විරාම ලකුණු හඳුනා ගනිමු

•

3 ශ්රේණියට අදාළ විරාම ලකුණු පහත පරිදි ශ්ේ.
1. නැවතීශ්ේ තිත
2. පරරනාර්ථ ලකුණ
3. ශ් ාමාව
4. යුගල උඩු ශ් ාමා

01. නැවතීමේ තිත ( . )
වා යයන් අවසානශ්ේදී නැවතීශ්ේ තිත තබයි. එමඟින් වා ය අවසාන බව පර ාශ ශ්ේ.
උදා විඳු යහළුවන් සමගින් ශ්සල්ලේ

•

රමින් සිටියා.

අපි හැශ්මෝම ආසාශ්වන් ගීතය රසවින්දා.

•

අභ්යාස ශ්ේදය පිටපත්

✓

රශ්ගන, කියවා සුදුසු තැන්වලට නැවතීශ්ේ තිත තබන්න.

මම ශ් ෝෂය ඇතුශ්ේ සති ශ්ද

ක් විතර හිටියා ඒ අතශ්ර් මශ්ේ ඇග ටිශ්

න් ටි

ශ්වනස්

වුණා දවසක් මම ශ් ෝෂශ්යන් එළියට ආවා මම අලුත් ශ්වලා මශ්ේ මුළු ඇගම ශ්වනස් ශ්වලා
මට හිතාගන්න බෑ පාට පාට අත්තටු ශ්ද

ක් ඇවිල්ලා හරි පුදුමයි

02. ප්රශ්නාර්ථ ලකුණ ( ? )
යේකිසි දී ඇති වා යයකින් අසන්ශ්න් පරරනයක් නේ එම වා යවල අගට පරරනාර්ථ ලකුණ
ශ්යාදයි.
උදා •

ඔශ්ේ ගම කුමක්ද?

•

දැක්ශ්ක් නැද්ද ඒ සතාව?

අභ්යාස ✓

පහත ශ්ේදය පිටපත්

රශ්ගන, කියවා නිවැරදිව පරරනාර්ථ ලකුණු ශ්යාදන්න.

අපි ශ්පාල් ගහ හදන ශ්සල්ලම

රමුද හා ඒ

ශ්හාදයි. සීශ්ේ සීශ්ේ ශ්පාල් ශ්ගඩියක්

ඩා ගන්නද සීශ්ේ සීශ්ේ ශ්පාල් ශ්ලලි ගහන්නද සීශ්ේ සීශ්ේ ශ්පාල් බිදින්නද සීශ්ේ සීශ්ේ ශ්පාල්
වතුර ශ්බාන්නද
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03. ම

ාමාව ( , )

වා යයන් අවසන් වීමට
ශ්වන් ශ්ලස පැහැදිලි

ලින් යේ වා යයක් සඳහා ශ් ාමාව ශ්යාදයි. එක් එක් වචන ශ්වන්

රගැනීම ශ් ාමාව ශ්යදීම තුළින් සිදු ශ්ේ.

උදා •

ශ්පාත් කියවීශ්මන් අපට දැනුම, සතුට, විශ්නෝදය ලබාගත හැ

•

ශ්තල්, මල්, හඳුන්ූරැ ශ්ගන අපි පන්සල් ගියා.

.

අභ්යාස ✓

පහත ශ්ේදය කියවා නිවැරදිව ශ් ාමාව ශ්යාදන්න.
සත්තු වත්ශ්ත් අප නැරඹිය යුතු ස්ථාන ගුරැතුමිය පැහැදිලි

ළා. ඒ අනුව මින් මැදුර

කුරැලු උයන සමනල උයන යනාදී ස්ථාන නැරඹූ අප සිිංහයා වලහා ශ් ාටියා අරවයා ජිරාෆ්
වැනි සතුන් ද කුරැල්ලන් ද උරගයන් ද නැරඹුවා.

04. යුගල උඩු ම
යේ ශ්

ාමාව ( “ ” )

ශ්නක් විසින්

රන ලද පර ාශයක්, යේ කිසි ශ්පාතකින් ශ්හෝ යේ ශ්දයකින් බලාශ්ගන

එය උපුටා ලිවීශ්ේදී එම ශ් ාටස පැහැදිලි

වීමට යුගල උඩු ශ් ාමා ශ්යාදයි.

උදා •

“මුහුද හරිම ලස්සනයි” රවිඳු කිවුවා.

•

“අහසයි මුහුදයි එ

ට ගෑශ්වනව ද?”

අභ්යාස ✓

නැවතීශ්ේ තිත, පරරනාර්ථ ලකුණ, ශ් ාමාව, යුගල උඩු ශ් ාමා යන විරාම ලකුණු
නිවැරදිව ශ්යාදා පහත ශ්ේද ශ් ාටස් නැවත ලියන්න.

01. අශ්න් ඇත්තද අපි ශ්හට ඒ ශ්සල්ලම

රමු පවනි එශ්හම කියද්දි ගුරැතුමා පන්තියට ආවා

ආයුශ්බෝවන් ලමයි ශ්මානවා ගැනද ශ්ේ
ශ්පාල්

ැඩුවා

වීශා කිවුවා

02. පුතා යාළුශ්වාත් එක්
එක්

තාව ගුරැතුමා ඇහුවා ආයුශ්බෝවන් සර් අපි අද

ශ්මශ්හට එන්න

විඳුශ්ග අේමා

තා

ළා

ශ්ේ ඇතුළට ආවා රෑපවාහිනිශ්ේ ශ්ලාකු උත්සවයක් ශ්පන්වනවා

ශ්පලපාළි යුද්ධ ටැිංකි අහශ්ස්

විඳු යාළුශ්වාත්
විඳු කිවුවා හමුදා

රනේ ගසන ගුවන් යානා පැරෂුට් බටශ්යෝ ආදි ශ්බාශ්හෝ

ශ්ද් රෑපවාහිනිය මත දිග හැරැණා
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03. සුදුසු විරාම ලකුණු ශ්යාදා වා ය නැවත ලියන්න.
I.

හැශ්මෝ ම තාලයට අත්පුඩි ගැසුවා
_____________________________________________________________________________________

II.

ආයුශ්බෝවන් සභ්ාශ්වන් අවසරයි
_____________________________________________________________________________________

III.

හැශ්මෝම සූදානේ ශ්වලා ශ්න්ද ආශ්ේ
_____________________________________________________________________________________

IV.

ශ්ේ

රත්ශ්ත් ඔයාශ්ගද

_____________________________________________________________________________________
V.

නෑ ඒ

වලස් හාමිශ්ේ

රත්ශ්ත්

_____________________________________________________________________________________
VI.

මට ශ්මා

ද වුශ්ේ

_____________________________________________________________________________________
VII.

වි ශ්පාත්

තන්දර ශ්පාත් ශ්ත්රිවිලි ශ්පාත් යනාදී ශ්ලස මාශ්ේ ශ්පාත් රාක්

ය

පිරැණා
_____________________________________________________________________________________

විමසීේ :
සකුන්තලා ගුරැතුමිය - 076 879 3444
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