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තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව  2020 ජකවාරි 

තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව 

වෘත්තීය දැනුම ඇගයීමේ පන රීක්ෂාව - 2020 ජකවාරි 

මපන රපන ාාල් ගුරු - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 4 වක මට්ටම 

          කාලය පන ැය 03 

විවාග අමේක්ෂකය සහට පපන මද් 

 ප්රශ්නක පන ්රය   හා 2 වයමය ස මකිස්  2 කි. 

 මෙෙ ප්රශ්නක පන ්රමයි බහුවරණ ප්රශ්නක ාහ මකි  ිළිතුරරු ාිත ප්රශ්නක   අංගගු ම.. 

    මකිසමාි ාෑෙ ප්රශ්නකයකීමෙ ීම ඇි  ිළිතුරර අුරරි ස වංාත් ගලපමපන ක ිළිතුරර 

මතෝරා, ාපන යා ඇි  ිළිතුරරු පන ්රමේ  ටස අ ාප අගකය අයත් මකිුවව ුර  කි රය  ) 

ාපකුණු කර සක. 

 මෙෙ ප්රශ්නක පන ්රමයි ිළුව 8 ක් අංගගු ම.. 

   මකිසමාි ාෑෙ ප්රශ්නකයකසෙ ිළිතුරරු ාලපන යිය ුතුරයි .  

 2 මකිසමාි පන  මු ප්රශ්නකය ඇුරුවව ප්රශ්නක 6කස ිළිතුරරු ාලපන යිය ුතුරයි .  
  

1 මකිටා 
 

1. ද නික ක්රියාකාරකම් ාඳහා වලයව යක්තී ස කලවත පබාගලනීෙස හා අුවත්කිරීෙස ාහාය 

ව සම ස 

a. මප්රෝටීන් ස  

b. කාමබෝහයිමේට  

c. විසෂන ස  C 

d. ඛණිජ පවණ 

 

2. මපන රපන ාාල් අධ්යාපන කමේ  පන රොථය ය වනුමේ  

i. ප්රා ෂනක අධ්යාපන කය ාඳහා  රුවා දා ාකම්කිරීෙ 

ii.  රුවාස පන රිාරය මත්රුම් ගලනීෙස ාහයවීෙ 

iii. අකුරු නිවලරදිව ලිවීෙස  රුවා පුහුණුකිරීෙ 

iv.  රුවාමේ ාොජීය නිපුණතා වථයධ්කයකිරීෙ 

 

a. i ,ii ාහ  iii,  b.  ii, iii ාහ iv   c.  i, ii ාහ iv  d.   iii, iv ාහ i 

 

3.  රුවා ුරප ාාථය ක ාගකල්පන  වථයධ්කයක් ාඳහ අවයය මූලික සු ාකම් අගග වනුමේ  

a. මපන ර අත් ලකීම්, ොකසික පන සුබිෙ, උක සදුව, කලෙලත්ත, මත්රුම් ගලනීමම් හලකියාව 

b. ොකසික පන සුබිෙ, උක සදුව, කලෙලත්ත, ලිවීමම් හලකියාව,මපන ර අත් ලකීම් 

c. මත්රුම් ගලනීමම් හලකියාව, මපන ර අත් ලකීම්, ොකසික පන සුබිෙ, උක සදුව, කලෙලත්ත 

d. උක සදුව,මපන ර අත් ලකීම්, ාොජීය පන සුබිෙ, කලෙලත්ත, මත්රුම් ගලනීමම් හලකියාව 
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තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව  2020 ජකවාරි 

