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රිච්මන්ඩ් විද්යාය - ගාල් 
3 ශ්රේණිය - 2020 

ඳරිවර ආශ්රිත ක රියාරාරර  
ඳෂමු ලාර ඳාඩ  අභ්යාව - 01 (Answers) 

 

04 - අප අවට සතුන් 
 

01.  ඔබ ශඳුනන වතුන් 10ක් න  රරන්න. 
බල්ා පූවා එෂශ්ද්න එළුලා 

වමනයා අලියා ශ්ල්නා හූනා 

රැරශ්ඳොත්ත කා නයා   

 
02. ඳශත ක දී ඇති වතුන් නිලැරදිල ලගුශ්ේ ලියන්න. 

රපුටා  ,  ගිරලා  ,  බල්ා  ,  මයිනා  ,  ශ්ල්නා  ,  පූවා  ,  හූනා  ,  මකුළුලා  ,  එෂශ්ද්න  ,  රටුව්වා  
,  රබරයා  ,  එළුලා  ,  ත කශ්ගොයා  ,  ඇටිකුකුෂා  ,  කුකුෂා  ,  ශ්ගොළුශ්බල්ා  ,  ද්ෂඹුලා  ,  ගලයා  
,  ලඳුරා  , මී ශරරා 

 

ගෘශ ( නිලව ) ආශ්රිත කල ඇති 
රරනු බන වතුන් 

ගෘශ ( නිලව ) ආශ්රිත කල ඳරිවරශ්ග ගැලශ්වන වතුන් 

බල්ා රපුටා  ,  ගිරලා 

පූවා මයිනා  ,  ශ්ල්නා 

එෂශ්ද්න හූනා  ,  මකුළුලා 

එළුලා රටුව්වා  ,  රබරයා 

කුකුෂා ත කශ්ගොයා  ,  ඇටිකුකුෂා   

ගලයා ශ්ගොළුශ්බල්ා  ,  ද්ෂඹුලා   

මී ශරරා ලඳුරා 
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03.  වතුන්ශ්ගන් ැශ්බන ප්රශ්යජනන ිහිපඳයක් ඳශත ක ද්ැක්ශ්ේ. වලා ලඩාත් ගැෂශ්ඳන ශ්ව ලගුශ්ේ 
ලියන්න.  
 ඖධ බා දීම. 
 ඳරිවරය අංරාර ිහරීම. 
 ලගාලට ශානිරර වතුන් විනා තිරීම. 
 බීන ලයාප්ත ත ක ිහරීම. 
 ඳරිවරශ්ග ශ්ලනව්වී  පිළිබ ල ද්ැනු ලත් 
ිහරීම. 

 ආශාර බා දීම. 
 ශ්ගොවිත කැන් රටයුතුලට උද්වු බා දීම. 
 සුවිශ්ේ ශැිහයා ශ්යොද්ා ගනිමින් මිනිවාට 
උද්වු ිහරීම. 

 රැලි රවෂ දිරාඳත් ිහරීමට උද්වු වීම. 
 ාරල මල් ඳරාගනයට උද්ේ වීම. 

වතුන්ශ්ගන් මිනිවාට ැශ්බන ප්රශ්යජනන 

ඖධ බා දීම 

ලගාලට ශානිරර වතුන් විනා තිරීම. 
 
ඳරිවරශ්ග ශ්ලනව්වී  පිළිබ ල ද්ැනු ලත් ිහරීම. 
 
ආශාර බා දීම 

ශ්ගොවිත කැන් රටයුතුලට උද්වු බා දීම 

සුවිශ්ේ ශැිහයා ශ්යොද්ා ගනිමින් මිනිවාට උද්වු ිහරීම 

 
වතුන්ශ්ගන් ඳරිවරයට ැශ්බන ප්රශ්යජනන 

ඳරිවරය අංරාර ිහරීම 

බීන ලයාප්ත ත ක ිහරීම 

රැලි රවෂ දිරාඳත් ිහරීමට උද්වු වීම 

ාරල මල් ඳරාගනයට උද්ේ වීම 

 

 

 
 
 වතුන්ට තිශ්බන බාිපර ාරීරිර ක්ණ කීඳයක්. 

