
 

 

 

 

 

 

I ක ොටස 

1) 4       11) 3 

2) 1       12) 1 

3) 2       13) 2 

4) 3       14) ත්රිකුමලමය 

5) 4       15) කොෂඹ 

6) √       16) අනුරලධපුරය 

7) X       17) ශ්රී වයලධනධනපුර කෝට්කට් 

8) X       18) ඕව්කේලියායලල 

9) √       19) අත්න්තික් වලරය 

10) √       20) වඳලනය 

 

II ක ොටස 

1. a. ඳලවට අදලෂ ක ොරතුරු නිලැරදි නම් කුණු එ බැගින් බල කදන්න.  (කුණු 05) 
b. 1. නිරි  
2. උතුර 
3. ලැසිකිලියාය 
4. ගිනිකොම 
5. කේට්ටුල 
6. අඹ ව නිලැරදි ව්ථලනකේ ඇ තිබීම.      (කුණු 06)  

 

c. 1. රලමුල ශල උතුරු දිලල ඇ දැක්වීමට       (කුණු 02) 

2. ව්ථලන තුන නිලැරදිල ඇ තිබීමට      (කුණු 03) 

 

2. i. ඳලව අලට කඳොදු ව්ථලන කදක් නම් කිරීමට      (කුණු 02) 
ii. උතුරු ඳෂල  - යලඳනය, මුතිව්, කිලියාකනොච්චි, ලව්නියලල, මන්නලරම 

     දකුණු ඳෂල  - ලල්, මල ර, ශම්බන්ක ොට     (කුණු 04) 

iii. a. උ්මත්ලය, ලධනලඳ නය, සුෂං, ලලකුළු, ආදිය    (කුණු 02) 

 b. යම්කිසි වථ්ලනය කටි ලයක් තුෂ ඳලතින ලලයුකෝකේ ව්ලභලලය ලගුමය නම්  කව්. 

          (කුණු02) 
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3. i. 1. ඳුර බිම නිලවක් 
   2. කලරෂ ආ් රි  ඳරිවරය නිලවකි.       (කුණු 02) 

ii. ලලයුකෝය පිරිසිදු කිරීම, වතුන්ට ආශලර ශල නිලලව වැඳයීම, ෘශ භලණ්ඩ නිධනමලමයට දැල බල 

දීම, ඉන්ධන බල දීම, ආශලර ශල ඖධ බල දීම, කවලම බල දීම, ආදී රුණු 04ක් ලියායල තිබීම.  

          (කුණු 04) 

iii. ජවල ඳලනය අක්රමලත් වීම ආදී වතුන් ශල ල ලලියාන් ැකබන ප්රකයෝවන නැතිවී යලම ශල 

ඳරිවරයට සිදු ලන බඳෑම පිළිබ රුණු 02ක් ඇසුරින් රුණු ලියායල තිබීම.  (කුණු 05) 

 

4. i. මරමලධලර වමිතිය,  රුම වමිතිය, සුශ වමිති, ක්රීඩල වංම් ආදී ප්රකශකේ ඇති වංවිධලන 2ක් 
ලියායල තිබීම.           (කුණු 02) 
ii. a. ප්රකශයට අදලෂ ධනමලන්  කදක් ලියායල තිබිම.     (කුණු 02) 

    b. ඉශ  ධනමලන්  ලලියාන ප්රකශයට ැබී තිකබන ලලසි කදක් වශල   (කුණු 02) 

iii. අන් අයට භලවි යට   ශැකි ඳරිදි ඒලල ඳරිශරමය කිරීම කඳොදු කවේලල ඳරිශරමකේ දී අන් අයට 

බලධල කනොලන කව ඳරිශරමය, කඳොදු කවේලල විනල කනොලන කව ඳරිශරමය ආදී රුණු කදක් 

ලියායල කටිකයන් විව් ර ර තිබීම.       (කුණු 05) 

 

5. i. ඳදිංචියට, ෘෂිධනමලන් යට, ධනමලන් ලල ඉදිකිරීමට, කොඩනැගිලියා ඉදි කිරීමට , ලලරි මලධන 
මශල මලධන ආදි රුණු කදක් වශල       (කුණු 02) 
ii.  මශල ඳරිමලමයට ෘෂි බිම් ලයලප්  කිරීම. 

