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 ඳරිසරය  – 3 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

 

නම ............................................................................................................................. ........ 
 

(01). ඳහත සහන් ප්රනනල  ිවලරරි  ිළිතුරර ශ්ත ර  යිනන් රර්  ඳිනන්න. 

1. ගෘහ ශ්රිතල ි ක නර ල  න සශ්ත.. 

I.  ල්  II. හූන  III. නරරශ්ඳොත්ත  

2. ඳ සශ්ල් නී ක රී කල  ඳ ලල න යුුර නරන ළමයි, 

I. ඳ ස ඳ න් ගරනීශ්මන් ඳසු ඳ ස  ඳරමිශ්ෙ ක. 

II. විශ්ේන න ශ්ේ දී ඳමේ  ශ්සල්ම් නර ක. 

III. ඳ ස ිශ්රන ශ්ේ ල  න ශ්යන් දුල ය ක. 

3. ජ  කන ගීය ග යන  නරන වි , 

I. ඳහසුශ්ලන් සිිනය යුුරයි. II. සීරුශ්ලන් සිිනය යුුරයි.  

III. නරම ක ආන රයන  සිිනය යුුරයි. 

4.              ශ්මම රඳශ්ේ දර් ශ්ලන්ශ්න් කුමන ගසන  න ඳත්රය්  ද  

I. ශ්දල් II. ශ්නොසන III. උ්  

 

5. ඳන් ක න මරශ්ේ ඳරිහරෙය නරන උඳනරෙය්  ශ්නොශ්ේ. 

I. හු ල ශ්නොට් ය II. හිරමනය III. ඔරශ් සුල 

(කුණු 10) 
 

(02). ඳහත සහන් ප්රන  හරිනම් () කුෙ ද ලරරි නම් () කුෙ ද රි රිශ්ේ ි ක ලරහන ුරළ 

ශ්යොදන්න. 

1. ශ්ගලත්ශ්ත් මල් ලරවීශ්මන් ශ්ගලත්ත සුන්දර ශ්ේ.  (       ) 

2. ඳ ර ම රුවීශ්ම් දී නහ රර ශ්හ  සුදු රර භ විත නළ යුුරය.  (       ) 

3.  ල්කු සඳ  නෑ ඳසු සඳ  නෑ සනථ නය ශ්රි  ඳිනය.න්  ර දරමිය යුුරය.  (       ) 

4. හ ල් ශ්ඳලීම  කුල් භ විත නරයි.  (       ) 

5. ආහ ර සරපීශ්ම් දී තලු ශ්නොගරසිය යුුරය.  (       ) 

(කුණු 10) 
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(03). හිසනතරන් පුරලන්න. 

1. .............................................................    ලම  න්න 

නරලතත් .............................................................  න්න 

ඳ ශ්ේ ල හන නරත්නම් 

ර් මිවන් ම ම රු ශ්ලන්න 

 

2. ුරන් ුරඹ ශ්ගඩි ............................................................. ුරනයි 

 කත්ත නර.රි ............................................................. 

 

3. සුන්දර සිරි රිිව සුරැින ඳ ක ................................................. ංන  

ධ නය ............................................................. ශ්නන මල් ඳුරරු ිළරි 

ජය භූමිය රමය           (කුණු 12) 

 

(04). ගරළශ්ඳන ශ්සේ ය  නරන්න. 

1. මී මරසනස   ශ්ර ග ශ්   නරයි. 

2. න රශ්ගොය   ඳරිසරශ්ේ ශ්ලනසන වීම් ිළිත  දර ලලත් නරයි. 

3. ශ්මරු  හ ිවනර සුරන් වින  නරයි. 

4. ශ්ේය   මී ඳරණි    ශ්දයි. 

5. ශ්ගමරසනස  නරලි නසළ ි ර ඳත් නරයි. 

(කුණු 10) 

 

(05). ඳහත දර් ශ්ලන්ශ්න් ඳරළෑිනයන රඳය.. එහි ඊතලලින් ද් ල  ි ක ශ්නො සන නම් නරන්න. 

 

(කුණු 08) 
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(06). ඳහත රඳල සිිනන ජ තීන් හඳුන  ශ්ගන නම් ලියන්න. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(කුණු 08) 

 

(07). ඳහත ප්රනනල  ිළිතුරරු ලියන්න. 

1. ශ්ගලත්ශ්ත් ලග  නළ හර. ශ්  ගයන නම ලියන්න. 

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

2. ි ශ්යහි ගමන් නරන ල හනයන නම ලියන්න.  

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

3. ඳතීතශ්ේ දී ජය ිළරිසිදු නර ගත් ක්රමය්  ලියන්න.  

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

4. ඳනුරරු සිදුවිය හර. සනථ නය්  ලියන්න.  

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

5. ආහ ර ගරනීම  ශ්ඳර ඳ ලගමනය නළ යුුර යහපුරුද්ද්  ලියන්න.  

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

6. ආහ ර ඳිළරිසිදු නරන සශ්ත්  නම් නරන්න.  

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

7. ගසනලරල්ලලින් රශ් න ප්රශ්ය ජනය්  ලියන්න.  

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

 

8. ජ  කන ගීය රචන  නරන ද්ශ්ද් නවුරුන් විසින් ද   

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

9. ක්රීඩාව ශ්ලන් ශ් නය ජයගත් ක්රීඩාවනයකුශ්හ ශ්හ  ක්රීඩින ලනශ්හ නම ලියන්න.  

........................................................................................................................................................................ 
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10. ශ්ර ද 4්  ි ක ල හනයන නම ලියන්න.  

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

(කුණු 20) 

 

(08). ඳහත සහන් ආගමින සනථ න හ   රඳුණු උත්සල දී ි ක ිළිතුරරු ඳතරින් ශ්ත ර  ලියන්න. 

(හජ්ජි උත්සලය / මිහිඳු ශ්ඳරහරර / ඳ සනකු උත්සලය / නල ර ත්රී ශ්ද්ල පජ ල) 

ආගමින සනථ නය උත්සලය 

1. ඳන්ස ......................................................... 

2. ශ්න වි ......................................................... 

3. ක්රිසන කය ිව ඳල්ලිය ......................................................... 

4. මසනජිදය ......................................................... 

(කුණු 08) 

 

(09). හිසනතරන  ගරළශ්ඳන ිවලරරි  ිළිතුරර ලරහන් ුරිතන් ශ්ත ර  යිනන් රර්  ඳිනන්න.  

1. .............................................. ශ්නශ්නකුශ්ගන් තලත් ශ්නශ්නකු  ශ්  විය හර. ශ්ර ගය..  

(ි යලරඩිය ල , වලරසන උෙ , ජභී කන ල) 

2. .............................................. ිවලශ්සේ දී සිදුවිය හර. ඳනුරර..  

(ල හනයන හරපීම , ගංලුරර  හසුවීම , විදුලිසරර ලරදීම) 

3. තල න් නර ඳරළ    ගරනීම සහ  .............................................. බීජ ශ්යොද  ගනී.  

(දඹ , මිරිසන , ර බු) 

4. .............................................. ඳරිසරශ්ේ ශ්ලනසනවීම් ිළිත  දර ලලත් නරන සශ්ත..  

(ලරහිලිහිණිය , සමනය  , මී මරසනස ) 

5. .............................................. මහත  සංගීත ඳංශ්යන් වි  ශ්සේල ල්  නළ  ං.නශ්ය..  

(ඩාවබ්.ඩී. ඳමරශ්ද්ල , ම ේිනන් වික්රමසිංහ) 

(කුණු 20) 

 


