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සිංහල භාෂාව හා සාහිතHය 

6 ශ්රේණිය 

 

 

01.පහත පදවලට සුදුසු සමානාර්ථ පද වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

 

(i) කුඹුර -     (ii) තියුණු     - 

(iii) අලුත් -     (iv) දරුණු      - 

(v) ඇස   -     (vi) තපාත ාව - 

(vii) ඉඳුරා  -     (viii) සුදු         - 

(ix) ශරීරය -     (x) ආතලෝකය  - 

 

( අභිනව, ධරණි, එළිය, තීක්ෂණ, කය, අඹර, ධවල, තනාවරදවා, කෲර, තකත) 

 

 

 

02.පහත නාම පද සදහා වඩාත් ගැ තපන නාම විතශේෂණ පදය වරහන් තුළින් තතෝරා    

ලියන්න. 

 

(i) ...................... තේශගුණය  (ii) ..................... දියඇලි 

(iii) ...................... කවඩි   (iv) ..................... අව්ව 

(v) ...................... බසේරථය   (vi) ......................  මයි 

(vii) ...................... ගීතය   (viii) ...................... තගාඩනැගිල්ල 

(ix) ...................... තකාටියා   (x) ...................... තාක්ෂණය 

 

( තද, විදයා, කීකරු, සුන්දර, මිහිරි, දරුණු, ශීත, අභිනව, කිරි, ශීඝ්රගාමී) 

                                    

 

3. ඔබ කැමති විතශේෂණ පද දහයක් තයාදා වාකH දහයක් නිර්මාණය කරන්න. 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

 

04. පහත වාකHවල ඇති නාම විතශේෂණ පද යටින්  ඉරක්  අඳින්න. 

(i) පුංචි දියණිය කිරිදත් තපන්වා සිනාසුණා ය. 

(ii) නපරු වැේදා අහිුංසක මුවාව මැරුතව් ය. 

(iii) දක්ෂ ශිෂHයා ජනප්රිය පාසලට ඇතුලු විය. 

(iv) විශාල තගාඩනැගිල්ල තද වැසේසට කඩා වැටුණි. 

 

05. මහාප්රාණ අක්ෂර හා අල්පප්රාණ අක්ෂර ලියා දක්වන්න. 

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

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

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

 

06. සඤේඤක අක්ෂර ලියා දක්වන්න. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07. පහත සඳහන් ක්රියා පද ඒක වචන හා බහු වචන තලස වගුගත කරන්න. 

කියයි, දුවති, කරයි, ගියා ය, පැන්නා ය, තදන්ීය, තකත හි, නටති, ගිතයමි, ගිතයමු, 

කත ෝ ය, ගිතයෝ ය, කරමු 

ඒක වචන බහු වචන 

  

 

 

08. පහත සඳහන් නාම පද ඉදිරිතයන් කුමන පරුෂයද, ඒක වචන,බහු වචන යන්න ද 

කුමන ලිුංගයට අයත් ද යන්න සඳහන් කරන්න. 

(i) ඈ - ප්රථම පුරුෂ, ඒක වචන,  සේීලිංග (උදාහරණ) 

(ii) ඔවූහූ - 

(iii) අපි - 

(iv) අම්මා -  

(v) නුඹලා - 

(vi) කවියා - 

(vii) මම - 

(viii)කාන්තාතවෝ - 

(ix)තදවගන - 

(x) රජවරු - 

(xi) මී මැසේතසෝ - 

(xii) ඔහු - 

(xiii) කම්කරුවා - 

(xiv) බල්ලා - 

(xv) අයියා - 

 



 

 

09. “අ” තකාටතසේ ඇති වාකH “ආ” තකාටතසේ ඇති වාකH තකාටසේ සමග ගලපා නිවැරදි 

වාකH ලියන්න. 

අ තකාටස       ආ තකාටස                                                       

• අපි ඊතේ තවසක්     ගරු කරති. 

• යුෂේමතා ීතිය      සහභාගි වන්තන හි. 