4.  රුවාමේ මුල් වාර පන හ  රුවාමේ මෙිපය වථයධ්කය වීමම් තීරණත්ෙක අවධිය වනුමේ  

i. මෙෙ කාපය බාිර බපපන ෑෙ වපස වලඩිමය සෙ ග්රහකය වක කාපය බලවි ස වවා 

 රුව සමේ අකාගත ජීවිතමේ  බුද්ධිෙය, ාොජීය ක්රියාකාරකම් වප ගුණාත්ෙක වාවය 

තී සදු කිරීෙස බපපන ාක බලවිනි 

ii. වා්ා කුාපතා පබාගලනීෙ  හා මෙෙ කාපය ුරප  රුවා පබාග සකා විවිධ් අත් ලකීම් 

ුරලි ස ඔහු ුරප ාොජානුමයෝජකය සිදුවක බලවිනි 

iii. පන ාාප ුරපීම පන ෙණක් මකිව  රුවාමේ ජීවිත මේ  අකාගත මාෞඛය, වථයධ්කය, 

ාගවථයධ්කය හා ඉමගනුම් කාථයය ාාධ්කය ාක් වීෙ ාඳහා පන  කෙ  ලමෙක කාපය වක 

බලවිනි 

iv.  මම් කාපය ුරප  රුවාමේ ජීවිතමේ  මවකත් කිසිෙ කාපයකස වංා   වලඩිමය ස හා 

ම.ගමය ස මෙි ය ාගවථයධ්කය මවයි.  රුවා කලි සෙ පබාග සකා අත් ලකීම් ඔහුමේ 

අධ්යාපන නික පන  කෙ ාක් වීෙස උපන කාර වක බලවිනි 

 

a. i ,ii ාහ  iii,  b.  i, iii ාහ iv   c.  i, ii ාහ iv  d.  iii, iv ාහ ii 

 

5. ඉමගනුම් අත් ලකීම් පබාීමෙ ාඳහා මයි ාගත හලකි ක්රෙම.  වකම ස 

a. මපන ෝ්ණය, නිරීක්ෂණය, ගම.යණය, තලත් වර  ක්රෙය,අනුකරණය 

b. ක්රීංා ක්රියාකාරකම්, මම්රීෙ, ගම.යණය, තලත් වර  ක්රෙය,අනුකරණය 

c. ක්රීංා ක්රියාකාරකම්, නිරීක්ෂණය, ගම.යණය, තලත් වර  ක්රෙය,අනුකරණය 

d. ක්රීංා ක්රියාකාරකම්, නිරීක්ෂණය, උත්මත්ජණය, තලත් වර  ක්රෙය,අනුකරණය 

 

6. “නියෙ අධ්යාපන කමේ  ඇ සම ෙ ක්රීංාවයි “  යක  අ හා ඉදිරිපන ත් කරෂන ස අධ්යාපන කයස ක්රීංාම. 

ඇි  අවයයතාවය මපන  සවා දු සම ස 

a. ෙහත්ො ගා සධි 

b. මපෝර ස්  මකෝල්බථයේ 

c. මෙංරිච් ේමරිමබල් 

d. බී. එෙ.් ් කිකථය 

 

7. මපන රපන ාාපක් ාඳහා මගිංකලගිල්ප ාලපලසුම් කිරීමම්ීම මකිාලකා හැරිය යුතු කරුණක් 

ව සම ස 

a. ් ථිර මපන ිපව හා වහපය ාිතව යක්ි ෙත් මපා මගිංකලගිය ුතුරයි 

b.  රුව සස ක්රීංා කිරීෙස හා අධ්යාපන කය පලබීෙස ප්රොණවත් බිම් ප්රොණයක් ි බිය 

ුතුරයි 

c. මුුව බිත්ි  ප්රොණමය ස අවෙ වයමය ස 1/7 වත් ප්රොණයක  ම ිරවල් හා ජම සප ි බිය 

ුතුරයි 

d.  රුව සමේ ාම්පථයණ අවධ්ාකය ගුරුුරෂනයස පබා ගලනීෙ ාඳහා පන  සි  කාෙරය 

ාම්පථයණමය ස ආවරණය කප ුතුරයි 

 

8. ශ්රවක ඌණතා  රුව ස ාඳහා පබාදිය ුතුර අධ්යාපන ක උපන කරණ වනුමේ  

a. මබල් ොධ්යය උපන කරණ 

b. යාරීරික වා්ා උපන කරණ 

c. ශ්රවණාධ්ාරකය 

d. විධිෙත් අධ්යාපන කය 
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තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව  2020 ජකවාරි 

