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සිරි කුරුව විදුශ - කලුතර 

සිිංශ භාාල ශා වාහිතයය 

6 ශ්රේණිය 

 
 

 ඳශත දැක්වලන සියලු වටශන් ශා අභ්යාව වටශන් වඳේවල යායා වපූර්ණ ක නරන්න. 

 

ශ්දලන ලාරය වඳශා නියමිත පාඩම් ශ්පෂ ගැව්ම 

 

7) අයා උලදුර. 

 විවේක ඳද. 

 

8) නඳාන ජාතනය. 

 මශප්රාක අක්ර. 

 වඤ්ඤන අක්ර. 

 

9) ක්රියා ඳද ශා ි ප ප්රවදද. 

 ලචන වදදය. 

 පුරු වදදය. 

 නාවදදය. 

 යාිංග වදදය. 

 

10) ලානය ිරණ මාකය. 

 

11) නා ලැලට පින් දීා ඳයල්ා. 

 මාතෘනානුකූ රචනා යාවීම. 

 

12) ඇවිදින වනේෂයා. 

 විරාම ක්ක. 

 

13) අග්ගෂා නිං ව  ිං පුතා. 

 

14) වව වව ශඳාවන් අපි යනලා. 
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 අයා උලදුර ඳා ම ඉතාම වශේඳින් අලධානවයන් යුතුල වදතුන් ලතාලක් කියලන්න. 

 

7 ලන පාඩම 

අලි උලදුර 

 

නතුලරයා     - කුමාරතුිංග මුිරදාව මශතා. 

 

කුමාරතුිංග මුිරදාව මශතා විසින් ෂමයින් 

වශා යායන ද වඳේලල නපූ   - ශල ඳක. 

හීන් වැරය. 

මඟුල් නෑම. 

කුමර ගී. 

 

“අයා උලදුර” ඳා ම උපුටාගල ග්රන්යය  - කියලන නුලක (6 වරේණිය) 

 

අරුත් පැශැදිලි කිරීම (පාඩම් කරගත යුතුයි) 

 

ලචනය අර්ථය 

1) වනේබැවැම. අඩු වනේවී. 

2) වනේනැඟැම. ලැඩි වනේවී. 

3) සිත නටලන්වන්. සිතට දැවනන්වන්. 

4) දිවා මාරුලක්. ඳැති වලනව් නර. 

5) තියුණු. සියුපූ, තීක්ක. 

6) ඳරික්ානාරී වීම. වව දිසිවයන් සිටීම. 

7) භ්යිංනර. බිය වගන වදන. 

8) ඳාදවය . නකුල්. 

9) අයා ලැෂක්. අයා වේයායක්. 

10) මුඛ. ජවන්. 

11) මශල ගකනක්. විා ප්රමාකයක්. 

12) දක්ෂිකාිංවේ. දකුණු ඳැලවල. 

13) ලාමාිංවේ. ලපූ ඳැලවල. 

14) විලරය. සිදුර. 

15) මැද’තුවර ප. මැද ශරිවේ. 

16) අනාදි නායක්. ඉතා ඈත නාවේ සිට. 

17) මව් බුදින්වනක්. මව් නන වනවනක්. 

18) ැබ දාල. ැබ න දවාල. 

19) අප්රතික්රියාලව්යාල. පිළියමක් නෂ වනේශැකි අලව්යාල. 

20) න මැදට. ඉතා වමීඳයට (ෂඟටම). 
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ලිඛිත අභයාව -  

 

 ඳශත දැක්වලන ලක්ර අදශව්ලයාන් යුතු ලානය වෘු  අදශව්ලයාන් දක්ලන්න. 

 

1) “අවැ ව ගවවනැ අලතක් මාවග් වවේඞට ඳැමිණිවේ යැ.” 

ෂඟ තිබ ගවවකින් අලතක් න ා නන්නට විය. 

 

2) “වනේෂ අලත ද නටට මුල සිතට වනේලන්වන් යැ.” 

බිය ිරවා වනේෂ අලත නෑමට සිතට ප්රියක් වනේවී ය. 

