
�පෙ�� ���   2022 අෙ��� 
තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව   Page 1 of 7 
 

තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

�පෙ�� ��� 

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශන් වලට ���� සපය�න.  
 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල , � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� 

වඩා� ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 
 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශ්නය සඳහා � ඇ� කව අ���, ඔබ  ෙත�රාග� 

උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 07 � අඩං� ෙ�. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 
1. ��න ලද මස්වල ��ලභ ෙප�ෂ� පදා�ථය ව�ෙ�; 

a) ෙ�දය  

b) ෙ����  

c) �ට��  

d) කාෙබ�හ� ෙ�� 
 

2. නැ�� එළව� හා පල�� �ළ�ගැ�ෙ�� �ධාන වශෙය� සැල��ම� �ය�� සාධක ෙදක� ව�ෙ�; 

a) �ණා�මකභාවය හා �මාණය 

b) �ණා�මකභාවය හා ව�ණය 

c) �මාණය හා ස්වභාවය 

d) ෙභ��ක ෙප�ම සහ ස්වභාවය 
 

3. ස්ෙ�� (Steak) මස්ව�ග �� (Grill) කර ��ෙ�� Rare ත��වයට අ��ල ව�ෙ�;   

a) �ටත �� ඇ�ලත ලා ෙ� පාට ��ම 

b) �ටත �� ඇ�ලත ෙ� පාට ��ම  

c) �ටත හා ඇ�ලත මනාව �� ��ම  

d) �ටත හා ඇ�ලත ෙ� පාට නැ�ව ��ම  
 

4. �ධාන �ෙ�ස් (Glaze) ව�ග ගණන ව�ෙ�; 

a) එක�  

b) ෙදක� 

c) �න� 

d) හතර� 
 

5. �� ආහාර ��ගැ��මට ෙපර තබාගත �� සඳහා උෂ්ණ�ව පරාසය ව�ෙ�; 

a) 440C - 660C 

b) 450C - 600C 

c) 600C - 1000C  

d) 650C - 720C  
 

6. ෙඩ� �ෙ�ස් (Demi-glace) ව�� සාද� ලබන අ� ෙස�ස් එක� ව�ෙ�; 

a) ෙක��ෙ�� ෙස�ස්  

b) ටාටා ෙස�ස්  

c) ෙර�බ� ෙස�ස්  

d) �ස් ෙස�ස්   

�ය�ම ��ක� ඇ��� 

�����
����

��
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7. මැස�වා� (Macedonia) �මයට කැ�මට වඩා� ��� ව�ෙ�;  

a) කැර� හා ෙද�  

b) කැර� හා ගස්ල�  

c) ඉ�� හා ����  

d) ගස්ල� හා ෙග� �ෙක�ළ  
 

8. ඩා�� Darne මා� කැ�ෙ� එ� �මය� �ස්තර කර�ෙ�; 

a) මා�ව�ෙ� ශ�රෙ� ක� ඉව� කර ග� ෙප�ත�  

b) �ශාල මා�ව�ෙ� හරස ්අතට කපා ග� ෙප�ත�  

c) ර�� මා�ව�ෙ� ක�� සමග හරස ්ෙප�ත�  

d) පැත� මා�ව�ෙ� ක�� සමග හරස ්ෙප�ත�  
 

9. ��කළ පළ�� �වෘතකළ ප�ගබඩාකළ �� ස්ථානය ව�ෙ�; 

a) �ය� ගබඩාවක 

b) කාමර උෂ්ණ�වෙ�� 

c) උ��� හා ෙත� ස්ථානයක 

d) �තාගාරෙ� (Chiller) 
 

10. ආහාර ��ම සඳහා ෙය�දාගැෙනන අ��ව�වල ව�ධනය වන බැ���යාව� වන ස්ටැ�ෙල�ෙක�කස් 

(Staphylococcus) �නාශ කළ හැ�ෙ�;  

a) අ��තකරණය (Freezing) 

b) �තකරණය (Chilling to 0°C - 4°C) 

c) අ�ක උ��ෙම� (Heating to 100°C) 

d) �ෂ�ජ නාශක ෙය�දා (Detergents) 
 

