 නිපුණතාව - භාෂාව නිරවුල් ව හා නිවැරදි ව භාවිත කරමින් නිර්මාණාත්මක ලල්ඛනලේ ලෙලදයි .


නිපුණතා මට්ටම - ඳාඨකො ආකර්ෂණෙ වන ඳරිදි අදහස් ඉදිරිඳත් කරමින් නිර්මාණාත්මකව ලිෙයි .

 නිපුණතාව - ශිල්පීෙ ප්රලෙෝග භාවිත කරමින් නිවැරදි ව ලල්ඛන කාර්යලේ ලෙලදයි .


නිපුණතා මට්ටම - ඳද ලෙදීලේ සේමත රීති අනුගමනෙ කරමින් ලිෙයි .

ක්රිොකාරකම 1
 ඳහත A තීරුලේ දැක්ලවන වාකාාංශවලට ගැළලඳන අදහස B තීරුලවන් ලතෝරා සේපර්ණ කරන්න .
A
1.
2.
3.
4.
5.

ලමම ඳාඩමට ඇතුළත් වන්ලන් ,
ඳාඩලේ අතුළත් ලිපිෙට ඳාදක වී ඇත්ලත් ,
අඳ ජීවිතලේ විවිධ අරමුණු සහා විවිධ අවස්ථාවලදී ,
විවිධ ලත්මා ඔස්ලසේ ,
ලමම ඳාඩම ලහොදින් කිෙවීලමන්,
B

1.
2.
3.
4.
5.

ලල්ඛන කාර්යලේ ලෙදීමට අඳට සිදුලේ .
බිත්ති පුවත්ඳතකට ලහෝ සඟරාවකට ලහෝ ලිපිෙක් සකස් කිරීම සහා ලහො ප්රලේශෙක් ලො ගත හැකිෙ .
ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව පිළිෙව සකස් කරන ලද ලිපිෙකි .
බිත්ති පුවත්ඳතකට , ළමා පුවත්ඳතකට ලහෝ සඟරාවකට ලිපිෙක් ලිවිෙ හැකි ෙ .
කාලීන ඳරිසර ගැටලුවකි .

ක්රිොකාරකම 2
 ඳහත දැක්ලවන ප්රශ්න සහා පිළිතුරු දී ඇති රඳසටහනින් ලතෝරා ලිෙන්න .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව ලලස හඳුන්වනු ලෙන්ලන් ලමොනවා ද ?
ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව ඳරිසරලේ ඳැවැත්මට මහත් තර්ජනෙක් වන්ලන් ඇයි ?
වසරකට ලකොඳමණ ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව ප්රමාණෙක් ඳරිසරෙට මුදා හැලර් ද ?
ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව ඳරිසරෙට මුදා හැරීලමන් සිදුවන අහිතකර ෙලඳෑම වන්ලන් කුමක් ද ?
නිරන්තරලෙන් ඳරිසරෙට එකතු වන ඉලලක්ලරොනික අඳද්රවක් නේ කරන්න ?
ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව ඳරිසරෙට මුදා හැරීලමන් මිනිසුන්ට වැළලන ලරෝගාොධෙක් නේ කරන්න .
ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව අවම කිරීමට ගත හැකි ක්රිො මාර්ගෙක් නේ කරන්න .
ලමම ඳාඩලේ සහන් “හරිතාගාර වායු ” ෙනු ලමොනවා ද ?
“ප්රතිශක්තීකරණෙ” ෙනු කුමක් ද ?
“වැඩි පිරිසක් කාර්යෙන් ඳහසු කර ගැනීම සහා ඉලලක්ලරෝනික උඳාාංග භාවිත කරති ”ලමහි „ උඳාාංග‟ ෙනු ලමොනවා ද?

