අන්තර්ගතය : කක්. මයුරි කුමාරරත්න - සුමංගල විද්යාලය, පානදුර.
සැකසුම : එම්.ජී.කක්. ලහිරැ පරියද්ර්ශන - අම්/කද්හිඅත්තකණ්්ිය ජාතික පාසල

ඒකකය : මාතෘකානුකූලව රචනා ලිවීම
කරියාකාරකම්

1) පහත දැක්වෙන එක් එක් විස්තරය යටවේ රචනාෙ මාතෘකා සකස් කරන්න.
(මාතෘකාෙ ලිවීම අනිොර්ය වේ. මාතෘකාෙට ලකුණක් ද හිමිවේ.)
i.

ජංගම දුරකථනය මුළු වලෝකයම සියතට ගත හැකි විස්මය ජනක උපකරණයකි. ෙර්තමානය ෙන විට
එය බහුකාර්ය උපකරණයක් බෙට පේවී ඇත. මිනිසාවේ යහපතට වමන්ම අයහපතට ද එය භාවිත කළ
හැකිය. නූතන තරුණ පරම්පරාෙ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි භාවිතයට වබවහවින් ම ඇබ්බැහි වී ඇේවේද
ද ජංගම දුරකථනය නිසාය. වම් අතර ජංගම දුරකථනය හා එමගින් භාවිත කළ හැකි සමාජ ජාලා වෙබ්
අඩවි අධ්යාපනික කාර්යය වමන්ම සමාජ යහපත ද වෙනුවෙන් භාවිත කළ හැකි අෙස්ථා එමට ය. එය
තරුණ පරම්පරාවේ අධ්යාපනික සංෙර්ධ්නයට වමන්ම සමාජ ප්රගමනයට ද රවේ සංෙර්ධ්නයට ද දායක
කරගත හැකිය. සමස්ත ප්රජාෙ ම වම් පිළිබඳ අෙධ්ානය වයාමු කළ යුතු කාලය එළඹ ඇත.
නිදසුනක් :

ජංගම දුරකථනය හා සමාජය
අනාගත පරපුරේ අභිවෘද්ධියට ජංගම දුරකථනය රයාදාගැනීම
ජංගම දුරකථනය හා අධ්යාපනය

ii.

ක්රීඩාෙ රටක වසෞඛ්යසම්පන්න භාෙය පිළිබිඹු කරන දර්ශකයකි. ශ්රී ලංකාෙ ද විවිධ් ක්රීඩා ඉසේ මගින්
වලෝකය තුළ නමක් රඳොවගන ඇත. ක්රිකේ, මලල හා දැල්පන්දු ඒ අතර ප්රමුඛ් ස්ථානයක් ගනියි. ක්රීඩාෙ
මගින් රවේ තරුණ පරම්පරාවෙහි වසෞඛ්යය, සමබර වපෞරුෂය, නායකේෙ ගුණාංග, ජය පරාජය
ඉෙසීවම් ගුණය හා සාමූහිකේෙය ආදී යහපේ ගුණාංග රාශියක් ෙර්ධ්නය වේ. ක්රීඩාෙට මුල් තැනක් දී
ක්රීඩකයන් දිරිගැන්වීම රටක ෙගකීමක් හා යුතුකමක් වෙයි. නූතන පරම්පරාෙ ක්රීඩා වෙත නැඹුරු
කරවීමට අෙශයය වපළඹවීම ඇති කිරීමේ ඒ සඳහා අෙශය පහසුකම් සලසා දීමේ මගින් ශ්රී ලංකාෙ
වලෝකවයහි දිදුලන නාමයක් බෙට පේ කර ගත හැකිය.

iii.