• උපාසිකාතවෝ උතදන්ම    කඩා වැටුතේ ය. 

• තතාපි එතතර      රැකියාවට යන්නහු. 

• නුඹ ක්රීඩා තරගයට     වාකH ඉතගන ගනිති. 

• තහාඳ  මයි වැඩිහිටියන්ට    ගරු කරන්තනහි. 

• ගුංවතුරට තගවල් තදාරවල්    උදව් කරන්තනමි.  

• සු ග තව්ගතයන්     හමයි. 

• ශිෂHතයෝ තමම පාඩතමන්               විහාරයට ගියහ. 

• මම අම්මාතේ වැඩට      බැලීමට ගිතයමු. 

 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

 

                                                  

 

 



 

 

10. පහත දැක්තවන වාකH අතීත කාල  ක්රියා පද තයාදා සම්ූර්ණ කරන්න. 

(i) අම්මා බත් ............................... 

(ii) නුංගී ගීයක් .............................. 

(iii) තගාඩනැගිලි බිමට සමතලා ............................. 

(iv) ූතසෝ මීයන් .............................. 

(v) ගුරුතුමා ගණිතය පාඩම .............................. 

11. පහත වාකH  වර්තමාන කාල ක්රියා පද තයාදා සම්ූර්ණ කරන්න. 

(i) බල්තලෝ මසේ .............................. 

(ii) අක්කා ඇඳුමක් .............................. 

(iii) මම පාසල් .............................. 

(iv) ගසේ මහා වැසේසට .............................. 

(v) කුරුල්තලෝ මිහිරි ගී .............................. 

 

12. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

(1) වාකHයක අවසාන ක්රියාව කරන්තන්, 

      (i) උක්තය  (ii) කර්මය  (iii) අනුක්තය  

 

(2) නිවැරදි වාකHයක  උක්ත පදයට ගැ තපන තලස තිබිය යුත්තත්, 

     (i) ූර්ව ක්රියාව   (ii) අවසාන ක්රියාව (iii) විශ්ර ක්රියාව  

 

 



 

(3) අර්ථ ූර්ණ වාකHයක් තැීමට අවම වශතයන් අවශH වන්තන් පද, 

      (i) තදකකි  (ii)තුනකි  (iii) හතරකි 

 

(4) උක්තය ඒක වචන වූව ද බහු වචන වූව ද ආඛHdතය ඒක වචනතයන් තබන්තන්, 

      (i) පරුෂ ලිුංග නාම පද උක්ත වූ විට 

      (ii) නපුංසක ලිුංග නාම පද උක්ත වූ විට 

      (iii) සේීලිුංග නාම පද උක්ත වූ විට 

 

(5) “මල් පිතපයි” තමය, 

      (i) අකර්මක වාකHයකි. 

      (ii) සකර්මක වාකHයකි. 

      (iii) වැරදි වාකHයකි. 

 

 

13. පහත සඳහන් ආඛHdත පද අතීත, වර්තමාන යනුතවන් තවන්කර වගුවට දමන්න. 

විමසයි   ආතවමි   පාරඩහු  කැපතවහි 

හැදුතවමු  හැඬුතවමි  ගයහි   රවයි 

හමුතවමු  නෑතව්ය  උගන්වති  වැපිරූහ 

තදසූහ   බලහූ   තසෝදති  ලියමි 

යමි   පීනමු   හාරන්තන්ය  වපරති 

තබදති   ගිය හ   කෑහ   බැලුතවහි 

 

 

 

 

 



 

 

අතීත කාල වර්තමාන කාල 

  

    

           

     14.පහත පදවල හිසේතැනට ගැ තපන අක්ෂර වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

          ......මසේත   වි......ණු   නි......චල 

         සුව......    සු.......ග   අ......ර 

         ප්ර......න                                   ......යානය   දීර්...... 

         තපෝෂ......ය    තසෞ........ය                         තශ්රේෂේ...... 

