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නිලැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

1. ප්රභා ව ව්ශ්ේණයට අලය වාධ්ාය්  ශ්ක ල්නශ්්න  

1  ාාබ්නඩශ්ය ් වයිඩ් 2  ඔ් සිජ්න  3  ජය         4  ආශ්ෝාය 

2. ශ්මහි ද් ලා ඇති ාා ශ්ා ටව්ල ාෘත්යය ිවලරරිවල දර් ශ්ලක ිළිතතුර ල්නශ්්න  

1. ාා මුේ - ාාය පන වට වවිකිරිම ජය ශා ඛිවජ ලණ අලශ්ෝණය 

2. ාා පන ත්ර  - මේ ශා ඵ දරා සිටීම 

3. ාා ාද  - ප්රභාව ව්ශ්ේණය 

4. පු්පන         - ප්රශ්රෝශණය 

3. මුදු්නමුශ්හි ආශාර ත්ර්නපන ත් ාර ඇති ාාය්  ලනුශ්ේ 

1   මඤ්ශ්ඤ ් ාා  2  බත්  3  ඉගුරු       4  බිට් 

4. ප්රභාව ව්ශ්ේෂී  ාද්  ඇති ාායකි  

1  දලු්    2  අරලිය  3  ශ්ලිවලරේ       4  උදුිළයලිය 

5. පන ත්ර මින්න කල ාා බිහිාරක ාා දර් ශ්ලක ිළිතතුර ශ්ත්ෝර්නක, 

1. ඇඹුේ ඇඹිලිය, ශ්පන පන ශ්රෝමියා, අ් ාපන ාක 2  බිශ්ගෝිවයා, ශ්පන පන ශ්රෝමියා, අ් ාපන ාක 

3. ශ්පන පන ශ්රෝමියා,  උඳුිළයලිය,  ශ්ග ටුශ්ා ෂ 4  බිශ්ගෝිවයා, අ් ාපන ාක, උ්  

6. ආශ්රෝශා මුේ ශ්ශලත් ආග්කමුේ වහිත් ාා ල්නශ්්න, 

1  බුත්, ඕකිඩ්  2  ලරිවා, මශාශ්ඩ ේ 3  රම්ශ්ේ, ගම්මිරිව ් 4  බුත්, ගම්මිරිව ්

7. ්ලවක මුේ ශ්ශලත් ලායුධ්ර මුේ දරකිය ශරකි ාා ලනුශ්ේ, 

1  ාරිළ චා, උ්   2  කිර, රම්ශ්ේ  3  කිර, මශාශ්ඩ ේ 4  කලශ්නිව, මශාශ්ඩ ේ 

8. මුේ මඟි්න කල ාා බිහිාරක ාාය්  ශ්ක ල්නශ්්න, 

1  ශ්ේර   2  ශ්බලි   3  ාරිළ චා  4  ශ්ාෝමාරිාා 

9. ාදලටා  පන ත්ර ව්පිළාාාරල  ිළහිටීම දරකිය ශරකි ාාය්  ල්නශ්්න, 

1  අඹ   2  ශ්ේර   3  ාර්නද  4  රු් අත්ත්ක 

10. භූගත් ාද්න වදශා ිවදසු්න ල්නශ්්න , 

1  බත්, ඉඟුරු  2  ාශ, ලූනු  3  අ්පත්ාපන ේ, බීට් 4  ාරරට්, බීට්  

(කුණු 2×10=20) 
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 පහ  ප්රනනල  ප්රනන ප්රතම  පිළිතුු  පපයන්න                    

(1). පන ශත් රූපන ල ඇති මුේ ල්පග ශඳුකා ශ්ගක කම් ාර්නක  

 

      

 

         

 

 

                  a………………..                                   b…………………..  

 

 

 

 

 

 

 

            d………………………..               e…………………….....                     f…………….............. 

 (කුණු 10) 

                  පන ශත් දර් ශ්ලක ප්රාාක වත්ය කම් () කුණද අවත්ය කම් ( ) කුණද ශ්ය ද්නක  

1. ශ්බලි ප්රචාරණ මුේ වහිත් ාායකි         (      ) 

2. උත්ව්ශ්ේදකය අලම ාර ගරනීමට ාව ාාය ද් ලක අනුල්පත්කය ලනුශ්ේ පන ත්ර    (      ) 

ාටු බලට විාරණය වීමයි               

3. ශ්බෝ චි ආශ්රෝශා ාද්න වහිත් ාායකි         (      ) 

4. ප්රභාව ්ශ්ේණය යනු ාා ල පන ත්ර ලලි්න ජය ලා්පන  ශ්ව ිළටවීමයි     (      ) 

5. ශ්ාෝමාරිාාල පන ත්ර මින්න කල ාා බිහි ාරයි         (      ) 

6. ඕකිඩ් ශා ලරිවා ාාල ලායල මුේ ිළහිටයි          (      ) 
7. ශ්ේරල මුේ මින්න කල ාා ඇතිශ්ේ                   (      ) 

8. නුගල ායිරු මුේ දරකිය ශරකිය                (      ) 

9. උ්  ාශ්ේ ආශාර ත්ර්නපන ත් ාර ඇත්             (      ) 

10. ාශ යනු මුේල ආශාර ත්ර්නපන ත් ාරක ාායකි          (      ) 
     (කුණු 10) 

 

(2). a. ශු්ා පන රිවර ත්ත්ලය්  යටශ්ත් ලරශ්ඩක ාා උත්ව්ශ්ේදකය අලම ාර ගරනීමට අනුල්පත්කය වී ඇත්  
එලරිව අනුල්පත්ක 4්  ලිය්නක  
1. …………………………………………………………………………                                           …… 

2. …………………………………………………………………………                                           …… 
3. …………………………………………………………………………                                           …… 
4. …………………………………………………………………………                                              ( 04) 
b. පන ශත් ාාල දරකිය ශරකි ශු්ාරූපී ් ණය කුම් දරයි තිත්ඉර මත් ලිය්නක  

1  අරලිය                                              2  පන ශ්ත් ්                                               

3  කලශ්නිව                                            4  හීරැවව්                                                 ( 04) 

 

c.           
1. ාා පන ත්රල ජය ගබඩා ාර ග්නකා ාාය්  කම්    
    ාර්නක                 ( . 01) 

2. ශ්ම                                  2. ශ්මහි ද් ලා ඇති ාා පන ත්රශ්ේ ශ්ා ටව් කම් ාර්නක  
a ……………………….. 
b ……………………….. 
c ………………………..  

e 
d 

c 

b 
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d ……………………….. 
e ………………………..             ( . 04) 

a 


