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අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.
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පාඩම 16 – ‘ර’ අකුරට පසුව ‘ණ’යෙදීම.
පිෙවර 1
 මනුක සහ දනුක අතර ඇති වූ යදබසක යකොටසක් පහත දැක්යේ.
මම කිෙන සාධාරණ කාරණාවට
කරුණායවන් ඇහුම්කන්
යදන්න.

මනුක , ඔො ගත්යත් අසාධාරණ
තීරණෙක්. ඒක ගැන යදපාරක්
හිතන්න.
ඔබ යමම යදබස යහොඳින් කිෙවන්න.
 එහි ඉරි ඇඳි පදවලට යහොඳින් අවධානෙ යෙොමු කරන්න.
‘ර’ අකුරට පසුව මූර්ධඡ ‘ණ’යෙදී ඇති බව ඔබට පැහැදිලියි යන්ද ?
දැනුම යපොතට
අති පූජය වාරියශ්ප ල ්රී මංමිංගල මි 19 වන සිෙවයසේ මුල් කාලයේ
සිිංහයල් (වර්තමානයේ ශ්රී ලිංකාවට අෙත් රයශයෙකි ිසූ  යබ ශධ ිකක්ුවවකි.
උන් වහන්යසේ අස්ගිරිෙ සිංඝ සභායේ අනුනාෙක ධූරෙ දැරූ අතර වඩාත්
රසිශධ වූයේ 1815 දී උඩරට ගිිසසුම අත්සන් කරන අවස්ථායේ සිිංහයල්
පාලනෙ නිල වයයෙන් බ්රිතානයෙන්ට බාර දීමට රථම ඉහ නැිංවූ බ්රිතානය
යකොඩිෙ බිම දමා නැවත සිිංහයල් සිිංහ යකොඩිෙ ඉහ නැිංවීයමනි.
පසුව 1818 නිදහස් අරගලයේදී උන්වහන්යසේ දන්ත ධාතූන් වහන්යසේ
ද දා මාලිගායවන් ඉවත් කර, නිදහස් අරගලයේ නාෙකෙන් යවත බාර
දුන්යන්ෙ.
වාරිෙයපොල ශ්රී සුමිංගල හිමිෙන් එම වසයර්දීම අත් අඩිංගුවට පත් වූ අතර
උන්වහන්යසේට රාජයරෝහී ව වීම සම්බන්ධයෙන් ය ෝදනා එල්ල කරන ලදී.
(කට පාඩම් යනොකරන්න. දැනුමට පමණයි.

අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.
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පිෙවර 2
 ඔබට පහත යේදෙක් දී තියේ. එෙ හඬනගා කිෙවන්න.
කුමන යශ ලැබුණත් සිතට ලැයබන සහනෙ ඉතා වැදගත් බව අම්මා කිේවා ෙ. කිසි
යකයනකුට අසාධාරණෙක් යනොකර සාධාරණ ව සිටීම වැදගත්. මයේ තාත්තා කිේයේ
ෙ. එයමන් ම කුඩා කාලයේදී තරුණ කාලයේ දී යදමේපිෙන්යේ සිත් යනොරිදවීමට මම
තීරණෙ කය මි. යදමේපිෙන් සෑම ිසට ම දරුවන්යේ ෙහපතට කටයුතු කරන බව මම
දනිමි. යම් පිළිබඳ මම අරුණිට සහ වරුණිටත් පැවසීමට සිතා ගත්යතමි. යදමේපිෙන්
පවසන ෙම් ෙම් කාරණාවල යත්රුම එම අවස්ථායේදී ම යනොයත්රුණත් ඒ සෑම යදෙක්
ම සතය යේ.
(ගුරු මාර්යගෝපයශයයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.

 ඉහත යේදයේ සඳහන් ‘ර’ අකුරට පසුව මූර්ධජ ‘ණ’ අකුර යෙදුණ ව න යතෝරා
ලිෙන්න.
1. ................................................... ....

2. .................................................

3. .......................................................

4. ..................................................

5. .......................................................

6. .................................................

7. ......................................................

8. ...................................................

