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මැබර 04 ින 06
ශ්තක්

ශ්ද්මව්පියන්ඩ සඳහා උපශ්ද්සේ,
ශ්මම අභ්යාස ශ්පාතක කරවන්ඩනහ හැ න නම් ද්රණයය කර ද්රුවා ලාා ශ්ද්න්ඩනහ
ිළිතුරු පමණයක් ද්රුවා ලිවීම සලසේවන්ඩනහ ප්රශ්ේන ශ්ද්මව්පියන්ඩ විිනන්ඩ ලියා ශ්ද්න්ඩනහ
හැ නනම් ිළිතුරු හා අකුරු නිවැරදි කරන්ඩනහ
ශ්මම අභ්යාස වබරා ක කඩායායම් මන්න්ඩ වමවමාරු කර ගන්ඩනහ
පාසල ආරම්භ් වන දිනක ශ්මම ශ්පාත රැශ්ගන එන්ඩනහ
අවශ්ය අවසේාාවල ී  මමබරන්ඩශ්ේ  වැයවල ශ්ද්මව්පියන්ඩ සහය වන්ඩනහ

පායම් අංක 15 දිශ්ා
ක්රියාකාරකම අංක 01
1හ ඔශ්ේ ද්රුවාත් සමග ශ්පරවරු 8හ00 ත් 9හ00ත් අතර එළිය යන්ඩනහ
2හ ඉර පායන දිශ්ාව ශ්පන්ඩවන්ඩනහ
3හ එය නැශ්ගනහිර දිශ්ාව ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ
4හ එය සැමද්ා ශ්වනසේ ශ්නාවන ශ්ද්යක් ාව තහවුරු කරන්ඩනහ
5හ ද්ැන්ඩ ඉදිරිශ්ේ ඇති ින්ඩූරශ්ේ ආකාරය ද්ෑත් ශ්ද්පස
විහිදුවා නැශ්ගනහිර දිශ්ාව ාලා ින ගැනීම  නයන්ඩනහ
6හ ද්ැන්ඩ ද්රුවාශ්ේ  ිටු පිනන්ඩ ඇති දිශ්ාව ාසේනාහිර (ා හිර)
දිශ්ාව ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ එය ඉර ාැස යන දිශ්ාව ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ
7හ ද්ැන්ඩ ද්රුවාශ්ේ  ද්කුණු අත කුමක් ද්ැබර අසන්ඩනහ අමතක නම් ද්කුණු අත ද්රුවා
මතක් කර ශ්ද්න්ඩනහ ද්කුණු අත පැත්ශ්ත් ඇත්ශ්ත් ද්කුණු දිශ්ාව ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ
8හ ද්ැන්ඩ ද්රුවාශ්ේ  වම් අත කුමක් ද්ැබර අසන්ඩනහ අමතක නම් වම් අත ද්රුවා
මතක් කර ශ්ද්න්ඩනහ වම් අත පැත්ශ්ත් ඇත්ශ්ත් උතුරු දිශ්ාව ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ
අද් ඉශ්ගන ගත්ශ්ත් ප්රධාාන දිශ්ා හතර ාව  නයා ශ්ද්න්ඩනහ

ා හිර දිශ්ාව

නැශ්ගනහිර දිශ්ාව

උතුරු දිශ්ාව

ද්කුණු දිශ්ාව

9හ ප්රධාාන දිශ්ා හතර තුම ිහි ා ඇති ශ්ේවල් විමසන්ඩනහ
 නැශ්ගනහිර දිශ්ාව පැත්ශ්ත් ඇති ශ්ේවල් විමසන්ඩනහ
උද්ාහරණය- ගසක නමක්, නිවස, ළිඳ, යනාදි වශ්ශ්යන්ඩ ිහි ා ඇති ශ්ේවල් ගැන
විමසන්ඩනහ
 ා හිර දිශ්ාව පැත්ශ්ත් ඇති ශ්ේවල් විමසන්ඩනහ
 ද්කුණු දිශ්ාව පැත්ශ්ත් ඇති ශ්ේවල් විමසන්ඩනහ
 උතුරු දිශ්ාව පැත්ශ්ත් ඇති ශ්ේවල් විමසන්ඩනහ

ක්රියාකාරකම අංක 02

= මමයා

02හ නැශ්ගනහිර දිශ්ාව ාලා ින ගැනීම  නයන්ඩනහ
03හ ද්කුණු අත පැත්ත හැශ්රන්ඩන  නයන්ඩනහ ද්ැන්ඩ ද්වමණයලා ිනටින
දිශ්ාව කුමක්ද්ැබර අසන්ඩනහ

නැශ්ගනහිර දිශ්ාව

01හ ඔශ්ේ ද්රුවාත් සමග එළිය යන්ඩනහ

04හ නැවත වම් අත පැත්ත හැශ්රන්ඩන  නයන්ඩනහ ද්ැන්ඩ ද්වමණයලා ිනටින
දිශ්ාව කුමක්ද්ැබර අසන්ඩනහ

නැශ්ගනහිර දිශ්ාව

ද්කුණු දිශ්ාව

ද්වමණයලා ිනටින දිශ්ාව කුමක්ද්ැබර අසන්ඩනහ

නැශ්ගනහිර දිශ්ාව

05හ ද්ැන්ඩ ිටුපස හැශ්රන්ඩන  නයන්ඩනහ ද්ැන්ඩ

ා හිර දිශ්ාව

ද්කුණු දිශ්ාව

06හ ශ්ම් ආකාරය ද්රුවා ප්රධාාන දිශ්ාවන්ඩ හරවා ඇති දිශ්ාව විමසන්ඩනහ
වම් අත පැත්ත ශ්හෝ ද්කුණු අත පැත්ත හැරීශ්ම් ී  ව කාලක් (

