
පුනරීක්ණ - වාරාාංය, ලාක්ය රනනය, ්ායෝයික ක් යෝ  න 

 

 ඔබට රචනා ලිවීම වශා බා දුන් ආකෘතිය සිහිඳත් කරන්න. 
 නිලැරදි උක්ත ආඛ්යාත රීති පිළිඳදින්න. 
 දී ඇති මාතෘකා ලට අදාෂල ඡේද ඡලන් කිරීම කරන්න. 
 විනාඩි 30ක් ඇතුෂත රචනාල ලිවීමට ලග බා ගන්න. 
 වාරාාංය ලිවීමට ඡඳර දී ඇති ඡකොටව ඡශොඳින් කියලන්න. 
 අලය කුණු  යිනන් රි  ඇගන්න. 
 නිලැරදි වියරණ ශා ඡේඛ්න රීති අනුගමනය කරමින් වාරාාංය ලියන්න. 

 

1. ඳශත දැක්ඡලන එක් එක් කුණු  යටඡත් ඔබ කැමති මාතෘකාලකට ලචන 250ට 
ඡනොලැඩි රචනාලක් ලියන්න. එයට සුදුසු මාතෘකාලක් ද ඡයොදන්න. 
 

(අ). ඡෝකඡේ ඡබොඡශො රටලේ විවිධ අලව්ථා ලදී ලවාංගත තත්ත්ලයන්ට මුහුණ ඳා  
ඇත. ශ්රී ාංකාලට ද එය ඡඳොදු වලකි. අත ත ශ්රී ාාංකිකයා එම තත්ත්ලයන්ට 
වාර්ථකල මුහුණ දුන්ඡන් නිඡරෝධායනය ශා තශාංචි ඳැනවීම තුළින් ය. බටහිර 
වලදය ්රමඡයන් ඡමම ලවාංගත තත්ත්ලයන්ට ෂධ ඡවොයා ගැීමමට උත්සුක 
ලන අතර, ඇතැම් රටලේ සිය ඡේශීය වදය ්රම තුළින් ද ්රතිකාර ඡවවීමට 
ඡලඡශව ගනිති. ශ්රී ාංකාඡද ද එලැනි ඹධධ ලර්ග ඡවොයා ගැීමමට යම්තාක් 
උත්වාශ කෂ ඡශොත් එය ඡේශීය ආර්ථිකයට ද ලාසි වශගත ලනු ඇතැයි වි්ලාව 
කෂ ශැකිය. 

 

(ආ).ජය අගනා වම්ඳතකි. ජය ඡනොමැතිල ජීවිත ඳලත්නා ගැීමමට සිත මටලත් 
ඡනොශැකි ය. අඡේ රඡේ ඳලා බීමට ජය ඡනොමැතිල ඡබොඡශෝ ජනයා පීඩා විඳිති. 
ජ මූාශ්රයන් අඳවි්ර වීමට රඩ ඡනොදී ැකක ගැීමමට කවුුණත් එකා ලන්ල 
කටයුතු කෂ යුතු ය. 

 
(ර). වෑම මනුයඡයුමම තම ජීවිතය ඡගොඩ නගා ගැනිමට ඡබොඡශෝ ඡලඡශවති. එහිදී 

තමා ශමුලට එන බාධක අතියින්ම භයානක ය. එලන් අලව්ථාලන් ලදී කායික 
ශා මානසික ඳසුබෑම ඡබොඡශෝ මිනිසුන්ඡේ ක්ණයකි. “නෑ, බෑ” ඡනොකියා 
නැගී සිටීමට උත්වාශ දැරීම තුළින් අර්ථලත් ජීවිතයක් උදා කර ගැීමමට 
ශැකිලනු ඇත. කෂ යුතු ලන්ඡන් අභිඡයෝගයන්ට මුහුණ දී ශැරවුම් ක්යක් 
උදාකර ගැීමමය. 
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විය - සිාංශ භාාල ශා වාහිතයය 



2. ඳශත දැක්ඡලන ඡේදය ලචන 55, 65ත් අතර ලන ඡවේ වාරාාං ඡකොට ලියන්න. ඇති 
ලචන ගණනද උත්තරය අලවානඡේ ලියන්න. 
 

