
 

3 සාම්ප්රදාාික  ර්ක  ාා්ත්රයේ
(අව්යව්ිතර ාා ව්යව්ිතර  

අනුමාන ඇසුයෙන් සප්රමා  
නිගමනව්ලට එළයෙික. 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

 

 

 

 

 

 

3.1 අව්යිතර අනුමාන ෛදානි  ීවිතරයේී  ප්රායයිකව ව් යයාදාාගර 

ාැකි බව් ආදා්කානය  ෙික. 

ඉනගනුම් පලය  :  

 අනුමසියන් වර්ග ක්යිව 

 ප්රස්ුතත ුගගලය යක් සතයවීමමක අසතය වීමමක නහප අරතන්්චිතත වීමනම් හලකියසව 

හුරිසගනීව 

 ප්රතිමානයපගය හස නියිය අත් නවිස ක්වයිව 

 නියි රීතිමා ඇසුන්න් සසමසිය වයවහස්න  අනුමසිවලය  වල්ි 

රත්චනරූෂණය ක්යිව 

 සප්රමසණ තර්ක නගපඩිලීමනම්ී   රතරතධ අනුමසියන් සහය වි නකස් 

අගය ක්යිව 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

සාම්ප්රදාාික  ර්ක  ාා්ත්රයේ අනුමානය 

ලටහි් තර්ක නසස්ත්රනයහි ිගගසී   සහ ද්ගගසී  වනනයන් අනුමසි ක්රම 

නකකිව ිගගසී   අනුමසිය නි ලය  අවයවයන්නගන් ලලහල්ට නිපයි 

නහවන  අවයවයන්ට සීමස වූ ිගගමියක් ලය ලයිව 

දස -  සියලු ය,ිගසුන් මලන්ි සුළුයව 

  ඇරිස්නටපටරූ ය,ිගනසකිව 

 ඇරිස්නටපටරූ මලන්ි සුළුයව 

නම් තර්කය සප්රමසණ වි රතට ී  එහි අවයව සතය ිම් ිගගමිය අසතය රතය 

නිපහලකව එනමන්ම ිගගසී  අනුමසියක් ඇසුන්න් එළනෙි ිගගමිය 

ිග්චිතතයව එනහන  ද්ගගසී  අනුමසිය ුතළ ී  ිගගමිය අවයවයන්නගන් 

ලලහල්ට නගියි ිගසස අවයව සතය වි රතට ී  ිගගමිය සම්ාසරතතසවයකින් 

ුගුතයව 

ිගගසී  අනුමසින  ප්රනද නකකිව 

1වඅවයවහිත අනුමසිය 

2වවයවහිත අනුමසිය 

අවයහිත අනුමසිය අත්මලි ිතන්තියකින් නතප්ව ී  ඇතිමා ප්රස්ූතතනයන් 

එක එරූනරූම ිගගමිය ක්ස එයිව 

දස -  

 සියලු සර්නිගකයින් ප්රඥාසවන්තයව 

   එනහයින් සමහ් සර්නිගකයන් ප්රඥාසවන්තයව 

 

 සියලු ගුරුවරුන් දපසධිධසරීන්යව 

      එනහයින් දපසධිධසරීන් නිපවි කිසිනවක්  ගුරුව්නයක් නිපනේව 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

 සියලු බු්ගධිමුතන් දගුතන්ය 

අව්යව්ිතර අනුමානය 

  ؞

නමහිී  නි ලය  අවයවය මුරූනකපටනගි එක එරූනරූම එයින් ිගගමියක් 

ලය ලසනගි ඇතව 

වයවහිත අනුමසින ී  අවයව ප්රස්ුතත නකක් මුරූනකපට නගි 

ිගගමියකට එළනේව 

දස - සියලු සර්නිගකයන් දගුතන්යව 

  සියලු බු්ගධිමුතන් සර්නිගකයන්යව 

   සියලු බු්ගධිමුතන් දගුතන්යව 

 