 

3) “මාවග් වවේඞල, ලගල මා වනේදන්ලා මැ වැණින් දිවා මාරුලක් නවෂේ යැ.” 

අයායා තම ගමන් මග ඉක්මිරන් වලනව් නවෂේය. 

 

4) “වපූ පුලත ඔබට කියන්නටලල මට අලවරයක් වනේැවබන්වන් යැ.” 

අයායා මියයන්නට ඉ  තිබ බල. 

 

5) “ශතින නැ මුඳුිරන් මශ නළු ලාකුළු ිරක්වමයි.” 

අමුතු වතා වේගවයන් හුවම් ගන්නා බල. 

 

ලිඛිත අභයාව -  

 

 වමම නතාල රචනා නර ඇති භ්ාාවල ප දක්නට ැවබන විවේතා වදනක් යායන්න. 

 

1) අදශව් වබේවශ විට ලක්රල ඳැලීමම. 

2) ලචන අග “ඇ” බ්දය තිබීම. 

 

විශ්ේණ පද 

 

ශැඳින්වීම. 

නාම ඳදයක් වශ  ක්රියා ඳදයක් වශ  කිසියපූ ඳදයක් විව්තර නරමින් ිම ඳදයට ඉදිරිවයන් වයවදනුවේ 

විවේක ඳදය යි. 

 

විවේක ඳද ප්රධාන වනේටව් වදනකි. 

 

1) නාම විවේක ඳද. 

2) ක්රියා විවේක ඳද. 
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නාම විශ්ේණ පද 

 

 කිසියපූ නාම ඳදයක් විව්තර නරමින් ි ප ඉදිරිවයන් වයවදනුවේ නාම විවේක ඳද යි. 

 

උදාශරක : නාම පදය    නාම විශ්ේණ පදය 

ගවුම     මල් - මල් ගවුම. 

ෂමයා     උව - උව ෂමයා. 

 

ක්රියා විශ්ේණ පද 

 

 යපූ ක්රියා ඳදයක් විව්තර නරමින්, ඉදිරිවයන් වයවදනුවේ ක්රියා විවේක ඳද යි. 

 

උදාශරක : නාම පදය    ක්රියා විශ්ේණ පදය 

දුලයි     වේගවයන් (වේගවයන් දුලයි). 

නටයි     ප්රීතිවයන් (නටයි ප්රීතිවයන්). 

අඞයි     ඉකිගවමින් (ඉකිගවමින් අඞයි). 

 

අභයාව අිංක -  

 

 ඳශත දැක්වලන වේදවය ප ඇති නාම විවේක වශ ක්රියා විවේක වත රා ලගුලක් වාදන්න. 

 

තමා ඉදිරියට වේගවයන් ඳැමිවකන නපුරු වතකු දැන බිය ව අයායා මශා ලනය වදලනල නරමින් ශඞ වදමින් දුල 

ගිවේය. 

 

අභයාව අිංක -  

 

 ඳශත වශන් විවේක ඳද, ික් ඳදයනට නාම ඳද වදනක් බැගින් වයේදා නාම විවේක ඳද වනව් නරන්න. 

 

1) සුදු. 2) කු ා. 3) උව. 4) සිිරඳු. 5) දීණ ඝ. 

6) මිටි. 7) ව්වන. 8) සුන්දර. 9) රතු. 10) මි පරි. 

 

 නා වදදය ඇසුවරන් යාඛිත අභ්යාව. 

 

 අතීත නා ඳදය වත රා ිරයමිත  පව්තැනට යායන්න. 

 

1) වගීතඥයා මි පරි ලාදනයක් ........................................ ( ලයයි, ලැයුවේ ය ). 

2) අපි වේාවිරන්ම පුව්තනායට ........................................ ( ගිවයමු, යන්වනමු ). 

3) මම පිළිගැනීවපූ උලවලය බැලීමට ........................................ ( ගිවයමි, යන්වනමි ). 

4) ගුරුතුමා සිිංශ ඳා ම ........................................ ( ඉගැන්වවේය, උගන්ලයි ). 

