
                බවහනළහිර පෂළත් අධ්යළපන පාපළතමේප්තුවල  
                             ලතම අලවළන ඇගයීම - 2021  
                               සිංශ භළළල ශළ වළහිේයය  
      
 10 පරේණිය                                                  පිළිවරු පත්රය  
        
                    Ⅰපත්රය    

        
        
        

  ප්රහන අිංයය පිළිවර  ප්රහන අිංයය පිළිවර  

  1 3  21 3  

  2 1  22 1  

  3 2  23 4  

  4 1  24 2  

  5 4  25 3  

  6 3  26 1  

  7 3  27 4  

  8 2  28 4  

  9 3  29 4  

  10 2  30 3  

  11 4  31 1  

  12 1  32 2  

  13 4  33 4  

  14 3  34 3  

  15 3  35 2  

  16 3  36 2  

  17 2  37 2  

  18 4  38 4  

  19 2  39 2  

  20 4  40 3  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



                බවහනළහිර පෂළත් අධ්යළපන පාපළතමේප්තුවල  
                             ලතම අලවළන ඇගයීම - 2021  
                               සිංශ භළළල ශළ වළහිේයය  
        
 10 පරේණිය                                                  පිළිවරු පත්රය  
        
                    Ⅱපත්රය    

        
 (01) (ⅰ) (අ) මශළප්රළණ අ අෂර    

   (ආ) ඌහමළෂර    
        
  (ⅱ) (අ) සළමස , ෆිල්ටරය , සළතිමළ (ලෆනි ලචන)  

   (ආ) ඝනයය , ඝතමණ අය , ඝණ්ටළ (ලෆනි ලචන)  
        
  (ⅲ) ග්රශණ අපයතු , රුධිරය    

        
  (ⅳ) සුවිවල් , නිතමපෝභී    

        
  (ⅴ) මිර ්රියළ , විධි ්රියළ    

        
  (ⅵ) (අ) පයටි පළපිල්    

   (ආ) රයළරළිංය    
        
  (ⅶ) (අ) යථළලපබෝධ්ය    

   (ආ) පප ෝපශළර    
        
  (ⅷ) (අ) ේළනළපති    

   (ආ) අභියළචනළල    
        
  (ⅸ) (අ) ාෂ යවියතු විසතු චමත්යළරපයතු පිරි පරියල්පන පෝය මලනු බයි. / 

මලනු ෆපේ.  
 

     
   (ආ) පළඨයපයෝ වළහිේයයරුලතු පෆවසශ.  
        
  (ⅹ) (අ) ලඳිතුන ගිය පේලළපල් හිව මේ යඩළ ලෆටුණ අළ ලපේ.  

   (ආ) දී කිරට බෂල්ලුත් වළෂකිලු.    
                           (කුණු 2 x 10 = 20)  
        
 (02) වළරලත් බල - 12  
  මළේෘයළල , ශිල්පීය ාෂේළ - 08  
  පේා පබදී් පා පබදී් - 05  
  මුළු කුණු    = 25  
        
 



 (03) අපේෂෂිේ ප්රධ්ළන අාශවහ    
        
     ලතමේමළන පෝයපේ ාෆනුම ශීඝ්රපයතු ප්රවළරණ අය ලන බල.  

     නේන ශියයළ පලනවහ ලන පෝයයට ශෆඩ ගෆවහවිය යුව බල.  

     පතමලපයතු නිහචය යෂ පනොශෆකි ගෆටලු ලට විවඳු් පවවිය ශෆකි 
චිතුේනයට පයොමු කිරීම. 

 

     
     ශියළ ාෆනුපමතු යෆපපතුපනෂ පනොල වහලළන න නගනු් ළභිපයෂ මම.  

     අනළගේ පුරලෆසයතු චිතුේයයතු මපමතු අභිපයෝග  යගේ ශෆකි බල.  

        
  මුළු කුණු - 10    
        
  අතුේතමගේය - කුණු 06 (අපේෂෂිේ අාශවහ)  
  ලචන ගණ අන - කුණු 02 (ලචන 40 - 45 අේර මම)  
  ශිල්පීය ාෂේළ - කුණු 02 (වියරණ අ , අත් අකුරු , විරළම)  
     කුණු 10   
        
 (04) 1.   දිපනතු දින අලුත් මම.    