                                   (ණ, ඹ, ස, ඨ, ද, ධා,  , ෂේ, ඩ, ශේ, භ, ඝ ) 

  

15. වාකH තකාටසට ගැ තපන තනි වචන (ඡත්ර පදය) ලියන්න. 

(i) හිරු පායන දිශාව - 

(ii) රාී කාලතේ හැසිතරන - 

(iii) පැරණි කාලයට අයත් - 



 

(iv) දියතගාඩ තදතකහිම වසන - 

(v) සැමියා ම   සේීය - 

 

16. මුලින් දී ඇති පදතේ අර්ථයට ගැ තපන පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. 

(i) ඩැහැ ගත්තා - වඩා ගත්තා, අල්ලා ගත්තා 

(ii) ජඹුරට          - ඈතට, ගැඹුරට 

(iii) තියුණු          - සියුම්, තද 

(iv) බුදින්තනක්   - නිදන්තනක්, කන්තනක් 

 

17. පහත පිල්ලම්වල නාමය ලියන්න. 

() ාා -  

() ා   - 

() ාෑ - 

() ා    - 

() ා ා - 

 

18. පහත ප්රශේන සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. 

(1) “අපි ඉතින් ඉගිලිලා යමු තවන රටක දිය ඇති විලක් බලාතගන” 

      (i) තමම ප්රකාශය කාතගද? 

      (ii)තමම ප්රකාශය හා සම්බන්ධ පාඩම කුමක්ද? 

       (iii) එහි රචකයා කවුද? 



 

       (iv) එම පාඩම උපටා ගත් තපාත කුමක්ද? 

       (v) තමම පාඩතම් සඳහන් තකටල යනු තමානවාද? 

 

(2) “නිදන්තන් ඇයි තම්  මතයෝ තවත් උතේ” 

     (i) තමහි  මයාතගන් ප්රශේන කරන්තන් කවුද? 

     (ii) තමම කවියා කිනම් රටක උපත ලැබුතවක්ද? 

     (iii) එතුමාතේ නම කුමක්ද? 

     (iv) තමම පාඩතම් මාත කාව කුමක්ද? 

 

(3) වැඩක තනාතයදූ                             සිත 

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

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

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

     (i) තමම කවිය සම්ූර්ණ කරන්න.  

     (ii) තමය උපටා තගන ඇත්තත් කවර ග්රන්ථයකින්ද? 

     (iii) එහි රචකයා කවුද? 

     (iv) තමම තපාත අයත් වන්තන් කවර සාහිතHගයකටද? 

 

(4) “ඒ හූව දරුණු සතකුතගන ආ බවට දැන් මට සැකයක් නැත්තත් යැ” 

     (i) තමතසේ සිතුතව් කවුද? 

     (ii) තමම පාඩම උපටා ගත් තපාත කුමක්ද? 

     (iii) එය කාතේ නිර්මාණයක්ද? 

     (iv) ඔහුතේ පදH නිර්මාණයක් නම් කරන්න. 



 

     (v) ප්රතිකාරයක් ක  තනාහැකි අවසේථාව තනි වචනතයන් ලියා දක්වන්න. 

      

(5) “තම් වනතයහි විෂ ව ක්ෂතයෝත් අමනුෂHධිග හිත වූ පෂේපීකරණීහුත් තවති” 

      (i) තම් කාතේ ප්රකාශයක්ද? 

      (ii) කියන ලේතේ කා සඳහාද? 

      (iii) පාඩතම් මාත කාව කුමක්ද? 

      (iv) උපටා ගන්නා ලේතේ කවර  ග්රන්ථයකින්ද?     

      (v) මුල් තපාත ලියන ලේතේ කවර යුගයකද? 

