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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss - 2022& 

 - 09 fY%aKsh 

^09 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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09 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 
 

1∙ශුද්ධ බයිබලය 
පිළිබඳ අවබබෝධය 
ලබා එදිබෙදා 
ජීවිතබේ දී  
ඵලදායීව භාවිත 
කරයි. 

 

1¡1 Y=oaO 
nhsn,fha 
mqrd .súiqfï 
fmd;a 
ksjerosj 
j¾.SlrKh 
lrhs¡ 

පුරාණ ගිවිසුබේ බ ාත් 
වර්ගගිකර ණය     
මුළු බ ාත් ගණෙ - 46  

 බකාටස් 05 

 නීති බ ාත් 05  

 ඉතිහාස බ ාත් 16   

 ප්රඥා සාහිතය බ ාත් 
07  

 දිවැසිවර ග්රන්ථ 17   

 එළිදරව්ව සාහිතය 

බ ාත් 01  දානිබයල් 

බ ාත 

 ප්රඥා සාහිතයය 

 පුරාණ ගිවිසුමට 
අයත් බ ාත් 
නිවැරදිව ප්රකාශ 
කරයි. 

 එම බ ාත් 
වර්ගීකරණය ට 
අනුව වගු ගත 
කරයි. 

 ප්රඥබව් ප්රබේද 
පිළිබඳ ව කථා 
කරයි. 

 යහ ත් බද් 
 මණක් බතෝරා 
ගනිමින් 
ප්රඥාවන්ත ව 
කටයුතු කරයි. 

 

 ශුද්ධ බයිබලයේ 

පුරාණ ගිවිසුයේ 

ය ාත් වර්ගීකරණය  

(1  ාඩම) 
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1¡2 Y=oaO 
nhsn,fha 
kj .súiqfï 
fmd;a 
j¾.SlrKh 
lrhs¡ 

 ෙව ගිවිසුබේ බ ාත් 
වර්ගීකරණය    

 මුළු බ ාත් ගණෙ - 27 

 බකාටස්  03 

 ඉතිහාස බ ාත් 05    

 ෙව ගිවිසුමට 
අයත් බ ාත් 
නිවැරදි ව වර්ගග 
කරයි. 

 එම බ ාත් 
වර්ගීකරණයට 

 ශුද්ධ බයිබලයේ නව 

ගිවිසුයේ ය ාත් 

වර්ගීකරණය 

(2  ාඩම) 
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ksmqK;dj ksmqK;d 
uÜgu 

úIh wka;¾.;h 
 

bf.kqï m, .=re 
ud¾f.damfoaYfha 

l%shdldrlï 
wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 

ku 
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.Kk 

 

 හසුන් 21 

 එළිදරව් සාහිතය  

බ ාත් 01  -  

එළිදරව්ව  බ ාත 
 සංබද්ශ වර්ගීකරණය   

 ප්රධාෙ කාණ්ඩ 02 

  ාවුලුතුමාබේ සංබද්ශ 
13 

 බවෙත් සංබද්ශ 08 

 එළිදරව් සාහිතය 

අනුව ලියා 
දක්වයි. 

 සන්නිබව්දෙබේ 
දී ආගමීක 
සංබක්තවල 
ඇති වටිොකේ 
අගය කරමින් 
කථා කරයි. 

 ශු.  ාවුලු 
තුමාබේ ජීවිතය 
චරිතායෙය 
කරයි. 

 
 

 1¡3 hdÉØdfõ  
oS .s;dj,sh 
w¾:dkaú;j 
Ndú;hg 
.kshs¡ 

ීතාවලිය                

 හැඳින්ීම 
 කතෘත්වය 
  සුබිම 

 ීත වර්ගීකරණය 
 ධාර්ගමික වැදගත්කම 

 
 

 ීතාවලිබයහි 
ීත පිළිබඳ 
කරුණු රැස් 
කරයි. 

 ීතාවලිය භාවිත 
කරමින් යාච්ඤා 
කරයි. 

 ීතාවලිබය හි 
බතබහලි ීත 
ගායො කරයි. 