අත්මලි ිතන්තියකින් නතප්ව ී  ඇතිමා ප්රස්ුතතයකින් එක එරූනරූම 

ිගගමියකට එළඹීම අවයවහිත අනුමසින  ී  ලකිය හලකව අවයවහිත 

අනුමසි ප්රනද නකකිව 
 

1වප්රස්ුතත  ප්රතිමානයපගය 
2වනියි 
 

ප්රස්ුතත ප්රතිමානයපගන ී  ප්රස්ුතත ුගගලය න  සමන්රතත අංග නිපනවිස් ව පවී.ව 
එනහන  ඒවසන  සතයතසවයන් නවිස් රතය හලකියව 

 

දස - සියලු ළමයි ඟකස් නේ (A) 

   සමහ් ළමයි ඟකස් නේව(I) 

නමහි පළමුවලන්ි සතය වි රතට නවලන්ි  සතය නේව එනහන  නවලන්ි 

සතය වි රතට පළමුවලන්ි අරතිග්චිතතයව පළමුවලන්ි අසතය රතට නවලන්ි 

අරතිග්චිතතයව එනහන  නවලන්ි අසතය රතට පළමුවලන්ි අසතය නේව 

නියියකී  නි ලය  ප්රස්ුතතයක වචය නහප වසචකය නහප වසචය හස 

වසචකය යි නකම නවිස් ක් අනුමසියකට එළනෙි අත් ප්රස්ුතත 

ුගගලය ය සතයතසවනයන් නවිස් නිපනේව 

දස -    සියලු ළමයි ඟකස් නේව 

   ඟකස් නිපවි කිසිනවක් ළමනයක් නිපනේව 

නමහි ී  පළමු ප්රස්ුතතන  වසචකන  රතසංවසය අනුමසි ප්රස්ුතතන  

වසචයයයිව පළමු ප්රස්ුතතන  වසචයය අනුමසි ප්රස්ුතතන  වසචකයයිවිමුන  

නම් ප්රස්ුතත ුගගලය ය සතයතසවනයන් අනුරප නේව 

අව්යව්ිත අඅුමානය  
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

  

සමන්රතත අංග අනුරප ප්රමසණනයන් නහප ගුණනයන් නහප ප්රමසණය හස 

ගුණය යි නනකන්ම නවිස් වි ප්රස්ුතත ුගගලය යක් අත් පවතිමාි 

තසර්කික සම්ලන්ධය ප්රස්ුතත ප්රතිමානයපගයයිව ප්රස්ුතත ප්රතිමානයපගයන් ප්රනද 

4කිව 

1වදපසශ්රයි ප්රතිමානයපගය 

2වප්රතයනීක ප්රතිමානයපගය 

3වදප ප්රතයනීක ප්රතිමානයපගය 

4වරතසංවසී  ප්රතිමානයපගය 

උපාශ්රයන ප්රතියයයිගය 

සමන්රතත අංග අනුරප ප්රමසණනයන් පමණක් නවිස් වි ප්රස්ුතත 

ුගගලය යක් අත් පවතිමාි තසර්කික සම්ලන්ධය දපසශ්රයි ප්රතිමානයපගයයිව 

එරතට A, I සහ E, O යි ප්රස්ුතත ුගගලය  අත් පවී. 

දස   සියලුම මරූ සුවඳවන යව 

  සමහ් මරූ සුවඳවන යව 
  
  කිසිම ගසයකනයක් අවංක නිපනේව 

  සමහ් ගසයකනයක් අවංක නිපනේව 
 
දපසශ්රයි ප්රතිමානයපගය ුතළී  ප්රස්ුතත ුගගලය යන් එකව් සතය නමන්ම 
එකව් අසතය  රතය හලකව එිම්ක 
 