       

 

  

      

 

 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             

 



6 fY%aKsh 
isxy, NdIdj yd idys;H 

 
 

01 mdvu 
kßkhsfoa /jáÉÑ 

 
 my; m%Yak i`oyd ms<s;=re imhkak' 

 

01. fuu mdvu Wmqgd .;a lD;sh yd tys l;=jrhd ljqo@  

02. ckY%e;s .Khg wh;a idys;HdxY 03 la ,shkak' 

03. zzÈhZZ hkakg iudk mo 02 la ,shkak' 

04. ueá ne`o,d hkafkys w¾:h ,shkak'  

05. zzlfâZZ hkafkys woyi ,shkak'  

 

 my; we;s mdvfï tk mo i`oyd iudk mo f;dard ,shkak'  

01. mskaj;a  - 

02. ks;r  - 

03. fk¿ï  - 

04. u,a  - 

05. wjqreÿ - 

06. ñ;%hd  - 

07. fudav - 

08. fn,a, -  

09. msysg - 

10. fuÉpr - 

 

^f.," mqIam" ksr;=re" mqKHjka;" hy¿jka" moau" j¾I" irKla" wkqjK" fumuK&  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 mdvu 
Woh isß 

 
 m%Yak i`oyd ms<s;=re imhkak' 

 

01. fuu mµ mka;sh rpkd lrk ,oafoa ljqreka úiskao@  

02. fuhska j¾K;d lrkafka ojfia l=uk fõ,djlao@  

03. zzmsfma fk¨ï ´¨ .f.a úf,a wef<aZZ fuu lúfha woyi Tfí jpkfhka ,shkak'  

04. fidndoyu ms<sn`o ,shù we;s Tn okakd fjk;a mµ mka;s 02 la ,shkak'  

05. wjidk lúfhka ñksia iudchg fok Tjoka 02 la ,shkak'  

 

 

wms lú ,shuq 

 

 t<siuh wdrlaId lrñka zzwïudZZ ms<sn`oj lúhla ks¾udKh lrkak'  

 t<siuh fkdue;s Tn leu;s f;audjla f;dard .ksñka lúhla ks¾udKh lrkak'  

 

 
 

03 mdvu 
Ñfpx pQ,xf.x huq lsß kEfkda 

 
 m%Yak i`oyd ms<s;=re imhkak' 

  

01. jeÈ ckhd ms<sn`oj m¾fhaIKd;aul .%ka: ,shQ úoaj;=ka 02 kï lrkak'  

02. mdvfuys i`oyka mßÈ jeÈ ck;dj mej; tkafka ldf.kao@ 

03. mdvfuys i`oyka ñßÈh uiqka j¾. 05 la ,shkak'  

04. uiqka we,a,Su i`oyd jeoaoka Ndú;d l< Wml%u fudkjdo@  

05. zzjeÈ ck;dj yd isß;a úß;aZZ hk ud;Dldj hgf;a jdlH 10 l rpkhla ,shkak'  

 

 

iqN me;=ï m;a 

 Wiia fm< úNd.fhka by, chla w;alr .;a Tfí fidfydhqrdg hjk iqn me;=ï m;la ilia 

lrkak'  

 tjf.a WmkaÈkhg iqnm;d ujg heùug iqÿiq iqnme;=ïm;la ilia lrkak'  

 

 



fm!oa.,sl ,sms 

 

 fjk;a mdi,l bf.kqu ,nk Tfí hy¿fjl=g ,smshla ,shkak'  

 

 úfoaY.;ù isák Tfí kEoEfhl=g mj;sk jix.; ;;ajh ms<sn`oj f;dr;=re úuiñka ,smshla 

,shkak'  

 
 fjk;a mdi,lg udre ù .sh Tfí isxy, .=re;=ñh ms<sn`oj f;dr;=re úuiñka ,smshla ,shkak'  

 
 

 

04 mdvu 
wlaIr ud,dj yd ms,a,ï 

 
 

 my; lshuka yßkï ^& ,l=Ko" jdrÈ kï ^& ,l=Ko fhdokak' 

 

01. zziajrhZZ kshudldrfhka fhfokafka jpkhl uq,a Yíoh f,i fhfok úg muKs'  ^       & 