11. සංචාරක ෙහ�ටලයක All inclusive (AI) �මෙ�දය ය�;  

a) ආහාර ෙ�� �න සමඟ �ෙ��යව �ෂ්පාදනය කරන ලද ම�පැ� ව�ග හා �ය�ම පැ� �ම 

ව�ග  

b) ආහාර ෙ�� �න සමඟ ෙක� ආහාර හා �ෙ��යව �ෂ්පාදනය කරන ලද ම�පැ� ව�ග හා 

�ය�ම පැ� �ම ව�ග  

c) ආහාර ෙ�� �න සමඟ ෙක� ආහාර හා ෙ��යව �ෂ්පාදනය කරන ලද ම�පැ� ව�ග හා 

�ය�ම පැ� �ම ව�ග  

d) ආහාර ෙ�� �න සමඟ ෙක� ආහාර හා ෙ��යව �ෂ්පාදනය කරන ලද ම�පැ� ව�ග  
 

12. ත��� �ක� (Tandoori chicken) සාද� ලබ�ෙ�;  

a) තැ� �ෙම� 

b) �� ��ෙම� 

c) බැ�ෙම�  

d) අව� (oven) ��ෙම�  
 

13. �ෙල�ෙ�� (Cloute) අඩං� අ��ව� ෙදක� ව�ෙ� 

a) කරා�නැ� (Clove)  හා  ත�� (Thyme)  

b) කරා�නැ� (Clove) හා ෙ� �ෆ් (Bay leaf) 

c) කරා�නැ� (Clove) හා බැ�� (Basil) 

d) කරා�නැ� (Clove) හා ඔ�ගාෙන� (Oregano) 
 

14. ෙට�ටස් (Trotters) අය� ව�ෙ� �මන ස��වයාටද  ?  

a) හරකා 

b) බැට�වා 

c) ��ලා 

d) ඌරා  

�����
����
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15. ෙහ��� ෙප�� කරග� අල භා�තා කර� ලබන ආහාර ව�ග ව�ෙ�;  

a) ෙර�ස්� ෙප�ටෑෙට� 

b) පාස්� ෙප�ටෑෙට�  

c) ඩචස් ෙප�ටෑෙට�  

d) මෑෂ ්ෙප�ටෑෙට�  

 

16. ෙ��� ෙක��ෙ�� (Prawn cocktail) සදහා භා�තා කරන �ධාන අ��ව�ය ව�ෙ�;  

a) මෙය�ෙ�ස් ෙස�ස ්

b) Worcestershire ෙස�ස්  

c) ත�කා� ෙකච� 

d) ඔ�ස්ට� ෙස�ස ්

 

17. “A” ව�ගෙ� ��න� ඇ�ව�ෙ�; 

a) ෙක�ළ, වැරහැ�, දර හා කා�ෙබ�� �� ගැ�ෙම� 

b) ෙක�ළ, කා�ෙබ��, ෙල�හ හා �ලාස්��ව�ග �� ගැ�ෙම� 

c) ෙක�ළ, වැරහැ�, කා�ෙබ�� හා �ලාස්�� �� ගැ�ෙම� 

d) ෙක�ළ, කා�ෙබ��, ඉෙල��� හා ෙත� �� ගැ�ෙම� 

 

18. ඉතා� ජා�ක��ෙ� ජා�ක �� ව�ගය ව�ෙ�;   

a) ෙට�මැෙට� ��      

b) ෙක��ස� �� 

c) ෙට�ලගන�� ��  

d) ��ස්ෙට�� �� 

     

19. පැස්ටා කාෙබ�නාරා (Pasta Kabonara) �මන රටකට අය� කෑම�ද? 

