
 
 

 

 

 

 

 

 

පාඩම    1 

අදහස පැහැදිලි  කරන් න.  
 
ක්රියාකාකාරකම  1 
 
ඵහුර                          -....................................................... 

අඳුරු ් බවඹ්           -...................................................... 

දැකුම් කල                    -...................................................... 

මිහිරි                           -...................................................... 

භනවය                        -...................................................... 

ඳරැල්                        -...................................................... 

සුරඵ දසුන්                -...................................................... 

ක්රියාකාකාරකම    

   ඔබ සවන් දුන්  ඡ් දයාක ඇුරිනන්  ිත්රයාක්  අඳින්න.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන දපාතමේ්න්වව  

“රුහුණු ගුරුෙදර” ගුවන්විදුලි  අධ්යාපක ක වැඩසනහන 

ප්රාථමික ක අය යාක - 4 රේණියාක 

         මවුබස 
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ිත්රයාකන අුව, වනයාක ෙැන වැකි වන්  ලියාකන් න. 

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

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

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

           

පාඩම      

                                 පඬිවමා හා ේොටියාකා 

ක්රියාකාකාරකම  1 

 

පාඩමන සවන් දී පහේ ප්ර නනවටන ිළිතවරු ලියාකන්න. 

 

“ත ොටිඹව” ඹනුතන් වඳුන්න්තන් කවු ද?  ............................................... 

ත ොටිඹව ඳඬිතුභවතේ මුළු ජීවි ඹ භ අන් ඵ ඳැසුතේ ඇයි?          

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

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

තභභ ක වතන් ග  වැකි ආදර්ල තදක් ලිඹන්න. 
        .................................................................................................... 

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

           

ක්රියාකාකාරකම    

 

කේන්දරයාකන සවන් දී පහේ සිද්ධි ක වැරදි අුිළිතවළන ෙළපා ඉදිිනයාකන් ඇති කොටු වළ A , B 

, C, D, E හා  F අ්ෂර යාකොදන්න. 

 
01. “අද නම් ඔරු ඳදින්න ඵැවැ”. 

 
02. ඔරු ගඟට තඳයළුතේ ඹ. 

 
03. ඳඬිතුභව ගඟ ශඟට ආතේ ඹ. 

 
04. “එතවනම් ඔතේ මුළු ජීවි ඹ භ ඉයයි”. 

 
05. “තකොතවොභ වරි ඔරු ඳදින්න”. 

 
06. “ඔඵතුභවට පීනන්න පුළුනි ද?” 
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පාඩම    3 

               ළමා ගීේවටන සවන් දීම. 

ක්රියාකාකාරකම  1 

 

ඔබ සවන් දුන් ගීේයාක ඇුරිනන් ඔබ කැමති කොනස් ිත්රයාකන නෙන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාඩම    4 

                            දරු නැළවිල්ට හවත් ජාතික ේොටිල්ට 

ක්රියාකාකාරකම  1 

පාඩමන හොඳින් සවන් දී පහේ ප්ර නනවටන ිළිතවරු සපයාකන්න. 

01. තභභ කවි ඳන්තිඹ යචනව කතශේ කවු ද? ....................................... 

02. “මුනි සිරිඳව” ඹනුතන් කවිතඹහි වන් න්තන් කුභ් ද? .............................. 

03. තදවිඹන්තේ දිය තර කඹට භවන කය ඇති යට කුභ් ද? .......................     

04. ජාතියාක භවන කය ඇත්තත් කුභකට ද? ....................................... 

05. ආෙම භවන කය ඇත්තත් කුභකට ද? ....................................... 

15



                                                                                 

ක්රියාකාකාරකම    

කවි පන්තියාක න හොඳින් සවන් දී පහේ කවිවට ඉවරු පද දක ලියාකන්න. 

01. මුනි සිරිඳව සිඹිමින්   තන් 

           භතනොශ ගිරි තඳතදසින්  තන් 

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

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

 

02. ..................................................... 

         ආගභ මිණි ඳවන්    තේ 

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

         භත් තත ොත් පු  නුම   තේ 

 

 

පාඩම    5 

ිළලි සහිේ අකුරු එකව කර වචන කියාකවීම හා ලිවීම 

ක්රියාකාකාරකම 1 

 1 පැවරුම - කවියාක ොයාකනා කරන්න. 