9. මහිඳ ොකසික හා ාොජීය පන රිාරයක් ුරප  රුවාස පලබිය හලකි වනුමේ  

i. විකය කංකිරීම් අව්  ාවපීම  රුවාස සුදුසු හා ගලපමපන ක පන රිදි ම ොිළය ස හා 

ගුරුවරු සමග ස  ඬුවම් පලබීෙස 

ii. නිර සතරමය ස ප්රීි ය, ආරාක්ෂාව, ආ රය හා ිළිතගලනීෙස පක්වක බව  රුවාස 

අවමබෝධ්වීෙස 

iii.  රුව ස එකිමකකාමේ විවිධ් අවයයතාවය ස, රුචිකත්වය ස හා හලසිරීම් 

මත්රුම්ගලනීෙස, ගරුකිරීෙස, ආ රය කිරීෙස හා ිළිතගලනීෙස පක්වීෙස 

iv. එකිමකකා උණුසුම් මපා ආෙ ස්රකය කිරීෙස, තෙ අ හ්  ඉදිරිපන ත් කිරීෙස හා ාෙ 

වය්  කණ්ංායම් ාෙග ාාකච්ඡා පන ලවලත්වීෙස අව්  ා පලබීෙස 

 

a.  i ,ii  ාහ  iii,  b.  ii, iii ාහ iv   c.  i, ii  ාහ iv  d.   iii, iv ාහ i 

 

10. මපන රපන ාාල්  රුවාස ාොජමේ  ීම නිවලරදි මපා හලසිරිය ුතුර ආකාරය හඳු සවාීමෙ ාඳහා 

වංාත් මයෝගය ව සම ස 

a. මාල්පම් මගයක් ාගවිධ්ාකය කප හලක 

b. කත ස රයක් කියාදිය හලක 

c. ප්රාමයෝගික අත් ලකීෙක් උපන මයෝගීකර ගතහලක 

d. කාසයයක් ර   ලක්විය හලක 
 

11. ෂනනිාාමේ ජීවිත කාපය ුරප ඉතාෙ  ශීඝ්ර වථයධ්කයක් සිදුවක, ඉතාෙ තීරණාත්ෙක බපපන ෑෙක් 

කප හලකි අවධියක් මපා ාලපකිය හලක්මක් 

a. වයා අවුරුදු 02 සිස 06  ක්වා කාපය 

b. වයා අවුරුදු 03 සිස 06  ක්වා කාපය 

c. වයා අවුරුදු 01 සිස 06  ක්වා කාපය 

d. උපන මත් සිස වයා අවුරුදු 06  ක්වා කාපය 

 

12. හසුරු කුාපතා වථයධ්කය යනුමව ස අ හ්  කරනුමේ  

a. කං ාසියක් ෙත අඳිකප  හලංය ස වප ඉර දිමේ කුරර වාවිත කරෂන ස කලපීෙස හුරු 

කරවීෙයි 

b.  රුව සමේ ාගඡාකක ඉ සද්රියය ස කාථයයක්ෂෙ මපා වාවිත කිරීෙස උ වු කිරීෙ හා එවා 

පන ාපකයකි ස ුතුරව ාොමයෝජකය කරවීෙයි 

c. ොගය මේශි ක්රියාකාරිත්වය ාඳහා ෙමකෝ ලාපක ක්රියාකාරකම් හා අවයාාය සි 

මය වීෙයි 

d. කියවීෙ, ලිවීෙ, දිවීෙ පන ලනීෙ වලනි ක්රියාකාරකම් ාඳහා ාගඡාණක ඉ සද්රියය ස පුහුණු 

කරවීෙයි 

 

13.  රුවාස තෙ පන රිාරය මත්රුම් ගලනීෙස උපන කාර වක ාහජ ාම්පන ත් වනුමේ  

a. ගම.යණය, ජගගෙත්වය, ාගඡාකකය,හසුරු කුාපතා 

b. හසුරු කුාපතා, ගම.යණය, ප්රශ්නක කිරීෙ, ාගඡාකකය 

c. පන රීක්ෂණ, ජගගෙත්වය, කුුරහපය, හසුරු කුාපතා 

d. කුුරහපය, ජගගෙත්වය, හසුරු කුාපතා, ාගජකකය 
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තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව  2020 ජකවාරි 

14. ගණිත ාගකල්පන  - “ාම්බ සධ්තාවමයි” අනු මකිස්  වනුමේ  

a. මු ල්, ාොකතාවය, ිෂනකෙ හා ාලාඳීෙ 

b. ප්රමේ , ාොකතාවය, ිෂනකෙ හා ාලාඳීෙ  

c. වි කාකෙ, අනු මකිස් , ිෂනකෙ හා ාලාඳීෙ 

d. ිෂනකෙ, අනු මකිස් , ිළිටීන්ෙ, හා ාලාඳීෙ 

 

