සිංහල භාෂාව හා සාහිත්ය
09 වසර
සිංහල රචනා
භාෂාව මිනිසා අදහස් ඳළ කරන ප්රධානතම මාර්ගය වේ. වේඛනය මගින් අදහස්
දැක්වීවේදී රචනා ලිවීම ඉතා වැදගත් වේ.
වාකය රචනය යනු කක් කුණකක් අරභයා දැක්ියය ුතු  ියයේ
සීමාසහිත දිග ප්රමාකයිනන් ුතු  ව ිණිවවව ක

සේිණ්ඩනනය වක

සකස් කර ගදය නිනන්දනයින.

රචනය ලිවීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු


මාතෘකාව

අනුව රැස්කර ගන්නා කුණණු තර්කානුක ව ලිියය ුතු ය.



මාතෘකාව

අනුව කුණණු වවන්කරවගන වඳළගස්වන්න.



ප්රධාන කුණකක් සහා වදද වවන් කරන්න.



ආරේභක වදදවයන් මාතෘකාව ිණලින හැඳින්වීම ලියා දක්වන්න.



ඳැහැදිලි අත් අකුරින් රචනය ලියා දක්වන්න.



අක්ෂර ියනයාසය නිවැරදි ව භාියත කරන්න.



උක්ත ආඛයාත සේනන්ධය නිවැරදිව වයදිය ුතු ය.



ියරාම අක්ෂර හා ඳද වනදීම නිවැරදි ියය ුතු ය.



වදන

ද උඳවදස් ව

ඇති වචන සංඛයාව ඉක්මවා වන යන ව ස කුණණු

සේිණ්ඩනනය කරන්න.
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ඳහත දැක්වවන රචනා 2 දී ඇති සැිනේ ද උඳවයෝගී වක

වගන වචන වදසීයක

වන අඩු වන වස් ලියා දක්වන්න.
ජල සේපත් සුරකිමු
 ජ ය ස්වභාව ධර්මවේ උු ේ දායාදයින.
 ව ෝකවේ ජීවය ඳවතින්වන් ජ ය නිසාවවනි.
 ජ ය වන මැති තැන ජීවයක් ඳවතින්වන් නැත.
 ව ෝකවේ ජනගහනය වැඩිවීමක් සමග කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික ක ුතු 
නිසා ජ

ඳරිහරකය වැඩි වී ඇත.

 වනාන්තර ියනාශය හා මිනිස් අවශයතා සහා කැ ෑ කිව ිනීමම නිසා ජ
උේඳත් ියදී යාම ියදුවේ.
 ජ

මූ ාශ්ර ව

වන වයක් අඳ්රවය ිනීමම නිසා මිනිස් ඳරිවභ ජනය

ජ ය ඳරිසරවේ නහු

වී ඇත.

 වනාන්තර ියනාශවයන් වැළකී මූ ාශ්ර ආරක්ෂා ිනීමම
 ජ ය

නුුදදුුද

ක ුතු  කළ ුතු ය.

අඳ්රවය කක් ිනීමවමන් වැළකී ිණරිියදු ජ ය ආරක්ෂා කළ ුතු ය.

 ගංගා, ඇළ, වද ළ, වැේ, වඳ කුණු ආරක්ෂා වක
රවා ගැනීම

හැිනතාක් ඒවාවේ ජ ය

උත්සාහ ගත ුතු ය.
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ජන කවියයි - ජන දිවියයි
 ියංහ

ජන කිය ඳැරණි ගැමි සමාජය කැනඳත ව ස හඳුනාගත හැිනය.

 ඳැරණි ජන සමාජවේ හැිනයා, දුක වේදනා, සු 

සැනුදම, මුේකරවගන ජන

කිය බිහි ියය.

 ජනකිය අධයයනවයන් කක

ංකාවේ ියියධ ජවනෝඳාය ක්රම හඳුනා ගත

හැිනය.
 ජනකිය ගැමියන්වේ හිත
 ජනකිය ඉතා සර

කන අදහස් කව ියන්ම කියය

නියන් ඕනෑම වකවනකු

නැගුවේ ය.

වත්ුණේ ගත හැින වන වස්

නිර්මාකය වී ඇත.

 දැන

ඉතිරිව ඇති වටිනා ජනකිය වඳ ත් ව ස මු්රකය කර ආරක්ෂා කළ

ුතු ය.
 ජනකිය ආභාෂවයන් නව නිර්මාක වග නනැගිය ුතු ය.
 රූඳවාහිනිය, ගුවන්ියදුලිය, පුවත්ඳත් ආදිවයන් ජනකිය ආභාෂය ළමා ඳරපුර
වැඩිවයන්

නාදිය ුතු ය.
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