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රිච්මන්ඩ් විද්යාය - ගාල් 
3 ශ්රේණිය - 2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාරාරර  
පළමු ලාර පාඩ  අභ්යාස - 02 ( පිළිතුරු )  

 

04 - අප අලට සතුන් 
 

09.  වතුන්ට තිබෙන විබේ ශැකියාලට අයත් අංකය වතා ඉදිරිබේ ඇති ලරශබනහි ලියන්න. 
 ගිරලා (   2  ) 01.  ගවකින් ගවකට පැන යාම. 

 බකොට්බටෝරුලා (   6  ) 02. යම් යම් බේ කැපීමට ඇති ශැකියාල. 

 ලඩුකුරුල්ා (   4  ) 03.  මල්ලලින් බරොන් බගන ඒලා ලදල තැන්පත් 

කිරීම. 

 ෙට්ටිච්චා/පැණිකුරුල්ා (   8  ) 04.  නිර්මාණශීලී කූඩු තැනීබම් ශැකියාල. 

 ලඳුරා (   1  ) 05.  ආරක්ාල වඳශා වඳශා වැඟවීබම් ශැකියාල. 

 බගම්ො/වර්පයා/හූනා (   7  ) 06.  ගවක් සිදුරු කිරීබම් ශැකියාල. 

 කටුව්වා (  10 ) 07.  දිගු දිල බයොදා ගනිමින් බගොදුරු අල්ා ගැනීම. 

 ඉබ්ො/බගොළුබෙල්ා (   5  ) 08.  සියුම් බව කූඩු තැනීබම් ශැකියාල. 

 මී මැව්වා (   3  ) 09.  මැටිලලින් විා තුඹවක් තැනීබම් ශැකියාල. 

 බේයා (   9  ) 10.  ආරක්ාල වඳශා රීරබේ පැශැය බලනව් කර 

ගැනීබම් ශැකියාල  

 
10.  සුවිබේ ශැකියාලන් වඳශා වතුන්ට ැබී ඇති රීර අංග 5ක් නම් කරන්න. 

 

01.  බශොටය 

02.  ලලිගය 

03.  ව්පර්ක 

04.  දිල 

05.  රීරය ලවා ඇති පිශාටු 
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11.පශත ගීතලලින් කියැබලන වතුන් නම් කරන්න. 
බමන්න බමතන කූඹි රැක්  
ගුක් ශදනලා 
අන්නඅතන බේබයො රැක් 
හුඹව් ෙඳිනලා 
පුංචි උනත් උන් ශැම බොකු 
ලැඩක් කරනලා 
පුංචි අපිත් එකතු බලා  
රටක් ශදනලා 
 
.........කූඹි.........  ,  ........බේයා............... 
පද රචනය - එච්.ඩී. ජයතික මයා 

බගොළුබෙල්ා කම්මැලියා 
ගාට ගාට යනලා 
එෂලළු පැෂ ටික කන්නට 
රෑට රෑට එනලා 
ෙය උණා ම අකුෂාබගන 
බේ ඇතුෂට යනලා 
ටිකක් ඉඳ ෙය ඇරුණ  ම 
ආබයත් ගාටනලා 
 
...............බගොළුබෙල්ා..............  

  
12. වතුන් නිවා අපට ඇතිලන කරදර තුනක් නම් කරන්න. 

1)  බරෝග බෙෝවීම 

2)  ආශාර අපිරිසිදු වීම 

3) බ ෝග විනා වීම 

13.  පශත දැක්බලන බරෝග අපට බෙෝ කරන වතුන් නම් කරන්න. 
බරෝග  වතුන් 

බඩංගු  
ෙරලා 
මැබල්රියාල 
චිකුන්ගුන්යා 

 

.......................මදුරුලා.................................... 

බකොරාල 
පාචනය 

 

.......................බගමැව්වා................................ 

ව්ලවන බරෝග 
ජභීතිකාල 

 

........................ෙල්ා.................................... 

........................පවා........................................ 

........................ලඳුරා..................................... 

මශාමාරිය 
මී උණ 

 

 

.........................මීයා...................................... 

වබම් බරෝග 
 

 

........................මැක්කා.................................. 

වබම් බරෝග ශා උණ  

........................කිනිතුල්ා............................. 
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14. ආශාර අපිරිසිදු කරන වතුන් 04ක් නම් කරන්න.  
 

බගමැව්වා මීයා 

කැරබපොත්තා බල්නා 

 
15. පශත වතුන්බගන් සිදුලන ශානි ලක්ලා ගැනීමට කෂ ශැකි බේලල් ය කරන්න. 

මදුරුලා  ආශාර ලවා තැබීම. 

බගමැව්වා  නිලව පිරිසිදු ල තො ගැනීම. 

කැරබපොත්තා  බෙෝලන තැන් විනා කිරීම. 

ශ්රෝගලට ප්රතිකරාර රරවලාට ලඩා ශ්රෝග සදීමම ල්වලා ගිමමු. 

 

16.පශත බතොරතුරු නිලැරදිල ලගුබේ බලන්කර ලියන්න. 
1) වතුන්ට පශර දීම. 

2) පිරිසිදු කිරීම. 

3) ආශාරපාන ොදීම. 

4) වතුන්බේ පැලැත්මට අහිතකර බේලල් 

පරිවරයට මුදා ශැරීම. 

5) වතුන් සිරකර තැබීම. 

6) අලYH බෙබශත් ශා එන්නත් ො දීම. 

7) ලාවව්ථාන විනා කිරීම. 

8) වතුන් දඩයම් කිරීම. 

9) ැේගිනිලදී වතුන් මුදා ගැනීම. 

10) විබනෝදයට වතුන් මැරීම 

මිනිසුන්බගන් වතුන්ට ලන ශානි 
වතුන්ට පශර දීම. 

වතුන්බේ පැලැත්මට අහිතකර බේලල් පරිවරයට මුදා ශැරීම. 

වතුන් සිරකර තැබීම. 

ලාවව්ථාන විනා කිරීම. 

වතුන් දඩයම් කිරීම. 

      විබනෝදයට වතුන් මැරීම 
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 මිනිසුන් විසින් වතුන් රැකො ගන්නා ආකාර 

පිරිසිදු කිරීම 

ආශාරපාන ොදීම. 

අලYH බෙබශත් ශා එන්නත් ො දීම. 

ැේගිනිලදී වතුන් මුදා ගැනීම. 

 
 

17.පශත උපකරණබේ බකොටව් ලරශනින් බතෝරා එහි අංකය හිව්තැන මත ලියන්න. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. කාඩ්බෙෝඩ් බපට්ටිය  
02. නූල්       

03. ආකෘති      
04. චුම්ෙක   

18.ඉශත උපකරණය වෑදීමට අලය බේලල් බමොනලා ද  
හිව් කාඩ්බෙෝඩ් බපට්ටිය ඇමුණුම් කටු 

නූල් කතුර 

චුම්ෙක ගම් 

ලර්ණ කඩදාසි (ආකෘති වෑදීමට)  

19. වතුන් රැක ගනිමු මාතෘකාලට ගැෂබපන චිත්රයක් අඳින්න. 

20. පබවෝ ශා මීබයෝ ක්රීඩාල කරන්න. 
 

 

 

  

කාඩ්බෙෝඩ් බපට්ටිය  
 

ආකෘති 

චුම්ෙක 

නූල් 

ආකෘති 

නූල් 