1ව A සතය ිම් I සතය 
      E සතය ිම් O සතය 
 
2ව A අසතය ිම් I අරතිග්චිතතය 
      E අසතය ිම් O අරතිග්චිතතය 
 
3ව O සතය ිම් E අරතිග්චිතතය 
      I සතය ිම් A අරතිග්චිතතය 
 
4ව I අසතය ිම් A අසතය 
      O අසතය ිම් E අසතය 

ප්ර්තුතර ප්රතියයයිගය 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

ප්රරයනීක  ප්රතියයයිගය 

සමන්රතත අංග අනුරප ගුණනයන් පමණක් නවිස් වූ සසමසිය ප්රස්ුතත 

ුගගලය යක් අත් පවතිමාි තසර්කික සම්ලන්ධය ප්රතයනීක ප්රතිමානයපගයයිව 

නමය පවතිමාන්නන් A, E යි ප්රස්ුතත ුගගලය  අත්යව 

දස  සියලු ළමයි ඟකස්යව 
 
 කිසිම ළමනයක් ඟකස් නිපනේව 
 
නමම ප්රස්ුතත ුගගලය ය එකව් සතය රතය නිපහලකි ිමුන  එකව් 
අසතය රතය හලකිය එිම්ක 

 

1ව A සතය ිම් E අසතය 

2ව E සතය ිම් A අසතය 

3ව A අසතය ිම් E අරතිග්චිතතය 

4ව E අසතය ිම් A අරතිග්චිතතය 

 

උප ප්රරයනීක  ප්රතියයයිගය 

 

සමන්රතත අංග අනුරප ගුණනයන් නවිස් වූ රතන්චෂ ප්රස්ූතත ුගගලය යක් 

අත් පවතිමාි තසර්කික සම්ලන්ධය දප ප්රතයනීකතසවයයිව නමම 

සම්ලන්ධය I හස O ප්රස්ූතත ුගගරූ අත් පවතිමායිව 
 
දස   සමහ් මරූ සුදු පසටයව 

  සමහ් මරූ සුදු පසට නිපනේව 

 

නමම ප්රස්ුතත ුගගලය ය එකව් සතය රතය හලකි ිමුන  අසතය රතය 
නිපහලකියව එරතටක 
 
 
1ව I සතය ිම් O අරතිග්චිතතය 

2ව O සතය ිම් I අරතිග්චිතතය 

3ව I අසතය ිම් O සතය 

4ව O අසතය ිම් I සතය 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

ිතසංව්ාී  ප්රතියයයිගය 

 

සමන්රතත අංග අනුරප ප්රමසණය හස ගුණය යි නනකන්ම නවිස් වූ 

ප්රස්ුතත ුගගලය යක් අත් ඇතිමා තසර්කික සම්ලන්ධය රතසංවසයයිව ඒ අනුව 

නමම සම්ලන්ධය පවතිමාන්නන් A, Oසහ E, I  අත්යිව 

 දස :- සියලු පළුතරු ඉී  ඇතව 

   සමහ් පළුතරු ඉී  ිලතව  

 
 

  කිසිම පසලය කනයක් අවංක නිපනේව 

   සමහ් පසලය කයින් අවංක නේව  

 
නමම ප්රස්ුතත ුගගලය ය එකව් සතය වන්නන්වන  අසතය වන්නන්වන  
ිලතව එිම්ක 

 

1ව A සතය ිම් O අසතය 

2ව A අසතය ිම් O සතය 

3ව E සතය ිම් I අසතය 

4ව E අසතය ිම් I සතය 

5ව I සතය ිම් E අසතය 

6ව I අසතය ිම් E සතය 

7ව O සතය ිම් A අසතය 

8ව O අසතය ිම් A සතය 

 

නම් අනුව රතසංවසය ුතළී  ප්රස්ුතත ුගගලය නයන් ව්කට සතයාඅසතය 

වනුන  එකක් හස එකක් පමියව 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

සාම්ප්රදාාික  ප්රතියයයිග 

A E 

I 
O 

ප්රතයනීක ප්රතිමානයපගය 

දප ප්රතයනීක ප්රතිමානයපගය 

ද

පස

ශ්ර

ය

ි 

ප්ර

තිමා

නයප

ග 

ය 

ද

පස

ශ්ර

ය

ි 

ප්ර

තිමා

නයප

ග

ය 

රතසංවසී  

ප්රතිමා
නයපග

ය රතස
ංව
සී 
  

 