 ඳු බැවුම්ල ලල කිරීම. 

 ෘෂි රවලයනි ද්රලය බුල කව භලවි ය 

 ංලලලියාන් අවිධිමත් කව ලැලියා කොඩ දැමීම. 

 ුලණු ල් ැඩීම. 

ලෘත්තිය වශල අවිධිමත් කව කඳොකෂොල ැනීම. ආදී රුණු 04ක් වශල  (කුණු 04) 

    iii.  නලව්තිය ශල අඳකත් ශැරීකමන් ලැෂකීම. 

 ඳලනීය වය අපිරිසිදු කිරීකමන් ලැෂකීම. 

 ලන ලැව්ම ආරක්ල කිරීම ශල ල සිටුවීමට කයදවීම. 

 ලැසි ව ටැංකි භලවි යට ුලරු වීම. 

 ව මලශ්ර ආරක්ල කිරීම ශල දමය වීම ලැෂැක්වීම. ආදී රුණු කදක් විව් ර කිරීමට   

           (කුණු 05)   

6. i. ්ලවනයට - ඔක්සිවන් 
   ල ලධනධනයට - නයිට්රවන් 
ii. වය දමය වීම. 

    වව ජීවීන් විනල වීම. 

    ලන විනලය 

    ඳවට ශලනි සිදු වීම.         (කුණු 04) 

iii. a. වන වංයලල ලැ ව වීම. 

  ඳලරිකභෝගි අලය ල ඉශෂ නැංවීම. 

  ලධනමි ටයුතුල ලධනධනය 

  ප්රලලශන දියුණුල 

  ජීලන  ත්ත්ලය උවව් වීම මින් කදක් වශල     (කුණු 02) 

 



b. අලය  ැනට ශල අලය අලව්ථලලට ඳමමක් විදුලියා ඳශන් දැල්වීම. 

    ලඩලත් ලධනයක්ම ලලක් බල කදන විදුලියා ඳශන් භලවි ය 

    ශි රමය භලවි කේ දී කදොර අරින ලලර මන ශල ඇර  බන ලය අඩු කිරීම. 

    ශැකි වෑම විටම මැදීමට අලය කරදි එලර මැදීම. 

    ආශලර පිසීකමන් ඳසු ලියාඳ නිවීම. 

    ෑව් ලියාඳ භලවි කේ දී ඒ වශල වැස විකේෂි  භලවන භලවි ය 

    ලලශන භලවි කේ දී ඉන්ධන අරපිරිමැව්මට වැසුම් වහි ල ලධනයයන් කිහිඳයක් එලර සිදු ර 

ැනීම. 

ආදී රුණු කදක් ඇසුරින් කටිකයන් විව් ර කිරීමට     (කුණු 03)  

   

7. i. උතුරින් - ආසියල මශලශවීඳය 
    බටහිරින් - අප්රිල මශලශවිඳය       (කුණු 02) 

ii.  කඳර අඳර කදදි නැව් මලධනකේ මධයවථ්ලනයක් වීම. 

 ශ්රී ංලකව් ලරලයන් වල යන් ර කලෂදලකම්දී ලැදත් වීම. 

 ආධනණීය ව්ථලන පිහිටල තිබීම. 

 බටහිර වලතීන්කේ ඳැමිණීකමන් නල ආධනථි රටල බිහි වීම. ආදී රුණු 4 ක් වශල (කුණු 04) 

iii. නල ලරලයන්, ගුලන් ක ොටුඳෂලල්, අධිකව්ගී මලධන ඉදි වීම. 

 නලරි වංලධනධන ලයලඳෘති ආදී 2ක් විව් ර ර තිබීම.     (කුණු 05) 

 

 

 