15. ෙමකෝ ලාපක කුාපතා වථයධ්කයස බපපන ාක ාාධ්ක වනුමේ  

a. ාගම. කය. චිත්ම.ග සුරක්ෂිත වාවය, දිරිගල සවීම්, බුද්ධිෙත් බව 

b. බුද්ධිෙත් බව, පන රිකි ය, චිත්ම.ග සුරක්ෂිත වාවය, ාොජානුමයෝජකය 

c. පන රිකි ය, චිත්ම.ග සුරක්ෂිත වාවය, දිරිගල සවීම්, බුද්ධිෙත් බව 

d. දිරිගල සවීෙ, පන රිකි ය, ාගජකකය, බුද්ධිෙත් බව 

 

16. මවාක් උත්ාවමේ  හා දතමපන ිගගල් උත්ාව අයත්වක ආගම් ම ක ව සම ස 

a.  මබෞද්ධ් ආගෙ හා ක්රි් ි යානි ආගෙ 

b. මබෞද්ධ් ආගෙ හා ි සදු ආගෙ 

c. මබෞද්ධ් ආගෙ හා ඉ් පාම් ආගෙ 

d. මබෞද්ධ් ආගෙ හා කමතෝලික ආගෙ 

 

17. මපන ර පන ාාමල්  රුව සස ් මරෝමබරි මගඩිය බලගි ස පබාීම එය රා විඳික මපා ගුරුවරිය 

උපන ම ්  ීමමෙ ස ඇයස නිරීක්ෂණය කප හලක්මක් 

a.  රුවාමේ මුහුමණ් ඉරිය. මහිඳි ස හදුකාගත හලකිවීෙ 

b. ඇඹුල් රාස ඇල්ෙක් ඇි   රුව ස හඳුකා ගලනීෙස හලකිවීෙ 

c.  රුවාමේ ඉ සද්රිය ාගම.ීම තාවය ිළිතබඳ හඳුකා ගලනීෙස හලකිවීෙ 

d.  රුවාමේ සිුතම් ලාපක හලකියාව ස හඳුකා ගලනීෙස හලකිවීෙ 

 

18. ’’ රුවා අකුරු හඳුකා ගලනීෙ හා කියවීෙ ආරම්ව කිරීෙස මපන ර, ඇා ාොමයෝජකය කිරීමම් 

පුහුණුවීම් පබාීමෙ අතයවයය ම..’’ 

මම් ාඳහා නිථයමද්ය කප හලකි ක්රියාකාරකම් වනුමේ  

a. විවිධ් අකුරුවප ාොක හා අාොක පක්ෂණය ස හඳුකා ගලනීෙ 

b. මපන ිතක ිළුව මපන රලීෙස හඳු සවා ීමෙ හා මපන ිත් පන රි් ාෂන ස පන රිහරකය කිරීෙස පුහුණු 

කරවීෙ 

c.  මපන ිත් පන ත් වාවිතමේ ීම ඇා වමම්  සිස  කුකස හලසිරවීෙස පුහුණු කරවීෙ 

d. කුරර වාවිත කරෂන ස කං ාසි කලපීමම් හා කං ාසි ඉරීමම් අවාා වප මය වීෙ 

 

19. මූලික හලංතප ම කක් ව සම ස 

a. ත්රිමකෝණය හා ිළරෂනංය 

b. රවුෙ හා මගෝපය 

c. ාෙ ලුරරශ්රය හා රවුෙ 

d. ගණකය හා ත්රිමකෝණය 
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20.  ො අපන මයෝජකමේ  ප්රධ්ාක ආකාර වනුමේ  

a. යාරීරික, ලිගගික, ොකසික හා මකිාපකා හලරීෙ ුරලි ස අපන මයෝජකය සස පක් වීෙයි 

b. අධ්යාපන නික, ලිගගික, ොකසික හා මකිාපකා හලරීෙ ුරලි ස අපන මයෝජකයස පක් වීෙයි 

c. ාොජීය, යාරීරික, ලිගගික හා ොකසික ක්රියාකාරකම් ුරලි ස අපන මයෝජකයස පක් වීෙයි 

d. යාරීරික, ලිගගික, අධ්යාත්ෂනක හා මකිාපකා හලරීෙ ුරලි ස අපන මයෝජකයස පක් වීෙයි 

 

21. ාම්වාවය ආරක්ෂණ කයාය ඉදිරිපන ත් කරක පද්මද් 

a. අයිව ස පන ලබ් මපියි 

b. ම  ස ිළයාමේ 

c. සිේෙ ස මෙිමරියිඩ් 

d. මංනියල් මගෝල්ෙ ස 

 