 

ප්රතිමා
නය
පග
ය 

සාම්ප්රදාාික  ප්රතියයයිග තුතේරයට අදාාල සරයරා ව්ුව් 

 
නි ලය  

ප්රස්ුතතය 
A E I O 

A සතය ිම් - F T F 

A අසතය ිම් - D D T 

E සතය ිම් F - F T 

Eඅසතය ිම් D - T D 

I සතය ිම් D F - D 

I අසතය ිම් F T - T 

O සතය ිම් F D D - 

O අසතය ිම් T F T - 

T- සතය නේ 

F - අසතය නේ 

D - අරතිග්චිතත නේ 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

ප්රතියයයිග ිළිබබ  ූතරන ිත්රාය 

නජපජ් බූරූ ිලමලන තස ප්රතිමානයපගය පිිබලඳ ක්ි රත්රහය රතසංවසයට පමණක් සීමස ක්යිව 

ඔහු පවසි නකස්යට ිගගසී  අනුමසියක් ුතළ ලය ලස නි ිගගමිය ිග්චිතත රතය ුගුතයව 

රතසංවසය හලරුකො රතට අනිකුන  ප්රතිමානයපග ුතළ ලය ලි අනුමසි අරතිග්චිතත වි අවස්ාස  

ඇතව ඒ ිගසස ිගයමයන්ට පූර්ණ එකඟතසවයක් ඇන නන  රතසංවසී  ප්රතිමානයපගයයිව 

ිතන්ති ිගයම සලලය කිරූලය ට ගන  රතට  මධය ලහි්කක්ණය සහ අරතසංවසය යි ිතන්ති 

ිගයමයන් නකම සමග රතසංවසී  ප්රතිමානයපගය ගලළන බව එනමන්ම කුලය කවසය සහ 

ගියතමය තර්ක නසස්ත්රය සමග  රතසංවසී   ප්රතිමානයපගය ගලළීමමක් ඇතව එම ිගසස 

නජපර්ජ් බූරූ ප්රතිමානයපගය සම්ලන්ධනයන් ක්ි රත්රහය රතසංවසයට පමණක් සීමස ක්යිව 

ආනයන 

නි ලය  ප්රස්ුතතයක වසචය නහප වසචකය නහප වසචය හස වසචකය යි නකම නහප 

නවිස්ක් මූරක ප්රස්ුතතයට සතයතසවනයන් අනුරප අනුමසි ප්රස්ුතතයක් ක්ස 

එළඹීම නියියක් නේව 

දස  සියලු ගුරුවරු දපසධිධසරීන් නේව 
 ගුරුවරු නිපවි සමහරු දපසධිධසරීන්  නිපනේව 
 
 
 කිසිම ළමනයක් කීකරු ිලතව 
 එනහයින් සියලු ළමයි අකීකරුයව 
 
 
නියියන් හී ප්රනද 4කිව 
 
 

1වප්රතිමාවර්තිය 

2වපරිවර්තිය 

3වප්ස්ාසපිය 

4වප්රතිමානලය පමිය 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

ප්රතියව්්කරනය 

නි ලය  ප්රස්ුතතයක වසචකනයහි රතසංවසය අනුය,ත ප්රස්ුතතන  වසචකය වනනයන් නගි 

ගුණනයන් නවිස් වූ නියි ප්රස්ුතතයක් ලය ලස ගලනීම ප්රතිමාවර්තියයිව සප්රමසණ 

ප්රතිමාවර්තියකී  පහත රීතිමා අනුගමිය ක්යිව 

1වනි ලය  ප්රස්ූතතන  වසචකන  රතසංවසය අනුය,ත ප්රස්ුතතන  වසචකය රතය ුගුතයව 

2වඅනුය,ත ප්රස්ුතතය නි ලය  ප්රස්ුතතයට ගුණනයන් නවිස් රතය ුගුතයව 

3වඅනුය,ත ප්රස්ුතතය නි ලය  ප්රස්ුතතයට ප්රමසණනයන් නවිස් නිපරතය ුගුතයව 

 

