
 

 

 

 

 

 

පාඩම    8 

ක්රියාකාරාමරම   

පහත වැකි කියාකවන් න. 

වෛද්යරත්න නෙෛද්හතා නනෙෛද්මහ නතා නද්්ෂෙකි. 

සුමුදුනවෛර්කෛන්නානෛනවද්නිමනම යුතුෛලනෙකෙද්යි.න 

වෛද්යෛරතක නවාලක්නනෙෙ  ෙේනක.න 

වෛලහකනලිපිනෙ ෞරත ණිමනඋරුහකන්නනෙේ. 

හල්නී නව ක වනෛන්න හන  යි.නන 

  

 තතානෛැිෛල    'ඓන' ෛබ්නද්කනෙකදු නෛන නකිනන්නනතරිනඅඳින්න . 

ක්රියාකාරාමරම   

  ' 'ඓන'  ශබ්දයාකට අනුව නිවැමදි වචනයාක තතෝමන්න. 

             වෛරතකනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනෛයිරතකනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනවෛයිරතක 

නනනනනනනනනනනනනනනනවද්යිෛකනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනවද්ෛකනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනද්යිෛක 

නනනනනනනනනනනනනනනනවමරත ිනමනනනනනනනනනනනනනනනනනනවමයිරත ිනමනනනනනනනනනනනනවමරත ඨිම 

නනනනනනනනනනනනනනනනව යිතිමනනනනනනනනනනනනනනනනනනනව තිමනනනනනනනනනනනනනනනනනනන යිතිම 

 

 

 

 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන තදපාතමතත්න්වව 

“රුහුණු ගුරුතෙදම” ගුවන්විදුලි  අධ්යාපනිර වැඩහටහන 

ප්රාථමික ර අයශයාක - 4 තරේණියාක 

                                  මවුබහ 
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ක්රියාකාරාමරම   

ෙහහනෛන නනෙකොද් නෛැිනලිකන්න . 

වෛද්යෛරතක නනන--නනනනනන......................................................................... 

වද්නිමනනනනනනනනන--නනනනනන......................................................................... 

වෛලහක නන--නනනනනන......................................................................... 

වහත්රිකනනනනනනනනන--නනනනනන......................................................................... 

 

 

පාඩම    9 

පිලි හහිත අකුරු එරව රම වචන කියාකවීම හා ලිවීම. 

පහත හඳහන් තේදයාක කියාකවා ප්රශනනවටට පිිතවරු ලියාකන්න. 

පුංචිනමඳුෙැ ක්නඋඩනලස්ස නහනලසස් නපුංචිනෙෙක්නතිබුණ .නෙේනෙෙකනතද්ල න

තිබුෙේනලෑලිෛලින්.නෙෙද්රතනතිබුණුනබඩුමුට්ටු්නලෑලිෛලින්හයිනතද්ල නතිබුෙේ.නෙේන ළ ා න

විදුලිකනතිබුෙේන ැතැ.නල ේපනඑළිෙකන්නාහයිනරත ත්රික නෛැඩනමරතන්ෙන්. 

මන්ද්න  මුලනපුංචිනවිල්නතිබුණ .නඒනවිෙල්නහ ළුන්නපිරිල නහිිනක .නවිලනෛෙට්නහනලිීන

හල්නෙසෛ්ලනහල්නපිරිල නතරිනහනලස්ස නයි.නෙේනෙෙද්රතනජීෛ්නවුෙේනආච්චිනඅේෙහකුයි,න

දුෙෛකුයි.නආච්චිනඅේහ නීල ෛතීන.නපුංචිනදුෛෙේන හනලිී.නආච්චි අේහ නමෑහනෛර්ෙනතද්ල න

ඒෛ නවිකුණල නාහයිනජීෛ්නවූෙේ.නලැෛරික ,නලුණුනෙද්හි,නලූනුනබැදුේනතරිනහනරතස නතද්ල න

ෙබෝාල්ෛලනද් ල න ෙරතක නහනකෛ ෛ .නපුංචිනලිීනලූනුනෙලලිනඇරතල නසුද්ද්නමරතල නදීල න

ආච්චි නඋද්වුනමළ .නෙේනමෑහනෛර්ෙන ෙරතක නහනඅරතෙෙ නගිෙේනලක ල්නිකල නහ හ න

ෙමෙ ්.නහ හ නරැික ෛනමෙළේනලුණුනෙල්ෛ ෙේ. 

