
පාඩම    

"ෙමොටුනෛැිනච්නනපුංචිනසරතහ"නගීාක නසෛන්නෙද්න් . 

ක්රියාකාරාමරම   

ගීාකනඇසුරින්නප්රෛ් ෛල නපිළිතුරුනස කන් . 

1. හල්ීනඇඳෙෙ නිනින නඇඳුහනකුහ්නද්?................................................ 

2. ෙෙද්රතනනිාරතනද්බරතනමරතන්ෙන්නමවුද්න?................................................... 

3. හල්ීනසල්ලිනතල්ලන්ෙන්නකුහම නද්?.................................................. 

 

ක්රියාකාරාමරම   

 තානසඳතන්නෛ මයනිකෛ නෛරතතන්නතුළනඇතිනෛැරතදිනෛන කනතරතින්නම  නතරින් . 

1. හල්ීනඇඳනිනින නසරතෙේනනනනන(හල්නන/නෙමොටු)නනනනෛැටීනතිෙබ්. 

2. ඔහුනසල්ලිනතල්ලන්ෙන්නන(අයිස්නක්රීේනනන/නසීනිනෙබෝල)නනනමෑහ නක. 

3. හ නසෑදූනෙසල්ලේනෙෙකනනනන(හල්ීනනන/නන ුංගී)නනනනමඩ නද්ැමුෙේනක. 

4. හෙේනහල්ලික නනේන වනවුෛනද්නතරිනහනනනන(සුරතාල්නකනන/න රතමනක). 

 

 

 

පාඩම  4 

" ්නෙ  ෛනින්නෙ  ෛ "නගීාක නසෛන්නෙද්න් .  

ක්රියාකාරාමර් 0  

 තානසඳතන්නප්රෛ ්ෛල නගීාකනඇසුරින්නපිළිතුරුනලිකන් . 

1. සීක  න ැෛසීහ නකැයිනආක න කනමරත නමාන්ද්රතකනකුහ්නද්?........................ 

2. සීක නනිද් නෙන්ෙන්නෙමොාැ මනද්?න.............................. 

3. සීක නෙ ෝකනද්ෛස නමරතන්ෙන්නකුහ්නද්?නඅද් ළනමවිනෙප්ළිකනොෝරත නලිකන් . 

..................................................................................................... 
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4.  තාන ද්ෛලනබහුනෛන න ද්කනතදිරිෙකන්නලිකන් .න 

ෙද්ොරත -න........................... 

 ැදුරත -............................ 

මා ෛ -............................ 

සරතහ -............................ 

සීක  -............................ 

 

5. සීක ෙේනතණනෛ නබැඳනතිෙබන්ෙන්නකුහ්නද්?න................................................ 

 

ක්රියාකාරාමර් 0  

ෛරතතන්නතුළනඇතිනෛන කනොෝරත නහිස්ාැ නහානලිකන් . 

1. සීක නහුණුනිල්ෙලො කනඅරතෙෙ න............................නත යි.(නපෛ්නෙෙ වක/නබුල්නවි ) 

2. සීක නතණනෛ න............................නබදියි.න( ිනක්/නතෛ වක්)න 

3. සීක නෙ ෝකනද් න න........................න(ිනල්නෙනියි/නඅඹනමඩයි). 

4. ෙෙයිනපිලනඋඩනසීක නඑළන්ෙන්න...............................(ෙරතද්ද්ි/න ැදුරති). 

5. සීක  නළහයින................................(ආද්ෙරතයි/නඅමහැතියි). 

 

 

පාඩම  5 

"සරුනෙ ොෙළොෛ්නඅ  නඇේ"නමවින න්තික නසෛන්නෙද්න් . 

 ෙ ළෙ ොොහිනමවිනෙ ළනා ලක නෙ ක  නමරතන් . 

  තානසඳතන්නප්රෛ් නසඳත නපිළිතුරුනලිකන් . 

