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 වැකිය යුතුයි. 

 මෙෙ ප්රන  ත්රය   වශ    ලමය්  මට සවන මකටකි. 

   මට සව අනිලාර්යය මේ.    මට සසි්  ප්රන  ශතරටස පිළිතුරු වැතයිය යුතුය 

____________________________________________________ 

  මට සව 

01) අ) ඔබ මලත වතයා ඇති  : 50,000 භූ ක්ණ සිතියම් මට සව අධ්යය ය මට ස   

ඇසුමර්  අවා ඇති ප්රන ලස පිළිතුරු වතය්  . 

අංක 1 සිට 8 ෙක්ලා ඇති ව්ථාකල ගෝ ක්ණ  ද  රා ලියන්ක. 

1. තුඩුල / දූපන   

2. කපුල / දම ය 

3.  ං ෙඟරය / ලගුර 

4. ඓතිශාසික ව්ථාක / ද ෞද්ධ් සිද්ධ්ව්ථාක 

5. දිව්ත්රික්ක මායිම / ාදද්ශීය දේකම් දකොට්ඨාව මායිම 

6. ද ලතු / දලකත් ල ා 

7.  ණබිම් / දශේන් 

8. දපන ොේ / ර ර්                                                                                       (කුණු 04) 

ii. දද්දේ නිරි දි  භා දේ පිහිටි පන ාදම් සිට ඊට ෙකුණු දෙසින්  ඟ අව ඩ පිහිටි  

ද ෞද්ධ් සිද්ධ්ව්ථාකය ෙක්ලා  ං ාදේ දි  දකොපන මණ ෙ?                        (කුණු 02)       

iii. සිතියම් දද්දේ තිද ක ධ්ාක ද    ලර්  දෙකක් කම් කරන්ක.       (කුණු 01) 

iv. සිතියම් දද්දේ අඩු වංලර්ධ්කයක් තිද න්දන් කුමක දද්දේ ෙ?    (කුණු 01) 

v. දමම සිතියම් දද්ය ආශ්රි ල දිණුණු කෂ ශැ ක කර්මාන්  දෙකක් කම් කරන්ක.  

                                                                                                           (කුණු 02) 

  ආ) මෙහි කැක්මල  මෝට සිතියෙ මශ ඳි්  අධ්යය ය මට ස තශත වඳශ්  ප්රන  ලස පිළිතුරු  

වතය්  .    
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            i.    සිතියදම් ෙක්ලා ඇති A, B, C අක්ර අතුරින් දම ටර් රථ නි්පන ාෙකය කරක ධ්ාක 

            රටක් ලක ජපන ාකය ෙැක්දලක අක්රය ද  රන්ක. 

i. සිතියදම් ෙක්ලා ඇති D, E, F අක්ර අතුරින්  ල ා කරක දද්යක් ලක 

ආර්ජන්ටිකාල  ෙැක්දලක අක්රය කුමක් ෙ? 

ii. සිතියදම් G, H, I අක්ර අතුරින් ලර් මාකදේ දොල කැේ නි්පන ාෙකදේ මුඛයයා ලක 

ෙකුණු දකොරියාල ෙැක්දලක අක්රය ලියන්ක. 

iii.  සිතියදම් J, K, L අක්ර අතුරින් මදර්ඩාලිං නිම්කය ෙැක්දලක අක්රය කුමක් ෙ? 

iv. සිතියදම් ෙැක්දලක M, N, O අක්ර අතුරින් කලසීන් ය ෙැක්දලක අක්රය  

ලියන්ක.  .                                                                                                  (කුණු 05) 

      

 ඉ)   මෙහි ඇති ංටා සිතියෙ මශ ඳි්  අධ්යය ය ටර තශත වඳශ්  ප්රන  ලස පිළිතුරු    
                වතය්  . 
 

 

 

i. සිතියදම් A,B,C අතුරින්  දත් පන ර්දේණාය කය පිහිටි දිව්ත්රික්කය  කුමක් ෙ? 
ii. සිතියදම් D,E,F ෙැක්දලක  ං ා ලලින් ලදේ  ඟ  ෙැක්දලක අක්රය කුමක් ෙ? 
iii.  සිතියදම් G,H,I ලලින් ෙක්ලා ඇති ව්ථාක අ රින් ආරු ම් ද ොක්ක ෙැක්දලක 

අක්රය කුමක් ෙ? 
iv.  සිතියදම් J,K,L අක්ර අ රින් පන ර්ේ මුඛතුපන ර ෙැක්දලක අක්රය කුමක් ෙ? 
v. සිතියදම්  M,N,O යක ව්ථාක අ රින්   කර කැදේ ෙැක්දලක අක්රය කුමක් ෙ?        