       වාංව්කෘතිය යන ඳදය මානල විදයාඥයනයන් විසින් ලයලශාර කරනු බන්ඡන් යම් 
කිසි පුේගඡයුම ඔහුඡේ රඡේ වමාජඡයන් ඇබ්බැහි කර ගන්නා ඇදහිලි, සිි ත් විි ත්, 
ශිේඳ කා, වම්්රදාය, කර්මාන්ත යන ආදිය එක් ඡකොට ශඳුන්ලනු පිණිව‟ ය. ඒ 
සියේ ඔහු බන්ඡන් අත තඡේ සිට එන දායාදයන් ලඡයනි. එයින් ඇතැම් ඇදහිලි 
සිි ත් ආදිය ඔහු රඡගන ගන්ඡන් තිනැතිනි. ඇතැම් ඡේ ඔහුට ඇබ්බැහි කරනු 
බන්ඡන් අනයයන් විසින් රගැන්වීඡමනි. „වාංව්කෘතිය‟ යන නමින් ශැඳින්ඡලන 
සියලු ඡේ ඔහු බන්ඡන් ඔහුඡේ වමාජඡයන් බල යට කියන ද විලරණඡයන් 
ඡඳඡන්. වමාජ යන්්රය ඳශෂ ලන්ඡන් ජන වමූශයක් නිවා ය. වාංව්කෘතිය වභය 
මනුයයන් ඳමණක් ඡනොල දඩයමින් ජීලත් ලන ලැේදන්ට වලද හිමි වලකි. 
ම්ඡේච්ඡයන්ඡේත්, ශි්ට මනුයයන්ඡේත් වාංව්කෘත න් ඡලනව් ලන්ඡන් වාංීරර්ණ 
ක්ණ විසිනි. 

 

3. ඳශත දැක්ඡලන ඡකොටව කියලා අවා ඇති ්ර්න ලට ඡකින පිළිතුුණලියන්න. 
 

      ලාේ ඡදදීඡයුම ක්රියා කරනුඡේ වමාජ විදයාඥයනයා ඡමනි. ක්ඡේ්ර ඳර්ඡේණ, 
පුව්තකා ඳි ශරණය ඡමන් ම රවායනාගාරය ද ඔහුඡේ කාර්යයන් වශා ඡයොදා ගත 
ශැකිය. ඔහු ඳැරණි ඡේඛ්න ද අධයනය කරන නමුත් ජීලමාන භාා අධයනය ඡක්න්්ර 
ඡලයි. ලාේ විදයාඥයනයා යන්නද භාා ගැන අලඡබෝධයක් ඳතන්නුම ඡශෝ භාා 
ඡබොඡශෝමයක් දරන්නුම ඡශෝ භාා අධයන ුමවතාල ලර්ධනය කරඡගන ඇත්තුම 
ඡවේ විය ශැකිය. භාා රඡගීමම භාා ගැන රඡගනිමට ලඩා ඡලනව ් ඡලයි. ඡලනව 
ලාශනයක් ඳැදවීමට රඡගීමම ශා ලාශනයක යාන්ත්රික ක්රියාලලිය රඡගීමම ඡමන් 
ඳරව්ඳරය. ලාේ විදයාඥයනයුම වීමට භාා රාශියක් දැන සිටීම ඡශෝ භාා භාවිතය 
පිළිබ අධිකාරයක් දරන්නුම වීම අලය ඡනොඡද. ලාේ විදයාඥයනයා භාාල ශා 
වම්බන්ධ වමාජ වාංව්කෘතික ්රඳාංචයන් අධයනය කරන්ඡනකි. පිළිගත ශැකි ලාකය 
ව්ලරූඳ ඡශලත් ලාගුක්ත න් ලට ඳාදක ලන ලූශය ඡවොයා බන ඔහු එයට අදාෂ 
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