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2022 ජනවාරි මස 18 වැනි දින පිළිතුරු ලිවීම සඳහා 

2022 ජනවාරි මස 18 වැනි දින මාර්ගගත ක්රම   තේ   

පිළිතුරු සප න ලද ප්රශ්නන ප්ර ි. 

2022 ජනවාරි මස 18 වැනි දින පාසේ ේදී පිළිතුරු ලිවීම 

සඳහා 

ජනවාරි 18 

úNd.hg fmkS isák Tng Wmfoia - 
 Tfí ku by; fldgqj ;=<we;s ;s;a br u; ,shkak' 

 ;=ka jeks msgqfõ we;s kshñ; ia:dkfha o Tfí ku ,shkak' 

 fuu m%Yak m;%fha m%Yak 40 la we;' m%Yak ish,a,g u ms<s;=re fuu m;%fha u imhkak' 

 iEu m%Yakhlg u ms<s;=re ;=k ne.ska oS we;' tajd w;=frka tla tla m%Yakhg wod< ksjeros 

ms<s;=re f;dardf.k Bg háka brla w|skak' 

meh 01 hs I m;%h 
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 පහත ඇති රූප නිරීක්ෂණය කර අංක 01 සහ 02 ප්රශ්නනවට  පිළිතුරු ලිය්නන  

01. කකොටුව තුළ ඇති චිත්රය  වාා්  සමාන වන කස  ඇ ඳ ඇති චිත්රය ුමමක් ?  

    1    2    3  

 

 

 

02  A රූපය  සමාන රූපයක් ටබා ගැනීම සඳහා B රූපකේ සිදුකළ යුතු කවනසනකම් ගණන කීය ?  

   

 

 

 

 

            A රූපය           B රූපය 

 1  2    2  3   3  4 

 අංක 03 සහ 04 ප්රශ්නනවට කකොටුව තුළ ඇති කා්ඩාය  ඇතුළ්  ිරරීම  වාා්  ගැළකපන රූපය      

ුමමක් ?  

03.    1.   2.   3. 

 

 

 

 

04.    1.   2.   3.  

 

 

 

05. කමම රූපය නිවැරදිව සම්පූර්ණ ිරරීම  ුමමන රූප කැබැල්ට සම්පූර්ණ කළ යුතු ?? 

    1.   2.   3. 
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06. කකොටුව තුළ ඇති රූප බට්නන. 

  

 

 

 එම රූප කැබලි තුන ම එකතු කර සැකසිය හැිර තනි රූපය ුමමක් ?? 

 1.     2.    3. 

 

 

 

 

 පහත කවිය ිරයවා අංක 07 සහ 08 ප්රශ්නන සඳහා පිළිතුරු සපය්නන. 

  මල්වට සුමිහිරි පැණි  - ඇ? කබොන බඹරා කමනි 

  කහොඳ ළමයා නුවණිනී  - කහොඳ කේ කතෝරා ගනී 

07. ළමයා කතෝරා ග්නක්න, 

 1. කහොඳ කේ   2. නරක කේ  3. අකමැති කේ 

08. සුමිහිරි පැණි ඇ? කබොන බඹරා කමනි, 

 1. පාසල් යන ළමයා කහොඳ කේ කතෝරා ගනියි 

 2. අනුවණ කමි්න කහොඳ කේ කතෝරා ගනියි 

 3. කහොඳ ළමයා කහොඳ කේ නුවණි්න කතෝරා ගනියි 

09. නිකරෝගිම්  සතු්න සිටින ස් ් ව කගොවිකපොළක සිටින එළුව්න හා ුමුමළ්න කේ එකතුව 16 ිර. 

 උ්නකේ පා?වට එකතුව 42 ිර. ඒ අනුව එළුව්න හා ුමුමළ්න ගණන පිළිකවළි්න ව්නක්න, 

 1. එළුව්න 11 ුමුමළ්න 5 

 2. එළුව්න 5 ුමුමළ්න 11 

 3.  එළුව්න 7 ුමුමළ්න 9  

10.    කමම රූපකේ ¾ ක් අඳුරු ිරරීම  අඳුරු කර ඇති කකො ස  අමතරව 

    තව්  කකොටු කීයක් අඳුරු කළ යුතු ?? 