 

1.  ස නකිනන්නමැිනනෙෛන්ෙන්නෙහො ෛ නද්?න

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

2. ෙෙොඩනහඩ,නෙ ොෙතොරතනමරතන්ෙන්නෙමෙලසමනද්?න

............................................................................. 
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3. ෙ ොෙළොෙේනසරුස රතෛ්නබෛනපිළිබඳනිකෙෛ නමවින ද්කනකුහ්නද්?න

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

4. රුහුණුනරතෙට්නෙෛල්ක කනමවිෙේනතඳුන්ෛ නඇ්ේනකුහ්න

ෙලිනන්ද්?............................................... 

5. මවිනෙ ෙළහිනසඳතන්නදිකනඇළිනෙද්මන ේනමරතන්  

...........................................නනනනනනනනනනනනනනන............................................ 

 මවිනෙ ළනඇසුරින්නචිත්රක්නනිර්හ ණකනමරතන් . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාඩම  6 

"අ්ෙමනඅ්ෙමනඅරතනබලන් ෙමෝ"නනගීාක නසෛන්නෙද්න් . 

ක්රියාකාරාමරම   

ගීාකනඇසුරින්නප්රෛ් ෛල නපිළිතුරුනස කන් . 

 තානෛන නනිෛැරතදිනෛනෙළ  නගීන ද්නසමස්නමරතන් . 

1. ෙමො යින/නසුළුංන/නවිදුලිකනද්න/නාද්යි 

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

2. හල්ීන/නකුඹුෙර්න/නාෛනහ 

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

 

25 



3. ද්ැන්න/නඑයින/නඅේහ න/නතනිමන 

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

4. ඔකන/නෙ ොෙෛයින/නබල්ෙලෝන/නෙෙොරතෛන්ෙන් 

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

 

 

ක්රියාකාරාමරම   

ගීාෙකන්නඅද් ළනෙමො ස්නෙෙ න තානද්ැ්ෙෛ නහිස්ාැන්නසේපූර්ණනමරතන් . 

අ්ෙමනඅ්ෙමනඅරතන....................නෛැස්ස්නෙ ොෛැන................................න 

ෙතෝනෙතෝනෙතෝන...........................නඑන්ෙන්නෙසන්ෛැල්න.............................. 

නසුළුංනාද්යිනවිදුලිකනද්න.........................නෙත නතඬන...................................න 

හත න.........................නෙේනඑන්ෙන් 

 

 

පාඩම  7 

ෙට හහ රමත්තරරුතවෝ 

ෙැළෙ  නෛ මයනෙමො සනෛරතතන්නතුළින්නොෝරත නෙෙ නහිස්ාැ නසේපූර්ණන

මරතන් . 

1. මළුෙල්න ටුනහ ෛානතරතස්නමරතමින්න

...........................................................................................න 

2. එ්ාරත නරත ත්රිකමනමඳුනමුදුන්ෛල නතතළින්න

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

3. ෙෙේනින න ැමිණිනමරත්ාක්න

................................................................................................... 
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4. මරත්ාමරුෙෛෝනඑිෙ ම නෙලනතෛ්නිරීහ න

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

5. මරත්ාමරුෙෛෝනෙලනෛ  නරැස්නෛන

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

 

(උ්සතක්නද්රත නෙලනාල්ලුනමළත.න/නෛැහිනෛල කුළුනඒමරත ශීනෛන්  නවික.න/නෙෛ නෙෛ නහන

උ්ස තනද්ැරූත.න/නඅඳුෙර්නහනොානෙ ොෙළොෛනහාන තිානවීනරැඳුණි.න/න  ෙර්නෙහන්නමරතනුනද්්  න

ලැබණි.) 

 

 මා ෙෛන්නඔබ නොනතැිනආද්ර්ෛක්නලිකන් . 

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

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

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

 

 මවිනෙ ළනඇසුරින්නචිත්රක්නඅඳින් . 
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