 

 

 

 

 

 

 
01ව  සියලු ළමයින් කීකරු නේව 
   
 කිසිම ළමනයක් අකීකරු නිපනේව 
 
 
02ව කිසිම ්නජක් නීච වලඩ නිපක්යිව 
 
 සියලු ්ජවරු නීච වලඩ නිපක්ි අය නේව 
 
 
3ව සමහ් ගුරුවරු දපසධිධසරීන් නේව 
 
 සමහ් ගුරුවරු දපසධිධසරීන් නිපවි අය නිපනේව 
 
 
04ව සමහ් අෙ ඉී  ිලතව 
  
 සමහ් අෙ ඉී  ිලන නන  නේව 
 
 
 
 
 

නි ලය  

ප්රස්ුතතය  

(ප්රතිමාවර්තිමාතවය) 

SP A E I O 

අනුය,ත 

ප්රස්ුතතය 

(ප්රතිමාවර්තිමාතය) 

SP E A O I 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

නි ලය  ප්රස්ුතතයක වසචය හස වසචකය හුවමසරු ක් මූරක ප්රස්ුතතයට සතයතසවනයන් 

අනුරප අනුමසි ප්රස්ුතතයක් ක්ස එළඹීම පරිවර්තියයිව සප්රමසණ පරිවර්තියක් සඳහස 

පහත රීී.න් අනුගමිය නකනර්ව 

1වනි ලය  ප්රස්ුතතය හස අනුය,තිමා ප්රස්ුතතය අත් වසචය වසචකය එකිනිකින්  

හුවමසරු රතය ුගුතයව 

2වනි ලය  ප්රස්ුතතන  අවයස බත වූ ප නියි ප්රස්ුතතන  ී න  අවයස බතවම 

පලවතිමාය ුගුතයව 

3වඅනුය,ත ප්රස්ුතතය නි ලය  ප්රස්ුතතන  ගුණයට සමසි රතය ුගුතයව 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
01ව  සියලු ළමයින් කීකරු නේව 
 
      කීකරු සමහන්ක් ළමයි නේව 
 
  
02ව කිසිම පසලය කනයක් දූ්ර්ශී නිපනේව 
 
  කිසිම දූ්ර්ශී අනයක් පසලය කනයක් නිපනේව 
 
  
03ව සමහ් ගුරුවරු දපසධිධසරීන් නේව 
 
 දපසධිධසරීන් සමහන්ක් ගුරුවරු නේව 
 
 
04ව සමහ් නපපන  ිවකතස නිපනේව 

           නමහි සප්රමසණ පරිවර්තියක් ිලත 
 

 
 

 O ප්රස්ුතතයක වසචය අවයස බත නේව පරිවර්තින  ී  එය වසචකයට මසරුක් 

අවයස බතවම තලය ය ුගුත අත් ගුණය  නවිස් නිපකළ ුගුතයව එම නකපන්න්ගසි නක එක 

රතට සම්පූර්ණ කළ නිපහලකව 

නි ලය  

ප්රස්ුතතය  

(ප්රතිමාවර්තිමාතවය) 

SP A E I O 

අනුය,ත 

ප්රස්ුතතය 

(ප්රතිමාවර්තිමාතය) 

 

PS I E I - 

පරිව්්කරනය 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

ප්රතියව්්කරය පරිව්්කරනය 

පරිවර්තිමාතය ිලවත ප්රතිමාවර්තිය කිරීනමන් ලය ලි අනුමසිය ප්රතිමාවර්තය පරිවර්තියයිව 

 

 

 

 

 

 

 
  
දස -  
 
 
 01ව  සියලු පක්ෂීන් පළුතරු නහස්යට ගන්ිවුන් නේ ව 
  පළුතරු නහස්යට ගන්ිස සමහරු පක්ෂීන් නිපවන්ින් නිපනේව 
 
