පුබුදින පස් පියුම් වැඩසටහන
කලාප අධ්යාපන කායාලාලල-මහනුවර
නිවාඩූ කාලීන පැවරුම්
5 ශ්රේණිල
පරිවරය ආශ්රිත ක රියාරාරර
01.වරහන් තුළ ඇති වචන ගැලශ්පන ශ්ලස ශ්ලොදා හිස්තැන් පුරවන්න.
1. ශ්රී ාරාල....................................්දියායාල හිටා.ා ඇත ක.
2. එරබදු මල් .......................................මාවයේ දී හියපයි.
3. මකුළුලා. පාද ......................................... තියේ.
4. රාදිත කාරයේ යනෞරාල යව .........................................ශැයාදියේ.
5. සර්ය නමව්රාරයේ රියාරාරර .........................................ඇත ක.
6. සිත් පශදි කිරීය රියාරාරරය ශත කර ලන රියාරාරරම ලදියදි...............................................ය.
7. ශ්රී ාරා තාතිර යරියේයේ ශා රාතය ාානනයේ යන යදයරටාම ඇති වායේත කය.............................ය.
8.“අභිමානනීය වූ නයලෝදයේ“ ගීත කය ගායනා රයෂේ ........................................................මශත කා ය.
9. මශනුලර අභියේර ත් රජු වූයේ .......................................................ය.
10. නිදශව් ශ්රී ාරායේ ප්රථම අගමැති වූයේ.......................................................................................ය.
(අයියලෝ යෙනිව්,ප්රාර්ථනාල,ඩී.එව්.යවේනානායර මශත කා,සිාශරුල, දකුණිදි, අ.ේ,යදිෂශේ , අයප්රේල්,
ඔටුලා,යගිාගායල් යගිෙ බණ්ො)
(2*10=20)

02.පහත දැක්ශ්වන ප්රකානන හි  නම්  ) ලකුණද වැරදි නම් × ) ලකුණද ශ්ලොදන්න.
1. ආශාර ගැනීය දී ේද නගමිදි ආශාර ගැනීම විරිත කකි.
2. බිරියානි ද්රවිෙ තනයාය ආශාර ලර්ගයකි.

( )
( )

3. ෙදිරදි ලයිට් ශ්රී ාරාල. ප්රථම ඔිම හිේ පදේරම යගන ආයේ ය.

( )

4. තාතිර ගීය ගායනා රරනවි. සීරුයලදි සිටීම අලය යනියේ.

( )

5. “මනරාතන දර්නීය ාරා“ගීත කය ගායනා රරදියදි ත කා ලල්යපි මශත්මියයි.

( )

6. අාග යපිර ව.දි ක්රමය අප. ආයේනිර ව.දි ක්රමයේ යනියේ.

( )

7.යලව් මුහුණු ශා රරෙ වදශා ප්රසි්ධධ නගරයකි අ බායගිෙ.

( )

8.්යා ,ත කල් යරිෂ ,යේලැල්,ාේා ආයාය ශව්ත ක රර්මාදිත කල. යයිදා ගනියි.

( )

9.ත කම යග එර රඩු පශරිදි ගවා දමන යව ්ල්ා සිටියේ යමිනරවි රැප්යපටියපිෂ යාවාල ය. ( )
10.“මී“ ගව වශ්රීරත්ලය නැති රරන ාරයකි.

( )
(2*10=20)

03.ගැලශ්පන ශ්ලස ලා කරන්න.
1. ඓතිශාසිර ාරයකි .

1. උදානය

2. මත්වයයා ආ්ලාව රරදියදි

2. ඇටි කුකුෂා

3. මුළු යෝරය ම යානදින ම. පුළුලදි

3. ශනුමා ලදිනම

4ලදුයරකුය ගමදි විාවය

4. යදනිහිටියේ නුග රුර

5. ඒර ය්ධශිර ේෂීරපායි වයත කකි.

5. රරමයනි.

6. ලගාලදි ආරේා කිරීම. උදේ යේ.

6. මැේසි තයවීර

7. අලය ප්රමාණය. තය රීරය. යනිැබීයමදි

7. එ .එව්.ප්රනාදිදු

8.“ යබෝ යබෝ මැටි එර එර යගනි යන“ ගීත කය ගයදියදි
9. බණ්ෙේරා ඇ.යේ ලර්ණය ලදියදි
10‘.බැරි බර රයර් තියදි‘ ගීත කය ගායනා රරදියදි

8. සුවදිතිරා තයසිාශ
9. සිරුර මානිර යේ.

