
9 ශ්රේණිය 

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය 
 

 පහත සඳහන් ප්රසතතව  ිරුළු  ස්පුර්ණ  රනන්න. 

1. පනංගියව ………………………………………………………………. 

2. අල්ලපුර අත්තත් නෑ ……………………………………………….. 

3. ගඟෙන්  තුන බී ……………………………………………………. 

4. ර්මඟල් ඉන්න …………………………………………………… 

5. ඉබ්බව දියට දැ්මම ………………………………………………. 

 

 පහත රූඪි ල අ්ථය පැහැදිලි රන  වරය සවදන්න.  

1. ඉඟහත මලක් ිරපුරණ ව - 

2. සවයම යන ව - 

3. කිඹුල් රඳුු  ඟහළීම - 

4. ඉහ නිරට පැහුණු - 

5. බහින රලව  - 

 

 පහත ආපඟතෝපඟේශ ස්පුර්ණ  රනන්න.  

1. ඉ සීඟමන් …………………………………………………………. 

2. උඩ පැන්ඟනවත් ………………………………………………….. 

3. ගින්නක් නැති  ………………………………………………….. 

4. දිලිඟසන සියල්ල ………………………………………………… 

5. ඟපනඟෙන ගඟල් …………………………………………………. 

 

 පහත පද ල අ්ථය ලියන්න. 

1. ිරරි න - 

2. ඟලවබ - 

3. නිතිඟන් - 

4. අඳුන් - 

5. නසතසව රෙ - 

 

 යුගල පද ස්පුර්ණ  රනන්න.  

1. යවන - 

2. ෙමයි - 

3. සතුටු - 

4. ඉහින් - 

5. තවන්න - 

 

 ඟපෙ ඟපවත බලව ිරළිතුුළ ලියන්න.  

1. සත න අක්ෂන ලියව දක් න්න. 

2. සත න හඳුන් න ඟ නත් නවමයන් 02 ක් ලියන්න. 

3.  යඤතජන අක්ෂන ගණ න? 

4. ඒ ව හඳුන් න නවමයන් 02 ක් ලියන්න.  

 

 



 

 

5.  ්ගවක්ෂන ස්බන්ධ පහත  ගු  ස්පුර්ණ  රනන්න.  

 ්ගය  හඳුන් න නම උපදින සතථවනය අක්ෂන 

1. ක්'  ්ගය 

2.   

3.   

4.   

5.  

රණ ඨජ උගුන ර ඛ ග ඝ ඞ 

 

 

 

 පහත විනවම ලක්ෂණ  හඳුන් න නම ලියන්න. 

1. . 

2. , 

3. _ 

4. ! 

5. “    ” 

 

 ඟපෙ ඟපවඟතහි 41  න ිරටුඟ හි විනවම ලක්ෂණ  ස්බන්ධ අභ්යවසය රනන්න.  

 

 පහත  චන ල අ්ථ පැහැදිලි  න ඟසත සනල  වරය නි්මවණ ය රනන්න.  

 
1. නු න  

2. නු ණ  

3.  ණ ය 

4.  නය 

5. කුලුණු 

6. කුලුනු  

7. දණ  

8. දන  

9. රණ   

10. රන 

 

11. පැල 

12. පැෙ 

13. ිරළි 

14. ිරලි 

15. රු  

16. රලු 

17. අු   

18. අලු  

19. කිනන 

20. කිනණ   

 

 

 ඟේශවභිමවන ගී 10 ර මුල් ඟපළිය ලියව දක් න්න. 

උදව-: ලංරව ලංරව ඟප්බන ලංරව  

 

 ඟපෙඟපවඟතහි 'නචනව ක් ලියමු' පවඩම කිය ව පහත නචනව මවතෘරව 03 යටඟත් සවන ත් නචනව ක් ලියන්න.  

1. සවහිතයය ඟපවත්පත් පරිීලලනය රනමු.  

2. ගුණ ද් අගයමු.  

3. මවතෘ භූමි  න්දනව. 

 

 ඔබ ඉඟගනුම ලබන දහ් පවසඟලහි 'ගුුළතුළ නමදිමු' ගුුළ උපහවන උඟෙල සඳහව දහ් පවසල් ගුුළ ුළන්ට 

ආනවධනව රනන ආනවධනව පත්රයක් නි්මවණ ය රනන්න.   


