
  

              12 ශ්රේණිය                                  කියවීම් ද්රලයය 

          ගෘශ ආර්ථික විද්යාල                     

 

 

 

5.5 විශ්ේ අලව්ථාලන් වද්ශා සුළු   

කෑම ලර්ග වකව් කරයි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     විශ්ේ අලව්ථාලන් වද්ශා සුළු  කෑම ලර්ග වකව් කරයි 



 

ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර ශ් ෝරන්න. 

1. සුළු කෑම වශා අද්ා ශ්නොලන පිළිතුර ශ් ෝරන්න . 

      (1)   ජන ාල අ ර ජනප්රිය ආශාරයකි . 

      (2)   ආශාර ශ්ේල් ශ්ද්කක් අ ර ග  ශැක. 

      (3)    වකව් කිරීමට පිටි ශ්මෝලි ශ්යොද්ා ගනී. 

      (4)   විශ්ේ අලව්ථාලන් වශා වංග්රශ කිරීමට ාාවි ා කරයි.  

       (5)   සුලු කෑම වෑදීමට තිරිඟු පිටි ශ්යොද්ා ශ්නොගනී.  

2. ශ්ෝට්ක්රව්ට් පිටි ශ්මෝලිය ආශි ල වකව් කරන සුළු කෑමකි . 

                (1)   ඳැටිව්             (2)    එක්ශ්යාව්               (3)    ක්රීම් ිනිව්              (4)   මාලු ඳාන් 

3.තිරිඟු පිටි පිටිල අඩංගු ග්ලුටන් මගින් ආශාරයට,  

                (1)     ද් ිලක් ශ්ගන ශ්ේ.                          (2)    රළු ිලක් ශ්ගන ශ්ේ.  

                (3)    මෘදු ලයනය ලයනයක් ැශ්ේ.           (4)     අංකාරයක් ැශ්ේ .           (5)    ශ්ඳෝද්ායි ිලක් ශ්ගන ශ්ේ . 

4.ඳාන් ශ්මෝලිය ආශි ල වකවන සුළු කෑම ලර්ගයකි . 

              (1)   ශ්වොශ්වේජව් ශ්රේව්ටි             (2)   ඳැටිව්                            (3)   ක්රීම් ින්ව්  

             (4)   කට්ට්                           (5)    ශ්ශොඩ් ශ්ඩෝග් 

5.වැන්විච් වශා ශ්යොද්ා ගන්නා ඳාන් ල තිබිය යුතුම ගුණාංගයකි.  

                  (1)    විා සිදුරු වහි  ඳාන් වීම                       (2)    කැශ්ඩන සුළු ඳාන් වීම  

                  (3)    විා සිදුරු වහි  ඳාන් වීම                       (4)    වියළි ගතිශ්යන් යුතු ඳාන් වීම 

                  (5)    ඳැ ලි සිදුරු වහි  වීම  

 

 

 

 

 

 



ලුශග  රන් 

 

01. 

  ¸  සුළු කෑම වැකසීශ්ම් දී වැකිලිමත් විය යුතු කරුණු තුනක් ද්ක්ලන්න . 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( කුණු  03) 

 ¸¸ පිටි ශ්මෝලි වැකසීශ්ම්දී ගුණාත්මක ිල රැක ගැනීමට  අලධානය ශ්යොමු කෂ යුතු කරුණු තුනක් ද්ක්ලන්න.  

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( කුණු  03)  

 ¸¸¸වැන්විච් ලර්ග තුනක් නම් කරන්න . 

      ---------------------------------------       -----------------------------------       --------------------------------------     ( කුණු  03) 

¸¹   A ඉන් එක් ලර්ගයක් වෑදීමට අලය ද්රලය නම් කරන්න . 

            ----------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------  

           ------------------------------------------------------------               ( කුණු  03) 

        B  වැන්විච් ලර්ග වංග්රශ කිරීම වශා ඉදිරිඳත් කිරීශ්ම්දී අලධානය ශ්යොමු කෂ කරුණු ශ රක් ද්ක්ලන්න.     

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                 

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( කුණු  04) 

 

 

 

 

 



පිළිතුරු ඳත්රය 

1 ශ්ඳෝයද්ායි ිල 

   අංකාරය  

   විවිධත්ලය 

    විශ්ේ අලව්ථා 

 

2 නිලැරදි අනුඳා යට  අමුද්රලය ශ්යොද්ා ගැනීම. 

ශ්යොද්ා ගන්නා අමුද්රලය ල  ගුණාත්මක ිල. 

 මිර කිරීශ්ම්දී නිලැරදි ශිල්ීයය ක්රම ාාවි ය.  

 

3 A  විලෘ  වැන්ඩ්විච් 

       ශ්ටෝව්ටඩ් වැන්ඩ්විච් 

        සින්ගල් වැන්ඩ්විච් 

        පින්වීල් වැන්විච් 

        රිින් වැන්විච් 

       ශ්ලනත් වැන්ඩ්විච් 

 

  B ඳාන් 

     ැලරුමට අලය ශ්ේ 

    පිරවුම්ට අලය ශ්ේ නම් කර තිීම 

  

 

4 ක්රමානුූලල   ලාටි කඳා ගැනීම කෂ යුතුය. 

   වකව් කර  ිා ගැනීශ්ම්දී ශ්   ශ්රදි කැිැල්කින්කින් ලවා  ැීම. 

   ශී කරනශ්ේ ඳාන් ගිඩා ශ්නොකෂ යුතුයි. 

    සුලූ කෑමක් ශ්ව ද් ආශ්ේක ආශාරයක් ශ්ව ද් ඉදිරිඳත් කෂ ශැක. 

   


