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I ක ොටස 
(01). පහත සඳහන් ප්රශ්නවලටට ිවලරදි  ිළිතුරද කත ද  ටිනන් රද්  ඳිනන්ව  

1). චුම්ඵාරට ආාර්ණඹ ශ්ේ. 

i. වීදුරු ඳටිඹ ii. ඹාඩ ඇණඹ iii. ප්රහසටික් රර iv. භානඹ 

2). චුම්ඵා ද්රය වහ උදහවයණඹි. 

i. තම ii. ඇළුමිනිඹම් iii. ශ්ෂයයිට් iv. පිත්තර 

3). සථිය චුම්ඵා ශ්ඹොදහ ඇති උඳායණඹි. 

i. විදුලි ශ්භෝටයඹ ii. විදුලි ඵල්ඵඹ iii. තහඳන පරාඹ iv. විදුලි ඉසත්රික්ාඹ 

4). චුම්ඵාඹා ටවන් වී ඇති N අකුරින් නිරඳනඹ ශ්ේ. 

i. ඵටහිය දිලහ ii. උත්තය ධ්රළඹ iii. දක්ෂිණ ධ්රළඹ iv. නිරිත දිලහ 

5). දණ්ඩ චුම්ඵාඹක් නරා ආධහයශ්ඹන් නිදවශ්ේ එල්ලූ විට ශ්භභ දිලහ ඔසශ්ේ වළරී ඳතී. 

i. නළශ්ගනහිය-ඵටහිය ii. ඊහන-නිරිත iii. උතුය-දකුණ iv. ඹම-ගිණිශ්ාොන 

6). චුම්ඵාඹා චුම්ඵා ඵරඹ ළඩිපුයභ යහ ඳතින සථහනයි. 

i. චුම්ඵා ක්ශ්ේත්රඹ ii. චුම්ඵා ධ්රළ iii. චුම්ඵා ඵර ශ්ර්ඛහ iv. ශ්ම් ිසික් ශ්නොශ්ේ 

7). සඳර්ල ක්රභශ්ඹන් චුම්ඵාඹක් ඵට ඳත් ාශ වළා. 

i. තම ාම්බිඹ ii. ලී ඳටිඹ iii. ප්රහසටික් ඳෆන iv. ඉඳිාටු 

8). දිලහ වඳුනහ ගළනීභට බහවිතහ ශ්ේ. 

i. අනිරභහනඹ ii. භහලිභහ iii. භල්ටිමීටයඹ iv. වියහභඝටිාහ 

9). චුම්ඵා ශ්දාා ජහතීඹ ධ්රළ ශළාශ විට, 

i. විාර්ණඹ ශ්ේ ii. ආාර්ණඹ ශ්ේ iii. ශ්නක් ශ්නොශ්ේ iv. ාම්ඳනඹ ශ්ේ 

10). චුම්ඵාත්ඹ ක්ඹ න ක්රභඹක් ශ්නොන්ශ්න්, 

i. ාම්ඳනරට රක්වීභ ii. යත් ිරීභ iii. ාහඩ්ශ්ඵෝඩ් ශ්ඳට්ටිඹා අසුයහ තළබීභ iv. ාල්ගත වීභ 

 (ර. 10) 

(02). ඳවත වන් ද්රය ඇසුරින් ්රලසනරට පිිතතුරු ඳඹන්න. 

ඹාඩ ඇණඹ, ගල් ාළටඹ, ඉඳිාටු, ියර ඇඵඹ, දණ්ඩ චුම්ඵාඹ, ශ්ෂයයිඩ්, ප්රහසටික් රර 

i. චුම්ඵාඹට ආාර්ණඹ න ද්රය 2 ක් ලිඹන්න. 

ii. චුම්ඵාඹට ආාර්ණඹ ශ්නොන ද්රය 2 ක් ලිඹන්න. 

iii. ඩහ ්රඵර චුම්ඵා ෆීමභට බහවිතහ ාශ වළි ද්රයඹක් වන් ායන්න. 

iv. යර භහලිභහක් ෆීමභට අලය ද්රය 3 ක් ශ්තෝයහ ලිඹන්න. 

v. දණ්ඩ චුම්ඵාඹා චුම්ඵා ඵරඹ ළඩිපුයභ ඳතින සථහන ශ්දා රඳටවනක් භගින් නම් ායන්න. 