 
ත්  ඳවශ ඳවරභ ශඟ  - ඳැණි යඹුටන් ඉදුණු ගතේ 

ඳෑවිල්රට තකොශ වැලිරව - බිභ පිරිසිදු කයමු නතේ 

 

පීලි දිතේ පුහුල් ැතල්      - තගඩි වැදිරව වරි  භ අතේ  

භතල් අපිත් එ ැනට ඹමු - තවමින් තවමින් පව තේ 

 

භල් පිපිරව වැඩට තඳතනයි     - අතු ඉති අග තේය ගතේ 

ත ඳවතොන් තඳ ඹ ශඟයි තන් ද - ඳන්ල් ඹමු ඵැතින් න ත ේ 

ඳඵැඳුභ: - පු්ඳව රරනි ඳතියතේ 
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   පැවරුම - ‘ප’ අකුරන ිළලි යාකදී ඇති වචන කවියාකන් ේෝරා යාකටින් ඉින අඳින්න. 

 

 

 3 පැවරුම - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4 පැවරුම - උදාහරණයාක අුව ඉින ඇඳි වචනවට මුල් අකුතම  බ්දයාක කොටු වළ ලියාකන්න. 
 

යජ  යථවවන ගැන යචනව් ලිඹයි.                       

යවජවලිඹව යවත්රිඹට පිඹමව තනොඹයි.                            

උඩු භවතල් රැකිඹව කයන අඹට රැකයණඹ භදි ඹ.       

රෑන ගියව රෑට කූඩුට ඹයි.        

රිශව රිද්භඹට නටයි.                                              

වරඹට රීේඳ තගන ආ යුතු ඹ.                                 

රුන් රුර වදයි                                                  

රඳවහිනිතේ රඳයවමු අඳැවැදිලි ඹ. 

තයදිර ඵයට තයදිැර කඩව ැතටයි. 

තර්ඛව තර්න්දඹ තගො යි. 

තයොවවන් කැරෑ තයොතදහි අ ය භං තයි. 

තය වණ අම ඳැශඹ් තය ඳණඹ කයයි. 

 

 

චනඹ මුල් අකුතර් ්ය ලේදඹ පිලි නවභඹ 
ඳවශ 
ඳවරභ 
ඳැණි 
ඳෑවිල්රට 
පිරිසිදු / පිපිරව 
පීලි 
පුහුල් 
පව 
තඳතනයි 
තේය 
තඳොතොන් 
තඳ ඹ 

අ 
ආ 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 

- 
ඇරපිල්ර 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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පාඩම    6  

ිළලි සහිේ අකුරු එකවකර වචන කියාකවීම හා ලිවීම 

 

 

 

 

                         වෘත් ේයාක                                       කෘක යාකා 

 

 

ක්රියාකාකාරකම 1 

පහේ වචන   බ් දයාකන අුව යාකා කරන් න .  

                

               කෲය     

               කෘෂිකර්භඹ                                                                 ඍ        ලේ දඹ 

               ඵෘව් ඳති   

               ඵෲනවයි                                                                       ඎ        ලේ දඹ    

               ගෘවඹ   

    

ක්රියාකාකාරකම   

පහේ දී ඇති වචන  යාකාදා වැකි සාදන් න. 

        ( ෙෲෂා,      වෘකයාකා,      පෘථිවියාක ,    කෲ  ර ,    මෘදු  ) 

 

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
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පාඩම    7 

 ිළලි සහිේ අකුරු එකව කර වචන කියාකවීම හා ලිවීම 

 

 'ඖ '  බ්දයාක යාකදන වචන 

 ිළලි නාමයාක - කෝබුව සහ ෙයාකුකිත්ේ 

 

ක්රියාකාකාරකම 1 

01 පැවරුම - පහේ වාකය  බ්ද නඟා කියාකවන්න. 

01. තකෞලරයව රුරුරුන්ට තගෞයතඹන් රකයි. 

02. තකෞතුකවගවයතේ තඳෞයවණික ්තු  ැන්ඳත් කය තිතේ. 

03. තඳෞද්ගලික තය වරට  ත් තඵොතව  දුය ඹ. 

04. තෞබවගයව තෞඛය තේඹට එ් තයි. 

05. තනෞකවධිඳති තනෞකව දිඹත් කතශේ ඹ. 

 

   පැවරුම - ඉව  ැකිර 'ඖ '  බ්දයාක තඹදුන චන තකොටු කයන්න. 
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               'ඖ '      බ්දයාකන අුව ක වැරදි වචනයාක ේෝරන්න. 

01. යවුද්ර  තයෞද්ර 

02. තරෞකික  රේකික 

03. තඹෞන  ඹේන 

04. ඳවුරුඹ  තඳෞරුඹ 

05. තභෞර්ඹ  භවුර්ඹ 
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