    1. 6 

    2. 7 

    3. 5 
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11. සමිතියක සාමාජිකකයෝ 11 ක?කනක් සිටිති. සෑම මාසයක ම වරක් සාමාජික නාම කල්ඛනය  

 අනුපිළිකවළ  එක් එක් සාමාජිකයාකේ නිවකස  සමිති පව් න ටදී. පළමු වන සාමාජිකයාකේ 

 නිවකස  රැසනවීම පැවතිකේ මැයි මාසකේ දී ය. ඔහුකේ නිවකස  ඊ ළඟ  රැසනවීම පැවැ් කව්නක්න 

 කවර මාසකේ දී ??  

 1. මාර්තු    2. අකප්ර ල්   3. මැයි 

12. පහත සම්බ්නධය කහොඳි්න බට්නන  

  සීනි 2kg ක මිට = කාට 1kg ක මිට 

  කාට 3kg ක මිට = හාල්මැසනස්න 1kg ක මිට 

 සීනි 1 kg ක මිට රුපියල් 90 00 ක් නම්, හාල් මැසනස්න 500 g ක මිට කීය ?  

1.  රුපියල් 250 00  2  රුපියල් 260 00 3  රුපියල් 270 00 

13  එක්තරා වර්ෂයක් බ?ා?ා ?වසිර්න ආරම්භ වී බ්රහසනපති්න?ා ?වසිර්න එම වර්ෂය අවස්න විය  එම 

 වර්ෂය ුමමක් විය හැිර ?   

 1  2021    2  2022   3  2020 

14  පහත ?ැක්කවන තහඩු කැබැල්කටහි අඳුරු කළ කකො ස කපා ඉව්  කරන ටදී  ඉතුරු කකො සන 

 හතකරහි වකේ මුළු දිග , කපා ඉව්  කර ග්  කකො කසහි වකේ මුළු දිග  වාා , 

     1  වැඩි ය 

     2  අඩු ය 

     3  සමාන ය 

15  පහත රූපකේ ?ක්වා ඇති ආකාරකේ හැායක් කර්ඛාව දිකේ ක?ක  නැමූවි  ටැකබන රූපය   

 ුමමක් ?   

     1    2          3   

 

 

 පහත දී ඇති කවළඳ ුමටි සැටැසනම අනුව 16 හා 17 ප්රශ්නනවට  පිළිතුරු සපය්නන. 

ේ වළඳ  ේ පොළ 

සිේලර බඩු එළවළු එළවළු පලතුරු මේ පැළ 
   A       B   C       D 

16. පරිප්පු , අ්නනාසි සහ කබෝංචි මිටදී ගැනීම  යා යුතු කවළඳ ුමටිවට  අ?ාළ අක්ෂර 

 කමොනවා ?? 

 1. A හා  B   2. A හා C  3. B  හා C 

17. තරාදියක් භාවිතා කනොකරන ුමටියක් වීම  වාා්  ම ඉා ඇ් ක්  ුමමක් ?? 

 1. A    2. B   3. D 

18  20 වන සියවකස  8 වන ?ශ්කය  අය්  වර්ෂය ුමමක් ?? 

 1. 1968    2. 1976   3. 2017 
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19. රූපකේ ?ැක්කවන තාප්පකේ අඳුරු කර ඇති කකො ස  ආකල්ප ිරරීම  තී්නත 500mlක් 

 අවශ්ය නම් සම්පූර්ණ කකො කස  තී්නත ආකල්ප ිරරීම  තී්නත කකොපමණ අවශ්ය ?? 

  

 

 

 1  ලී ර 12    2  ලී ර 16  3  ලී ර 8 

 නිවැරදි පිළිතුර කතෝර්නන. 

20. සමචතුරස්රාකාර කා?ාසියක් පහත ?ැක්කවන ආකාරය  නවා අඳුරු කර ඇති සනථානවලි්න  කපා 

 දිග හැරිය වි  ?ක්න  ටැකඛන රූපය ුමමක් ?? 

