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ගැනීද

ගෘශ ආර්ථික විදයාල

නිපුණතා දට්ටද

3.2 විවේකය ප්රතිමවද දනය වශා වයොදා

01.)මින් ගෘශව්ථ ප්රතිමවද දන ්රියාල ව ලනුව
1. රඳලාහිනිය නැරඹීද
2. එළිදශන් ්රියා ල නිරත මද
3. අනුන්ට උදේ කිරීද
4. රදදාන ලට වශාාී  මද
5. ආගමික කටයුතු ලට වයොමු මද
02.) අධයඳනික ලවයන් ලැදග්  ලන ප්රතිමවද දක ්රියාල ව ලන්වන්
1. චිත්ර පිළිබ ශැදෑරීද ශා ක්රීඩා
2. චාරිකා යාද ශා වඳෝ  කියමද
3. වඳෝ  කියමද ශා ව්ලයං නිර්දාණ
4. වගලතු ලගාවේ නිරත මද ශා චාරිකා යාද
5. රඳලාහිනිය නැරඹීද ශා වඳෝ  කියමද
03.) උවව් වදාජ වංතු්ටිය වශා ලන ප්රතිමවදදන ්රියාකාරක ම වදොනලා ද
1. වංග්රශ කිරීද ශා චාරිකා යාද
2. වංග්රශ කිරීද ශා යශුවලන් නෑදෑයන් වලත යාද
3. වංී තයට වලන් දීද ශා ව්ලයං නිර්දාණ
4. ප්රදර්න නැරඹීදට යාද ශා ලෘ් තිමදය වනලන ඳන්තිමලට යාද
5. ක්රීඩා ලට වශාාී  මද ශා වංග්රශ කිරීද
04.) විවේකය ප්රතිමවදොදනය වශා වයදා ගැනීව ම දී ලන වදාජීය බඳෑදකි
1. වතොරතුරු ලයාප්ත ත මද
2. යටිත ඳශසුක ම වංලර්ධනය
3. වඳෞද්ගලික ආකල්ඳ
4. ප්රලාශන වවලා
5. ඉශත කිසිල වවනොවේ
05) වංව්කෘතිමක ්රියා දගින් ප්රතිමවදොදනය ලන ්රියාල ව ලනුව
1.
2.
3.
4.
5.

වකෞතුකාගාරය නැරඹීදට යාද
ව්ලයං නිර්දාණ.
විවන දාං
ක්රීඩා
වලරවෂහි අවිදීද

06) ප්රතිමවදොදනය යන්වනන් ුමද ව අදශව් කරන්වන් ද
07) ජීවිතය වකවරහි ප්රතිමවද දන ්රියාල ලැදග් කද ලියන්න.
08) වදාජ වංගතිමය යනුවලන් ුමද ව අදශව් වේ ද
09) සිසුන්ට ඳාවල් විවේක කාව දී වශාාී  විය ශැකි ප්රතිමවද දන ්රියා ලියාද වලන්න.
10) ව්ලයං අභිවප්රේරණ ශැරීරී ම යන්න ඳැශැලිලි කරන්න.
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3.2 විවේකය ප්රතිමවද දනය වශා වයොදා ගැනීද
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

පිළිතරු
1. 1
2. 2

5. 1

3. 2
4. 3

06) mqoa.,hl=f.a Ôú;fha ld¾h nyq,;ajh ksid Tyqg fyda wehg oefkk ldhsl iy udkisl
úvdj iukh lr .ekSug ;u úfõl ld,h ;=< isÿ lrk l%shdldrlï ;=<ska ,nk i;=g "
úfkdaoh fyda ;%dih " úiauh jeks w;aoelSï fya;=fjka ,nk udkisl yd YdÍßl Okd;aul

fjki m%;f
s udaokhhs'
07) iudc ix.;sh iy n,d;aul ùu we;s lsÍu
•

iajhx wNsfma%rK yeisÍï flfrys fhduq lsÍu

•

M,odhs m%;sfudaokh ;=<ska wOHdmksl oekqj;a ùï

•

úfkdaoh yd fm<Uùï

•

úfõlh i|yd iqúfYaIS l%shdldrlïj, fhfok lKavdhï iuÕ weiqre lsÍug ,eîu'

•

Ôú;fha .=Kd;aul nj j¾Okh

•

úúO úfõlS Ôjk rgdjka i|yd fhduq lsÍu

08)lefkaähdkq m%;sm;a;s úYaf,aIlfhl= jk cqä;a uelaiafj,a" 1998 jif¾ bÈßm;a l<
woyilg wkqj" iudc ix.;sh hkq
fnodyod.;a jákdlï f.dvkeÕSu iy ckiudc w¾: ksrEmkh" Okh iy wdodhfï
úIu;d msgo
q elSu" iy ;uka fmdÿ jHdjidhl kshe<S isákafkah" fmdÿ wNsfhda.j,g uqyK
q
md isákafkah" iy ;uka tlu ;,hl iudðlhka msßilah hk woyi jvd flakaø.; jQjls'
1997 jif¾ m%xY rcfha fldñiula iudc ix.;sh hkak ks¾jpkh lrkq ,enQfha"
mqoa.,hka ;=< ;uka tla ckiudchlg wh;ah hkak;a" tu ckiudcfha idudðlhka
f,i y|qkd.ekSu;a hk woyi frdamKh lsÍfï iudc l%shdj,Ska iuqodhls'
fuu

ixl,amh

;=<

fmdÿ

,laIK

.Kkdjla

mj;S'

iyNd.S;ajh"

idOdrK;ajh"

iudkd;au;djh" wvx.= ùu " iïnkaë; nj" wh;a nj "fnodyod.;a jákdlï" fmdÿ
jHdjidhl ksr;ùu" fmdÿ wNsfhda." iy m%cd uQ<sl yeÕSu ta w;r mj;S'
09)
mqoa.,hl= bÈßhg hdug yd l%shd lsÍug fmd<Ujk n,hls' ñksid úiska kshu lrk ,o
´kEu b,lalhla idlaId;a lr .ekSu uq,l
s udOHhls' tuÕska úÑ;%j;a b,lal ieliSfï§
kj ksmehqï ks¾udKh jk w;r wruqKq idlaId;a lr .ekSu i|yd wjYH l=i,;d yd

ksmqK;d ixúOdkh i;=j we;s njg úYajdih ;yjqre lrhs'
10) mqoa.,hl= bÈßhg hdug yd l%shd lsÍug fmd<Ujk n,hls' ñksid úiska kshu lrk ,o
´kEu b,lalhla idlaId;a lr .ekSu uq,l
s udOHhls' tuÕska úÑ;%j;a b,lal ieliSfï§
kj ksmehqï ks¾udKh jk w;r wruqKq idlaId;a lr .ekSu i|yd wjYH l=i,;d yd
ksmK
q ;d ixúOdkh i;=j we;s njg úYajdih ;yjqre lrhs'