  
 02ව කිසිම ස්ත්රිනයක් අවංක ිලතව 
  අවංක සියලු නිස ස්ත්රීන් නිපවන්ිවුන් නේව 
 
  
 03ව සමහ් දගුතන් ්ටහල් යන්ිවුන් නේව 
  ්ටහල් යි සමහරු නගුතන් නිපනේව 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නි ලය  ප්රස්ුතතය ප්රතිමාවර්තියට ලය ක් කිරීනමන් අිුතරුව පරිවර්තිනයන් ලය ලනලි 
අනුමසිය ප්ස්ාසපියයිව නිපඑනස් ිම් නි ලය  ප්රස්ුතතයක වසචකන  රතසංවසය 
වසචය නලය ස ඇතිමා ගුණනයන් නවිස් වූ අනුමසි ප්රස්ුතතයක් ක්ස එළඹීම 
ප්ස්ාසපියයිව 
 
 
සප්රමසණ ප්ස්ාසපි රීතිමාක 
 
1ව නිලය  ප්රස්ුතතන  වසචකන  රතසංවසය නියි ප්රස්ුතතන  වසචයය නේව 

2ව නියි ප්රස්ුතතය නි ලය  ප්රස්ුතතයට ගුණනයන් නවිස් නේව 

3ව නි ලය  ප්රස්ුතතන  ප්රතිමාවර්තිමාතන  අවයස බත ප ප්ස්ාසපිතන න  අවයස බත නේව 

නි ලය  ප්රස්ුතතය  SP A E I O 

පරිවර්තිමාතය PS I E I - 
ප්රතිමාවර්තය 

පරිවර්තිමාතය 
PS O A O - 

පේතථාපනය 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

යදාන ලදා 

ප්ර්තුතරය  
SP A E I O 

ප්රතියව්්කතියරය SP E A O I 

පරිව්්කරනය 

(පේතථාපනය  

PS E I - I 

දස -  
 

 01ව  සියලු ගුරුවරු සුදුසුකම් සපු්ස ඇතව 

    
             සුදුසුකම් සපු්ස ිලතිමා කිසිනවක් ගරුව්නයක් නිපනේව 
 
  
 02ව  දපසය න්ිස කිසිනවක් අපසන  නිපවලනේව 
  
   
        අපසන  නිපවලනටි සමහරු දපසය න්ිවුන් නේව 
 
  
 03ව I ප්රස්ුතත සප්රමසණව ප්ස්ාසපිය කළ නිපහලකව නතුතව O ප්රස්ුතතන  වසචය  

 අවයස බතයව                

  පරිවර්තින ී  එය වසචකයට මසරු ක් අවයස බතව තලය ය ුගුත අත් ගුණය   

 නවිස් නිපකළ ුගුතයව 

  එම අවනයතස නක එකව් සම්පූර්ණ කළ නිපහලකව එලලරතන් I ප්රස්ුතතයට   

 සප්රමසණ ප්ස්ාසපියක් ිලතව 

 

 
 04ව සමහ් ගුරුවරු දපසධිධසරීන් නිපනේව 

   සමහ් දපසධිධසරීන් නිපවි අය ගුරුවරු නේව 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ප්රතියව්්කරය පේතථාපනය     
 
 
 ප්ස්ාසපිය ිලවත ප්රතිමාවර්තිය කිරීනමන් ලය ලි අනුමසිය ප්රතිමාවර්තය 
ප්ස්ාසපියයිව 

නි ලය  

ප්රස්ුතතය 
SP A E I O 

ප්ස්ාසපිතය PS E I - I 



12 යේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

නි ලය  ප්රස්ුතතය SP A E I O 

ප්රතිමාවර්තිය SP E A O I 

පරිවර්තිය 

(ප්ස්ාසපිය) 

