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                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්ය පත්රිකා 6 

                                                                 ශ්රේණිය:- 4 ශ්රේණිය 

 

•  පහත දැක්වෙන නිවේදනය වහොඳින් කියෙන්න. අසො ඇති ප්රශ්න ෙලට 

පිළිතුරු ලියන්න. 

• (ඉවෙනුම් පල:-නිවේදනයක ඇති කරුණු ඉදිරිපත් කරයි.) 

     අප පොසවේ ව ෙංගු මර්දන දිනය මැයි මස 05 ෙන දිනට ය. 
වදමේපියන්වේ සහභොගීත්ෙවයන් ව ෙංගු මර්දන ෙැ  සටහනක් පොසල 
තුළ ක්රියොත්මක වකවර්. එදින උවේ 8.30 ෙන විට වදමේපියන් පොසලට 
පැමිණිය යුතු ය. එවස් පැමිවෙන විට උදැේලක් / විසිකැත්තක් / 
පිහියක් / ෙැනි උපකරෙයක් රැවෙන ආ යුතු ය. එදින පැමිවෙන සියලු 
වදනොට සෙංග්රහ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්වන් විදයොලයීය ආදි ශිෂ්ය 
සෙංෙමය විසිනි. වම් සඳහො පැමිණීම අනිෙොර්ය බෙ ඔබවේ 
වදමේපියන්ට දැනුම් වදන්න. 
1. පොසවේ ව ෙංගු මර්දන දිනය වයදී ඇත්වත් කෙරදො ද? 
2. ව ෙංගු මර්දන ෙැ  සටහන ක්රියොත්මක කරන්වන් කවුරුන්වේ  
     සහභොගීත්ෙවයන් ද? 
3. වදමොපියන් පොසලට පැමිණිය යුත්වත්  කුමන වේලොෙට ද? 
4. වදමොපියන් පොසලට පැමිවෙන විට රැවෙන ආ යුත්වත් වමොනෙො ද? 
5. එදින සෙංග්රහ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්වන් කවුරුන් විසින් ද? 

• යුෙල පද , නිෙැරදි අර්ථ ෙැන්ීම සඳහො භොවිත කරයි. 

• 3 ෙන වරණ්ිවේ දී ඔබ උෙත් යුෙල පද ඇසුවරන් පහත දැක්වෙන යුෙල 

පද සම්ූර්ෙ කරමින් කියෙන්න. 

1.  ෙමන්  -....................... 2.  සිරිත්  -....................... 

3. අහල  -....................... 4. තෑගි  -....................... 

5. කෑම  -....................... 
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• එම එක් එක් යුෙල පද වයොදො ෙොකය වෙො නෙො පෙසන්න. 

• උදො :-  වම් දිනෙල ෙමන් බිමන් යොම වනොකළ යුතුයි. 

• පහත වේදය වහොඳින් කියෙො එහි ඇති යුෙල පද වතෝරො ලියන්න. 

                                        ඉවෙනීවම් අෙය 
     “පුතො වමහොට එන්න. වම් බලන්න ඔයොවේ වපොත් වම්වස් හැටි.වම්වස ්පුරො 

ම ශ්පාත් පත් ,ඔය මේලිත් එක්ක එන්න. ඇවිත් වම් වපොත් වම්වස පිළිවෙළට 
අස් කරන්න”. වේ ඇතුවළ් සිට අම්මො උස් හඬින් කීෙොය.”වම් එනෙො 
අම්වම්”කිසිෙක් වනොකළ වලස දිවනත්,මේී සමඟ සොලයට ආවේය. 
   “ඕනෑ ම වකවනකුට වකොයි තරම් ශ්ෙවල් ශ් ාරවල් ,යාන වාහන ,වතු පිටි 
තිබුෙත් ෙැ ක් වෙන්වන නැහැ.ඉවෙන ෙත්ත ම තමයි සම්ූර්ෙ වකවනක් 
වෙන්වන්. ඒක වත්ඒවරන්න තෙ ම ඔයවෙොේවලො පුෙංචි ෙැඩි යි පුවත්”තොත්තො 
දිවනත්වේ හිස අත ෙොමින් කීවේ තිවබන ආදරයට විය යුතු යැයි දිවනත්ට 
සිතිෙ. 
        “ශ්කළි ශ්සල්ලම් හැම තිස්වස ම ඕනෑ නැහැ.වහොඳ පුතොලො ෙවේ අත පය 
වසෝදො වෙන පො ම් ෙැ  කරන්න” අම්මො කීෙො ය. 
          පසු ෙ දිවනත් මේී සමඟ පො ම් ෙැ  කවළ ්වබොවහෝ සතුටිනි. 

 1. වෙෙේ වදොරෙේ   2.  යොන ෙොහන 

 3. ෙතු පිටි     4. වකළි වසේලම් 

 5. වපොත් පත් 

වමම යුෙල පද වයොදො ෙොකය නිර්මොෙය කරන්න? 

• ඔබ උෙත් යුෙල පද වයොදො, පහත සඳහන් ෙොකයෙල හිස්තැන් පුරෙන්න. 
1. අපි ..............................කියීවම් පුරුේදක් කර ෙනිමු. 
2. .................................. පිරිසිදු ෙ තබො ෙැනීම වහොඳ පුරුේදකි. 
3. වම් දිනෙල පොවර් ............................. තදබදය අඩුයි. 
4. ................................ පිරිසිදු කර ෙෙො කිරීමට උනන්දු වෙමු. 
5. .................................... කිරීම අවේ නිවරෝී බෙට වහ්තු වේ. 

 

සැකසුම:-  
              ඩී.එම්.එන් .වක්. රත්නොයක මිය 
      4 වර්ණිය වේලියො  
              ර/ඇඹි/ රොජකීය විදයොලය 
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වපර ෙැ  

• වපළ වපොවත් ඇති සිහින මැවූ සිත්තරී පො ම  වහොඳින් කීහිප විටක් 

කියෙන්න. 

පසු ෙැ  

• වම් පො වම් ඇති යුෙල පද වතෝරො ලියන්න. 
 


