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සිරි කුරුස විදුහ - කලුතර 

සිිංහ භාෂාල හා සාහිතයය 

8 ශ්රේණිය 

 
 

 ඉරි ඇඳි යයදුම් ලට ලඩාත් උචිත අර්ථය යතෝරන්න. 

 

1) “අඳට යෙොයශොම වුනත් යෙල්ට ලගතුලක් යලනල නම් යශොයි” ඇය කීලාය. 

(i) විලාශයක්. 

(ii) වශනයක්. 

(iii) දියුණුලක්. 

(iv) ලාවනාලක්. 

 

2) මුදාලි “ගිනිෙනලා” යැයි ගම්මු මැසිවිලි නගති. 

(i) මුදල් ලංචා කිරීම. 

(ii) බඩු මි ලැඩි කිරීම. 

(iii) ගිනි අඟුරු අනුභලය. 

(iv) අධිෙ මිට බඩු විකිණීම. 

 

 නිලැරදි ලාෙය යතෝරන්න. 

 

3) (i) ගංඟාලන් වයුර බා ගා යති. 

(ii) සිත්තරා විසින් අගනා චිත්රයක් අඳියි. 

(iii) ෙම්ෙරුයලෝ උදෑවන ඳාර වෙව් ෙරනු බති. 

(iv) ගුරු උඳයේෙලරු ප්ර්න ඳත්ර වෙව් ෙරති. 

 

4) (i) ලැේදන් විසින් ගව් ෙඳනු බයි. 

(ii) හිරු උදාලත් වමග ම පු්ඳයයෝ විෙසිත යලයි. 

(iii) අයයක් නිෙරුයේ ොය ගත ෙරයි. 

(iv) ඳරීක්ෙ විසින් මදුරුයලෝ මර්දනය ෙරනු බයි. 

 

5) ඳශත වශන් නම් අොරාදී පිළියලට වැෙස විට අලවානයට යයයදන නම කුමක්ද? 

 

යවේෙර, දිවානායෙ, වික්රමසිංශ, අුබුදදු. 

(i) අුබුදදු. (ii) දිවානායෙ. (iii) යවේෙර. (iv) වික්රමසිංශ. 

 

6) මශාප්රාණ අ අක්රයක් යයදී ඇති ඳද යිළිය යතෝරන්න. 

(i) වමබර, ලරණ අය, ෙනි්ඨ. 

(ii) සර්යයා, විදයාය, ලයාඳිති. 

(iii) ගයේණ අ, ඳරාක්රම, ප්රතයය. 

(iv) ආඥාල, දු්ෙර, විශි්ට. 

 

7) ඳශත වශන් ලචන ලට හිව්තැනට ගැෂයඳන අක්ර පිළියලළින් යයදී ඇති යිළිය යවොයන්න. 

 

ප්රතිා.......ය, ්රන්.......තරණ අය, උච්.......රණ අය, වාම්ප්ර.......යිෙ 

(i) බ, ථ, ඡා, දා. 

(ii) භ, ත, ඡ, දා. 

(iii) ණ අ, ා, ථ, යලො. 

(iv) ණ අ, ඝා, ථ, ල. 
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8) ෙෂමනාෙර.......ය, වියේ.......oග, ෙිතශව්......., ොයලයෝක්....... 

(i) ණ අ, ා, ත, ථි. 

(ii) න, ා, ත, ථි. 

(iii) ණ අ, ා, ථ, ති. 

(iv) ණ අ, වා, ථ, ති. 

 

9) “එම ප්රයේය ෙැෑ යරොදකින් ද, එළිමශයනහි ව ලැලි තායලන් ද වමන්විතය.” යමම ඳාඨයයහි ඇතුෂත් 

වියේණ අ ඳද වංඛ්යාල කීයද? 

(i) 3 යි. (ii) 2 යි. (iii) 4 යි. (iv) 1 යි. 

 

10) “දකුණු අතිනුත් රැයගන මුගුරත් මශත් ඇව් ඉව් රලාා අකුණු ශඞ යවේ ගවන යබර ඳද තායට ඳා තබාා” 

යමහි වශන් ලන උඳමාලක් ශා උඳයම්යක් ලන්යන්, 

(i) මුගුර - රලාා. 

(ii) අකුණු ශඞ - මුගුර. 

(iii) අකුණු ශඞ - යබර ඳද. 

(iv) යබර ඳද - ඳා තැබීම. 