1
4

) පමණයක්

හැශ්රන ාව ද්රුවා පවසන්ඩනහ ආපසු හැරීශ්ම් ී  (ිටුපස ශ්හෝ ඉදිරිපස ) ව
1

ාාගයක් ( ) හැශ්රන ාව පවසන්ඩනහ
2

ක්රියාකාරකම අංක 03
01හ පහත ද්ැක්ශ්වන ආකාරය දිශ්ා ස හනක් සකසේ කර ගන්ඩනහ ශ්ම් සඳහා ලී පටි
ශ්ද්කක් ශ්හෝ ිනහින්ඩ දිග ශ්කෝටු 2ක් ශ්යාද්ා ගත හැ නයහ අග කා්ශ්ාෝ් කෑලි 4ක
උතුරු දිශ්ාව

නැශ්ගනහිර
දිශ්ාව

ා හිර දිශ්ාව

දිශ්ා හතර ලියා රඳවන්ඩනහ

ද්කුණු දිශ්ාව

02හශ්මම දිශ්ා ස හනත් රැශ්ගන ද්රුවා සමග එළිය ශ්ගාසේ පහත ශ්ේ ිනදු කරන්ඩනහ
 ද්රුවා උතුරු දිශ්ාව ද්වමණයලා ින ගන්ඩන  නයන්ඩනහ
 ියවර 5ක් ඉදිරිය යන්ඩනහ
 ද්කුණු දිශ්ාව හැශ්රන්ඩනහ
 ියවර 10ක් ඉදිරිය ශ්ගාසේ ාසේනාහිර දිශ්ාව හැශ්රන්ඩනහ
 ියවර 5ක් ඉදිරිය යන්ඩනහ
 ශ්ම් ආකාරය දිශ්ා හඳුනා ගන්ඩනා ශ්තක්
ක්රියාකාරකම ිනදු කරන්ඩනහ

ක්රියාකාරකම අංක 04
1හ පහත ආකාරශ්ේ ශ්කාටු ශ්කාමයක් ද්රුවා ශ්ද්න්ඩනහ (ශ්මය ශ්ද්මව්පියන්ඩ විිනන්ඩ
ද්රුවා ලාා ශ්ද්න්ඩනහ දිග ශ්කාටු 15ක් හා පමල ශ්කාටු 15ක්)
2හ ශ්මවැනි ශ්කාමයක ශ්හෝ අභ්යාස ශ්පාශ්ත් දිශ්ා ද්ැක්වීශ්ම් දි සෑම අවසේාාවක ම
උතුරු දිශ්ාව ඉහම පැත්ශ්ත් තිශ්ාන ාව තහවුරු කරන්ඩනහ
උතුර
උ
නැ

ා
ද්
ආරම්භ්ක
සේාානය

ශ්මම දිශ්ා ස හන
හැශ්රන සේාානවල තාා
ාැලිය හැකහ

 ශ්කාටු 3ක් නැශ්ගනහිර දිශ්ාව ශ් කඛාවක් අඳින්ඩනහ (සෑම අවසේාාවක ම ශ්ම්
සඳහා පා පැන්ඩසලක් ශ්යාද්ා ගන්ඩනහ)








ශ්කාටු 3ක් උතුරු දිශ්ාව ශ් කඛාව අඳින්ඩනහ
ශ්කාටු 4ක් ා හිර දිශ්ාව ශ් කඛාව අඳින්ඩනහ
ශ්කාටු 3ක් උතුරු දිශ්ාව ශ් කඛාව අඳින්ඩනහ
ශ්කාටු 8ක් නැශ්ගනහිර දිශ්ාව ශ් කඛාවක් අඳින්ඩන
ශ්කාටු 6ක් උතුරු දිශ්ාව ශ් කඛාවක් අඳින්ඩන
ශ්කාටු 4ක් ා හිර දිශ්ාව ශ් කඛාව අඳින්ඩනහ
ශ්කාටු 2ක් ද්කුණු දිශ්ාව ශ් කඛාව අඳින්ඩනහ

 පහත ද්ැක්ශ්වන ින්ඩූරය ශ්ද්ස ාලන්ඩනහ එක් එක් ශ්ේවල් ිහි ා ඇති ආකාරය
ාලද්හ

උ

උ
නැ

ා

නැ

ා
ද්

උ

ද්

නැ

ා
ද්

 ශ්ග උතුරු දිශ්ාශ්වන්ඩ ඇත්ශ්ත් වී ස්සේසහ
 ශ්ග ද්කුණු දිශ්ාශ්වන්ඩ මමයා ිනටිබරහ
 ශ්ග ා හිර දිශ්ාශ්වන්ඩ ගසක් ඇතහ
 ශ්ග නැශ්ගනහිර දිශ්ාශ්වන්ඩ ළිඳක් ඇතහ
 ගස නැශ්ගනහිර දිශ්ාශ්වන්ඩ නිවස සහ ළිඳ ඇතහ
 ළිඳ ා හිර දිශ්ාශ්වන්ඩ නිවස සහ ගස ඇතහ
 වී ස්සේස ඇත්ශ්ත් නිවස උතුරු දිශ්ාශ්වනිහ
 මමයා උතුරු දිශ්ාශ්වන්ඩ නිවස සහ වී ස්සේස ඇතහ

ගණිතය ශ්පම ශ්පාශ්ත් ිටු අංක 51, 52, 53 හි ඇති අභ්යාස කරන්ඩනහ