ශ්රී ලංකාෙ විවේශීය සංචාරකයන්වේ පාරාදීසයකි. අතීත මිනිසුන් විසින් දායාද කරන ලදුෙ වප්රෞඩ
ජාතියක අනනයතාෙ රැක වදන විවිධ් විස්මිත නිර්මාණ ද ස්ෙභාෙ වසෞන්දර්වයන් අනූන වූ ස්ථාන ද
නරඹා සතුටු වීමට සංචාරකවයෝ ඉමහේ කැමැේතක් දක්ෙති. වමරටට විශාල විවේශ විනිමයක් උපයා
වදන එම ජාතික උරුමයන් ෙර්තමානය ෙන විට විනාශ මුඛ්යට යමින් පෙතින බෙ වබාවහෝ වදනාවේ
අදහස යි. වම් උරුමයන්ට හානි පමුණුෙන්වන් මිනිසා ම ය. එබැවින් අනාගත පරම්පරාෙ සඳහා ඒො
රැකගැනීමට කටයුතු කිරීම අප කාවේේ ෙගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.

iv.

ස්ොභාවික විපේ සහ ආපදා තේේෙ ගැන ශ්රී ලංකාවේ විවිධ් ප්රවේශෙලින් නිතර අසන්නට ලැවබ්.
ගංෙතුර, නායයෑම් හා නියඟ ෙැනි තේේෙ ඒ අතර ප්රධ්ාන වේ. මිනිසාට ජීෙය වදන පරිසරයට මිනිසා
විසින් ම කරනු ලබන විවිධ් අකටයුතුකම් නිසා ස්ෙභාෙ ධ්ර්මය මිනිසාට එවරහි වීවම් ප්රතිඵලයක්

අන්තර්ගතය : කක්. මයුරි කුමාරරත්න - සුමංගල විද්යාලය, පානදුර.
සැකසුම : එම්.ජී.කක්. ලහිරැ පරියද්ර්ශන - අම්/කද්හිඅත්තකණ්්ිය ජාතික පාසල

ෙශවයන් වමම ස්ොභාවික ෙයසන ඇතිවේ යැයි සැලවක්. එම නිසා ස්ොභාවික විපේෙලින් ජනතාෙ
මුදො ගැනීමේ එමගින් විනාශ ෙන වේපළ හා ජීවිත රැකගැනීමේ සඳහා ක්රවමෝපාය වයදීම මිනිසාවේ
පරම යුතුකම බෙ කිෙ යුතු ය.
v.

මිනිසා ඇතුළු සියලු ජීවීන්ට ජලය අතයෙශය සාධ්කයකි. සාගර, මුහුදු, විල්, ගංගා, ෙැේ ආදි ජල
මූලාශ්රයෙල ඇති ජල ප්රමාණය ඉතා විශාල වුෙේ මිනිසාවේ භාවිතය සඳහා ප්රවයෝජනයට ගත හැකි ජල
ප්රමාණය ඉතා අල්ප ය. ෙර්තමානය ෙන විට විවිධ් මිනිස් ක්රියාකාරකම් නිසා ජල සම්පත විනාශ වෙමින්
පෙතී. වම් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් නිසි පියෙර වනාගත වහාේ මිනිසා ඇතුළු සියලු ජීවීන් වනාසිතූ විරූ
උපද්රෙයකට පේ වීම ෙැලැක්විය වනාහැකි ෙනු ඇත.

vi.

පුරාෙස්තු යනු ඕනෑ ම රටක අනනයතාෙ පිළිබිඹු වකවරන, අතීත මිනිසුන්වේ කලාේමක පරිකල්පනය
හා ශිල්ීය ඥානය පිළිබඳ ෙටහා ගත හැකි මිනුම් දණ්ඩකි. වබාවහෝ සංෙර්ිත රටෙල වමකී පුරාෙස්තු
සංරක්ෂණය කිරීම උවදසා විවශ්ෂිත වූ නනතික ප්රඥප්තති වමන් ම රාජය මේටවම් මැදිහේ වීම් ද වේ.
වමරවටහි ද ප්රකට ෙ වමන් ම අප්රකට ෙ ද පෙතින ආගමික, ඓතිහාසික සහ කලාේමක ෙටිනාකමක්
සහිත පුරාෙස්තු සංරක්ෂණය කිරීමට රාජය මේටවම් මැදිහේ වීම් හා නනතික ක්රවමෝපායයන් ශක්තිමේ
කිරීම කඩිනම් කළ යුතු ෙ ඇත.

vii.

