2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss - 2022&
- 11 fY%aKsh
^11 fY%aKsfha m<uq jdrfha ld,Éfþo 13la o fojk yd f;jk jdrj, ld,Éfþo 18la o ne.ska ld,Éfþo 49la i`oyd bf.kqï
b.ekaùï l%shdj,sh mj;ajdf.k hdug fuu ie,eiau ilia lr we;'&
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11 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï
Y=oaO nhsn,h
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tÈfkod
ðú;fha §
M,odhSj Ndú;
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mqia;lh wOHhkh
lsÍfï § Ndú; lrhs'

•
•
•
•
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oaù;Sh iïu; .%ka:
ffoksl Ôú;fha §
M,ÞhS j Ndú; lrhs

•
•
•
•
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mxp mqia;lh ms<sn| lreKq
f.dkq lrhs'
wo/;s foú mshdKka jykafiag
m%;s fm%auh oelaúh hq;= nj
ms<s.kshs'
f.dkq
lr.;a
lreKq
ks¾udKd;aul j bÈßm;a lrhs'
foaj Od¾ñl iïm %Þhhka mxp
mqia;lh wjfndaO lr.ekSug
fhdÞ .kshs'
foaj fm%auh ;=< wka wh iu.
iyfhda.fhka lghq;= lrhs'
oaú;Sh iïu; .%ka: ms<sn|
lreKq f.dkq lrhs'
oaú;Sh iïu; .%ka: foaj
jpkh nj ms<s.kshs'
f.dkq lr.;a lreKq
ks¾udKd;aul j bÈßm;a
lrhs'
oaú;Sh iïu; .%ka: ffoksl
Ôú;fha § M,ÞhS j Ndú;
lrhs'
lKavdhï ;=< iyfhda.fhka
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පංච පුස්තකය සඳහා භාවිත කරන
නම්
පංචපුස්තකයට අයත් පපාත්
පංච පුස්තකපේ වැදගත්කම
JED හා P සම්රදායයන්

ග්රන්ථ 7 නම් කිරීම
ද්වවිතීය සම්මත ග්රන්ථ
පද්වවානුභාවපයන් ලියවුණ බවට
සාක්ෂි
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02 jk mdvu oaú;Sh
iïu; .%ka:
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ksmqK;dj

ksmqK;d uÜgu

;u Èjeisjr ld¾h jgyd
f.k idËs orhs'

bf.kqï m,
•

•

•
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;u Ôú;fhka
iqndrxÑhg idËs orhs'

•
•
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අනාවරණයට
රතිචාර
දක්ෂවමින්
විශ්වාසපේ
ජිවිතයක්ෂ ගත
කරයි.

ueú,af,a ukyr nj
w;aolsñka foúhka
jykafiag m%Yxid lrhs

•
•
•
•
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úIh wka;¾.;h

.=re
ud¾f.damfoaYfha
l%shdldrlï
wxlh

fm< fmdf;a mdvfï
wxlh iy ku

ඉශ්රාපයල් දිවැසිවරු
පිළිබඳ පතාරතුරු පගානු
කරයි.
කිතුනුවකු පෙස දිවැසිවර
කැඳවීමක්ෂ ෙබා ඇති බව
රකාශ කරයි.
තම දිවැසිවර කාර්ය වටහා
පගන සාක්ෂි දරයි.
පද්වව පණිවිඩයට රතිචාර
දැක්ෂවීමට අන් අය පයාමු
කරයි.
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දිවැස් වැකි කීපම් දී භාවිත
කරන තුන් ආකාර පද මාොව
දිවැසිවරු රධාන පකාටස් 02
පද්වශක දිවැසිවර
පල්ඛක දිවැසිවර
ලේඛක දිවැසිවරු
පල්ඛක දිවැසිවරු පකාටස් 02
රධාන දිවැසිවරු - 03
සුලු දිවැසිවරු 12
රධාන දිවැසිවරු තිපදනාපේ
කැඳවීම

03 jk mdvu
Èjeisjre

ශුභාරංචි හතර පිළිබද
පතාරතුරු පගානු කරයි.
අභිපයෝග හමුපේ
විශ්වාසයට සාක්ෂි දැරිය
යුතු බව රකාශ කරයි.
තමජීවිතපයන් ශුභාරංචියට
සාක්ෂි දරයි.

ශුභාරංචි
• ශුභාරංචි 4හි
කතෘත්වය,
සංපක්ෂත
• ලියවුණ කාෙය හා ස්ථාන
• පරමාර්ථයන්
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මැවීම
රාේ
ඉතිහාසය
පිළිබද
හැඳින්වීමක්ෂ
මැවීම පිළිබද කථා 02
පළමු කථාව
(උත්පත්ති 1/1-2/4 (අ)
පදවන කථාව
(උත්පත්ති 2/4 (ආ) -25)
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f;dr;=re f.dkq lrhs'
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f.dkq
lr.;a
f;dr;=re
(උත්පත්ති 4 පරිච්පේද)
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(උත්පත්ති 6/1-9/17)
ksjerÈ u. fmkajk• whg
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06 jk mdvu
ñksid mdmhg jeàu
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කිරීමයි
•
•
•
•
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පසුබිම
(වහල් පස්වය හා මර්ධනය)
පමෝපසස්තුමාපේ උපත, කැඳවීම
වසංගත 10
රතු මුහුද තරණය
පාලුකරපේ දිවය සංරක්ෂෂණය
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