සාංයුක්ත තැටි , ලකොටස් , නැවත ප්රලෙෝජනෙට ගත ලනොහැකි ඉලලක්ලරෝනික භාණ්ඩ,ෙේකිසි ලරෝගෙකින් වැළකී
සිටීමට තිලෙන ශක්තිෙ , හරිතාගාර වායූ ඇති වී ලගෝලීෙ උණුසුම වැඩි ලවයි ,ප්රතිචක්රිකරණෙට ලෙොමු කිරීම , කිසිදා
දිරා ඳත් ලනොවන නිසා ,පිළිකා ලරෝග , ලටොන් මිලිෙන 40කට වඩා අධික ප්රමාණෙක් ,
ඳරිසර උෂ්ණත්වෙ ඉහළ ෙෑමට ෙලඳාන වායු

ක්රිොකාරකම 3
 ො කරන්න .


ඳාසල්වල ලමන් ම ලවනත් ආෙතනවල ද ඳවත්වා ලගන ෙනු

සඟරා

දැකිෙ හැකි ෙ .


ලතොරතුරු සන්නිලේදනෙ සහා ලෙොදා ගත හැකි මාධෙකි .



විවිධ මට්ටේවල ඳාඨකෙන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ලිපි ඳළ ලවයි .



ශිෂෙන්ට අදාළව දැනුම ලො ලදන ලිපි හා රස වින්දනාත්මක
නිර්මාණ ඇතුළත් කළ හැකිෙ .



සති ඳතා ලහෝ මාස් ඳතා ලහෝ ත්රෛමාසික ලහෝ කාල සීමා

අනුව ඳළ කළ හැකි ෙ .

පුවත්ඳත් ලිපි

බිත්ති පුවත්ඳත්

ක්රිොකාරකම - 4
 නිවැරැදි ඳද ලෙදීේ සහිත ඳද ලතෝරා අදාළ රවුම ඳාට කරන්න .
ඳාරවල්

දුෙල

ලගවල් වල

සතුන්ලගන්

ලනො මිනිස්
ලගවල්වල

සතුන් ලගන්
අනුගමනෙ
වනලෙ හි

ලනොමිනිස්

ධනවත්

ඳාර වල්

ධන වත්

අනු ගමනෙ

දු ෙල

වනලෙහි

ක්රිොකාරකම - 5
 නිවැරදි ඳද ලෙදීේ සහිත වාක ඉදිරිලෙන් „ හරි ‟ ලකුණත් වැරදි වාක ඉදිරිලෙන් „ වැරදි ‟
ලකුණත් ලෙොදන්න .
1.

නිවහල් ලේශෙක් ලගොඩ නැගීමට අපි ඇඳ කැඳ ලවමු .

2.

සතුන් ලගන් ගහණ වනාන්තරලේ අපි ඇවිද ගිලෙමු .

3.

ලලා නැති වලට කණො ඳන්ඩිතොල .

4.

විල්වල මාලනල් මල් පිරී තිබුණි .

5.

මහ වැස්ස නිසා ගස් වලට නව ඳණක් ලැබුණි .

6.

දු සිරිත් වලින් ඈත් වීම ෙහඳත් සමාජෙකට මහත් පිටිවහලකි .

7.

සුසිරිත් රැකීම අඳ විසින් ලනොවරදවා ම කළ යුත්තකි.

8.

වනලෙහි පිපි මල් ඳරිසරෙ අලාංකාර කරයි .

9.

ස යි තරු යි රාත්රි අහලසේ චමත්කාරජනක දසුනකි .

10. ලගවල්වලට ලගොස් ඳලතුරු විකිණීලමන් ඔහු ජීවත් ලවයි .

ක්රිොකාරකම -1
පිළිතුරු
1.

ලමම ඳාඩමට ඇතුළත් වන්ලන් , ඉලලක්ලරොනික අඳද්රව පිළිෙව සකස් කරන ලද ලිපිෙකි .

2.

ඳාඩලේ අතුළත් ලිපිෙට ඳාදක වී ඇත්ලත් , කාලීන ඳරිසර ගැටලුවකි .

3.