PS E I - I 

ප්රතිමාවර්තිය PS A O - O 

 
01ව  සියලු රතන තිමාකරුවන් වල්ිකරුවන් නේව 

 ගවල්ිකරුවන් සියලුනිස රතන තිමාකරුවන් නිපවන්නිප නේවි ؞    
 
  
 02ව නන්වසසිකයින් කිසිනවකුට ඡන්ය හිය, නිපනේව 

 ඡන්ය අහිය, සමහරු අනන්වසසිකයන් නිපනේව ؞    
 
  
 03ව සමහ් පළුතරු ඇඹුරූ ්ස නිපනේව 

 ඇඹුරූ ්ස නිපවි සමහ්ක් පළුතරු නිපවි ඒවස නිපනේව ؞    
 
 
 
 
 

 
නි ලය  ප්රස්ුතතයක වසචයනයහි රතසංවසය වසචයය වනනයන් ඇතිමා ගුණනයන් 
නවිස් වූ රතන්චෂ ප්රස්ුතතයක් අනුමසි කිරීම ප්රතිමානලය පමියයිව ප්රතිමානලය පමියට 
සසමසියය ප්රස්ුතත පන  නේව ප්රතිමානලය පය,තය ගුණනයන් නවිස් වුකො රතන්චෂ 
ප්රස්ුතතයකිව 
 
 
 
 
 
 
 

 
දස -  

 
01ව  සියලු නන්වසසිකයන්ට ඡන්ය හිය, නේව 

  අනන්වසසිකයන් සමහ්ක්ට ඡන්ය හිය, නිපනේව 
 
  
 02ව කිසිම රතිග්චචයකරුනවක් පක්ෂපසී. නිපනේව   සමහ් රතිග්චචයකරුවන් නිපවි අය පක්ෂපසී. නේව 
 
 
 
 

ප්රතියයලිමනය 

දෙන ලෙ ප්රස්තුතය  SP A E I O 

ප්රතිලදල ිතය  SP O I - - 



12 යේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීම:-ප්රීතිමාමස නසිරත්න ි ය,යක කශානසන්ත නජපස බ ලසරකස රතයසලය ය කශගරූලය  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම:-කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත මයස කර්නි අධයයිසංනයකකලලය ියය රතවරත 

පරිගණක පිටු සලකසුම:- එම්වනක්වඩබ්වනන්ය,න්ස රතක්රම්න ි නමය කහාජුර් රතයසලය යකඅණුකොනකපලය පලලය ලස්ස 

පියව් අනුක්රමිනයන් ප්රතිමානලය පමියට ිලීමනම්ී  A ප්රස්ුතතයක් නි ලය  රතට 

ප්රතිමාවර්තිනයන් ඇ්ඹී අිුතරුව පරිවර්තිය යිබ ප්රතිමාවර්තිය නී  වනනයන් ප්රතිමාවර්ති 

හස පරිවර්ති ක්රියසවරය මසරුනවන් මසරුවට කිරිනමන් ී  ඇතිමා ප්රස්ුතතන  වසචයන  

රතසංවසය ගුණනයන් නවිස් වූ ප්රස්ුතතයකට එළනේව 

E ප්රස්ුතතයක් නි ලය  රතට නම් ක්රියස වරය ඇ්නෙන්නන් පරිවර්තිනයිගව අිුතරුව 

ප්රතිමාවර්තියන ක යිබ පරිවර්තියන  කළ රතට ප්රතිමානලය පමිය ලය ලනබ්ව 

ප්රතියව්්කරය ප්රතියයලිමනය 

ප්රතිමානලය පමිය ිලවත ප්රතිමාවර්තිය කිරීනමන් ලය ලනලි අනුමසිය ප්රතිමාවර්තය 

ප්රතිමානලය පමියයිව 

 

 

 

 

දස -  
 

 01ව  සියලු දපසධිධසරීන් නස්වස ිගුගක්ත නේව 
 
   සමහ් දපසධිධසරීන් නිපවන්ින් නස්වස රතුගක්ත නේව 
 
  
 02ව  දගුතන් කිසිනවක් හිංසසවසී  නිපනේව 

  නගුතන් සමහරු අරතහිංසසවසී  නිපනේව  

 

නි ලය  

ප්රස්ුතතය 
SP A E I O 

ප්රතිමාවර්තය 

ප්රතිමානලය පය,තය 
SP I O - - 