02. zziajrhlaZZ kshñ; iajrEmfhkau jpkhl w. fhÈh yelsh'     ^       & 

03. iajr yd jm[ack iïnkaO lsÍu i`oyd ms,a,ï fhdod .kshs'     ^       & 

04. isxy, NdIdfõ flá mdms,s ;=ka wdldrhlg olakg ,efí'     ^       & 

05. ha + w + ;a + W + ¾ + w hk iajr yd jH[ack y`omq ú zzh;=rZZ hkak iEfoa'   ^       & 

 

 my; i`oyka iajrj,g wod< ms,a,ï yevh ,shd kduh ,shkak' 

 

01. wd - 

02. we - 

03. T! - 

04. iD - 

05. b - 

06. W - 

 

 
 
 
 
 
 



05 mdvu  
kdu mo yd tys m%fNao 

 
 

 Èh¨u m%Yak i`oyd ms<s;=re imhkak'  

 

01. ish¨u m%Yak i`oyd ms<s;=re imhkak'  

02. kdu mohla hkq l=ulao@  

03. ta jpk kdu mo yd nyq jpk kdu mo hkak w¾: olajkak'  

04. isxy, NdIdfõ we;s mqreI j¾. .Kk fldmuKo@ tajd fudkjdo@  

 

 my; i`oyka tal jpk kdu mo nyq jpkhg yrjd ,shkak' 

01. ldka;dj  - 

02. n,a,d  - 

03. .i  - 

04. bo,  - 

05. f.or  - 

06. mEk  - 

07. fmd; - 

08. h;=r - 

09. <uhd  - 

10. w;  - 

 

 my; i`oyka nyq jpk tal j;khg yrjd ,shkak'  

01. fïi  - 

02. m;a;r  - 

03. im;a;= - 

04. u,a  - 

05. frÈ -  

 

 my; i`oyka mo Wla;" wkqla; jYfhka kï lrkak'  

01. .srjqka  - 

02. uu  - 

03. wms  - 

04. orejd  - 

05. <uhska - 



06. .=rejre - 

07. f.dúfhda  - 

08. isxyfhda  - 

09. Tyq  - 

10. weh -  

 

 my; kdu mo wh;a mqreIh ,shkak'  

01. .i  - 

02. we;a;= - 

03. uu  - 

04. Tn  - 

05. weh - 

06. wms  - 

07. wïud - 

08. Tyq  - 

09. kqU  - 

10. <uhd - 

 

 my; j.=j iïmQ¾K lrkak' 

ia;%S ,sx. kdu mo  mqreI ,sx. kdu mo  m%dKjdÑ kdu mo  wm%dKjdÖ kdu mo  

01.   

02.   

03.   

04.   

05.   

06.    

07.   

08.   

 

   

 

 
 
 
 
 
 



06 mdvu 
 isß;a fyd`o ±kf.k 

 
 m%Yak i`oyd ms<s;=re ,shkak'  

01. isß;a u,aou rpkd lr we;af;a ljqoao@ 

02. isxy,fhka ,shù we;s WmfoaYl ldjH .%ka: fudkjdo@  

03. my; ysia;ekaj,g .e,fmk lú moh f;dard ,shkak'  

 

i. ÈhqKqùu i`oyd jevlghq;=j, fhfokak' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ii. fldam ù wdydr bj;g fkdoukak' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iii. wkqkag nqyquka § i,lakk' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iv. lEug lEorlï fkdlrkak' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

v. iqÿiq ;ekg ksis f,i hd hq;=h' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

 my; mdvfï tk mo i`oyd iqÿiq iudkd¾: mo ,shkak 

01. isß;a  - 

02. br  - 

03. w,i - 

04. ysi  - 

05. jxYh - 

 

 mdvfï tk my; i`oyka mo i`oyd úreoaOd¾: mo ,shkak' 

01. úß;a - 

02. ksrjq,a - 

03. fkdÈhqKq - 

04. krl - 

05. whym; -    

 