     අලුත් ලචන එයව මම.    

     මෂ භළළලෂ පමතු එයේෆන පල්පලන වහලභළලයෂ ාෂනට නෆේ.  

    (මිතු යරුණු 02 ෂ ප්රමළණ අලත්)    
        
  2. මළනල වමළ පේ නදිරි ගමනත් වමඟ සව් පෆව් පළරිපභෝගිය ද්රලය පේළතුේර 

ව්බතුධ්ේළ ශළ රට වෂ ප්රළපේශීය ව්බතුධ්ේළ නිවළ භළළප  පා ප්රමළණ අළත්මයල ලෆි 
ප . 

 
    
    
        
  3. විහලපේ ඇති සයලු ාෆනුම පශෝ ය් විය ෂපේත්රයයට අයත් සයලු ාෆනුම අයත් 

විංග්රශය 
 

    
        
  4. ේාපයෝය මගිතු පා පිළිබඳ අතමථ පෆශෆදිලි කිරීමත්, විහලපයෝපයතු අාෂ පාය 

පිළිබඳ පතමණ අ විග්රශයෂ වෆපයීමය. 
 

    
        
  5. අෂර මළළප  අකුරු පිළිපලෂ අනුල ලචන පගොනු කිරීමයි.  
                                          (කුණු 10)  
 (05) ශිල්පීය ාෂේළ - 04  
  යරුණු - 08  
  අත් අකුරු - 03  
     15   
        
  ආයෘතිය - කුණු 04  
  අතුේතමගේය - කුණු 08  
  ශිල්පීය ාෂේළ - කුණු 03  
   කුණු 15   
      
 



                බවහනළහිර පෂළත් අධ්යළපන පාපළතමේප්තුවල  
                             ලතම අලවළන ඇගයීම - 2021  
                               සිංශ භළළල ශළ වළහිේයය  
        
 10 පරේණිය                                                  පිළිවරු පත්රය  
        
                     Ⅲපත්රය    

        
 (01) (ⅰ) (අ) පවුර මුදුපතු ම ඇට පෆෂ ම ඇති අයුරු  

   (ආ) චුනී බ්රශහමාත්ේ රූ  
        
  (ⅱ) (අ) මණ අළප  ේේ පමණ අෂ පනොල ප්රතිමල්ලයළපේ ආඩ්බරය ා සුතු කිරීම.  

   (ආ) වි ය සරිවඳ    
        
  (ⅲ) (අ) පුිංචි මෆණියළ පිළිබඳ ල    

   (ආ) බෆේපේගම නලයේළල    
        
  (ⅳ) (අ) එය රැය ගතුනට පම  පොප    

    වමත් පලපේොත් පුේ නුඹ  ප    
   (ආ) රතු විමනයට    
    මිණි පශනයට    
        
  (ⅴ) (අ) සිංශබළහු    

   (ආ) මශළලිංය    
        
  (ⅵ) (අ) වෆඟපලමි - එපබමි - නිවව පලමි  වව  පලමි   

    ඇඹපරමි  එපශත් පසු පනොබසමි  පනොනලතිමි   
   (ආ) මශ මුහුා හිමි    
        
  (ⅶ) (අ) පත්රවිලි යවි    

   (ආ) ාෆනමුවයමට කිය යවි    
        
  (ⅷ) (අ) බබුතු ගෆන    

   (ආ) හිර පගාර    
        
  (ⅸ) (අ) මශළචළතමය එදිරිමර වරච්චතුද්ර මශේළ    

   (ආ) සුලඳ , පේදුතුන , මී ලාය    
        
  (×) (අ) ලළයු ගණ අය    
   (ආ) කුරුණ අග යුගය    
        
                       (කුණු 2 x 10 = 20 යි)  
 



 (02) (ⅰ) (අ) සුලඳ පනොමිදුණ අ , හිව මුදුණ අ  

   (ආ) දිලයිංගනළලතුපේ රිංගන විළවය  
        
  (ⅱ) (අ) පෂලට්ටයළ ධ්තමම යුේධ්ය පරළ ය මම නිවළ ඔහුපේ පිරිවට ඒ පිළිබඳල පෆශෆදිලි 

යරේදී ඔවුතු පමපවේ පලවළ පෂලට්ටයළ ාමළ දිලයන අලවහථළල 
 

     
   (ආ) පශත් පුේගය, පබොරු පනොකියළ නුඹ නුඹපේ පණ අ පේරළ පගන යන ේෆනය 

යනු 
 

     
        
