
 

 ඉගෙනුම් ප 
 ලිපි ගේඛන කියලා ලාක් ග ෝෂීය විවිධතා ඉදිරිඳත්  රයි. 
 ලචනල අර්ථය වශා අදාෂ අලව්ථාල ශා සිද්ධිය වම්ඵන්ධ ලන ඵල ප්ර ා  රයි. 
 බාා බාවිතගේ දී එභ ලචන අර්ථලත්ල ගයොදයි. 
  

 10 ගරේණියේගේ සිහලශ බාාල ගඳෂ ගඳොගත 2 2ප පිව ල ගශොඳින් කියලන්න. 
අනතුරුල ඳශත දැක්ගලන අබයාවගය 2 යැයැගන්න. 
  

1. ඳශත ‘අ’ ග ොටගවේ ඇති රඪිගේ අදශවට ෙැගඳන ප්ර ාය ‘ආ’ 
ග ොටගවන් ගතෝරා යා  රන්න. 
 
 

I.  රඵාගෙන ඉන්නලා                         ලවඟ  රනලා  

II. අව්වක් මුේක් නෑර                 යභක් වඟලනලා 

III. ග ොගෂේ ලශනලා             කිසිභ ලැදෙත්  භක් නෑ 

IV. ගභගෝ රශක් නෑ        යැ්බ්දල ඉන්නලා 

V. දැගඳගන දාෙන්නලා     ශැභතැනභ 

 
 

2. ඳශත දැක්ගලන ලා යල ඉරි ඇඳි ග ොටවට අදාෂ අරුත ලරශන් තුළින් 
ගතෝරා  2ව් තැගන 2 ලියන්න. 
 

I. තරඟ ප්රතිඳ එනතුරු අපි පු පුා  (....................................) ඵා සිටිගයහු. 

II. දිළිඳු භ වභාජගයන් අතුගා (....................................) දැමිය යුතු ය. 

III. ලැරදි කිරීභට උඩගගඩි දීම (....................................) ද ඵලත් ලරදකි. 

IV. ඔහු සිකුරට ම (....................................) ජය ෙන්නා ඵල ගඵොගශෝ ගදනා විල්ාව 
 ෂශ. 

V. ගදපිරිවක් අතර ඳැලති කඹ ඇදීම (....................................) යැවා ඳාගර් ලැඩ ඇන 
සිටිගේ ය. 
 

(නැතිකර, අනුබ දීම, හරියට ම, එකඟතාලක් නැතිල, උනන්දුගලන්) 
 

 

 

 

 

 

 

ඳළාත් අධHdඳන  ගෙඳාර්තගේන්තුල සබරගමුල - සති ඳාස 

විය - සිහලශ  

fY%Aණියේය - 10 වැ සුභ - එන්.පී. ගප්රේභතා මිය. ගුරු උඳගද්  (සිහලශ) ගද 2ඕවිට අධයාඳන  ාඳය 

වතිය-  2 

සිහලශ බාාල ශා වා 2තයය 

අ ආ 



3. ඳශත දැක්ගලන ප්රව්තාල පිරුු  ල අදශව යටින් දී ඇති තිත් ඉරභත ලියන්න. 
 

I.  2ව රගද්ට ග ොට්ගට භාරු  රන්නා ලගේ 
.......................................................................................................................... 

II. දිය ාලගෙ පිගට් ලුණු ශැහලගුලා ලගේ 
.......................................................................................................................... 

III.  ම්භැලියාට දිලැව් තිගයනලාලු 
.......................................................................................................................... 

IV. භඟුේ දාට මුත්තාත් අමුත්තාලු 
.......................................................................................................................... 

V. උඳන්ගෙයි ෙතිය ඵලි ඇරියත් නෑගර් 
.......................................................................................................................... 

  

 

1. වා 2තය වහල්රශය ගඳොගත් පිව  අහල  1  – 16 පිව  කියලා ඳශත දැක්ගලන ප්ර්න 
ලට පිළිතුරු ලියන්න. 
I. භගශෞධ ඳඬිතුභා ධර්භ යුද්ධයට යාභට ගඳර සූදානම් වගේ ග ගවේ ද? 

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

II. භගශෞධ ඳඬිතුභා ගේගද්ශ රජුගෙන් ඉේා ෙත්ගත් කුභක් ද? 
.......................................................................................................................... 

III. ඳාගිය ගවේනාල ආඳසු ගෙොව ් වුරු ඵැඳීභට ගශේතු ව ගක්ලට්ටගේ ප්ර ාය 
වශන්  රන්න. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

2. අලව්ථා වම්ඵන්ධය ලිවීභට හුරුවීභ පිණියේව ඊට අදාෂ ඳශත අබයාවය  රන්න. 
එක් එක් ප්ර ාය  ා විසින් කියන ද්ගද් ද?, ඉරි ඇඳි ඳද ලලින් ඇඟගලන්ගන් 
 වු ද? 
 

 කියූ තැනැත්තා ශැඟගලන අය 

I. සබ ගතොඳ විසින් කුභක් දක්නා 
ද ද? 

  

II. යශඳත ආචාරිනී, ගතොඳ කී ගව 
භ  රමි. 

  

III. ගේලයිනි, ගම් ගේගද්ශ රජුගේ 

ඵගයක් ගනොගලයි. 

  

IV. මෑණියන් ලහන්ස, භා දන්ගන් 
ගභඳභණක් භ ය. 

  

V. පුත, භා විසින් කුභක්  ෂ භනා 
ද? 

  

 

පිව  වැ සුභ - ඒ. වී. චමින්ද විගේකුභාර භයා 

 සිහලශ වා 2තය වහල්රශය 