(ර. 10) 
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(03). A. දණ්ඩ චුම්ඵාඹක් ව ඹාඩ කුඩු බහවිතහ ාය චුම්ඵා ක්ශ්ේත්ර ඇතින අුරරු නිර්ණඹ ායන රද 

ක්රිඹහාහයාභ ඇසුරින් ඳවත අසථහර ීම චුම්ඵා ක්ශ්ේත්ර ඇතින අුරරු ඇ දක්න්න. 

 

i. දණ්ඩ චුම්ඵාඹ ටහ 

 

 

 

ii. ජහතීඹ ධ්රළ අතය 

 

 

 

iii. විජහතීඹ ධ්රළ අතය 

(ර. 06) 

 B. දණ්ඩ චුම්ඵා ශ්දාක් ශ්ගන ඳවත ආාහයඹ ශළ ාශ විට දළාගත වළක්ශ්ක් ආාර්ණඹක් ද  

      විාර්ණඹක් ද ඹන්න ලිඹන්න. 

i.         ii.    

 

iii.        iv.             (ර. 04) 

iv.  

(04). ඳවත වන් හිසතළන් රට ගළරශ්ඳන පිිතතුය යවන් තුිතන් ශ්තෝයහ ලිඹන්න. 

 (ාම්ඳනඹ, ආාර්ණඹ, භෘදුඹාඩ, භහලිභහ, ධහයහ, විාර්ණඹ, නිශ්ක්රෝම්, භන#ාල්පිත,  

  සථිය චුම්ඵා, හශ්න්) 

i. ………………........ර චුම්ඵාත්ඹ දිගටභ යහ ඳතී. 

ii. සථිය චුම්ඵා ෆීමභට ………………........ ශ්වෝ ශ්ෂයයිට් ශ්ඹොදහ ගනියි. 

iii. ………………........රට රක්වීභ නිහ චුම්ාර චුම්ඵාත්ඹ නළති ශ්ේ. 

iv. චුම්ඵාරට ………………........ න ද්රය චුම්ඵා ද්රය ශ්ේ. 

v. චුම්ඵා ක්ශ්ේත්ර පිිතඵ අනහයණඹ වහ ………………........ ළදගත් ශ්ේ. 

vi. ………………........ බහවිතහ ාය තහාහලිා චුම්ඵා හදයි. 

vii. විදුත් ක්රභශ්ඹන් සථිය චුම්ඵාඹක් ෆීමභට ිහිඳයක්, ළඩි ාහරඹක් ඳරිඳථඹ තුිතන් විදුත් 

………………........ ඹළවිඹ ුරතුඹ. 

viii. චුම්ඵාඹක් ටහ චුම්ඵා ඵරඹ නිරඳනඹ ිරීභ වහ ශ්ඹොදහ ගන්නහ ………………........ ශ්ර්ඛහ 

චුම්ඵා ඵර ශ්ර්ඛහ නම් ශ්ේ. 

ix. ………………........ චුම්ඵා ද්රයඹාට උදහවයණඹි. 

x. චුම්ඵා ශ්දාා ජහතීඹ ධ්රළ එිශ්නාට ………………........ ශ්ේ.        (ර. 10) 

 

(05). i. වළඩඹ අනු චුම්ඵා ර්ග 4 ා නම් ලිඹන්න.  

ii. චුම්ඵා ද්රය භගින් සථිය චුම්ඵා නිර්භහණඹ ාශ වළි ක්රභ 02 ක් වන් ායන්න. 

iii. විදුත් චුම්ඵාඹක් හදන අුරරු රඳ ටවනක් ඇ නම් ායන්න. 

iv. සථිය චුම්ඵා බහවිතහ ායන අසථහ 4 ලිඹන්න.           (ර. 10) 
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