
                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්ය පත්රිකා 5 

                                                                 ශ්රේණිය:- 3 ශ්රේණිය 

(1) පාඩම ශ් ාඳින් කියවා වාචිකව පිළිතුරු සපයන්න 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

01) කවිඳුගේ අම්මා කුමක් කරමින් සිටිගේද? 

02) පුතා යාළුග ාත් එක්ක ගමගෙට එන්න .එග ේ කීගේ කවුද? 

03) අගේ රගේ නිදෙ ේ උත්  ය  මරනු ලබන්ගන් ක දාද? 

04) නිදෙ ේ දිනය දාට  ෑම ගෙදරකම ප්රදර්ශනය කරනු ලබන්ගන් කුමක්ද? 

05) නිදෙ ේ දින උත්  ගේදී අගේ රගේ ෙමුදා  විසින් සිදු කරනු ලබන 

ක්රියාකාරකම් ගමාන ාද? 

06) පෙත  ඳෙන්  චන ශබ්ද නො කිය න්න. 

 1) පැරෂුේ භටගයෝ  2)බ්රිතානය  3)උත්  ාකාරගයන් 

 4)කරණම්   5) අභිමානය 

07) ජාතික ගකාඩිගේ තිගබන  ත්ත්  රූපය කුමක්ද? 

08) 2020  ර්ෂගේ  මරනු ලැබුගේ කී ැනි නිදෙ ේ දින උත්  ය ද? 

09) අගේ රට යටත් කරගෙන සිටිගේ කුමන ජාතීන් විසින්ද? 

10) අගේ රට විගේශිකයන් යටත් කර ෙත්ගත් කුමන  ර්ෂයක සිටද? 

 

(02) පෙත ගේදය ගොඳින් කිය ා අ ා ඇති ප්රශේන  ලට පිළිතුරු ලියන්න. 

අගේ රට 1815 අවුරුේගේ ඉඳලා බ්රිතානය ජාතිකයන්ට යටත් ග ලයි තිබුගේ. 

1948 ගපබර ාරි ෙතර ැනිදා අපි ඔවුන්ගෙන් නිදෙ ේ වුණා.ඊට ප ේග ේ ෙැම 

අවුරුේදකම ගපබර ාරි ෙතර ැනිදා අපි නිදෙ ේ දින උත්  ාකාරගයන් 

 මරන ා.ඒක අගේ රගේ ප ත් න ජාතික උත්  යක්. 

01) අගේ රට 1815 අවුරුේගේ සිට යටත් වී තිබුගේ කුමන ජාතිකයන්ටද? 

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

02) එම ජාතිකයන්ගෙන් අප රට නිදෙ ේ වූගේ ක දාද?............................. 

03) ගමහි  ඳෙන්  න අපි උත්  ාකාරගයන්  මරන ජාතික උත්  ය 

කුමක්ද?..................................................... 

04) ගමම ගේදය උපුටාෙත් පාඩම කුමක්ද?................................... 



 

 

05) රකාරාාංශය ගයදුණු  චනයක් ග ායා ලියන්න?......................................... 

06)පෙත දැක්ග න  චන  ලට  මාන ගත්රුම් ගදන පද ගේදගයන් ග ායා 

ලියන්න. 

ද  :-...................................  න ම් ම :-.................................... 

 ර්ෂයකම:-..........................  සිේ නදා:-.................................... 

07) ගේදගේ දැක්ග න විරාම ලකුණක නමක් ලියන්න?.................................. 

08) ඉරි ඇඳි අකුගරහි ගයදී ඇති පිල්ලම් නාමය ලියන්න. 

 1. දිනය:-.........................  4. අවුරුේද:-............................. 

 2. ෙැම:-...........................  5.රගේ:-................................... 

 3. වුණා:-.........................   6. ගපබර ාරි :- ........................ 

09) පෙත දැක්ග න  චන ල හි ේතැන්  ම්ූර්ණ කිරීමට ෙැළගපන අකුරු 

 රෙන් තුළින් ගතෝරා ලියන්න. 

 1. රූප ාහි_ය(ණි/නි)   4. අ_මානය(භි/ඹි) 

 2. පැර_ේ(ෂු/සු)    5. ප්රදර්_නය(ශ/ෂ) 

 3. කර_ම(න/ණ)   6. ප්ර_නය( ේ/ශේ) 

 

10) පෙත  ඳෙන්  ැකි ෙලපා ලියන්න. 

 1) සූදානම/උත්තරය/වුණා/අම්මා/කවිඳුගේ/ගදන්න 

 2) උත්  ාකාරගයන්/අපි/දිනය/ මරන ා/නිදෙ ේ 

 3) ගලාකු/ගපන් න ා/රූප ාහිනිගේ/උත්  යක් 

 4)නිදෙ ේ/බැලු ා/ගදනා ම/යාළුග ෝ/උත්  ය/ෙැම 

 5) ගපන්නන/අභිමානය/නිදෙ ේ/කියන්ගන්/දිනය/ගලෝකයට  ම/   

                 අගේ/ද  ක් 

 

 



 

 

ශ්පර වැඩ 

01) අගේ රගේ පැ ැත්ග න නිදෙ ේ උත්  ය පිළිබඳ  කරුණු 

 ැඩිහිටියන්ගෙන් අ ා දැන ෙන්න. 

02)නිදෙ ේ උත්   අ  ේථා පිළිබඳ පු ත්පත්  ලින් ගතාරතුරු රැ ේ කරන්න. 

03) ගපළ ගපාගත් පාඩම නිශේශබ්ද  ො ශබ්ද නො  ාර කීපයක් කිය ා ෙැනීමට 

ගයාමු කිරීම. 

04) නිදෙ ේ උත්  ගය වීඩිගයෝ දර්ශන නැරඹීමට අ  ේථා ක්  ල ා ගදන්න. 

 

පසුවැඩ 

01) නිදෙ ේ උත්  ගේ දර්ශනය වූ  එක් අ  ේථා ක් චිත්රයට නෙන්න. 

02) අපට නිදෙ  ලැබුණා කවියක් නිර්මාණය කරන්න. 

03) අගේ රගේ නිදෙ ේ උත්  ය  ැමරීම පිළිබඳ  අර්ථ ත්  ැකි තුනක් 

ලියන්න. 

04) නිදෙ ේ දිනය  ැමරීම ග නුග න් කරනු ලබන ගේ ල් (උදා:- රුක් 

ගරෝපනය, තුන් නිදෙ ේ කිරීම, සිරෙත  සිටින පුේෙලයන්ට  මා  දීම,ගපාදු 

 ේථාන ල ශ්රමදාන පැ ැත්වීම)යන ඒ ායින් එක් අ  ේථා ක් චිත්රයට නෙන්න. 

05) මින් ඉදිරියට ෑම නිදෙ ේ දිනයක් ග නුග න්ම ෙ ක් ගරෝපණයකිරීමට 

කටයුතු කරන්න.එම ෙ  ට  තුර ගපාගොර දමා රැක බලා ෙැනීමට 

ගපාළඹ න්න. 

 

 ැකසීම:-ර/ඇඹි/ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ ප්රාථමික විදයාලය 

  3ගශ්රේණිය බාර ආචාර්ය 

 

 