.

.

10. රළු ලදුරා
(2*10=20)

04.නිවැරදි පිළිතුර ලටින් ඉරක් අදින්න
1.අප ආවදින පරිවරයේ ලැයෙන ාර ලර්ග අත කරිදි යපිකුරු රාණ්ෙය. අයත් මල් ලර්ගයේ ලදියදි
!. යරෝව

!!.්්ධද

!!!. රපුරු

!!!!. නියාකු බා

2 .ාරල මුල්ලිමදි ඇති යමයශය හිළිබද ලො නිලැරයා හිළිතුර ලදියදි
! . මුල් මගිදි තය පමණේ උරා ගනියි.
!!. යපියශිර,තය ශා ලාත කය පමණේ උරා ගනියි.
!!! . මුල්ල හිටාටීම විවිධාරාරය.
!!!!. ්ශත ක සියල්ම.
3.තයේ ලැයෙන ාරයේ ලදියදි
!. ලැිමව්යදිරියා

!!. හි.ලේරා

!!! . ග මාලු

!!!!. ඔිමද

!!!.ත කල්

!!!!.රබර්

!!!.මල් පුලුට්.ා

!!!!.රකුළුලා

4. අතු යබදී නැති ාර ලර්ගය. අයත් ලදියදි
!.රපු

!!.රදුරු

5.මිරියායේ ලාවය රරන වයත කකි.
!.මඩුලා

!!.මගුරා

6.තාතිර ශැදුනු පත ක වාදා ගැනීම වදශා යා යුත්යත්............................................... ය.
!.යපිිමසිය

!!.ග්රාම නිධාරි රාර්යාය

!!!.ත කැපැල් රාර්යාය

!!!!.බැාකුල

7.බුර්රාල පෂයාදියදි...............................තාතිරයිදි ය.
!.සිාශ

!!.යදමෂ

!!!.මුව්ිම

!!!. බර්ගර්

!!!.කිඹුා

!!!!.හූනා

!!!.මයිනා

!!!!.ගිරලා

8.ඕනෑම පෘ්.යර ඇලී සිටීම. ශැකියාලේ ඇත්යත්.
!.මයිනා

!!.ගිරලා

9.කුරුළු යියේ ලඩුලා යව ශැයාදි යලදියදි.
!.වී කුරුල්ා

!!.ය කුරුල්ා

10.යරියරෝනා ලවාගත ක ත කත්ලයයදි මිදීම වදශා රෂ යුතු ය්ධ.
!. වබදි යයිදා අත් යවේදීම.
!! .උණු තය පානය කිරීම.
!!!. ලුණු යයද තයයදි උගුර යවේදීම.
!!!! .්ශත ක සියල් ම.

(2*10=20)

05.පහත ප්රන්නවලට ශ්කටි පිළිතුරු ියලන්න.
1. උපය්ධාත්මර රාලය ග්රදිථ යදරේ න රරදින.
1................................................................... 2.............................................................
2. තාතීදි යව යපිදුයේ වමරන උත්වල යදරේ න රරදින.
1................................................................... 2................................................................
.
3. ඓතිශාසිර ලටිනාරමේ ඇති ාර යදරේ න රරදින.
1....................................................................... 2........................................................................
4. විවිධ වැරසිිම කිරීම වදශා යයිදා ගදිනා ව්ලාභාවිර ද්රලය යදරේ න රරදින.
1......................................................................2......................................................................
5. හිහිරීයමදි ලෘප්ත ක ලන බීත ලර්ග යදරේ න රරදින.
1.............................................................

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

6. වතුදි මගිදි මිනිවා. ැයබන ප්රයයෝතන යදරේ ිමයදින.
1...........................................................

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

7. වතුදි. ශානි ලන මිනිව් රියාරාරර යදරේ ිමයදින.
1............................................................

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

8. ාර විනා වීම නිවා ඇති ලන බපෑ යදරේ ිමයදින.
1 ..........................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
9. යගලත්ත කේ වරවා ගැනීයමදි ැයබන ලාසි යදරේ ිමයදින.
1.............................................................

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

10. පශත ක රවියේ ්තිරි පද ව පූර්ණ රරදින.
යමිර ටාඹුටු දදි පනා
..................................

-අඹ දඹ ද ඇ. බිනා
.-..............................................
(2*10=20)