  (ⅲ) (අ) ඇඟිල්පල් ේරමට නදිපමතුන  

   (ආ) පගොඩෆල්පල් , පබොරැල්පල් ,  යඩුල්පල් , ේමතුපේ , යපනු , පනිනු , බඳිනු , 
ශරිනු  අනුප්රළව ශළ එළිවමය 

 
     
        
  (ⅳ) (අ) පුිංචි මෆණියළ හිර පගාර අව මුණ අ ගෆසුනු මශල්ළ හිර පගාර පිළිබඳ පෆලස 

අලවහථළල 
 

     
   (ආ) හිර පගාර යන අයට සදුලන පේ    
        
  (ⅴ) (අ) රිදී පළට ලවපරතු ,  රත්රතු ලෆලිේළ    

   (ආ) යඳු බවුමකිතු ගළ යන  ය ාිං පබෝවිටි පඳුරු ේළ පගන පශෂට ඇපාමිතු 
එයට ලෆපටන පරමල් පපති වමග යන 

 
     
                         (කුණු 4 x 5 = 20 යි)  
        
 (03) (ⅰ) උපමළ , පාබවහ විංලළා , ේාරවය ානලන අලවහථළ , චිත්ේරප මෆම් , පයටි ලෆකි , දිගු 

ලෆකි ලියළ ඇති  පරිදි කුණු බළ පාතුන. 
 

    
  (ⅱ) පරිච්පේා 4 ට අාළෂල සේධි අලවහථළ අනුල කුණු බළ පාතුන.  

        
   නැතහ ොත් ,    
        
  (ⅰ)   පුිංචි මෆණියළ ජීවිේයට මුහුණ අ දීම.    

     පශේතුල ලෆඩ කිරීම.    

     හිර පගාර යළම.    

     ප ානළ විඳ ගෆනීම.    

        
  (ⅱ)   යතමලිනළ ශළමි පරිවරය පමතු දිරළපත් මම.  

     යල්පනළ ෂතිය පනොමෆති මම.    

     අාළෂ උාළශරණ අ ගතුන.    

        
 (04) (ⅰ)   පියවතු පනොල බිඟු ාෆල් රැඳි පයොපුලී....  

     නිති නිරිඳුපග රැයලපහි නියුත්පේෝ....  

     අවන රිසතු නයියෆ ඕවපෂෝයළ....  

        
        
        
 



  (ⅱ)   ර රැපවේ අඳිනළ පපවේ....    

     දිමුව යවවහලත් කුසුම වරළපේ...    

     යටසත් න බෆල්පමතු සුර විසී.....    

        
   නැතහ ොත් ,    
        
  (ⅰ)   වෆඟපලමි - එපබමි - නිවව පලමි - වව පලමි...  

     මී අඹ කිර මළ ා් පගි ෂාරු විපේ...  

     එතුපතු පයොයි සට ා පයොේෆනයට ා යතුපතු  

        
  (ⅱ)   හිරිමල් සනළ රැළි පපණ අ පිඬු මිහිරිේම....  

     මිනිසුතු නවුරුල යන එන අි වේපාතු...  

        
    කුණු - 15     
        
    උාළශරණ අ  04   
    යරුණු  11   
     15   
        
 (05)   ඔබ පාපානළ මළ වමඟ පනො ආපලොත් යතුට ප .  

    යතුට ාෆතු න් යළප ප ....    

    වමු ගතිතුාළ.....    

   උචිේ උාළශරණ අ වඳශළ කුණු පාතුන.    
        
 (06)    ළතිය රණ අ පාරණ අ මපත්...    

    නටු පයොට යෂ යුව යුවය්....    

    ේමතු ෆබු දිවි පපපලපත්.....    

        
 (07)  එෂ උන ාළට උෂ ාණ්පේ පෆණි පවේමළ..... - උපමළ  
   ලරා පපපනන ේරමට ලෆරදුනළ පනොප .. - ේා රවය  
   රතු විමපතු සටි මුත් දුෂ නෆති පලේා .... - ලයිංගයළතමථ  

        
    කුණු - 10    
        
    උාළශරණ අ 03   
    යරුණු 07   
     10   
        
        
        
        
        
 