 ීතාවලිබේ 
වැදගත්කම අන් 
අයට  හදා 
බදයි. 

 ීතාවලිය                

 (3  ාඩම) 
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 1¡4 uf;õ yd 
ud¾la 
iqNdrxú j, 
wruqkq ;u 
cSú;h ;=< 

සමදර්ගශක සුවිබශ්ෂ   

 සමදර්ගශක සුවිබශ්ෂ යනු? 
කර්ගතෘත්වය 

       කාලය 
       අරමුණු 

 සමදර්ගශක 
ශුභාරංචි පිළිබඳ 
කරුණු බවෙ 
බවෙ ම ලියා 
දක්වයි. 

 සමදර්ගශක ශුභාරංචි  
(4  ාඩේ) 
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idlaId;a lr 
.kshs¡ 

       හඳුන්වෙ බවෙත් ෙේ 
 
 

 බල්ඛෙ 
හැකියාව බද්ව 
රාජ්යය  තළ 
කිරීමට බයාදා 
ගත යුතු 

බවප්රකාශකරයි. 
 

 1¡5 fcaiqia 
jykafiaf.a 
ienE 
Y%djlfhla 
fjhs¡ 

 fcdydka iqNdrxúh 
l¾;D ^idïm%odhsl w¾: 
l:kh&  
ld,h  
wruqKqq  
fjk;a kï 
—uu fjñ˜  m%ldYk  

 fcdydka 
iqNdrxúh 
mss<snoj lreKq 
f.dkq lrhs¡ 

 fcaiqia 
jykafiag 
iEuúg fm%au 
l< hq;= nj 
ms<s.kshs 

 අභිබයෝග 
හමුබව් ක්රිස්තුන් 
වහන්බස්ට 
සාක්ි දරමින් 
ජීවත් බවයි. 

 ක්රිස්තුන් 
වහන්බස්බේ 
සැබෑ 
ශ්රාවකබයක් 
බලස කටයුතු 
කරයි. 

 ය ාහන්   ශුභාරංචිය 
(5  ාඩේ) 
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ksmqK;dj ksmqK;d 
uÜgu 

úIh wka;¾.;h 
 

bf.kqï m, .=re 
ud¾f.damfoaYfha 

l%shdldrlï 
wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï wxlh iy 

ku 
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2 බද්ව 
අොවරණයට 
ප්රතිචාර දක්වමින් 
විශ්වාසබේ 
ජිවිතයක් ගත 

කරයි. 
 

2¡1 ¥¾mrslaId 
ch .kshs¡  

ñksid mdmhg jeàu    
• wdoï yd taj  
     ^W;am;a;s 3 mßÉfþoh& 

 mrslaIdjg ,la ùu  
 mdmhg jeàu 
 mdmfha m%;sM, 
 foaj lreKdj 

 

 මිනිසා  ා යට 
වැටීම පිළිබඳ 
බතාරතුරු 
බගානු කරයි. 

 හෘදය සාක්ිය 
ට අවෙත විය 
යුතු බව ප්රකාශ 
කරයි. 

 රුචියට 
වහල්     
බොී හෘදය 
සාක්ියට 
අනුව නිවැරදි 
තීරණමත 

ක්රියාකරයි. 
 

 මිනිසා  ා යට වැටීම    

(6  ාඩේ) 
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 2¡2 ifydaor 
fma%ufhka 

lghq;= lrhs¡ 

 ldhska yd wdfn,a  
       ^W;am;a;s 4 mßÉfþo& 

 foúhka jykafia 
wjjdo lsrSu¡ 

 mdmhg jeàu 
 m%YaK lsrSu  
 mdmfha m%;sM, 
 foaj lreKdj 

 
 

• ldhska yd
 wdfn,a l;dj 
ms<sno l;dj 
f.dkq lrhs¡ 

 B¾IHdfjka 
f;drj Ôj;a 
fjhs' 

 wka wh iu. 
Ifydaor 
fm%aufhka 
cSj;a fjhs¡ 

 ldhska iy wdfn,a 
^7 mdvu & 

02 

iuia; tl;=j 13 

 

 

 


