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                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්ය පත්රිකා 6 

                                                                 ශ්රේණිය:- 5 ශ්රේණිය 

• පහත සඳහන් ඡේදය කියවා දී ඇති ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න 
පිටසත්ර ජනයා ඡෙන් ඡවන් වුනු  ඡෙය කඳුකර ඉන්ියානුවන් ඡේෙ 

ඡලෝකය විය.මුලු ෙෙඡන්දීෙ අප එකෙ වාහනයක් වත් නුදුටුඡවමු.අප දුටුඡේ 

බූරුවන් ,ඡකාටළුවන්,සහිත ඉන්ියානු පවුල් පෙණි.අපි ෙස්වලින් ඡතාර 

කඳුවලට න ැංඡෙමු.පඡතාක් වලින් පිරි කාන්තාර වලින් සෑදුනු නිම්නයකට 

ගිඡයමු.හිට හා කර්නශ සුළඟට මුහුණ පෑඡේය. හිස්ිඡයන්ෙ අඩි ඡදාඡළාස් 

දහසක් පහළින් ඈත ක ලෑව ිස්විය.එඡහත් එවිටෙ වළා ඡරාදක් ප මිණ අප 

වසා ෙත්ඡත්ය. 

 
1) ඡෙෙ ඉන්ියානුවන් ඇති කළ සතුන් වර්ෙ ඡදකක් ලියන්න? 
 ..................................................................................................... 
2) ඡෙෙ සතුන් ඇති කරන්නට ඇත්ඡත් කවර ඡහ්තුවක් නිසාද යි ඔබ  
     ිතන්ඡන්ද? ....................................................................................... 
3) ඡෙෙ ඉන්ියානුවන් නූතන ඡලෝකඡේ මිනිසුන්ඡෙන් ඡවනස් වන්ඡන්  
    ඇයි? ................................................................................................... 
4) ඡෙහි ද ක්ඡවන කඳුවල විඡශ්ෂය කුෙක්ද? 
  ............................................................................................................. 
5) ඡෙෙ කාන්තාරවල ද කිය හ කි ශාක වර්ෙ ඡොනවාද? 
   ............................................................................................................ 

         6) පහත ද ක්ඡවන පිළි ඇතුලත් වචන ඡදක බ ගින් ලියන්න 

  

ික් ඇද පිල්ල ික් ඉස්පිල්ල පාපිල්ල ඡකාම්ුව හා ඇල 
පිල්ල 
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     7) නාෙ පද පහ බ ගින් ඡයාදා වගුව සම්ූර්ණ කරන්න? 

     

 

  

 

       8) සොන ඡත්රුම් ඡදන වචන ලියන්න? 

 1) ඡකත - ................................................................................. 

 2) සූර්යයා -................................................................................. 

 3) කම්ෙ ළි - ................................................................................ 

 4) ඥානය - ................................................................................ 

 5) ප්රීතිය - ................................................................................ 

      9) පහත ද ක්ඡවන අක්ෂර ඇතුළත් වචන පහ බ ගින් ලියන්න? 

දන්තජ “ස” තලුජ “ශ” මූර්ධ්ජ “ෂ” 

   

   

   

   

   

 10) “අඡේ අවුරුදු ජන ක්රීඩා” යන ොතෘකාව යටඡත් රචනාවක් ලියන්න? 

 

 

 

 

 

     

                                           

       ස්ී ලිැංෙ නාෙ පද        පුරුෂ ලිැංෙ නාෙ පද 
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   ගීතය 

  කියන්න සුළඡේ ඔබ ඡකායි ිටඡදෝ එන්නඡන් 

  ස රින් ස ඡර් ඡහමින් ඇවිත් හයිඡයන් යන්ඡන් 

  

  ඡකාඡහන් ඡකාඡහාෙ ආවත් ඡොකටද විෙසන්ඡන් 

  වනන්තඡර් ඔබ ද ක න ති ත නකිනි එන්ඡන් 

 

  හෙන තාලයට ෙඡස් අතුඡකාළ න ටුඡේ 

  අතර ෙඟ ි ඔබ එන විට ඡොනවද දුටුඡේ 

 

  ඡොපලු පුඡතක් ගියා උඡේ ගව රැල දක්කා 

  ෙට අත වන වන කුඹුරක න ටු හ ටි ද ක්කා 

 

  සෙඟි ඡවලා ත න ත න යනවාලු එක රැඡල්  

  ක ලය ෙ ද ි සත්තු ද ක්ඡක  න ත්ද ෙඳනඡල් 

 

  කුරුළු ෙවක් න තිවුණු ඡපාඩි ප ටඡවකු ඡසවුවා 

  තුරුලු කරන් මුව ඡදන ප ටියට කිරි ඡපවුවා 

 

  ුදුන්ඡෙ ිරිපා ඇති ය යි ඡලාව පරසිද්ද 

  සෙන් ගිර වඡේ සුළඡේ ඔබ ගිඡය න ත්ද 

 

  ඔබත් ළෙඡයා ඡම් අහන්ඡන් ඡොනවද ෙන්ද 

  අදත් උදෑසන ො ිරිපාදය ව න්දා 

 

  රටත් බලා හ ෙට සිසිල ඡබද ඡබද ඡදන්න 

  ෙටත් ඇහ කි නම් ඔබ ඡෙන් ත න ත න යන්න 

     පද රචනය:- කරුණාරතන අඡේඡස්කර ෙහතා 

   ොයනය:- ලිලන්ති කරුණාරත්න හා ඇනස්ලි ොඡලවන 
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• වාචිකව පිළිතුරු සපයන්න 

 1) ඡෙෙ ගීතය තාලයට ොයනා කරන්න? 

 2) ඡෙහි සඳහන් වන ඡදබස කා අතර ිදුවන්නක්ද? 

 3) ඡෙහි දී සුළඟ දුටු ඡේවල් ඡොනවාද ? පවසන්න. 

 4) ඡෙහි සුළඟට භාවිත වන ඡවනත් නම් ඡොනවාද? 

 5) ඡෙහි ඇතුලත් ක්රියා පද පහක් කියන්න? 

 6) ඡෙෙ ගීතඡේ ඇතුළත් ිදුවීෙක් ෙ න වඩාත්ෙ ිත් ෙත් ිදුවීෙක් චිත්රයට 

               නෙන්න? 

 7) ඡෙහි ඇති නාෙ විඡශ්ෂණ පද ඡසායා ලියන්න? 

 8) ගීතඡේ ඉරි ෙසා ඇති පදවලට සොන පද කියන්න 

 9) ඡෙව නි තවත් ඡදබසක් ඇති ගීතයක් තාලයට කියන්න? 

 උදා:- පිැං ිදු වන්ඡන් අඡන් බාල ලමුන්ඡන් 

 10) ඔබත් ඡෙව නි ඡදබසක් ඇති ගීතයක් නිර්ොණය කරන්න? 

 

ස කසුෙ:-එම්.සී.පී.ඡොරපිටිය මිය 

       5 ඡර්ණිය බාර ආචාර්ය 

 ර/ඇඹි /විඡේරිය ප්රාථමික විදයාලය 

 

 