ආනයනය කළ තිරිඟු පිටි ෙලින් සැකසුනු ආහාර පරිවභෝජනයට ශ්රී ලාංකිකයන් නැඹුරුවීවම් ප්රෙණතාෙ
වම් දිනෙල සීඝ්රවයන් ඉහළ යමින් පෙතී. දිනපතා මිල ගණන් ඉහළ යාම නිසා පාරිවභෝගිකයින්
දුෂ්කරතාෙට පේ වීම වමන්ම වබෝ වනාෙන වරෝග ෙලට ජනතාෙ වගාදුරු වීම ෙැනි උග්ර සමාජ අර්ුද
රැසක් ද වමමගින් හටවගන තිවබ්. වේශීය සහල්, සහල් පිටි හා අලබතලෙලින් සැකසුනු ආහාර
රටාෙකට හුරුපුරුදු වීම ඉහත සඳහන් අර්ුදෙලට ද විසඳුම් සැපවයන වමරට ආර්ිකය ද ශක්තිමේ
වකවරන ෙඩාේ ම සාධ්නීය ක්රමවේදය බෙ වපෝෂණ විදයාඥයින්වේ මතය යි.

viii.

ගීතය අප අතර වබවහවින් ජනප්රිය සාහිතයාංගයකි. පදරචකයාවේ ද සංගීතඥයාවේ ද ගායකයාවේ ද
සුසංවයෝගවයන් බිහි ෙන ගීතය අප සිේ සතන් නිොලයි; ආතතිය දුරලයි; විවේකය විවනෝදවයන් ගත
කිරීමට ඉඩ සලසයි. අතීතවේ නිර්මාණය කරන ලද හරෙේ ගීත අදේ අපවේ සිේ සතන්
අමන්දානන්දයට පේ කරෙයි. ෙර්තමානවේ ද ඉතා සුළු ප්රමාණයක් හරෙේ ගීත අසන්නට ලැුණ ද
ෙැඩිපුර සෙන් හි ෙැවකන්වන් වබාළඳ හරසුන් ගීත ය. වම් තේේෙය වෙනස් කිරීමට නිර්මාණකරුෙන්
ද උේසාහ ගේ යුතුය. එවස් ම ශ්රාෙකයා ුේිමේ වීම ද අෙශය වේ.

අන්තර්ගතය : කක්. මයුරි කුමාරරත්න - සුමංගල විද්යාලය, පානදුර.
සැකසුම : එම්.ජී.කක්. ලහිරැ පරියද්ර්ශන - අම්/කද්හිඅත්තකණ්්ිය ජාතික පාසල

2) පහත දී ඇති මාතෘකා සඳහා සැකිලි සාදන්න.
උදා :

වසංගත රරෝග හැඳින්වීම (වසංගත රරෝග - රකාරරෝනා, සාේස්, ක්ෂය රරෝගය, මැරේරියාව)
පැතිරී යන ආකාරය
අනුගමනය කළ යුතු රසෞඛ්ය පුරුදු
වසංගත රරෝගවලින්ව ආරක්ෂා ීම
රාජය හා රපෞද්ධගලික අංශ රේ රකරරහි මැදිහත් ීම

i.

ෙසංගත වරෝග ෙලින් මිදීවම් ක්රියාමාර්ග

ii.

ෙසවිසෙලින් වතාර ආහාර පරිවභෝජනය

iii.

සංස්කෘතිය හා බැඳුණු සාරදධ්ර්ම

iv.

වේශීය නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම්ක් ලබාදීම

v.

නූතන අධ්යාපන ක්රම හා පාසල් සිසුො

3) පහත සඳහන් විස්තර සඳහා එක එකට මාතෘකාෙක් ද සපයා, ප්රවේශ වේදයක්
(හැඳින්වීමක්) ලියන්න.
i.