    1.    2.   3. 

 

 

 

21. කමම ඝනකය සම්පූර්ණ ිරරීම සඳහා තව කකොපමණ ඝනක සංඛයාවක් එකතු කළ යුතු ?? 

  

      1. 20 

      2. 16 

      3. 12 

 

22. ?ැනුම මිනුම තරගයක දී ප්රශ්නන පහක ටැකේ  පළමුවන ප්රශ්නනය  ටුමු 1 ක් ? ක?වන ප්රශ්නනය  

 ටුමු 2 ක් ? තු්නවන ප්රශ්නනය  ටුමු 3 ක් ? හතරවන ප්රශ්නනය  ටුමු 4 ක් ? පසනවන ප්රශ්නනය  

 ටුමු 5 ක් ? පිරි නැකම්  ටුමු 13 ක් ටබා ග්  ශිෂයකයුම  නිවැරදිව පිළිතුරු සැපීමම  

 කනොහැිර වූකේ කී කවනි ප්රශ්නනය  ?   

 1  පළමුවන   2  ක?වන   3  තු්නවන 

23  රුව්න මිනි් තු 10 ක දී කස පාලිකා මල් 20 ක් ඇහිදින අතර ගයා්න මිනි් තු 5 ක දී කස පාලිකා 

 මල් 15 ක් ඇහිඳින අතකර් දී කමල් මිනි් තු 2 ක දී කස පාලිකා මල් 8 ක්  ඇහිදී  වැඩිම කේගයිර්න 

 මල් ඇහිදි්නක්න කවු ?  

 1  කමල්    2  ගයා්න   3  රුව්න 

24  කබෝේටුවක වරක  කගන යා හැිර උපරිම බර 200 kg ිර  මිනිකසුම  40 kg, 80 kg , 60 kg, 

 140 kg, 160 kg හා 120 kg බැගි්න වූ එළවළු කගෝනි 6 ක් ගකඟ්න එකතර කරවීම  අවශ්යව 

 ඇත. කම් සඳහා කබෝේටුව ගකඟ්න එකතර  පැ?විය යුතු අවම වාර ගණන කීය ??  

 1  3    2  4   3  5 

16 m 

2 m 

2 m 



 

6 
 

 ර ාව අනුව හිසනතැන  ගැළකපන සංඛයාව කතෝරා යටි්න ඉරක් අඳි්නන  

25   

 

 1  26    2  36   3  16 

 

26   

     

 

 1  17    2  19   3  18 

 

27  පහත 1 රූපකේ කාඩ්ප්  භාවිතා කර 2 රූපය නිර්මාණය වී ඇත  

 

 

  1 රූපය     2 රූපය  

 ඒ අනුව 2 රූපකේ වකේ දිග කීය ?   

 1  22cm    2  20cm   3  38cm 

28  1 සි  100  කතක් සංඛයා ලිවීකම් දී එකම ඉටක්කම ක?වරක් කයක?න අවසනථා ගණන කීය ?  

 1  10    2  09   3  11 

29  සමචතුරස්රාකාර එළවළු කකොටුවක පැ් තක දිග ටර ර් 18 ිර  එහි මායිම් දිකේ ටර ර 3 ්න 3   

 කම්බි කු සිටුවා ඇත  එකස  සිටුවා ඇති කම්බි කු ගණන කීය ?  

 1  28    2  20   3  24 

30  පහත ලී ුමේටිකේ සෑම පැ් තකම තී්නත ආකල්ප කර ඇත  එය ුමාා ඝනකවට  කපන ටදී  

 

 

 එකස  කැපීකම්න ටබා ගත හැිර ුමාා ම ඝනක ගණන කීය ?  

1.   27    2  30   3  45 

31  පැති 2 ක් පමණක් තී්නත ආකල්ප වී තිබූ ඝනක ගණන කීය ?  

 1  12    2  8   3  16 

10 64 2 9 49 2 7 25 2 8 ….

. 