5) ඔවුහු අයා අනායාගාරය ........................................ ( නරඹති, නැරඹූශ ). 
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 ලණ තමාන නා ක්රියා ඳදය වත රා  පව්තැනට යායන්න. 

 

1) කුරුල්ව  අශවවේ පියාවර ........................................ ( නරති, නෂශ ). 

2) ලන වලතු නැෑවේ ........................................ ( වැරිවරති, වැරිවැරශ ). 

3) ඔවුහු බව් නැලතුම නරා ........................................ ( ගියශ, යති ). 

4) නාන්තාල ම පා වමිතියට වශභ්ාගි ........................................ ( වලාය, වලයි ). 

5) ශියවය  ්රී ා තරගයට වශභ්ාගි ........................................ ( වලති, වශ ). 

 

ලිඛිත අභයාව 

 

 ගැවඳන උක්ත ඳදය වත රා ියට යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1) ........................................ ඳාවට යන්වනමි. ( මම / මා ) 

2) ........................................ ගුරුන් නමඳිමු. ( අඳ / අපි ) 

3) ........................................ නැටුපූ බන්නට යන්වනහු. ( වතේපි / වතේඳ ) 

4) ........................................ අශවවේ පියාවර නරති. ( කුරුල්ව  / කුරුල්න් ) 

5) ........................................ වර ගීන් රැන බා ගිරති. ( වශදියන් / වශදිවය  ) 

 

 සුදුසු ආඛයාත ඳදය වත රා ියට යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 

1) ඔවුහු ලනයට ........................................ ( පිවිසියශ / පිවිසිවේය ). 

2) මල දරුලන් ........................................ ( රකින්නීය / රැක්වන ය ). 

3) ගිංගා මුහුදට ගා ........................................ ( බීම / බසින්වන ය ). 

4) වබේවශ  සිවුඳා වලතු ලනවේ ........................................ ( වැරිවරති / වැරිවැරුවේය ). 

5) විංචාරනවය  වඳරශැර ........................................ ( නැරඹුශ / නැරඹුවේය ). 

 

 ඳශත වශන් ලානය අතීත නායට ශරලා යායන්න. 

 

1) මම පුලලඳත කියලමි. 

2) ඔබ ගමට යන්වන ප. 

3) මිිරව්සු රමදානයට වශභ්ාගි වලති. 

4) කුරුල්ව  නැදයා නරා පියාඹන්වන  ය. 

5) ශියවය  පුව්තනායට යති. 

 

 ඳශත දැක්වලන මාතෘනා වදනටම රචනාලක් බැගින් යායන්න. 

 

1) “මා ගිය විවන ද ගමන මට අමතන වනේවේ.” 

2) “ඳරිවරයට ආදරය දක්ලමු.” 

 

 විවිධ ජනනවි වවේයා කු ා වඳේතක් ිරණ මාකය නරන්න. 
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ලිඛිත අභයාව 

 

 ඳශත දැක්වලන නාමඳදල බහු ලචන ඳද යායන්න. 

 

වගේනා, ශරනා, නෑයා, ගව, ඳඳුර, නණුල, නළුග, ඳාර, නන්ද, නැන්දා, ශැන්ද 

 

 දී ඇති ඳදල විරුද්ධාණ ය ඳදය ලරශන තුළින් වත රා යායන්න. 

 

1) ආගන්තුන. 

2) විවේ. 

3) විවද්ශින. 

4) විවිධලලය. 

5) පිරිසිදු. 

 

( වාමානය, කනලලය, අපිරිසිදු, ව්ලවද්ශින ) 

 

12 පාඩම ඇසුශ්රන් ප්රාශ්යික ක අභයාව. 

 

 ඳශත වශන් ක්රියානාරනපූල ිරරතලන්න. 

 

 වගලලවල ශමුලන නෘමි වතකු වශේඳින් ිරරීක්කය නර, ක පිළිබල විව්තර ඇතුෂල වනේට කු ා 

යාපියක් වනව්නර යායන්න. 

 

 මාණ ටින් වික්රමසිිංශ මශතා යාූ  වඳේලඳල ැයිව්තුලක් වනව් නරන්න. 