 ඔබට ව න 8ක් යසොො ගැනීමට හැකිවූයේ ද ? ඔබ හපයනක්.
දැනුම යපොතට

ඇස්. මමන්ා මි යහෝ ටිශ්බට් ජාතික ඇස්. මමන්ා මි යලසින් සාමානයයෙන්
හැඳින්යවන, සකි් මමන්ා මි ෙනු, සිකිම් රාජයයේ උපත ලබා බ්රිතානයයෙන් ලිංකාවට
සිංක්රමණෙ වී මහණවූ යබ ශධ ිකක්ුවවකි.
තරුණ ිසයෙහි ලිංකාවට පැමිණි මහින්ද හිමි යබ ශධ ිකක්ුවවක් යලසින් පැිසදි
බව ලැබීෙ.
සිිංහල භාෂාව ඉයගනගත් උන්වහන්යසේ, කිසයෙකු වී, ඔවුන්යේ නිදහස යවනුයවන්
සටන් කරන යමන් ලාිංකිකෙන් යපො ඹවමින්, ස්වයශයාලෙ ඔවුන් සිත්වල
කාවශදමින් සාහිතය කතතීන් කිහිපෙක් බිහි කය ෙ
ේ .
උන්වහන්යසේ වර්තමානයෙහි ශ්රී ලිංකායේ ජාතික වීරයෙක් යලසින් සැලයකයි.
(කට පාඩම් යනොකරන්න. දැනුමට පමණයි.

අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

සිංහල
5 ශ්රේණිය
පිෙවර 3
 තිසුල ඉයගන ගත්යත් 5 යරේණිෙ පන්තියේ. තිසුල දිනක් ගුරුතුමිෙ ඔහුට දුන්
යේදෙක් ලස්සනට කිෙවනවා ඇයහනවා.
මම හිතනවා තිසුලට වඩා ලස්සනට ඔොට කිෙවන්න පුළුවන්. ඔො දැන් යම්
යේදෙ කිෙවන්න.
මයේ අයිො යකො ඹ පරාක්රම මහා ිසදයාලයේ ඉයගනුම ලබයි. පසුගිෙ යසනසුරාදා
අම්මාත් තාත්තාත් මමත් අයිො බැලීමට යකො ඹ මාමලායේ නිවසට ගියෙමු . යකො ඹ
ගියේ දුම්රියෙනි. මම දුම්රිෙ කවුළුවක් අසල වාඩි වුයණමි. අම්මා ද මා ඟින් වාඩි වූවාෙ.
කවුළුයවන් හමා ආ සු ඟ නිසා මට සිසිලසක් දැනුණි. මද දුරක් ගිෙ ිසට තාත්තා “ඊ ඟ
දුම්රිෙ යපොය න් අපි බහිනවා” ෙැයි කිේයේ ෙ. අප නිවසට ෙනිසට මාමා ළිඳ ඟ
සිටියේෙ. නැන්දා ව ඳක් යසෝදමින් සිටිො ෙ. අප එනු දුටු ඔවුන් අප ඉදිරිෙට පැමිණිෙහ.
ආගිෙ යතොරතුරු කතා ක පසු අපි අයිොයගන් සමු ගතිමු. එ යඹන සතියේ නිවාඩුවට
අයිො නිවසට එන බව තාත්තා පැවූ  පසු මට ඇතිවූයේ අසීමිත සතුටකි.
(ගුරු මාර්යගෝපයශයයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.

 එම යේදයේ සඳහන් පහත ව න ෙටින් ඉරි අඳින්න.
යකො ඹ / ඟින්/ සු ඟ/ ඊ ඟ/ ළිඳ / ව ඳක්/ එ යඹන
 එම ඉරි ඇඳි ව න නැවත හඬනගා කිෙවන්න.එිසට ඔබට පහත සඳහන්
අදහස අවයබෝධ යේිස.
ඟ,ඳ ,ඹ අකුරු වලට
යපර මූර්ධජ ‘ ’ යෙොදයි.

පිෙවර 4
 පහත සඳහන් ව න යෙොදා අර්ථවත් වැකි කිහිපෙක් ලිෙමු.
යකො ඹ
- ............................................................................................................
ඟ

- ............................................................................................................

සු ඟ

- .............................................................................................................

ළිඳ

- .............................................................................................................

ව ඳ

- .............................................................................................................

අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