 

11) “ෙටුව්වායේ ෙයර් රත්තරන් බැන්දා ලයේ” යන පිරුයෂන් ප්රො ලන්යන්, 

(i) අර්ථ විරහිත ක්රියාලක් සිදු කිරීමයි. 

(ii) ෙටුව්වාට රත්තරන් නි්ප්රයයෝජන බලයි. 

(iii) සුදුවව්ාට සුදුසු බයක් ැුදණු බලයි. 

(iv) නුසුදුව්වාට ඉශෂ බයක් ැුදණු බලයි. 

 

12) හිව්තැනට සුදුසු ඳදය යතෝරන්න. 

 

සීගිරි ඳර්ලතය ලාව්තු විදයාඥයින්යේ නිර්මාණ අ ........................................ පිළිඹිුද ෙරන්නකි. 

(i) යෙෞය. (ii) චින්තනය. (iii) දක්තාල. (iv) අභිමානය. 

 

13) යුේධයයන් ඳසු ොය තායගෝර් මශත් චිත්ත ........................................ ඳත් ෙෂ ොයක් විය. 

(i) වංතු්ටියට. 

(ii) අධධර්යයට. 

(iii) වන්තාඳයට. 

(iv) වම්භාලනාලට. 

 

 යෙොටුයේ වශන් ලන ලචන ගැෂයඳන අදශවක් ඇති ලන ඳරිදි හිව් තැන්ලට යයොදා නිලැරදි ලාෙය 

යගොඩනගන්න. 

 

 
රියැදුයරෝ, අ්ලයා, නංගි, 
වරුංගය, ගුලන් යානය, 
උකුව්යවෝ, යගොවියයෝ, 

ලරදෙරුලන්, නාහිමියයෝ, අපි 
 

 

14) ........................................ ෙවියක් කීලාය. 

15) ........................................ අශයවහි යෂ යදයි. 

16) ........................................ කුඹුර ලපුරති. 

17) ........................................ ගුලන් යතොටුඳෂට ෂඟා විය. 

18) ........................................ යේගයයන් දුලන්යන්ය. 

19) ........................................ යඳොත් ඳාඩම් ෙරමු. 

20) ........................................ දශම් යදවති. 

21) ........................................ ලාශන නතර ෙෂශ. 
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22) ........................................ ඉශෂ අශයවහි පියාඹති. 

23) ........................................ යඳොලීසියට ශසු වශ. 

 

24)  

 
බති, කියලයි, 

යලත්ලා, කීලාය, ෙයෂේය, 
දල්ලයි, නරඹමි, 

නැටුයලෝය, ලැයටයි, ලඩති 
 

 

ඉශත දැක්යලන ක්රියා ඳද යයොදා ලාෙය බැගින් තනන්න. 

 

34) 8 ලන යරේණියේයස සිසුන් විසින් “නල නිර්මාණ අ ප්රදර්නයක්” ඳැලැත්වීමට සදානම් ෙර ඇත. ඒ පිළිබ ඳාවල් 

ප්රජාල දැනුම්ලත් කිරීම වශා සුදුසු ආෙර්ණීය “දැන්වීම් ඳත්රිොලක්” වෙව් ෙරන්න. ඔබ නිර්මාණ අ ෙලයස 

යල්ෙම් යැයි සිතන්න. (දිනය, යේාල, ව්ථානය) 

 

35) ෙලුතර සිරි කුරුව විදුශයල් ජන ලන්දනා ෙමිටුල මගින් ඳලත්ලනු බන “නත්තල් ෙැයරොල් ප්රවංගය” 

යදවැම්බර් 25 දින ඳාවල් රලණ අාගාරයස දී ඳැලැත්වීමට සදානම් ෙර ඇත. ඒ වශා අලය ්දද විොන 

යන්ත්ර බා ගැීමම වශා ෙමුල් “වමන් වවුන්ඩ්ව”් ආයතනය යලත යලන ලිපිය ලියන්න. (ඔබ ජන 

ලන්දනා ෙමිටුයේ යල්ෙම් යැයි සිතන්න) 

 

36) ඳරිවරය රැෙගමු. 

මා සිත් ගත් වීර චරිත. 

වාමය වතුට පිරි යෝෙයක් තනමු. 

මරු ෙැලන රිය අනතුරු ලෂෙමු. 

මා ගිය වියනෝද ගමනක්. 

 

ඉශත මාතිො ලට අදා රචනා ලියන්න. 


