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සිංහල
5 ශ්රේණිය

පාඩම 17 පිෙවර 1

දන්තජ ‘ල’ හල්ව යෙදීම සහ ‘ෂ’ අකුරට
පසුව ‘ණ’ යෙදීම.

 පහත දී ඇති පැදි යපළ හරිම ලස්සනයි. එෙ ලස්සනට ගාෙනා කරමු.
විල මත පිපි

මල්

නිල් මායනල්

මල්

රෑට පියපන

මල්

සුදු කඩුපුල්

මල්

යගමිදුල්වල

මල්

යන්ක වර්ණ

මල්

හැමතැනකම

මල්

සිත් සනසන

මල්

ගස්වල පිපි

මල්

තල් සහ යපොල්

මල්

කැයල් පියපන

මල්

පිවිතුරු වන

මල්

(ගුරු මාර්යගෝපයේශයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.)

පිෙවර 2
 ඔබ ගාෙනා කළ පැදි යපළ හරිම ලස්සනයි යන්ද ?
එහි දන්තජ ‘ල’ හල්ව යෙදුණු වචන ෙටින් ඉරි අඳින්න. වචන යබොයහෝ
ප්රමාණේ  ඔබට හමුය වි.
 අපි දැන් දන්තජ ‘ල’ අකුර හල් කර වැකි ලිෙමු.
මල්

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

යගවල්

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

යපොල්

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

පැයපොල්

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

ගස්වැල්

- ..........................................................................................................
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පිෙවර 3
 පහත යේදෙ යහොඳින් කිෙවන්න.
යවරළාසන්නයේ ඇති ප්රධාානතම ස්වාාාවික වක් ෂලතා “කයඩොලාන ශාක” යලස
හදුන්වයි. කයඩොලාන ශාක යවරළාසන්න පරිසරෙට ලබා යදන්යන් ආකර්ෂණීෙ
දාෙකත්වෙකි. යමම ශාක ජලයේ දිෙ වී ඇති යපෝෂක හා විෂකාරක ද්රවය අවයශෝෂණෙ කිරීම
තුළින් ජලෙ පවිත්ර ව තබා ගැීමමට ද උපකාරී ය . මානව ්රිොකාරකම් මගින් සිදු වන
පාරිසරික දූෂණෙ නිසා කයඩොලාන ශාක පේධාතිෙට අහිතකර බලපෑම් ඇති ය . යම් නිසා
කයඩොලාන ශාක සංර් ෂණෙ කිරීමට විවිධා පරී් ෂණ හා නිරී් ෂණ දිෙත් කිරීමට සිදු වී ඇත.
(ගුරු මාර්යගෝපයේශයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.)

 ඔබ කිෙවූ යේදයේ ද් නට ලැයබන ‘ෂ’ අකුරට පසුව ‘ණ’ අකුර යෙදී ඇති
වචන රවුම් කරන්න.
 ඔබ රවුම් කළ වචනවලින් වචන 5්  කාඩ්පත්වල ලිෙන්න.
7 cm
3cm

පිෙවර 4
 පහත දී ඇති වචනෙ බැගින් යෙොදා වැකි 5 ්  නිර්මාණෙ කරන්න.
1. පරී් ෂණෙ :
..............................................................................................
2. අවයශෝෂණෙ :
...............................................................................................
3. ආකර්ෂණෙ. :
...............................................................................................
4. සංර් ෂණෙ :
..............................................................................................
5. නිරී් ෂණෙ :
..............................................................................................
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පිෙවර 5
 මූර්ධාජ ‘ණ’අකුරින් ආරම්ා වන වර්තමාන වයවහාරයේ පවතින වචනෙ යලස
‘ණෙ’ හඳුනා ගනිමු.
අපි ණෙ යවන්න කැමති නැහැ. ඇතැම් විට ණෙ ගන්න සිදුයවනවා. පුයත්
ඔො දන්නව ද ? මූර්ධාජ ‘ණ’ අකුරින් ආරම්ා වන වර්තමාන වයවහාරයේ
පවතින වචනෙ ‘ණෙ’ ෙන වචනෙයි.

පිෙවර 6

 පහත යේදෙ යහොඳින් කිෙවන්න.