මේද්රෙය උෙදුර වලෝකවේ වබාවහෝ රටෙල් මුහුණ වදන ගැටලුෙකි. ශ්රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර ද විවිධ්
මේද්රෙය වෙත වේගවයන් නැඹුරු වෙමින් පෙතී. සුරාබදු වදපාර්තවම්න්තුෙ ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ
මේද්රෙය ෙැටලීම දිනපතා සිදු කලේ මේද්රෙයෙලට ඇබ්බැහිවූෙන් පුනරුේථාපනය කිරීවම් ෙැඩසටහන්
වකාවතක් ක්රියාේමක කළේ එහි අෙසානයක් දක්නට වනාමැත. රවේ සංෙර්ධ්නයට සෘජු දායකේෙය
සැපයිය හැකි ශ්රම බලකාවේ ශක්තිය ෙන තරුණ පරපුර වමවස් විනාශය කරා ඇදී යාම සංකීර්ණ
ප්රශ්නයකි.

ii.

ශ්රී ලංකාවේ සියලු වදසින් ම ඉන්දියන් සාගරවයන් ෙට වී ඇත. ඒ නිසා ඉන්දියන් සාගරවයන් සෑවහන
ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකාෙට අයිති වේ. මේසය සම්පතට අමතර ෙ විවිධ් ඛ්නිජ ඇතුළු සම්පේ රාශියක්
සාගරවයහි අන්තර්ගත වේ. වම් සම්පේ භාවිතයට ගැනීවමන් රවේ ආර්ිකය ශක්තිමේ කළ හැකි ය.
එවහේ අප රට එම සම්පේෙලින් නිසි ඵල වනළාවගන වනාමැති බෙ වපවන්.

iii.

පාසල් සිසුන්වේ නෙ නිපැයුම් පිළිබඳ ජනමාධ්යෙල නිතර අසන්නට හා දකින්නට ලැවබ්. විවිධ් ෙර්ගවේ
ොහන, වසෞඛ්යාරක්ෂිත උපකරණ ආදිය ද වම් අතර වේ. එවහේ එම නෙ නිපැයුම් සමාජයට එක්
ෙන්වන් ඉතා අල්ප ෙශවයනි. ඊට වහ්තු ෙශවයන් ඔවුන් සඳහන් කරන්වන් එම නිෂ්පාදන වෙළඳවපාළට
එක් කිරීවම් අපහසුතා පෙතින බෙ යි. එබැවින් වමම නෙ නිපැයුම්කරුෙන්ට අත දී එම නිර්මාණ රවේ
සංෙර්ධ්නයට වයාදා ගැනීමට අෙස්ථාෙක් උදාකර දීම කාලීන සමාජ අෙශයතාෙයකි.

අන්තර්ගතය : කක්. මයුරි කුමාරරත්න - සුමංගල විද්යාලය, පානදුර.
සැකසුම : එම්.ජී.කක්. ලහිරැ පරියද්ර්ශන - අම්/කද්හිඅත්තකණ්්ිය ජාතික පාසල

4) ක්රියාකාරකම I යටවේ දී ඇති විස්තර සඳහා ෙචන 250 ක පමණ රචනා ලියන්න.
රචනයකට ලකුණුුු ලබාවදන පිළිවෙළ

සාේථක රචනාවක් ලිීමට නේ,


ජනමාධ්ය පරිහරණය



ගුෙන් විදුලියට සෙන් දීම



රූපොහිනී කාලීන ෙැඩසටහන් නැරඹීම



පුෙේපේ කියවීම



කාලීන වතාරතුරු පිළිබඳ දැනුෙේ වීම

අන්තර්ගතය : කක්. මයුරි කුමාරරත්න - සුමංගල විද්යාලය, පානදුර.
සැකසුම : එම්.ජී.කක්. ලහිරැ පරියද්ර්ශන - අම්/කද්හිඅත්තකණ්්ිය ජාතික පාසල

