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1.ඔබ ද�නා ඒක වචන �යා පද 10 � �ය�න. 

2.ඔබ ද�නා බ� වචන �යා පද 10 � �ය�න. 

3.ඔබ ද�නා �පාත පද 10 � �ය�න. 

4.ඔබ ද�නා �ෙශේෂණ පද 10 � �ය�න. 

5. "න ණ ල ළ" යෙදන වචන 10 පාඩෙම� ෙසොයා �ය�න. ඊට අදාල අ"ර ය$� 

     ඉර� අ&�න. 

 

වාක�  �� 

 

• උ� තය පාණවා) ඒක වචන න* අවසාන �යා ඒක වචන �ය +,-. 

උදා :  ෙගො�යා ".ර ෙකොට�.  

                     ෙමෙලස වාක� 05 � �/මාණය කර�න. 

 

• උ� තය පාණවා) බ� වචන න* අවසාන �යා බ� වචන �ය +,-. 

    උදා :  ෙගො�ෙයො ".0 ෙකොට�. 

                    ෙමෙලස වාක� 05 � �/මාණය කර�න. 

 

• උ�තය අපාණවා) ඒක වචන 1ව2 බ� වචන 1ව2 න* අවසාන �යාව ඒක 

     වචන �ය +,-. 

 

උදා :  ගස 3ළඟට වැෙන�. 

                     ගස ්3ළඟට වැෙන�. 

                      ෙමෙලස වා� ය 05 � �/මාණය කර�න. 

 

• ඒ ඒ  50ෂයට අ6ව ආඛ9ාතය තැ;ය +,-. 

 

            උ2තම 50ෂ :  මම පාසැ< ය�. 

                                     අ� පාසැ< ය�. 

 

            මධ  ම 50ෂ    ෙතො ප�ස< ය� 

                                  ෙතො � ප�ස< ය�. 

 

                          �ඹ ප�ස< ය�ෙන� 
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                          �ඹලා ප�ස< ය�ෙන�  

  ෙමෙලස වාක� 05 � �/මාණය කර�න. 

 

• පථම 50ෂෙ?@ උ� තයට අ6ව ආඛ9ාතය තබ�න. 

• ස්B �ංග පදය� උ�ත වන �ට ආඛ9ාතය සB් �ංගෙය� අවස� �ය +,-. 

 

   උදා :    ව/තමාන කාලය -  නං  ම< කඩ"නාය/කඩ� 

   උදා :    අFත කාලය       -  නං  ම< කැ#වාය. 

   ෙමෙලස වාක� 05 � �/මාණය කර�න. 

 

• 50ෂ �ංග පදය� උ�ත වන �ට ආඛ9ාතය 50ෂ �ංගෙය� අවස� �ය +,-. 

උදා :  ව/තමාන කාලය -   ම<� ම< කඩ-/ කඩ�ෙ�ය. 

         අFත කාලය        -    ම<� ම< කැGෙHය. 

ෙමෙලස වා� ය 05 � �/මාණය කර�න. 

 1.ඔබ කැමI පහත එ� මාතෘකාව� යටෙ2 ක� ෙදක� �/මාණය කර�න.. 

 

වැස්ස 

අ*මා 

උදෑසන අNOය 

�< අහස  

P�ද  

 

 2. NO2 ම< දම පාඩෙ* ඇI ෙහොඳ NO2 05 � න* කර�න. 

 

 3. එය රචනා කරන ලSෙS ක10� �N�ද? 

 

 4.ඔබ කැමI පහත එ� මාතෘකාව� යටෙ2 වචන 150 රචනය� �ය�න. 

 

• වැව හා බැTU අෙV සංස්කෘIය. 

• පOසරය 3රWP. 

• වන ස*පත Xක ග�P. 

• ගැ< ක0ව" ෙY Z�තය. 

• අ[ සාරධ/ම Xක ග�P. 

 

5. පාසැෙ< Hහාගය ආවස� \ ඔබ ගෙම එන බව ද�ව]� ආ^_ අ*මාට �[ය� �ය�න. 

6. ෙලෝක a0 bනය ෙව6ෙව� ඔෙc a0ත]යට 3බ පතා 3බ පැත* පත� �/මාණය 

කර�න. 
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