22. විමශ්න් අවයයතා ඇි   රුව ස යනුමව ස හදු සවනු පබ සම ස 

a. නිර සතරමය ස මබමහත් පන ාවිච්චි කරක  රුව සය 

b. යාරීරික මහෝ ොකසික වයමය ස දුථයවපතා ඇි   රුව සය 

c. කර රකාරී මපා හලසිමරෂන ස නිතර  ඩුවම් පබක  රුව සය 

d. කායික දුබපතාවපස පක්ව  රුව සය 

 

23. මපන රපන ාාල් ගුරුවරියමේ වගකීෙ ව සම ස 

a.  රුවාස මහිදි ස කියවීෙස හා ලිවීෙස ඉගල සවීෙ 

b.  රුවාමේ  ක්ෂතා හා දුබපතා වසහාමගක නිසි ෙ ස මයිමු කිරීෙ 

c. ගණ ස කිරීෙ හා අකුරු හදුකා ගලනීෙස උ වු කිරීෙ 

d. ම ොිළය අවයයතාවපස ඇහුම්කම් ීමෙ හා වවා ඉුව කිරීෙස කසුතුර කිරීෙ 

 

24. මපන රපන ාාල්  රුවාමේ කායික වථයධ්කය මකමරි බපපන ාක ප්රධ්ාක ාාධ්ක ව සම ස 

a. ආරය, පන රිාරය, මපන ෝ්ණය, නිමරෝගි බව 

b. ආ රය, පන රිාරය, ආරක්ෂාව, මපන ෝ්ණය 

c. මපන ෝ්ණය, පන රිාරය, නිමරෝගී බව, වයායාෙ 

d. රැකවරණය, නිමරෝගී බව, වයායාෙ, පන රිාරය 

 

25. අඩු කායික චිත්ත ම.ග ව සම ස 

a. ල සං බව 

b. මුර සඩු බව 

c. ඇඩීෙ 

d. ඉදිරිපන ත් මකිවීෙ 

 

26.  රුව සමේ ඇමාි බිමසිට්   Betote) පපන  ඇි  ව සම ස කුෙක විසෂන ස ඌණතාවය 

මේුරමව ස  

a. විසෂන ස A 

b. විසෂන ස B 

c. විසෂන ස C 

d. විසෂන ස D 
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27. මක්රෝෂියෝමයෝක  Kaushiyoker) තත්ත්වය ඇි ව සම ස කුෙක මපන ෝ්ක ඌණතාවය මේුරමව ස  

a. කාමබෝහයිමේට 

b. මප්රෝටීන් ස 

c. මම් ය 

d. ඛනිජ පවණ 

 

28. ‘ාල වුක කුාගි සක’ ඇි  ව සම ස කුෙක මේුරව ෙත  

a. විසෂන ස ඌණතාවය ෙත 

b. ඛනිජ පවණ ඌණතාවය ෙත 

c. කාමබෝහයිමේට ඌණතාවය ෙත 

d. ලිිළං ඌණතාවය ෙත 

 

29. ම  ස ිළයාමේ ා හ ස කරක මූලික අවධි 4 නිවලරදිව  ක්වා ඇත්මත් 

a. මපන ර ක්රියාකාරී අවධිය, ඉ සද්රීය ලාපක අවධිය, විධිෙත් ක්රියාකාරී අවධිය හා ාගුතක්ත 

ක්රියාකාරී අවධිය 

b. ාගුතක්ත ක්රියාකාරී අවධිය, ඉ සද්රීය ලාපක අවධිය, මපන ර ක්රියාකාරී අවධිය හා විධිෙත් 

ක්රියාකාරී අවධිය 

c. ඉ සද්රීය ලාපක අවධිය, මපන ර ක්රියාකාරී අවධිය, ාගුතක්ත ක්රියාකාරී අවධිය හා විධිෙත් 

ක්රියාකාරී අවධිය 

d. මපන ර ක්රියාකාරී අවධිය, ාගුතක්ත ක්රියාකාරී අවධිය, ඉ සද්රීය ලාපක අවධිය හා විධිෙත් 

ක්රියාකාරී අවධිය 

 

30. ොරියා මෙි සි මාෝරි ක්රෙමේ ීම ් පන ථය්ය විමේ කය හදු සවාීමෙස උපන මයෝගී කරගනු පලබමේ  

