වඵරගමුල ඳෂාත.
දදහිඕවිට අධයාඳන කාඳය.
එම්.ජී.දේභාන්ත-ගුරු උඳදේක.
5 දරේණිය
භව්ඵව.

භව්ඵව ලාාංභාා දඳෝණය
(1)ක්රියාකාරකභ.
5 දරේණිය කියවීම් දඳොදේ ඇතුෂේ
කැෑදව් අන්තර් ජාය ඳාඩභ
කියලන්න.

පියලර 2.
ඳාඩදම් ඇති ඳශත ලචන වදශා දයදුණු නිලැරදි අකුරු
දතෝරන්න.
(1)බුේ_භේ (දි/ධි)
(2)වි_ (වා/ා)
(3).ඳරිග_ක (න/ණ)
(4).කාර්යක්_භ (/)
(5).වාකච්_ (චා/ඡ)
(6).කෘත_ (ඤ/ඥ)
(7).වභෘේ_භේ (ධි/දි)
(8).ප්රතිවාංව්කර_ ය(න/ණ)

පියලර 3.
නිලැරදි කෂ ලචන බ්ද නගා කියලන්න.
පියලර 4.
ඔඵ කියව ලචන ඳශක් දතෝරා දගන ඒලා ලාකයල දයොදන්න.
උදා:1. කන්ද ඳාමු විා ගල් ඳර්ලතයක් විය.
2.ෂභයා බුේධිභේ ල කටුතතු කිීමදභන් අනතුරින්
දබ්රුදන් ය.
3........................................................................
4........................................................................
5........................................................................
6........................................................................
7........................................................................

(2).ක්රියාකාරකභ
පියලර 1.
ඳශත දේරවිලි දතෝරන්න.
1. නැට්ට නැති දගඩිය.
2. අලියාදනොකන දල්.
3. කඳන්න කඳන්න දික් දලයි.
4. ඳාංචි ළදේ ලතුර රවයි.
5. දඵෝතයට දැමිය දනොශැකි ඳැනිය.
6. දෝකය දකියි තභාල දනොදඳදනයි.

බිේතරය
ගිනිදැල්
ඳාර
ඇව
තැඹි දගඩිය කම්ඳැනිය.

පියලර 2.
ඳශත තුන් දේරවිලි ඳවුදල් වාභාජිකයින් වභඟ දේීමභට
උේවාශ කරන්න.

උදා;-ලන්දි මුද

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ලන්දි නම් දඩ
මුද නම් කාසි
දඩ කාසි -කඩදාසි

බුදු කුව්සිය.
දකෝටු ඉක්දක
අශව් රිට.
ගජ නාය.
කුඹුදර නයා.
තිශයි තිශයි ඔළුලට එකයි.

ඳැණි මු
ඳදලනිදා
ඉදගන ගන්න

භරදාන
දකොටයි ශැට්දට
ඵේ ඇටය

ඳශත දේරවිලි ගායනා කරන්න.
වේ වමුදුදර් දිය ඳල්දල්
එභ වමුදුදර් දිය භතු පිට
ලැව්වට පිනි ඵඵා නිතරභ
අද ඵැරිනම් දශට දතෝරා

උඳන්දන්
පිදඳන්දන්
දභෝරන්දන්
එලන්දන්

වේ වමුදුදර් දිය ඳල්දල් තිදඵයි
එභ වමුදුදර් දිය භතුපිට තිදඵයි
ලැව්වට පිනි ඵඵා දභෝරන කැකුළු
භව්තකයින්ට මුතු කුඩයකි කැකුළු
උඩින් දුලන වී දතෝරා
බිමින් දුලන වී දතෝරා
දගදර සිටින වී දතෝරා
දලල්ල ඳැදවන වී දතෝරා

අ
දකොෂ
භ
භ

එලාඳන්
එලාඳන්
එලාඳන්
එලාඳන්

උඩින් දුලන වී ගිරවී
බිමින් දුලන වී වාවී
දගදර සිටින වී ඳදරවී
දලදල් සිටින වී භාවී

දනොදව්දදෝ
දනොදව්දදෝ
දනොදව්දදෝ
දනොදව්දදෝ

(3).ක්රියාකාරකභ
වභානාර්ථ ඳද,විරුේධාර්ථ ඳද,ුතග ඳද,ප්රව්තාල පිරුළු,ඉඟි ලැකි ශා
ආේදතෝඳදේ නිලැරදිල අර්ථ දැක්වීභ වශා බාවිත කරයි.

