
                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්ය පත්රිකා 6 

                                                                 ශ්රේණිය:- 3 ශ්රේණිය 

•  පහත ඡේදය සිසුන්ට සවන්ීමට  සලස්වන්න 

තිත් මුඡවෝ කීප ඡදඡනක් ඉදිරියට ආහ.ඔවුන් ගමන් ගත්ඡත් යාම්තමින් 

ඡපාඡ ාවට පා තබන්නාක් ඡමන් ඉතා නිසල ව ය. අං තට්ටු කීපයක් දැරූ 

ඡලාකු මුඡවක් වැව ඉවුඡේ සිට ඡගන , ඡදකන් ඒ ඡම් අත හරවමින් , උදාර 

ලීලාඡවන් බලා සිටිඡේය. ඌ රඡ ් නායකයා වන්නට ඇත.ඌ එඡස් සිටිද්දී 

ඡසස්ඡසෝ වැවට බැස දිය ශ්බාන්නට වූහ. මුව ඡදනක් කුඩා පැටවුකුත් සමඟ 

දියට බැස්සාය.අනතුරු ව ,ඡමඡතක් ශ්ව්ලා ඡගාඩ සිටි මුවා ද වැවට 

බැස්ඡස්ය. 

                  (වනගත  ඡමෝ -ආචාේය ඡදාන් පීටේ පියතුමා) 

➢ ප්රශ්න අසා වාචිකව පිළිතුරු ලබා ගන්න 

1. ඡේදඡේ සත්ත්ව වේගය කවුද? 

2. වැව ඉවුඡේ සිටඡගන සිටිඡේ කවුද? 

3. තිත් මුඡවෝ ගමන් කඡ ් ඡකඡස්ද? 

4. මුවඡදන දියට බැස්ඡස් ඡකාතැනට ද? 

5. මුඡවා දිය බීමට බැස්ඡස් ඡකාතැනටද? 

6. ඡේදඡේ ඇති වචනඡේ මුල් අකුරට ඡකටි ඇද පිල්ල ඡයදුනු වචන කියන්න? 

7. ඡේදඡේ ඉරි ඇඳි අකුරු වල ඡයාදා ඇති පිල්ලම් කියන්න? 

8. “එ” ශබ්දඡයන් ආරම්භ වන වචන ඡේදඡයන් ඡසායා කියන්න? 

9. ඡමම වචන අසා ලිවීමට ඡදන්න? 

 

 

 



10. ඡේදඡයන් ඡසායා වගුව සම්ූේණ කරන්න? 

( e) 
“ඇ” ශබ්දය 

(f  d ) 
“ඔ” ශබ්දය 

( f )            
“එ” ශබ්දය 

(  q  = ) 
“උ” ශබ්දය 

    

 

• නිවැරදි වචනය ලියා හිස්තැන සම්ූේණ කරන්න? 

11. තිත් මුවන් ගමන් ගත්ඡත් යාම්තමින් ........................පා තැබීඡමනි.  

                                                            (ඡපා වට , වැවට) 

12. අං තට්ටු කිහිපයක් දැරූ  මුවා ........................... විය. 

                                          ( ඡලාකු ,නායකයා ) 

13. මුව ර  ............................ බැස දිය ඡබාන්නට වූහ. 

                ( ගඟට , වැවට ) 

14. මුව ඡදනක් පැටියා සමඟ ..........................බැස්සාය. 

                                            (දියට , ඡපාඡ ාවට) 

15. මුවර  ........................... ගමන් ගත්හ. 

         (සමගිඡයන් , අසමගිඡයන්) 

16.  වචනඡේ මුල් අකුරට පිල්ලම් ඇති වචන 10 ක් ඡේදඡයන් ඡසායා ලියන්න.     

          එම මුල අකුරට ශ්යදී ඇති පිල්ලම් නම් කරන්න? 

1. ......................   2. ........................... 

2. ......................   3. ........................... 

5. ......................   6. ........................... 

7. ......................   8. .......................... 

9. ......................   10. ........................ 



ශ්පර වැඩ 

• ශ්මම ශ්ේදය ශ් ාඳින් තුන් වතාවක් ශබ්ද නගා කියවීමට සලසේවන්න. 

පසුවැඩ 

• ශ්ේදය ලසේසන අත් අකුශ්රන් ලියන්න. 

සැකසීම 

3 ශ්රේණිය බාර ආචාර්ය 

ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය ම ා විදයාලයය 

 