ෂන ස කුෙක ක්රෙම. ය  

a. මරෝා කුුවක 

b. කලබලි ප්රමේලිකා 

c. වලලි මකි  අකුරු 

d. ි ර රාමු 

          පකුණු    30 = 30) 
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2 මකිටා 

 

පන ළමු  ප්රශ්කය ඇතුළුව ප්රශ්ක 0කකට ිලිතතුරු ාපන ය සක 

 

1. වයා අවුරුදු 4 – 5 වය්  කාණ්ංමේ   රුව සස සු   ිළිතබඳව දික 5 ක් ුරපීම ඉගල සවීෙ ාඳහා 

පන ාංම් ාලපසුම් 5ක් ාක්  කර සක.                                        (පකුණු 5x3=15) 

 

 

2. i) මපන රපන ාාල් අධ්යාපන කමේ ීම ඉමගනුම් පන රිාරය වංා වල ගත් ව සම ස ඇයි?          (පකුණු 3) 

ii) මපන රපන ාාල් අධ්යාපන කමේ ීම ඉමගනුම් පන රිාරමේ  ඇි  වල ගත් කෙ ිළිතබඳව අවධ්ාරකය 

කර ඇි  අධ්යාපන ක/ෙමකෝ වි යාඥයියි ස ම ම මකකු ාඳහ ස කර සක.                   (පකුණු 2) 

iii) එෙ ෙතය ස 02 මකි මය ස පන ලහලදිලි කර සක.                                                           (පකුණු 6) 

       

 

3. i) ම  ස ිළයාමේස අනුව ාගකල්පන  ාගවථයධ්කමේ  අදියරය ස 3 මෙිකවා ?                    (පකුණු 3) 

           

ii) අවුරුදු 3 – 4 වය්  කාණ්ංමේ   රුව සස හලංතප ඉහත අදියරය ස යසමත් ඉගල සවීෙ 

ාඳහා සුදුසු ක්රියාකාරකම් කාණ්ංයක් ාක්  කරක ආකාරය වි් තර කර සක.  (පකුණු 

8) 

 

4. i) ෙ ස මපන ෝ්ණය යනු කුෙක් ?                (පකුණු 2) 

 

ii) ඔබමේ පන  සි මේ  ෙ ස මපන ෝ්ණ  රුව ස සිටීන්කම් ඔවු ස හඳුකාග සම ස මකම්  ?  

        (පකුණු 3) 

 

iii) මපන රපන ාාල්  රුව ස අතර ෙ ස මපන ෝ්ණය දුරලීෙ ාඳහා මපන රපන ාාල් ගුරුවරියක වයමය ස 

ඔබස ගතහලකි ක්රියාොථයග 3 ාඳහ ස කර සක.            (පකුණු 6) 

 

 

5.  i) මපන රපන ාාල්  රුව සමේ පන ාරිාරික පන විත්රතාවය යනුමව ස අ හ්  කරනුමේ  කුෙක් ?  

        (පකුණු 3) 

ii) මෙය මපන රපන ාාල්  රුව සස වල ගත් ව සම ස මකම්  ?            (පකුණු 3) 

 

iii) මෙය  රුව ස ුරප ජනිත කරවීමම් ීම වල ගත් ම. යයි ඔබ අ හ්  කරක ප්රධ්ාක කරුණු 

මෙිකවා ?                  (පකුණු 5) 
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6. i) චිත්තම.ග යනුමව ස අ හ්  කරනුමේ  කුෙක් ?  ?             (පකුණු 2) 
 

ii) ශුවවාීම චිත්තම.ග හා අශුවවාීම චිත්තම.ග මවකමවකෙ  ක්ව සක. ?          (පකුණු 4) 
 

iii) මපන රපන ාාල් ගුරුවරියස සිසු සමේ චිත්තම.ග ාක්  කපුතුර ව සම ස ඇයි?           (පකුණු 5) 

 

 

7. i)  ො අධ්යයක ශිල්ිළ ක්රෙ 4 ක් ාඳහ ස කර සක.             (පකුණු 4) 

 

ii) ෂන ස එක් ශිල්ිළක්රෙයක් ඔබ පන ගි මේ  සිසුවකු අධ්යකය ාඳහා මයි ාගත හලකි අ ස ෙ 

වි් තර කර සක.                 (පකුණු 7) 

 