ිනමනමල්නොනවුණ .නආච්චිනඅේහ නලක ල්නහ හ  නි කල නතැහනතරිද් නහනෙලොාරැයින

ිනමට්නඑම්නෙෙන්ෛ නේා .න ෙරතක නගික නහනලක ල්නහ හ නෙලොාරැයිනදිනුේෛලනඅුංමන

ආච්චි නලිකල නෙෙ වි්නෙද් ෛ .නද්ෛස්නද් නආච්චිෙේනිනමට්නඑමම නෙලොකුනහනදිනුහ්න

ඇදිල .නආච්චිනෙලොාරැයිනහේඩලක නලිපික්නලිකල නලක ල්නහ හ නනඅා නදුන්  නාැ ැල්න

මරතන් .නලිපිකනලැබුණුනතැිනෙේනහනෙලොාරැයිනහේඩලෙකන්නලිීෙේනෙෙද්රතනෙසොක ෙෙ න

ආෛ .නආච්චිනඅේහ ්,ලිී්න ෙරතක නහනඑ්මරතෙෙ නගිහින්නෙලොාරැයිනදිනුෙේනමුද්ල්නලබ න

දුන්  .නආච්චිනඅේහ නමෑහනතද් නෛය   රතකනාෛන දියුණුනමරතනේා .නලක ල්නහ හ  ්න

මුද්ල්නාෑගිනෙලසනලබ නදුන්  .නඑද් නතඳල නලිීනත නආච්චිනඅේහ නතරිනසතුිනන්නජීෛ්නවුණ . 
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ක්රියාකාරාමරම 0   

01.ෙේද්කනිකෛ නඑහිනසඳතන්නමරුණුනඅෛෙබෝෛනමරතෙෙ නචිත්රක්නඅදින් .න 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.චිත්රක නෙැළෙ  නනෛ නතාරතම නෙ ොඅඩුනෛැිනතු ්නලිිතානබිනන්නලිකන් . 

1. .................................................................................................. 

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

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

 

 

පාඩම     0 

විමාම ටකුණු 

ක්රියාකාරාමරම 0  

 

 තානද්ැ්ෙෛ නෙේද්ෙේනඇතිනවිරත හනලකුණුනෙැ නඅෛෛ  කනෙකොමුනමරතමින්නෙේද්කන

ිකෛන් . 

 

 "ආදින  න්නඑ නජ තිනිනරි්නඅෙ නදීෙ නද්ෙ ෝනරතිතී 

 නන  ෙනෙලොවින්නෙෙ නආෛනබුල්නඅානා හනරතෙට්න ෛතී" 

කනුෙෛන්නනසීක නමා ෛ නමුලනපිරුෙේනක.න 

 "න  ෙනෙලොවින්නෙෙ නආෛ නිකන්ෙන්නෙහොම්නද්නසීෙේ? "නනහහනඇසුෙෛමි.  
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 "පේ,නෙේනමවිෙකන්නිකන්ෙන්නබුල්නෙැ .නබුල්න  ෙනෙලොවින්නආෛ නික නමා ෛන

තරිනලස්ස නමා ෛ්න"නනනකැනයිනසීක න ැෛසුෙේනක. 

 "  ෙනෙලෝේ! "නහහනපදුහෙකන්නඇසුෙෛමි. 

 "ඔේනපේන  ෙනෙලෝෙමන්නාහයි. "නසීක නපිළිතුරුනෙද්මින්න ැෛා්නමා ෛනිකන්  න

  න්නේේනක. 

 

 ක්රියාකාරාමරම 0  

 තානද්ැ්ෙෛ නවිරත හනලකුණුනතඳුන්ෛන් . 
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ක්රියාකාරාමරම 0  

සුදුසුනවිරත හනල්ෂණනෙකොද් න ැෛානලිකන් . 

1.   කමනිනටුතුහනිනෙේනඅඹනෛර්ෙකනඅනුභෛනමළ  නෛරතද්්න ැද්ද්න 
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2. පෙරතෝහිානෙේනහතනරෑනඇසුණුනෛබ්ද්කනකුහ්නද් 
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3. වෛද්යනස ක කන ැෛැ්ෙෛන්ෙන්නෙමොෙතේනද් 
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4. හහනපූජ ෛ නහල්නොල්නතඳුන්කූරුනරැෙෙ නගිෙකමි 
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5.   කමතුහ නෙසනළඟ න ැමිණනෙසනද්නඵලනද්නෙතොඳින්න රී්ෂ නමෙළේනක 
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