                             (මුුව ටකුණු 16) 

 

                                              සු             

2) ඳවත සුදවේ සුඅ,ආ,ඇ,ඈ  වොටත සුලිේ සුතවක් සු තෝයා  න නච  200  ට  නොඅඩු සුන සු ේ සුයචනඹක් සුලිඹේන.සුදුසු සු

භාත්වාක් සු ඹොදේන. 

(අ).    රෝව   සුතාක්ණිව සුදියුණු්  සුභ  සුමිනිා සු ඵො වෝ  ද් සු ොඹා  ් තද සුතබාධථිභඹ සුදවා සුසුදුසු සුද්වල්ඳඹක් සු

ඉදිරිඳ්  සුිරීභට සුමිනිා සුඅ ඳො වෝ  සුවී සුඇත. ත සුනිා සුතබාධථිභඹ සුරැව සු ැනීභ සුඅඳ තු සුයුතුවභිර. 

(්).   තු ා සුවාථිමීවයණඹ්  සුභ  සුක්රභ ඹේ සු ැමි සුීවද්ත ඹේ සුත්  සුවී සුඇත.තභ සුඳවු ල් සුඳරි ඵෝජනඹට සුඅලය සු

තශළු,ඳරතුරු,ඳරා සුථි  තභ සු  ්  ්  සු ාිරීභ සුමුදල් සුඉතිරි සුිරීභක් සු භේභ සුතුට සුඇති සුවයේනක් සුද සු ආ. තභ සුනිා සු

  තු ා සු්රථිධනඹ සුිරීභට සුයජ   සුභැදිව්  සුවීභ සුවාලීන සුඅලයතාඹිර. 

(ඇ).   වො යොනා සුල තඹ සු රෝව සු්රජා සුබිලි නිමිේ සුඳතී. අද නතුරු සු ඒ සුදවා සුනිලතචිත සුඖධඹක් සුනිඳදවීභට සු රෝව සු

ඵරතුේ සුද සුභ්  සුවී සුනැත.ලථිධනඹ සු මිේ සුඳතින සුයටක් සුන සු්රී සුරලවා  භභ සුල තඹ සුභථිදනඹ සුිරීභ සුදවා සු ්  සුපිඹය සු

 රෝව සු ෞඛය සුලද්ධාන  ද සුඳැසුභට සුරක් සුවී සුඇත. සු 

(ත).  දි නේ සුදින සුඅේනට සුරැ ඵන සුඅඳයාධ සුපිලිඵ සු තොයතුරු සුඅඳට සුිරඹාඳාේ ේ සු භාජ   සුඳතින සු නොදියුණු සුඵයි. 

්ථිකයව ්රලතන සු භේභ සුමිනිත සුම්ඵේධතා සුපිළිඵ සු ැටලු සුද සු භඹට සුඉවල් සුද් සුඇත. අඳයාධ සුභථිදනඹට සුතවා භේ සු ඳශ සු ැසීභ සු

වා රෝචිත සු ආ. 

                                               (මුුව ටකුණු 14) 

 



5 | P a g e  
 

3)  ඳවත සුදවේ සුවද් සුවා සුගීත සු වොටත සුම්පථිණ සුවයේන. 

i.    සිඹ සුපිරිය සුයට තොට සුවැභ සුතතුක්භ සුනැති    සුනි සුම්භා 

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

   තුරු සුපිරිය සුපුේ සුද සු භේ සුන සුභැද සුඋේ න සු         ම්භා 

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

                          උපුටා ්  සුග්රේථඹ සු- ....................... 

 

II. භ ේ සුයට සුභ ේ සුදැඹ සු  නිා 

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

     භදිවී සුගිඹ්  සු භට සු         තඳා 

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

                          යචවඹා ේ සුනභ සු- ...................... 

III. භල් සුභල් සුායම් සුවරි සුභැ සු උදායම් 

 ඹා සු ඹා සුගු ේ 

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

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

                        යචවඹා ේ සුනභ සු- ...................... 

IV.  ට් සුභව සු    මුහුදයි 

     සීතර සුසුශල සු ද්හිදයි 

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

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

                          යචවඹා ේ සුනභ සු- ......................      

                                       (ටකුණු 2  1/2×4 = 10) 

 

4) ඳවත සුදවේ සුඋද්තඹේ සු වුු ් විිය්   ාට,කුම  අන නථ කේ ්රවාල සුවයන සුරද්දක් සුදැයි සුලිඹේන. 

a. "භෑණිඹනි, භභ සුඔඵ සු්රී සුඳාදඹට සුවැදා  න සුඹමි". 

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

iv. උපුටා ්  සුව්තිඹ සු- ............................. 

 

 



6 | P a g e  
 

1)  "දරුනි සුභභ සුරලවා ආ සු ඵො වෝ සු  වය සුද්වාය සුේදනා සුව ශමි".        

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

 

2)  "අද සුඅපිට සුද් ලේ සුදක් සුඒ සු ම් සුවරාඹතන   සුදරුේට සුම්භාන සුරැබීභක්" 

i. වවුරුේ සුද්සිේ සු- .................................. 

ii. වා සුවට සු           - .................................. 

iii. කුභන සුඅතථා ආදී සුද - ........................ 

                                                         (ටකුණු - 10) 

5)  සුදුසු සුද්යාභ සුරකුKq සු ඹොදේන. 

                ඔඵට සුනි යෝගී සු සුඅ්  ආා සුඹනු ේ සුදවේ සුව සුවාේ සුඳත සුභා සුභද්තඹට සුඳ්  සුවයවීඹ සුඉකු්  සුභා   සුසිට සුඅධිව සුරැධිය සු

පීඩනඹ සුරුධිය   සුසීනී සුභට්ටභ සුැඩි සුවීභ සු්තයයියත සුනැභ්  සුේධි  යෝ  ඹේ සුභභ සු ඳළු නමි ශ්රය සුද්ලය සුභාධයේී  සුපථිණ සුවාලීන සු

භාධය ආදී ඹකු සුල ඹේ සුභෑතක් සු න තුරු සුවටයුතු සුව ශමි භා ේ සුැඩමුයඹ සුදිනඳතා සු ඳ 6 30 ට සු්යම්බ සු ආ 

                                                         (ටකුණු - 10) 

 

6)  පුතතවාර සුාභාජිව් ඹ සුරඵා ැනීභ සුදවා සුඔඵ ේ සු තොයතුරු සුඇතුශ්  සුවයමිේ සුඅව්ති සුඳත්රඹක් සුවත සුවයේන.   ැ.යු - 

නභ, ඳලතිඹ, ඇතුර් වී ම් සුඅලවඹ, ඳලතිබාය සුගුරුබතා ේ සුනභ සු්දිඹ සුඇතු<්  සුද්ඹ සුයුතුඹ. 

                                                        (ටකුණු -10) 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                