o ශ්ශොටයක් ශ්ශජ ද්ත් විපත ක මුඛයක්. 
o ඳාද් , ලරල් , පියාඳත් , ලලිගය 
o ශ්ජම , පිශාටු , ශ්රොරශ්ඳොතු 

o ඇව් , රන් , නාවය 
o අං , නියශ්ඳොතු
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04.  වතුන්ශ්ගන් ැශ්බන ප්රශ්යජනන ිහිපඳයක් ඳශත ක ද්ැක්ශ්ේ. වලා එලා බා ශ්ද්න වතුන් ලියන්න.  
වතුන්ශ්ගන් ැශ්බන ප්රශ්යජනන එම ප්රශ්යජනන බා ශ්ද්න වතුන්  

ඖධ බා දීම.   
මී මැව්වා   

ඳරිවරය අංරාර ිහරීම.  
කුරුල්ශ්ජ  ,  වමනයා 

මාළු   

ලගාලට ශානිරර වතුන් විනා තිරීම. රබරශ්ගොයා  

  

බීන ලයාප්ත ත ක ිහරීම. ලවුා  

  

ඳරිවරශ්ග ශ්ලනව්වී  පිළිබ ල ද්ැනු ලත් 
ිහරීම. 

ලැිපලිිපණියා      ,  ශ්මරු 
කුකුෂා 

   

ආශාර බා දීම. 
 

 
එෂශ්ද්න       ,  ිහිහළිය 

එළුශ්ද්න   

ශ්ගොවිත කැන් රටයුතුලට උද්වු බා දීම. 
 

 
ගලයා          ,  මී ගලයා 

සුවිශ්ේ ශැිහයා ශ්යොද්ා ගනිමින් මිනිවාට 
උද්වු ිහරීම. 

 
බල්ා   

රැලි රවෂ දිරාඳත් ිහරීමට උද්වු වීම. ගැඩවිගා     ,  ශ්ේයා 

 

ාරල මල් ඳරාගනයට උද්ේ වීම.  
මී මැව්වා    ,  වමනයා 

ගමනාගමනයට ගලයා        ,  අ්ලයා 

බල්ා (ිපම රරත්ත ක ඇදීමට)   

05.  අඳට ගමන් රරන ආරාරය ශා බ්ද් රරන ආරාරය අනුරරණය රෂ ශැිහ වතුන්ට ත කලත් 
උද්ාශරණ 3ක් ලියන්න. 

1) ද්ෂඹුලා 

2) බල්ා 

3) අලියා 

4)  ශ්රොශා   

5) ලඳුරා 
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06. වතුන් ගන්නා ප්රධාන ආශාර ල්ගග තුශ්නන් තතිරි ශ්ද්ර ශ්මොනලා ද්  
1) ාර ආශාර 

2) වත්ත්ල ආශාර 

3) ාර ශා වත්ත්ල ආශාර 

07. ඳශත ක ක්රමලට ඳමණක් ගමන් රරන වතුන් ශ්ද්ශ්ද්ශ්නකු බැගින් ලියන්න. 
  

ගමන් රරන ආරාරය වතුන් ශ්ද්ශ්ද්ශ්නක් 

ඇවිදීශ්මන් අලියා                                     ,  පූවා 

ඳැනීශ්මන් ශාලා                                       ,  ලඳුරා 

පියෑඹීශ්මන් රපුටා                                    ,  ගිරලා 

බඩගාමින් නයා                                     ,  ද්ෂඹුලා 

පිිපනීශ්මන් ත කල්මවා                                ,   ශ්ඩොල්පින් 

 

 
08.  ඳශත ක බ්ද් ශඳුනාශ්ගන එම බ්ද්ය ඇති රරන වත කා න  රරන්න.   

බ්ද්ය වත කා 

රාක්.... රාක් රපුටා 

උ බෑ..... ගලයා 

ඤාේ පූවා 

කුක්කු ක.... කුකුෂා 

ශ්රොශ්ශජ.... ශ්රොශා 

බුශ් බල්ා 

ශ්ශේාරාලය අ්ලයා 

කුංචනාද්ය ඇත කා 

 