a) අ�කාව 

b) ඉතා� 

c) ඇම�කාවය 

d) නව�ල�තය 
 

20. පළ�� ෙහ� පළ�� �ෂ පා� ෙහ� Toast පා�, ��තර, බට�, ජෑ�, ෙ� ෙහ� ෙක�� සම�� යන 

උදෑසන ආහාර ෙ�ල ව�ෙ�; 

a) ඇම�ක� ආහාර ෙ�ල (American breakfast)  

b) � ලංක� ආහාර ෙ�ල (Sri Lankan breakfast)  

c) ඉං�� ආහාර ෙ�ල (English breakfast) 

d) ෙක���ෙන�ට� ආහාර ෙ�ල (Continental breakfast)  
 

21. ඉ��යා� ආහාර ��ෙ�� බ�ල ෙලස ෙය�දා ග�නා අ��ව� ව�ෙ�; 

a) ෙප��ෙත� හා පා� �� 

b) ඔ�� ෙත� හා පා� �� 

c) එළ� ෙත� හා උ� �� 

d) ෙස�යා ෙත�  හා ආටා �� 

 

22. Western Herbs ගණයට අය� ව�ෙ�; 

a) පාස්� / සැ�ද� / ෙලම� �ාස්  

b) පාස්� / ත�� /සැ��� 

c) ෙලම� �ාස් / පාස්� / බැ��  

d) සැ�ද� /ෙලම� �ාස් / පාස්� 

 

�����
����
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23. � (Roux) එක� සෑ�මට අවශ� අ��ව� ව�ෙ�; 

a) සමාන �මාණෙය� ෙ�දය හා හා� ��  

b) සමාන �මාණෙය� ෙ�දය හා ��� �� 

c) සමාන �මාණෙය� ෙ�දය හා �ර�ක� ��  

d) සමාන �මාණෙය� ෙ�දය හා ඉ�� �� 

 

24. කැ�ය(�) (Cavirar) ය�;  

a) අ��පස� 

b) සැ��� එක� 

c) ස්නැ� එක� 

d) මා� ��තර 
 

25. බාබ�� (barbeque) �මෙ�� ආහාර සකස� ලබ�ෙ�;  

a) �� (grill) ��ම ම��      

b) තැ��ම (boil) ම�� 

c) ��ස්�ම (burn)ම�� 

d) අව� (Oven) ��ම ම�� 

 

26. ෙප��� (Poaching) ��ම ය�; 

a) ජලය නටන අවසථාෙ� ආහාර �ස ගැ�ම 

b) ගැ�� ෙතෙ� බැද ගැ�ම. 

c) �මාලෙය� තැ��ම. 

d) ජලය නැ�මට ආස�න අවස්ථාෙ� �ස ගැ�ම 

 

27. ෙක��ස්ෙල� (Coleslaw) සලාද සදහා එලව� කපන �මය ව�ෙ�;  

a) බෲ�වාස ්(Brunoises) 

b) මැස�වා� (Macédoine) 

c) ��ය� (Julienne) 

d) ජා���ය� (Jardinières) 

 

28. ෙ��� (Dressing) එක� ය�; 

a) සලාද ව�ගය සදහා භා�තා කරන �නා��  

b) සලාද ව�ගය සදහා භා�තා කරන වැස්ම�  

c) සලාද ව�ගය සදහා භා�තා කරන �� හා ග���ස්  

d) සලාද ව�ගය සදහා භා�තා කරන ෙස�ස් එක�  

 

29. ��තැ�ෙග� අවට ප�සරෙ� ප��තාවය සදහා බලපාන �ධාන ක�� ව�ෙ�;  

a) ��� වාතා�ය හා ආෙල�කය  

b) ෙස�දන ස්ථානය හා �නපතා නෑම 

c) කසල ඉව� ��ම හා අ�ෙස��ම  

d) ��� වාතා�ය හා �නපතා නෑම 

 

30. �ම� (Simmer) ය�; 

a) පද� ��ම 

b) මඳ ��ෙ� තැ��ම 

c) ��� ගෑම 

d) ෙපරා ගැ�ම 
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31.  ආහාර ��ම සඳහා භා�තාකරන අ��ව� ගබඩා ��ෙ�� හා ��� ��ෙ��;  

a) ��� ෙගෙනන දෑ ප�ව ��� කල ��ය 

b) ��� ෙගෙනන දෑ ��� ��� කල ��ය 

c) අද ෙගෙනන දෑ අදම ��� ��ම 

d) �ය�ල කලවෙ� ��� කල ��ය 

 

