
සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 
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1. අංක (i) සිට (x) තෙක් ඇති ප්රශ්න වලට තකටි පිළිතුරු ලියන්න. 

i. ප්හෙ දී ඇති වචන වල ස්වර හා වයංජන තවන්කර ලියන්න. 

අ. තකෞතුක   ආ. ශ්රමිකයා 

ii. ප්හෙ සඳහන් වාකයතේ ඇතුළත් ෙද්ධික ප්ද තදකක් උපුටා ලියන්න. 

“පුරාෙනතේ විසූ අජාසත් රජතුමා ප්ාපිෂ්ඨ රතජකි” 

iii. ප්හෙ සඳහන් ප්ද විසන්ි තකාට ලියන්න. 

   අ. අෙයවශ්ය  ආ. මංමුලා 

iv. ප්හෙ සඳහන් (අ.) සහ (ආ.) යටතත් දුක්තවන අදහස්වලට ගුළතප්න ෙනිප්දය බුගින් 

ලියන්න. 

   අ. සහමුලින්ම උපුටා දුමීම. 

   ආ. හිස සුන් මළකඳ. 

v. ප්හෙ සඳහන් වාකයතයහි ප්වතින සතොස් වචන තදක හඳුනාතගන ඒම වචන තදක 

ප්මණක් නිතොස් කර ලියන්න. 

“ සිංහල භාෂාව හා සාහිෙය ෙරඟාවලිතයහි සමස්ෙ ලංකා මට්ටතේ ජයගරහනයන් ලබා 

ගුනීමට අප් ප්ාසල සමත් විය.” 

vi. ප්හෙ සඳහන් වාකයතයහි සතොස් ෙුන් ඇතොත් නිතොස් කර නුවෙ ලියන්න. 

 අ. මම විභාගතයන් සමත් තවති’යි මව සිතුවා ය. 

 ආ. අප්රාධ මුඬලීම සඳහා තප්ාලිස් නිලධාරීහු මහජන සහාය ලබාගෙ යුතුය. 

vii. ප්හෙ සඳහා (අ.) සහ (ආ.) තකාටස් වල ඒම කර්ම කාරක වාකය තදක කර්ෙෘකාරකයට 

ලියන්න. 

 අ. විදුහල්ප්තිතුමා විසින් සේභාවනීය ආදිශිෂයතයෝ සභාවට හඳුන්වා තදනු ලබත්. 

 ආ. අරිතසන් අහුබුදු සූරීන් විසින් වසන්ෙ සමය ප්ද්ය ප්න්තිය රචනා කරන ලදී. 

viii. ප්හෙ සඳහන් වාකයතේ ඇතුලත් උප්සර්ග ප්ද තදකක් තෙෝරා ලියන්න. 

“විතද්ධශීය ශ්රමය ලුබුණතහාත් රතට් සංවර්ධන කාර්යය අති මහත් වනු ඇෙ.” 

ix. ප්හෙ සඳහන් (අ.) සහ (ආ.) තකාටස් වල ප්ළමු වචනය සමඟ තදවන වචනතේ 

තනාගුලපීමක් ඇෙ. වඩාත් ගුළතප්න තස් ප්ළමු වචනය තහෝ තදවුනි වචනය සකස් කර 

ලියන්න. 

අ. තිරස්ීන සො  ආ. ඉන්රනීල මානිකයය 

x. කමත් බතසහි තයතදන ප්හෙ සඳහන් වචන වලින් කියුතවන අර්ථය ලියන්න. 

අ. තගායියාව    ආ. තකාටන්නාව 
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2. ප්හෙ දුක්තවන තේදය කියවා අසා ඇති ප්රශ්න වලට තකටි පිළිතුරු සප්යන්න. 
 
තලෝකතේ තබාතහෝ රටවල් හා සුසඳීතේ දී අප් රතටහි විදුලි ඒකකයක මිළ අික අගයකි. එබුවින් 
ආතයෝජකතයෝ ආතයෝජනයට මුළිකමක් දක්වති. ශීර ලංකාතේ දදනික විදුලිබල ප්රිතභෝජනය තමගා 
තවාට් 2000 ප්මණ තේ. වසතර් වුඩි කාලයකදී එයින් වුඩි ප්රතිශ්ෙයක් නිප්දවනුතේ ොප් බලාගාර 
මගිනි. ගල් අඟුරු, තෙල් යන කුමන ආකාරතයන් කිියාකළ ද ඉදිරි වසර කීප්ය තුළ දී මිළ ඉහල 
යාම, තෙල් නිි අවසන් වීම කරුණු නිසා එම බලාගාර මෙ ප්ුවුත්ම රටට විශ්ාල අවොනමකි. 
ශීර ලංකාව කුඩා රටක් වුව ද ජනගහනය ඉො ඉහළ නිසා බලාගාර ආකෘතිතයන් බලශ්ක්ති 
අර්බුදයට එක් තහාඳ විසඳුමක් විය හුක්තක් නයෂ්ටික බලාගාරයි. එතහත් නයෂ්ටික බලාගාරයක් 
අත්කර ගුනීමට අප් රතටහි ජනොවතේ සහ ප්ාලකයන්තේ අවතබෝධය, ආකල්ප්, කුප්වීම සහ 
ශ්ක්තිය ෙවමත් ප්රමාණවත් ෙුනක නුෙ. එම නිසා තවනත් විකල්ප් තකතරහි තයාමුවීම ඉො වුදගත් 
තේ. 
 
