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                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්යය පත්රිකා 5  

                                                                 ශ්රේණිය:- 4 ශ්රේණිය 

 

01) 

වෙරළ ෙටා මුතුපර ෙැටියයයි 

ඉන්දියන්ද සයුවේ මුතු ඇටයයි 

  පාට පාට මැණික් ජාති 

  පසට යටින්ද කැටි වේ 

  රත්නදීප වපාළෙ තුළින්ද  

  ධන නිධාන මතු වේ 

මහෙැලි නිල්ෙලා ගඟයි 

කළු ෙලවේ කැළණි ගඟයි 

ගමින්ද ගමට 

ගලා වගාසින්ද 

වගාඩයි මඩයි වපාවහාර කරයි 

  පලා පැහැය හැම කල්ි ම 

  රැදී ිවලන වපාවළාවේ 

  ඉහත දමන දඬුෙ වුෙ ද 

  දලු ලා යයි පැළ වේ 

සීගිරිවේ වලන්ද වදාරකඩ 

සිටින සුරංගනාවෙෝ 

වදෝත පුරා මල් අරවගන  

අපට සතුට වගනාවෙෝ 
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  නිල් පලසක් එළුො වසේ  

  රුහුණු රටයි වෙල් යායයි 

  පිය ගැට වපළ කැපුො වසේ 

  උඩරට වපාඩි ලියි වපළයි 

දුන්දිඳ ියලුම ඇලී 

ගලින්ද ගලට හැලි හැලී 

සිින්ද සිනිඳු වේදුනු මැද 

මුතු ෙැල් ෙරුසා ෙසී 

  ඉරු වදවි මුහුින්ද ඇදී 

  සමවනාළ කන්දදට ෙඳී 

  එතවකාට මුළු ලංකාෙ ම  

  ිලිවහයි ලසේසන වෙවී 

      (මහගම වසේකර) 

(කැමැත්වතන්ද හා රස විඳමින්ද ලියමි) 

• කවි වපළ ඇසුවරන්ද අසන ප්රශේන ෙලට පිළිතුරු ොචිකෙ ලබා වදන්දන 

1) අවේ රට හඳුන්දෙන වෙනත් අන්දෙේත නාමයක් කියන්දන. 

2) ලංකා වපාළවේ පසට යට වී ඇත්වත් වමානොද? 

3) ගීතවේ සඳහන්ද ගංගා වමානොද? 

4) ගංගා ගලා වගාසේ සිදු කරන ෙැදගත් ම වදය කුමක්ද? 

5) නිතර ම වපාළවේ රැඳී ිවලන පැහැය කුමක්ද? 

6)වමි සඳහන්ද වලෝක උරුමය කුමක්ද? 

7) නිල් පලසක් එළුො වසේ වපවනන්දවන්ද කුමක්ද? 

8) දුන්දිඳ ියලුම යනු වමානොද? 

9) ගීතවේ සඳහන්ද පූජනීය කන්දද කුමක්ද? 

10) සරු වපාළෙක් අපට ඇවත් ගීතය රචනා කර ඇත්වත් කවු ද? 
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• පහත ප්රශේන ෙලට පිළිතුරු ලියන්දන 

1) වෙරළ ෙට ඇත්වත් කුමක්ද? 

2) රත්නදීප වපාළෙ තුළින්ද මතු ෙන්දවන්ද කුමක්ද? 

3) කවි පන්දතිවේ සඳහන්ද ගංගා නම් කරන්දන 

4) කවි වපවළි සඳහන්ද ිය ඇලි වමානොද? 

5) කවි වපවළි සඳහන්ද කඳු ෙැටිය කුමක්ද? 

6) වලෝක උරුමයක් වලස හඳුන්දෙන වමම කවි සඳහන්ද පේෙතය කුමක්ද? 

7) උඩරට වෙල්යායෙල් වපවනන්දවන්ද වකවසේද? 

8) අප රවේ වපාළෙ සාරෙත් බෙ කියවෙන කවි පද උපුටා ලියන්දන. 

9) අඩු අකුරු ලියන්දන 

 1) මැ__ක්     4) රත්න__ප 

 2) නි__න     5) කැල__ 

 3) රුහු__     6) සිනි__ 

10) කවි වපවළන්ද සමාන පද වසායා ලියන්දන 

 1) සාගරවේ-..............................   

 2) භූතලය -................................ 

 3) වකාළ පාට -.................................. 

 4) දෑත- .................................................. 

 5) පඩිවපළ - ........................................ 
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වපර ෙැඩ 

❖ සරු  වපාළෙක් අපට ඇවත් කවි පන්දතිය තාලයට ගායනා 

කරන්දන 

පසු ෙැඩ 

❖ කවි පන්දතිවේ සඳහන්ද වේෙල් ඇතුළත් කරමින්ද මවේ රට 

මැවයන්ද අලංකාර චිත්රයක් අඳින්දන. 

සැකසුම:- 

 ඊ.ඩී.එසේ.මල්කාන්දති 

 ර/ඇඹි/වීරබා ආදේශ විදයාලය 

 4 වරේණිය බාර ආචාේය 

  