පියලර 1
ඳශත ලගන්ති බ්ද නගා කියලන්න.
1.රාත්රිය වශා වකවන ආශාර එභ රැය දගවී යේ භ
දඵොදශෝවිට නරක්ලන ඵල අපි දනිමු.
2.අලුේ අවුරුේද ඵන විට වෑභ ලවරක භ ගව් ලැල් භලින් ඵර
දව්.
3.ලචන ල දේරුභ දභන්භ ලාකයක අර්ථය ගැනද අඳ
අලදඵෝධ කර ගත ුතතුය.
4.අපි දනලුම් භල් දගනවිේ එභ සියඳේ බුදුහිමි උදදවා පූජා
කදෂමු.
5.ප්රසිේධ පුලේ ඳතක ප්රකට පුේගයකු පිළඵ දතොරතුරු
රාශියක් තිබුණි.
පියලර 2
ඔඵ කියව එක් එක් ලාකය ල වභානාර්ථ ඳද දදක ඵැගින්
දවොයා අබයාව දඳොදේ ලියන්න.

පියලර 3
ඔඵ ලියූ වභානාර්ථ ඳද වභග වවා ඵන්න.

රාත්රිය
=
අවුරුේද =
අර්ථය
=
දනලුම් භ =
ප්රසිේධ
=

රැය
ලවර
දේරුභ
සියඳත
ප්රකට

පියලර 4
ඉශත දකොටුදව් වශන් වභානාර්ථ ඳද බ්ද නගා කියලන්න.
පියලර 5
ඉරි ඇඳි ඳදයට වභානාර්ථ ඳදය දයොදා ලාකයයක් දගොඩ නගන්න.
උදා:-

1.රාත්රියට නිදලව්ල ඳශන් දල්ලයි.
නිාචර වේතු රැයට ආශාර දවොයා යති.
2.වෑභ අවුරුේදකභ අඳ උනන්දුදලන් ලැඩ කෂ ුතතුය.
...............................................................................
3.එභ කවිදේ අර්ථය ගැන භභ දඵොදශෝ වතුටු වුදණමි.
...............................................................................
4.දනලුම් භල් පිපුණු ලැල අාංකාරල දඳදන්.
...............................................................................
5.කුඩ දශොරා දඳොත දෝක ප්රසිේධ විය.
...............................................................................

(4).ක්රියාකාරකභ
පියලර 1
ඳශත දකොටව කියලන්න.

දම් දිනල සිසුන්දේ ඳැමිණී භ ඉතා දශො භට්ටභක
ඳලතියි.වභශර සිසුන්දේ දනොඳැමිණී භ ගැන භභ අද සිට දවොයා
ඵමි.එභ සිසුන් වශා අලය කටුතතු ඉටු කරමි.කිසි භ දකදනකු
අනලය කටුතතුල නිරත දනොවිය ුතතු ය.
වෑභ දදදනක්භ වාංගීතය දශෝ නැටුම් පුහුණු විය ුතතුය.
දභදතක් පුහුණුල දනොැබ නුපුහුණු දරුලන් ලඩාේ උනන්දු විය
ුතතුය.වෑභ දරුදලකුභ තභාදේ ලැරදි ශා අඩුඳාඩු නිලැරදි කර
දගන ඉදිරි කටුතතු වාර්ථක කර ගත ුතතුයි.අලුේ ලැඩවටශන
පිළඵල වෑභ දරුදලතුභ ඳාවදල් ඳරණ ගුරුබලතුන්දගන් විභවා
කටුතතු කෂ ුතතුයි.
පියලර 2
රතු ඳැශැදයන් දැක්දලන ලචන බ්ද නගා කියලන්න.
පියලර 3
රතු ඳැශැදයන් දැක්දලන ලචන අබයාව දඳොදේ ඳශෂට ලියන්න.
ඒලාට විරුේධාර්ථ ඳද ඉදිරිදයන් දවොයා ලියන්න.
පියලර 4
ඔඵ ලියූ විරුේධාර්ථ ඳද බ්ද නගා කියලන්න.

පියලර 5

දකොටුදව් ලියූ විරුේධාර්ථ ඳද වභඟ ඔඵ ලියූ ඳද වවා ඵන්න.