සමීර නගරයේ ණෙ යදන ආෙතනෙකට පැමිණියේ ණෙ මුදල්  ලබා
ගැීමමට අවශය යතොරතුරු ලබා ගැීමමටයි. එවිට එහිදී ඔුටට ණෙ යදන ආෙතනයේ
කළමනාකරු මුණ ගැසීමට සිදුවිෙ. ඔුට සමීර ලබාගැනිමට අයේ් ෂා කරන ණෙ මුදල
යකොපමණදැ යි විමසුය ෙ. අනතුරුව ණෙ ඉල්ලුම් පත්රේ  සහ ලබා ගන්නා ණෙ මුදල්
යගවීම පිළිබඳ පත්රිකාව්  ද ලබා දුන්යන් ෙ.
ලබා ගන්නා ණෙ මුදලට අනුව ආපසු යගවීයම් කාල සීමාව තීරණෙ වන බව
කළමනාකරු පැවසුය ෙ. ණෙකරු ලබා ගන්නා ණෙ මුදල වාරික වශයෙන් යගවිෙ
හැකි බව ද ඔුට දැනුම් දුන්යන් ෙ.
ණෙ මුදලගැීමයම් දී ඇප කරුවන් යදයදයන්  අත්සන් කළ යුතු බව කළමනාකරු
පැවසීෙ. අනතුරුව සමීර ණෙ ඉල්ලුම් පත්රෙ ැගයගන ආෙතනයෙන් පිටවිෙ.
(ගුරු මාර්යගෝපයේශයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.)

ඉහත යේදයේ මූර්ධාජ ‘ණ’ යෙදුණ වචනෙ ෙටින් ඉරි අඳිමු.
 පහත දී ඇති වචන යෙොදා අර්ථවත් වැකි කිහිපේ  ලිෙන්න ඔබට පුළුවන්.
ණෙ -

.............................................................................................................................................

ණෙ යදන සමිතිෙ .......................................................................................................................

ණෙ මුදල -

...................................................................................................................................

ණෙ ගනු යදනු ............................................................................................................................

ණෙ කරු -

...................................................................................................................................

අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.
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පිෙවර 7
අතීත කාල ක්රියාපාවල ශ්යශ්ාද ර්ර්ධ්ජ ‘ණ’ හඳුදා ගනිමු.
 පහත යේදෙ යහොඳින් කිෙවන්න.
අහස කළු වලාකුළින් වැසුයේ ෙ. තද සුළඟ සමග විදුලි යකටුය ෙ. යමොයහොතකින්
වැහිබින්දු වැයටන්නට පටන් ගත්යත් ෙ.හැමූ සුළඟත් සමග ආ වැහි බිඳු මයේ ඇඟට
වැටුණි. සිරුරට තද සීතල්  දැනුණි. රත්තී ැගයගන සරත් මාමා කඩිනමින් ෙන අයුරු මට
යපනුණි. අම්මා වැලට දමා තිබූ යරදි ැගයගන යගට ආවා ෙ. මද ය ලාවකින් අහස
යගොරවන හඬ ළංව ඇසුණි. මම ඉදිරිපස යදොර වසා නිවස තුළට ගියෙමි .
(ගුරු මාර්යගෝපයේශයෙන් උපුටා ගන්නා ලදි.)

ඔබ කිෙවූ යේදයේ ්රිොපදවල මූර්ධාජ ‘ණ’යෙදුණු අතීත කාල ්රිො පද ෙටින් ඉරි
අඳින්න .
 ්රිො පද අතීත කාලයෙන් ලිෙන විට මූර්ධාජ ‘ණ’ අකුර ලිවිෙ යුතු බව ඔබට
වැටයහනවා යන් ද?
 ඔයේ ම බස කිෙවීම යපොයත් පාඩම්  යතෝරා ගන්න.
 පාඩම කිෙවා අතීත කාල ්රිොපද වල යෙයදන මූර්ධාජ ‘ණ’ සහිත වැකි 5 ් 
යතෝරා ලිෙන්න.
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අන්තර්ගතය : සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද ශ්ාපාර්තශ්්න්වව
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උාාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