අඳ ජීවිතලේ විවිධ අරමුණු සහා විවිධ අවස්ථාවලදී , ලල්ඛන කාර්යලේ ලෙදීමට අඳට සිදුලේ .

4.

විවිධ ලත්මා ඔස්ලසේ , බිත්ති පුවත්ඳතකට , ළමා පුවත්ඳතකට ලහෝ සඟරාවකට ලිපිෙක් ලිවිෙ හැකි ෙ

5.

ලමම ඳාඩම ලහොදින් කිෙවීලමන්, බිත්ති පුවත්ඳතකට ලහෝ සඟරාවකට ලහෝ ලිපිෙක් සකස් කිරීම සහා ලහො ප්රලේශෙක්

ලො ගත හැකිෙ .

ක්රිොකාරකම - 2
පිළිතුරු
1.

නැවත ප්රලෙෝජනෙට ගත ලනොහැකි ඉලලක්ලරෝනික භාණ්ඩ

2.

කිසිදා දිරා ඳත් ලනොවන නිසා

3.

ලටොන් මිලිෙන 40කට වඩා අධික ප්රමාණෙක්

4.

හරිතාගාර වායූ ඇති වී ලගෝලීෙ උණුසුම වැඩි ලවයි

5.

සාංයුක්ත තැටි

6.

පිළිකා ලරෝග

7.

ප්රතිචක්රිකරණෙට ලෙොමු කිරීම

8.

ඳරිසර උෂ්ණත්වෙ ඉහළ ෙෑමට ෙලඳාන වායු

9.

ෙේකිසි ලරෝගෙකින් වැළකී සිටීමට තිලෙන ශක්තිෙ

10.

ලකොටස්

ක්රිොකාරකම -3
පිළිතුරු


ඳාසල්වල ලමන් ම ලවනත් ආෙතනවල ද ඳවත්වා ලගන ෙනු
දැකිෙ හැකි ෙ .



ලතොරතුරු සන්නිලේදනෙ සහා ලෙොදා ගත හැකි මාධෙකි .



විවිධ මට්ටේවල ඳාඨකෙන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ලිපි ඳළ ලවයි .



ශිෂෙන්ට අදාළව දැනුම ලො ලදන ලිපි හා රස වින්දනාත්මක

සඟරා

පුවත්ඳත් ලිපි

නිර්මාණ ඇතුළත් කළ හැකිෙ .



සති ඳතා ලහෝ මාස් ඳතා ලහෝ ත්රෛමාසික ලහෝ කාල සීමා
අනුව ඳළ කළ හැකි ෙ .

බිත්ති පුවත්ඳත්

ක්රිොකාරකම - 4
පිළිතුරු
ධනවත්
දුෙල

වනලෙහි

ඳාරවල්

ලගවල්වල
සතුන්ලගන්
අනුගමනෙ

ලනොමිනිස්

ඳාරවල්

ක්රිොකාරකම - 5
පිළිතුරු
1.

නිවහල් ලේශෙක් ලගොඩ නැගීමට අපි ඇඳ කැඳ ලවමු .

√

2.

සතුන් ලගන් ගහණ වනාන්තරලේ අපි ඇවිද ගිලෙමු .

×

3.

ලලා නැති වලට කණො ඳන්ඩිතොල . ×

4.

විල්වල මාලනල් මල් පිරී තිබුණි .

5.

මහ වැස්ස නිසා ගස් වලට නව ඳණක් ලැබුණි . ×

6.

දු සිරිත් වලින් ඈත් වීම ෙහඳත් සමාජෙකට මහත් පිටිවහලකි . ×

7.

සුසිරිත් රැකීම අඳ විසින් ලනොවරදවා ම කළ යුත්තකි. √

8.

වනලෙහි පිපි මල් ඳරිසරෙ අලාංකාර කරයි . √

9.

ස යි තරු යි රාත්රි අහලසේ චමත්කාරජනක දසුනකි . ×

√

10. ලගවල්වලට ලගොස් ඳලතුරු විකිණීලමන් ඔහු ජීවත් ලවයි . √