32. ෙහ�ටලයක �ධාන ෙදපා�තෙ��� හතර (04) ව�ෙ�; 

a) Maintenance / Accounts / Supply / Repair Department       

b) Housekeeping / Front office /Repair/Accounts      

c) Front Office/Kitchen/Restaurant & Bar/House Keeping    

d) Restaurant and Bar / Kitchen / front office / Accounts Departments  

  

33.  ��න� ඇ��මට බලපාන �ධාන සාධක �න� ව�ෙ�; 

a) ඔ��ජ�/�� ���/දහන ෙප�ෂක 

b) න��ජ� / හ��ජ� / කාබ� 

c) ෙත� ව�ග/න��ජ� /හ��ජ� 
d) මැ���ය� / ස�ෙ�� / කාබ� 

 

34. �� පැහැෙය� ද�වන Chopping board එක භා�තා කර�ෙ�; 

a) එළව� කැ�ම සදහා 

b) ෙ�ක� ආහාර සදහා 

c) මා� කැ�ම සඳහා 

d) පළ�� කැ�ම සදහා 

 

35. � ලංකාව �ල ආහාරවල �ණා�මක ත�වය ��බද ලබා ෙදන ��� සහ�කය ව�ෙ�; 

a) HACCP 

b) SLS 

c) ආහාර තා�ෂණ සහ�කය 

d) ආහාර ���� ��ෙ� සහ�කය 

 

36. ��තැ�ෙග� ඇ�වන �ඩා ගෑස් ��න� �ෂ�කව �මා කර�ෙ�; 

a) �� �ලැ�ක� �ව 

b) ජලය  

c) කාබ�ඩෙය��ස�� 

d) වැ�  

 

37. ම�ෙ��ෙ�� ��ෙ� �මෙ� ඇ� වා�ය� ෙන�ව�ෙ�;  

a) කාලය හා �මය ඉ���ම  

b) ෙබ�ෙහ� භාජන ව�ග ෙමය �ළට දැ�ය හැක  

c) සමහර ආහාර �ස ගැ�මට ඇ� හැ�යාව අ�ය  

d) ��� ආහාර ර� ��ම පහ�ය  

 

38. කැර� හ�වා අ��පස (Carrot Halva desserts) අය� රට ව�ෙ�;  

a) ජපානය 

b) ඉ��යාව 

c) �නය 

d) මාල�ව�න  

 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


�පෙ�� ���   2022 අෙ��� 
තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව   Page 6 of 7 
 

39. ��තැ�ෙග� ��ධ � අ��ව� ගබඩා ��ෙ�� සැල��ලට ගත�� සාධක ව�ෙ�; 

a) උෂ්ණ�වය, වාතා�ය, ස�පාර�ෂාව හා pH අගය� 

b) උෂ්ණ�වය, වාතනය, ස�පාර�ෂාව හා ජල ම�ටම� 

c) උෂ්ණ�වය, වාතනය, ස�පාර�ෂාව හා pH අගය� 

d) උෂ්ණ�වය, වාතා�ය, ස�පාර�ෂාව හා ජල ම�ටම� 

 

40. �� හා ග���ස් ෙය�දා පද� කල �� මත දවටා ප�ව  ��තර හා පා��� මත තවරා බැ�මට �දාන� 

කර ග�නා �මය ව�ෙ�;  

a) � (Roux) 

b) පෙ� (Pane) 

c) ෙස�ෙ� (Saute) 

d) ෙට�� (Terrine) 

 

41. ෙ��ය ආහාර සදහා ෙය�දා ගැෙනන උ�කර ගැ�ෙ� �ව�ය� ව�ෙ�; 

a) Roux       

b) ෙප���� 

c) ෙක�� ෆ්ලව�      

d) ත�කා� 

 

42. �� Rice �මන රටකට අය�ද ? 

a) � ලංකාව 

b) ජපානය 

c) ඉ��යාව 

d) ඉතා�ය 

 