2 

6 5 

14 16 

7 5 

18 17 

9 5 

26 … 

1cm 

4 cm 
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32  හිසනතැන  ගැළකපන පිළිතුර කතෝර්නන  

      

                                                                           

 

 

 1  16    2  12   3  8 

33   P හා Q භාජනවට ඇති සීනිවලි්න හරි අාක් බැගි්න ඉවත  කගන ඒවා එම භාජන ක?ක  මාරු 

 කර ?මන ටදී  එවි  P භාජනකේ ඇති සීනි ප්රමාණය Q භාජනකේ ඇති සීනි ප්රමාණය  

 1  සමාන ය 

 2  වාා වැඩි ය 

 3  වාා අඩු ය 

 

34  නිවසක විදුලි පංකාවක් ප.ව. 5.30 සි  ප.ව. 8.00 කතක් ? රූපවාහිනි ය්නත්රය ප ව  4.45 සි  

 ප ව  7.00 කතක් ? ගුව්න විදුලි ය්නත්රය ප.ව. 4.30 සි  ප ව  7.30 කතක් ? ක්රියා් මක වුණි. 

 උපකරණ තුන ම එක වි  ක්රියා් මක වු කාටය කකොපමණ ?? 

 1. පැය 1 යි මිනි් තු 30  2. පැය 1   3. පැය 2 මිනි් තු 15 

35. කා?ාසි පාර්සටයක් ත? ව සිටින කස  එය ව ා රබර් පටියක් කයො?ා ඇති අයුරු රූපකේ දිසන  කේ. 

 එවි  රබර් පටිය එහි මුල් දිග කම්න ක?ගුණයක් වන කස  ඇදී පවතී. රබර් පටිකේ මුල් දිග 

 කකොපමණ ??    1. 15cm     

      2. 60cm    

      3. 30cm 

 

36. ?ැ්න මකේ වයස අවුරුදු 9ක් වන අතර මල්ලිකේ වයස අවුරුදු 2 ක් කවයි. මකේ වයස 

 මල්ලිකේ වයස කම්න ක?ගුණයක් ව්නක්න තව අවුරුදු කීයිර්න ?? 

 1. අවුරුදු  7   2. අවුරුදු 5  3. අවුරුදු 6 

 

 

 

+ = 48   ක් නම් 

- = …….   පිළිතුර කීය ?  

24cm 

6cm 

P 

රතු 

සීනි 
සුදු 

සීනි 

Q 
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 37 සහ 38 ප්රශ්නනවලත වඩා  ගැළේ පන පිළිතුර ේ තෝරන්න. 

 

 

 

 

 ශ්ාක, වැල් , කරවිට, පඳුරු අතර සම්බ්නධතාවය ඉහත රූප ස හනි්න ?ැක්කේ. 

37. කරවිට සහ ශ්ාක පිළිකවළි්න ?ැක්කවන අක්ෂරය ව්නක්න, 

 1. B හා C   2. C හා A  3. A හා D 

38. D මගි්න නිරූපණය කකකරන ශ්ාක වර්ගයක් වීම  ඉා ඇ් ක් , 

 1. මිරිසන    2. බටු   3. ඉඟරු  

39. කමල්, සුනිල්, රුව්න, සම්න යන සිසු්න හතර ක?නා අතුකර්න ක?ක?කනුම කතෝරා ගැනීම  

 ගුරුතුමිය  අවශ්ය විය. ඇය  ඒ සඳහා එිරකනක  කවනසන ක් රීම් කළ හැිර ආකාර කීයක් 

 තිකේ ?? 

 1. 5    2. 4   3. 6 

40. කමල්කේ නිවකස  සි  පාසට  ඇති දුර 600m ිර. ඔහු උ?ෑසනම පාසල් යන වි  මුළු දුකර්න 

 හරි අාක් කගොසන ආපසු නිවස  පැමිණ නැවත පාසට  ගිකේ ය. ඔහු ගම්න කළ මුළු දුර  කීය ?? 

 1. 1800m   2. 900m   3. 1200m 

 

 

   

 

 

 

A B 

C 
D 


