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                                             ඇඹිලිපිටිය අධ්යාපන කලාපය 

                                                              විෂය:- මව්බස 

                                                              කාර්ය පත්රිකාව :- කාර්ය පත්රිකා 5 

                                                                 ශ්රේණිය:- 5 ශ්රේණිය 

 

• ශ්ේද ඇසුරින් පිළිතුරු සැපයීම 

➢ පහත ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්රශේන වලට පිළිතුරු වාචික ලබා 

ඡදන්න. 

 

 

 

 

 

 

1) පන්තියට සහභාගී වූ අයඡේ නම් කියන්න? 

2) පවනි හැඡමෝටම ඇඡහන්න හයිඡයන් කිවූ ඡදය කියන්න? 

3) පවනි හයිඡයන් කීඡේ කාට ඇඡහන්නද? 

4) ඉදිරිශ්යන්ම යන්නට සමාන පදයක් ඡේදඡයන් ඡසායා කියන්න? 

5) ඡේදය ඇති සරී ලිංග අතීත කාල ක්රියා පදයක් ඡසායා කියන්න? 

6) මුල් අකුරට ඇදය ඡයඡදන වචනයක් කියන්න? 

7) යහළුවන් යන්න ඒක වචන පදය කියන්න? 

8) අපි යන වචනඡේ ඒක වචන පදය කියන්න? 

9) මූර්ධජ අකුරක් ඡයඡදන වචනය කියන්න? 

10) පන්තිඡේ කරන ඡසල්ලම් විසරතර කරන්න? 

 

පවනිඡේ යාළුඡවෝ සියලු ඡදනා ම පන්තියට සහභාගී වූහ.  

“අද අපි අකුරුත් එක්ක ඡසල්ලම් කරනවා. හැඡමෝම ඒකට සහභාගී ඡවන්න 

ඕනෑ” පවනි හැඡමෝටම ඇඡහන්න හයිඡයන් කිේවා ය .  

“ඉසරඡසල්ලා  මම පිළි නැති අකුරක් කියනවා .ඊට පසරඡසර ඉසරසරහම ඉන්න 

ඡකනා ඒකට පිල්ලමක් දාලා කියන්න ඕනෑ .ඊලඟට  ඉන්න ඡකනා තවත් 

පිල්ලමක් දාලා කියන් ඕනෑ. හැඡමෝටම  ඡත්රුනාද?” පවනි ඇසුවා . 
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• ශ්ේදය ඇසුරින් ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

“ඡමය අඹ ගසක් ඡමන් ඡපනුනත් අඹ ගසක් ඡනාඡේ.ඡමය විෂ සහිගසකි.  
ඡමමඡගඩි           වල නම “කිම්ඵල” යි.කිම්ඵල විෂ සහිත නිසා මරණය පවා 
සිදුවි හැකියි.ඔබ කඩාගත් ඡගඩි ඉවත දමන්න” 
ඡගඩි අත තිබූ අය වහා ඒවා ඉවත දැමූහ.ඇතැමුන් ඡගඩි අනුභව කළ බව 
නායක සිටුතුමාට දැනගන්නට ලැබුණි. 

 

1) විෂ සහිත ගඡසර තිබුණ ඡගඩි වල නම කුමක්ද? 

2) කිම් ඵල ගස ඡපඡනන්ඡන් කුමන ගසක් ඡමන්ද? 

3) ඇතැමුන් ඡගඩි අනුභව කළ බව දැන ගන්නට ලැබුඡන් කාටද? 

4) අනුභව යන වචනඡේ ඡදවන අකුරට ඡයදී ඇති පිල්ලම් කුමක්ද? 

5) රහිත යන වචනඡේ විරුද්ධ වචනය ඡසායා ලයන්න? 

6) ඉක්මනට යන පදයට ගැළඡපන පදය ලයන්න? 

7) අතීත කාල බහු වචන ක්රියා පදයක් ඡතෝරා ලයන්න? 

8) ඡගඩි යන වචනය ඒක වචන කර ලයන්න? 

9) පුද්ගල නාම පදයක් ඡතෝරා ලයන්න? 

10) මහප්රාණ අකුරක් සහිත වචනය ලයන්න? 
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ශ්පර වැඩ 

• පහත ශ්ේදය කියවා රස විඳින්න 

අපි ඡරෝද පාර දිඡේ වනය තුළට රිංගුඡවමු.ඡතාරඡතෝිංචියක් නැතිව නැඡගන 
කුරුලු ගීතඡයන් නිහැඬියාව මැකී යයි.මිනිසර කට හඬක් අසන්නට නැති බැවින් 
කුරුලු ගීතය වුව ද  
සිත සලත කරවීඡම් බලයක් ලබා ඇත.ගසර ඡදකක් එකට ඇතිල්ී නැඡගන 
ක්රිං....ක්රිං.... නාදය ගසර අතරන් රිංගා ඈතට ම දිවයයි.අත්ඡතන් අත්තට පනින 
රලා වඳුරු ඡසරනාව අප ඡදස බලා සිටින්ඡන් අප බිය ගන්වන විලසයකිනි.කන් 
බිහිර කරවන රැහැයි නාදය වන ගැඡේ පාළුව බිය මුසු හැඟුම් ජනනය කරවයි. 

 

පසුවැඩ 

• පහත ශ්ේදය ඉතිරි ශ්කාටස සම්පූර්ණ කරන්න.(වාකය පහක් පමණ) 

පාන්දරන් ම අවදි වන පාරමී පාසල් යාමට සූදානම් ඡවයි.ඇය ඡපර දින 

පාඩම් කළ ඡපාත බෑගයට දමයි.පාසඡල් සීනු හඬ නිවසටම ඇඡසන අතර 

පාරමී ඡදමාපියන් ඡේ පා වැඳ පාසල ඡවත යයි. 
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................................................................................................................

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

     සැකසුම:- වී.පී.දිල්රරුක්ි 

ර/ඇඹි/වීරබා ආදර්ශ විදයාලය 
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