43. Tandoori න� ජන�ය ��ෙ� �මය �මන රටකට ආෙ��කද? 

a) මාල�ව�න 

b) මැඩගස්කරය 

c) ඉ��යාව 

d) ඉරානය 

 

44. “Food Thermometer” භා�තා ��මට වඩා� ��� ව�ෙ�; 

a) උ��� ආහාර වල උෂ්ණ�වය මැ�ම සඳහා  

b) මස් හා මා� �ය�ත උෂ්ණ�වයට �� ඇ�දැ� බැ�ම  

c) ආහාර නර�ෙන�� තබා ගැ�ම සඳහා 

d) �ය� ආහාරවල උෂ්ණ�වය මැ�ම සඳහා 

 

45. ත��වෙය� උසස් මස් ව�ග අෙල�කරන රටව� ව�ෙ�; 

a) ඕස්ෙ��යාව, නව�ල�තය 

b) නව�ල�තය, ��ලය 

c) ඕස්ෙ��යාව, ��ලය 

d) නව�ල�තය, අ�කාව 

 

46. ක � ස�ත මා�වල බ�ලව අඩං�ව�ෙ�; 

a) ෙ���� 

b) ෙ�දය 

c) කැ��ය� 

d) යකඩ 
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47. ��� ෙෂ�� (Milk shake) සැ�ෙ�� භා�තාකරන රසකාරක ව�ෙ�; 

a) වැ�ලා පැ�රස කාරකය (Vanilla Sweetener)  

b) ෂ�බ� �ර� (Sherbet Syrup) 

c) ආම�� රසකාරකය (Almond Flavor) 

d) ෆැ�ටා (Fanta) 

 

48. ෙක��ය� �� ��ෙ� අ�පාතය ව�ෙ�; 

a) 2 :5 

b) 2 :9 

c) 10 :1 

d) 1 :7 

 

49. �තකළ ෙ� (Ice Tea) සැක�ෙ�� භා�තාකරන නැ�� ඖෂ�ය (Fresh Herbs) අ��ව�ය� ව�ෙ�;  

a) පාස්� 

b) සැ�ද� 

c) ��� ෙක�ළ 

d) බැ�� 

 

50. ඇප� �ස් සැ�ෙ�� ව�ණය රඳවාගැ�ම සඳහා එ�කළ හැ� �ව�ය� ව�ෙ�; 

a) �� 

b) ෙද� �ෂ 

c) අ�ස් ව�ර 

d) උ� ව�ර 

 

 

(01 x 50 = ල�� 50) 
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

�පෙ�� ��� 

                ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්
 පළ� (01) �ශ්නය ඇ��ව �ශ්න පහකට (05) ���� සපය�න. (පළ� (01) �ශ්නය අ�වා�ය වන 

අතර ���� ලබා�ය �� �� �ශ්න ගණන පහ� (05) �ය ��ය). 
 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���� සැප�ම සඳහා, �ශ්න ප�ෙ� � ඇ�  ඉඩ භා�තා කර�න. 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 06 � අඩං� ෙ�. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 
1.  

a) ඉහත �ප සටහ�� ෙප�වා ඇ� ස��වයාෙ� ෙක�ටස් න� කර�න           (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 4  

2 
 5  

3 
 6  

 

b) හර� මස් ��ෙ� �ම පහ� (05) � න� කර, එම ��ෙ� �ම ෙක�ෙය� �ස්තර කර�න.                       

(ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 
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2.  

a) සංචාරක ෙහ�ටලයක සං�ධානා�මක �ෂ්පාදන ��තැ�ෙගයක (Organization of a production 
Kitchen) �ධාන අංග න� කර, එම අංශ ව�� ��වන ෙස�වාව ෙක�ෙය� පැහැ�� කර�න.  
                        (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) එම ��තැ�ෙග� ෙස�වය කරන කා�යය ම�ඩලය �ලතල ෙබ�� අ�ව කැම� ව�ව� ආ�තව 
ෙක�ෙය�පැහැ�� කර�න.                

(ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. �ෙ�ශ රට�� � ලංකාෙ� සංචරක ෙහ�ටලයකට ත�ණ �වල� පැ�ෙ�. �වා ආහාර ගැ�ෙ�� 

��ඳ හර� මස් හා ඌ� මස් පමණ� ආසා��කතාවෙය� ෙපෙළ�. ස්වා�යා ඉ��ය ජා�කෙය� වන 

අතර ඉ��ය ආහාර සඳහා වඩා� ��ක�වය� ද�ව�. 

a) ඉහත සඳහ� �වල සඳහා ��� කෑම ව�ෙට��ව� (Menu) එක� �ය�න.        (ල�� 05) 
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b) ඔබ �යන ලද ෙම� (Menu) එෙක� සඳහ� එ� එ� කෑම ව�ගය ��මට ෙහ�� එක බැ�� 
�ය�න.                 (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

a) ස්ෙට�� එක� සැ�ෙ�� ��පැ�ය �� ක�� පහ� ද�ව�න              (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ස්ෙට��ස් (Stocks) ව��කරණය ව�ව� ආ�තව ෙක�ෙය� පැහැ�� කර�න.             
(ල�� 05) 
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5.  

a) ෙස�ස් ව��කරණය ව�ව�� පැහැ�� කර�න.              (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ��� ෙස�ස් එෙක� අ��ව� සහ සාදන �මය �ස්තරා�මකව පැහැ�� කර�න.         (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

a) මා� කැ�ෙ� �ධාන �ම 05 � �ප සටහ� ස�තව ෙවන ෙවනම න� කර�න.           (ල�� 05) 
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b) මා� ව��කරණය ව�ව�� පැහැ�� කර�න.               (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

a) ��� වචනය සමඟ අදාළ වාක� ඛ�ඩය ගලප�න.           (ල�� 2.5) 

වචනය �වැර� ���ර 

දැ�ෙවන ඉං�� 

අ�ෂරය �ය�න 

වාක� ඛ�ඩය 

1. ජලය  A. පා��� ජලය සමඟ �� ��ෙම� සෑෙදන 

ෙ���� 

2. ෙද�  B. ගැ�� ෙහ� ෙන�ගැ�� ෙත� මත ��� 

පැහැයට කෑම ��න �මය 

3. ��ට� (Gluten)  C. �� ව�ග සැර�ම සඳහා උපෙය�� කර ග� 

4. ෙ�සෑ� (Paysanne)  D. ��� අ�ලය 

5. �ෙස�ල� (Rissoler)  E. ව�ග�, ��� 

6. කෲෙට�� (Croutons)  F. ආහාර උ���ව තබන උපකරණය 

7. ඔෆ� (Offal)  G. ෙක�� ව�ගය� 

8. ෙබ�මා� (Bain marie)  H. ��රෙ� සා��ණය පව�වා ගැ�ම 

9. මෑෂ්� (Mashed)  I. ��ධ හැඩයට කපාග� එළව� 

10. කැප�ෙන� 

(Cappuccino) 

 J. අල ත�බා ෙහ��� ෙප�� කර ගැ�ම 
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b) ජාත��තර �පෙ�දෙ� �මට ග�නා ෙ� ව�ග [Type of tea]පහ� න� කර�න.       (ල�� 2.5) 

 

 

 

 

 

c) පහත වාක� සඳහා හ� ෙහ� වැර� ල�ණ ෙය�ද�න.             (ල�� 2.5) 

1. ෙ����� [Broiling] ය� සැලම�ඩ� එක මත තබා ��ම� 
 

2. සෙ� හා� හා උනද� භා�තා කර සාද� 
 

3. ආහාරයක ප���ණ බව ඇ���මට සළාද එ� කළ ��ය 
 

4. එලව� ස්ෙට�� එක� තැ��මට �නා� �හ� ගත ෙ� 
 

5. ෙක��ය� අ� සා��ත �ෂ �ම� ෙන�ෙ� 
 

 

 

d) ��තැ�ෙග� භා�තා කරන Garbage binsවල න� ව�ණ ස�තව පැහැ�� කර�න.       

(ල�� 2.5) 
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