
 4 පාඩම - ප්රස්තාා  ිරුළු  ාා ුගල  ප  

 ඉගෙනුම් ඵල 
 ප්රස්තාව  ිරරුු,  රි,  ුගෙල ද,  ප්තගා දගශ  පී  ස්වම්ප්ර,වික  ගදුමම් 
හඳුනවගෙන ඉදිරිදත්  රික. 

 ස්වම්ප්ර,වික  ගදුමම් ාවිරා  රින්  රස් ත්   ද,හස්ත ප්ර ව   රික. 
 ගේඛනගේ ී  ස්වම්ප්ර,වික  ගදුමම් ාවිරා  රික. 

 

 කළ ප්රස්තාා  ිරුළු  නු  ව ස්තෝා ිතා  ප්රකායි. 

 

1. දහා ,ැක්ග න ප්රස්තාව  ිරරුු,  ල දු  ග  සස් ස්ම්ප්ණ   ර් න. 
 

I.  ් , දහු වු වම......................................... ිරසි රන ව  ගේ. 

II. .........................................  වරදක් නම් තිත්ාදවසත්  වරදක් එන ලු. 

III.  සි්   සි්   ස්ත ග   ගේ. .........................................  ස්ත ග   ගේ. 

IV.  ටි්  ......................................... හිස න ව  ගේ. 

V. ජම්ගමස  ඩව ......................................... ගල කුික ලු. 

VI. ග ගහර ගිලපු ද වස .........................................  ජ්ජක් ,? 

VII. නිදර .........................................  තුර  හින ව  ගේ. 
VIII. ......................................... ෙේ ෙැහු ව  ගේ. 

 

(ෝකොකාට, බසින්, වග්ල ා ත්, ෝ බෝෙට, මිටි ාැනින්, පුුළද් , ාැෙමිටින, බා  ෝකොළ) 

 

2. දහා ,ැක්ග න ුගෙල ද, ල ඉතිරි ද,ද ස්ම්ප්ණ   ර් න. 
 

I. ඇ,  - ..................................... 

II. උසුු,  - ..................................... 

III. තුටු  - ..................................... 

IV. ,ැන  - ..................................... 

V. ඉඟි  - ..................................... 

VI. ගේත්  - ..................................... 

VII.  ු   - ..................................... 

VIII. ලිිර  - ..................................... 

IX. ද ල  - ..................................... 

 

 

 

 

 

පළාත් වධHdපන  ෝ පාර්ාෝේන්තු  ස්බෙලමු  - ස්ති පාස්  

ිරෂද - සිිංහල  

fY%Aණිද - 10 ස්ැ සුම - එ් .පී. ගප්රේමලාව ිනද. ගුරු උදගශ   (සිිංහල) ග,හිඕිරස දධ්යවදන  ලවදද 

ස්තිද-  3 

සිිංහල ාවෂව  හව ස්වහිායද 



3. ‘ද’ තීරුගේ ඇති ුගෙල ද,  ලස ස්මවන ුගෙල ද, ‘ප’ තීරුග ්  ගා රව දව 
 ර් න. 

     ‘ද’          ‘ප’ 
 

I.  තු ිරටි         ෑම බීම 
II. හරි  ැරදි        දඬ , ර 
III. රණ්ු  ස්රු ේ       ඉඩම්  ඩම් 
IV. පහවර දවන       ස්ේලි  වගේ 
V. ිනල මු,ේ        ගු  ග, ස්ත 

 

4. ගම ැනි ස්මවන ගත්රුම් ඇති ග නත් ුගෙල ද, 25ක් ගස් දව ලිද් න. 
 

5. ස්ාර  ්  ම් ත්ර ද දවඩම ියද ව  තු රදව ගද ,ව ඇති උදමව ගෙ නු ක් 
ස්ව,් න. 

  
 

6. දධි  ගලස් ාණ්හව ාරිා  ිරසීම ිරනව දස හව දදහසුාව ස දත් ග ගරන 
ප වරද ස්ාර  ්  ම් ත්ර ද ඇසුරි්  නි,සු්  ග,ින්  දහ,් න. 

 

  

  

1 පාඩම -  ස්ාෙ කන් මන්ත්රණන 

 ඉගෙනුම් ඵල 
 

 ස්වහිාය ස්ිං්රහද ගද  ගද ගත් නිදිනා ග  සස් ියද ික. එහි රරිා හඳුනව ෙනිික. 
 ගක් ට්ස හව මගහෞෂධ් දඬිතුමව දන දදගේ රරිා ිරරවරද  ගදග,ික. 
 එක් එක් රරිාගේ ස්ම දස්මාව නි,සු්  ,ක් ින්  ිරස්තාර  රික. 

 

1. ගක් ට්ස  මු වගේත් මගහෞෂධ් දඬිතුමවගේත් රරිා ල ඇති ස්ම ිරෂමාව 
‘ස්ාර  ්  ම් ත්ර ද’ දවඩගම්  ෙත් උ,වහර  තුනක් ඇසුරි්  ිරමස්් න. 
 

2.  රන ිරනව  වරී ගලස් ගද ,ව ෙැනීගම්  ස්මවජදස ිරදහැිය හවනි ග  ගහ  ද. 
උම්මේෙ ජවා ගේ නිදිනා ග  සස් ඇසුරි්  උ,වහර  තුනක් ස්හිා  
ිරමස්් න. 

 
 

 

ිරටු ස්ැ සුම - ඒ. වී. රින් , ිරගජ්කුමවර මදව 

 සිිංහල ස්වහිාය ස්ිං්රහද 