ඳැමිණීභ
අලය
පුහුණු
ලැරදි
අලුේ

-

දනොඳැමිණීභ
අනලය
නුපුහුණු
නිලැරදි
ඳරණ

පියලර 6
නිල් ඳැශැදයන් දැක්දලන ලචනයට විරුේධාර්ථ ඳදය දයොදා ලාකයය
නැලත ලියන්න.
1.දිනඳතා ඳාවල් ඳැමිණීභ දශො පුරුේදකි.
දිනඳතා ඳාවල් දනොඳැමිණීභ නරක පුරුේදකි.
2.උේවලදේ අලය වියදම් දවොයා ඵැලුදලමි.
................................................................
3.එභ කම්ශට පුහුණු දවේලකයින් අලය දව්.
................................................................
4.ලැරදි දව ලැඩ කිීමදභන් වතුට නැතිදලයි.
................................................................
5.අපි අලුේ දඳොේ පුව්තකායට බාර දුනිමු.
................................................................

(5).ක්රියාකාරකභ
පියලර 1
ඳශත කවි ගායනා කරන්න.
අනම් භනම් කතා දශො
විහිළු තශළු නිතර දශො
අව්වක් මුල්ක් නෑර භදග
පිරිසිදු කර ලැඩ කරමු

නැදේ
නැදේ
පුදේ
පුදේ

අරුභ පුදුභ දේ භැදලයි
ලාද විලාද ඒ ගැනද
දශො දේ දතෝරන්න භදග
ඉන් දිවි භඟ එළය දලයි

සිදේ
පුදේ
පුදේ
පුදේ

පියලර 2
රතු ඳාටින් දයද ලචන බ්ද නගා කියලන්න.
පියලර 3
එභ ුතග ඳද අබයාව දඳොදේ ලියන්න.

පියලර 4

පිටඳේ කරදගන යා කරන්න.

අනම්
විහිළු
ලාද
අරුභ
අව්වක්

පුදුභ
විලාද
මුල්ක්
භනම්
තශළු

පියලර 5
ඔඵ ලියූ ුතග ඳද නිලැරදිද ඵන්න.
බ්ද නගා කියලන්න.

අනම්
විහිළු
ලාද
අරුභ
අව්වක්

භනම්
තශළු
විලාද
පුදුභ
මුලුක්

පියලර 6
දකොටුදව් වශන් ුතග ඳද දයොදා ලාකයය 5 ක් ලියන්න.

(6).ක්රියාකාරකභ
පියලර 1
ඳශත ප්රකා කියලන්න.
1.දුක් භශන්සිදයන් කෂ ලැඩක ප්රතිපයක් දනොැබීභ.
2.ගැෂදඳන අදශව් ශා ගතිගුණ තිබීභ.
3.යභක් කිීමභට උේවාශ කර එය කරගත දනොශැකි විට එහි අගුණ
කීභ.
4.සුදුසු නුසුදුසු දේ විචාර බුේධිදයන් දනොවිභවා කතා කිීමභ.
5.අදරදර්ශී උඳදදව් දීභ.
පියලර 2.
ඉශත ප්රකා ලට ගැෂදඳන ප්රව්තාල පිරුළු දතෝරන්න.
අාංක නිලැරදිල දයොදන්න.
1.නරියා මිදි තිේතයි කිවුලා ලදේ
2.ගඟට ඉනි කැපුලා ලදේ
3.භශදැන මුේතාදේ නුලණ ලදේ
4.රයිගභයයි ගම්ඳයයි ලදේ
5.කට නිවා ඉබ්ඵා නැහුණා ලදේ
පියලර 3.
ඔදබ් පිළතුර වවන්න.
1
2
3
4
5

3
1
5
2
4

පියලර 4.

ඳශත ප්රකා පිටඳේ කරදගන ගැෂදඳන ප්රව්තාල පිරුළු දතෝරා
ලියන්න.

1.දඵොදශෝ දලදශව භශන්සිදයන් කෂ ලැඩක ප්රතිපයක්
දනොැබීභ.....................................................................
2.එක වභාන ගති ගුණ දභන්භ අදශව් දරන පුේගයන්
දදදදදනකු අභතා කිල ශැකිය.........................................
3.යභක් කිීමභට ගේ උේවාශය අවාර්ථක වීභ නිවා එයට
දදොව් කීභ.......................................................................
4.සුදුසු සුථානය ශා දව්ාල දනොතකා යම් යම් දේ කීදභන්
අභාරුදව් ලැටීභ..............................................................
5.දුරදිග දනොඵා අනුලණ තීරණ ඵා දීභ.
......................................................................................

1.භශදැන මුේතාදේ නුලණ ලදේ
2.රයිගභයයි ගම්ඳයයි ලදේ
3.ගඟට ඉනි කැපුලා ලදේ
4.නරියා මිදි තිේතයි කිවුලා ලදේ
5.කට නිවා ඉබ්ඵා නැහුණා ලදේ