වසරකට ප්ෘථිවියට ලුතබන සූර්ය ශ්ක්තිය තටරාතවාට් 173000 ප්මණ තේ. එය මානව අවශ්යොව 
තමන් 10000 ගුණයකි. එම නිසා ප්රිසර සාධක වුනි සියලු කරුණු සුලකිල්ලට ගෙ විට මුළු 
තලෝකය ම තයාමුවිය යුතු ප්රධානෙම බලශ්ක්ති ප්රභවය විය යුත්තත් සූර්ය ශ්ක්තියයි. සූර්ය ප්ුනල 
වයාප්ෘති මගින් ද අනාගෙතේ විශ්ාල ප්ාරිසරික ගුටලු මතුවන්නට ඉඩ ඇෙ. මන්ද තේවා ඉවත් 
කරන විට එය විසල් ගුටලුවකට මග ප්ාදන බුවිනි. එම නිසා දුනටමත් සූර්ය ප්ුනල සවිකරන හා 
ඒවා තමරටට තගන්වන ආයෙන ඒවා බුහුර කරන ආකාරය පිළිබඳව ප්ුහුදිලි කළ යුතුය. එතමන් 
ම ඇෙුේ සූර්ය තකෝෂ විෂ සහිෙ සංතයෝග මගින් නිප්දවන නිසා ඒවා ලංකාවට තගන ඒතේදී රජය 
ඉො සුලකිලිමත් විය යුතුය. 
 

i. ආතයෝජකයන් ශීර ලංකාතේ ආතයෝජනයට ප්සුබට වන්තන් කුමන කරුණක් නිසා ද? 

ii. ොප් බලාගාර මෙ ප්ුවුත්ම රටට විශ්ාල අවොනමක් වන්තන් කවර තේතු නිසා ද? 

iii. ශීර ලංකාවට නයෂ්ටික බලාගාරයක් අත්කර ගුනීමට බාධා ප්මුණුවන කරුණු තමානවා ද? 

iv. මුළු තලෝකතේ ම අවධානය තයාමුවිය යුතු ප්රධාන බලශ්ක්ති ප්රභවය වශ්තයන් තල්ඛකයා 

හඳුන්වන්තන් කුමක් ද? 

v. සූර්ය ප්ුනල තමරටට තගන්වීතේ දී රජය සුලකිලිමත් විය යුත්තත් ඇයි? 

 
3. ප්හෙ දුක්තවන විස්ෙරය ප්දනේ කරතගන අත් ප්තිිකාවක් සකස් කරන්න. 

 
ආහාර ප්රිතභෝජනතේ දී භාවිෙයට ගුතනන තප්ාලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් අසුරනවලට විකල්ප්යක් 
වශ්තයන් තකතසල් තකාළ භාවිෙතයන් ආහාර ඇසුරුේ සකස් කිරීම සඳහා පුහුණු කිරීතේ වුඩමුළුවක් 
තහට්ටිතගාඩ ප්රාතද්ධශීය සභාතේ ප්රජා සංවර්ධන ඒකකය මගින් සංවිධානය කර ඇෙ. ස්තීි-පුරුෂ හා 
වයස් තේදයකින් තොරව ඕනෑම අතයකුට තමම වුඩමුළුවට සහභාගී විය හුකි අෙර අොළ පුහුණුව 
ලුබීතමන් අනතුරුව නව නිෂ්ප්ාදන හඳුන්වා තදන පුද්ධගලයින්ට ඒවා වුඩි දියුණු කරගුනීම සඳහා 
බුංකු ණය ප්හසුකේ ප්රොනය කිරීම තමන්ම අතලවි කිරීම සඳහා අවශ්ය මග තප්න්වීම ද සිදු තකතර්. 
ප්රජා සංවර්ධන ඒකකතේ තල්කේ මාධව අෙප්ත්තු බව යයි සිෙන්න. 