                                                                                                  (කුණු 05) 
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11 දකොටව 

02) පන ෘථිද් ලුශය ෙැක්දලක ශරව්කඩක් යා ෙ රපන දේ ඇ .  

 

i. රපන  වටශකට අනුල 1 ශා 3 අංකලලින් ෙක්ලා ඇති ව්ථර කම් කරන්ක.            (කුණු 02) 

ii.  අංක 1 ෙරණ දකොටදවේ කැපී දපන දකක ක්ණ තුකක් ලියන්ක.                  (කුණු 03) 

iii. ජදේ ගුණාත්මක භාලය අඩු  කරීමට දශේතු වී ඇති මිනිව් ක්රියාකාරකම් දෙකක් ද්ව් ර 

කරන්ක.                                                                                                         (කුණු 05)   

03) i. ශ්රී ංකාදේ දත් ල ාල ආරම්භ කෂ ලතුයාය ශා දත් ශඳුන්ලා දුන් පුද් යා කම් කරන්ක. 

                                                                                                                       (කුණු 02) 
ii. දත් ල ාල වාර්ථක වීම දකදරහි  පන ාක වාධ්ක තුකක්  ෙක්ලන්ක.               (කුණු 03) 

iii.දත් ල ාල දිණුණු  කරීදමන් ශ්රී ංකා ආර්ථිකයට  ා    ශැ ක දය ජක දෙකක් ද්ව් ර 

කරන්ක.                                                                                                         (කුණු 05)   

04)  i. ද කදේ ධ්ාක නිලර් ක ලර්ා ලකාන් ර  දෙකක් කම් කරන්ක.               (කුණු 02) 

 ii.  නිලර් ක ලර්ා ලකාන් ර ල ක්ණ තුකක් ලියන්ක.                             (කුණු 03)    

 iii.ලකාන් ර ශා ලක ජීවීන් මුඛහුණපන ාක  ැටලු දෙකක් ේව් ර කරන්ක.              (කුණු 05)    

 

05) i. ද ක සිතියදම් කුණු දකොට ඇති ජකාධික කාපන  දෙක කම් කරන්ක.         (කුණු 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  අවම ජක ලයාප්තිතිය දකදරහි  පන ාක වාධ්ක තුකක් ෙක්ලන්ක.                    (කණු 03) 

iii. ශ්රී ංකාදේ ජක වංයයා ලුශය ආශ්රි ල ෙැ කය ශැ ක ද්දේ ක්ණ දෙකක් පන ැශැදිලි 

    කරන්ක.                                                                                                     (කුණු 05)        
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06) ශ්රී ංකාදේ යනිජ ලයාප්තිතිය පන ශ  සිතියදම් ෙැක්දේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I .  මැණික් ැද ක දද් දෙකක් 1 ශා 2  අංකලලින් ෙක්ලා ඇ . ඒලා කම් කරන්ක.  

                                                                                                                        (කුණු 02) 

       ii.  මැණික් ලලින්  ා  න්කා දය ජක තුකක්  වඳශන් කරන්ක                     (කුණු 03) 

       iii.  ක්ති වම්පන ත් වංරක්ණය  කරීදම් ලැෙ ත්කම කරුණු දෙකක් ඇසුදරන්  පන ැශැදිලි  

        කරන්ක.                                                                                                  (කුණු 05) 

   

07) i.   වංලර්ධ්කය යන්ක ශඳුන්ලන්ක.                                                                  (කුණු 02) 

              ii.  වංලර්ධ්කය මනික නු ක මිනුම් තුකක් ලියන්ක.                                      (කුණු 03) 

iii. ශ්රී ංකාල මාකල වම්පන ත් වංලර්ධ්කය වඳශා ද ක ඇති ක්රියාමාර්  දෙකක් ද්ව් ර  

     කරන්ක.                                                                                                               (කුණු 05) 

  

     

  

 

 

 

 


