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I පත්රය 
 

❖ ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 
❖ නිවුරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. ආර්ථිකයක ප්රධාන ක්ෂේත්ර තුනට අයත් ෂනාවන්ෂන්, 

I. කෘෂිකර්ථමාන්ත්ය  II.     ෂවෂෙදාම   III.    ප්රවාහනය 
 

2. ෂලෝකෂේ ප්ුරණිම ෂ ාවිත්ුන් කරමය වන්ෂන්, 
I. කෘෂිකර්ථමාන්ත්ය  II.     ෂේන් ෂ ාවිත්ුන  III.    මඩ 

ෂ ාවිත්ුන 
 

3. ෂ ාවිත්ුන හා සත්ත්ව ප්ාලනය අයත් වන්ෂන්, 
I. යුපුම් කරමයට ය  II.     කෘෂිකර්ථමාන්ත්යට ය III.    කර්ථමාන්ත්වලට ය 

 
4. අතීත්ෂේ ෂේන් ව ාව ‘ෂේන්’ ෂලස හඳුන්වා ඇත්ෂත්, 

I. මහාවංශෂේ ය   II.     උම්මග්  ජාත්කෂේ ය III.    ෂසල්ිපිවල ය 
 

5. අලුතින් ගිනි ත්බා සකේ කර ත් ෂේන හඳුන්වන්ෂන්, 
I. නව දුි ෂේන ෂලස ය  II.     ගිනි යාතිකාව ෂලස ය III.    පිටි බිම් ෂලස 

ය 
 

❖ නිවුරදි පිළිතුර ෂත්ෝරා යා කරන්න. 
 

6. සූප් ශාේත්රෂේ දක්ෂ කාන්ත්ාවන් හුඳින්ූ නම 

7. අනා ත් සුරක්ෂිත්ත්ාවට වී රැේ කෙ ේථානයකි 

8. ෂේනක් ගිනි ත්ුබීමට ෂප්ර සතුන් ප්න්නා හුරීමට 
සිදුකෙ කෑ  ුසීම 
 

9. මී  වයන් බුඳි නගුල ෂයාදා ප්ස බුරුල් කිරීම 

10. ත්ඹ ආශ්රති් නිේප්ාදන කෙ ශ්රල්ීන් 

සී සෑම 

ත්ඹකර 

මධුප්ාචිකා 

වී බිේස 

ගිනි යාතිකාව 

 

❖ නිවුරදි පිළිතුරු ෂයාදා හිේත්ුන් පුරවන්න. 

11. ෂේන් ෂ ාවිත්ුන ........................................ ෂලස ද හඳුන්වයි. 

12. ශි්ර ලංකාෂේ .................................. වඩාත් ප්ුරණි ෂ ාවිත්ුන් කරමයක් ෂලස සුලෂක්.  

13. හිසට වෙඳක් ත්බා සාදා න්නා ප්ඹයා .......................................... ෂලස හඳුන්වයි. 

14. වුවක් ඇසුරින් බිහි ූ  ම් ............................................. ෂලස හඳුන්වයි. 



 

pg. 2 

 

15. ෂ ායම් ප්ෑගීම් සිදුකෙ ේථානය ........................................... නම් ෂේ. 

16.  වයන්ෂග් පිෂේ භාණ්ඩ රැෂ නයාම ................................ ෂලස හඳුන්වයි. 

17. .............................................. හා ............................................ ෂලස ෂවෙදාම ප්රධාන ෂකාටේ 02 කි. 

18. ෂවෂෙදාමට සම්බන්ධ ූ ෂවෂෙඳ සංවිධාන .................................. ෂලස අතීත්ෂේ හඳුන්වා දී ඇත්.  

19. ලංකාෂේ භාවිත් ූ මුල්ම කාසි විෂශ්ෂය ............................................... ෂලස හුඳින්ෂේ. 

20. ............................................. විසින් බදුලු ටුම් ිපිය කරවන ලදි. 

 

II පත්රය 
 

❖ ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 
 

01.  
I. ෂේනක් සකේ කර  ුනීෂම්දී ෂ ාවියා විසින් සිදු කරන කාර්ථයයන් 3 ක් ියන්න. 

II. ෂේනක් ආරක්ෂා කිරීමට  ත් පියවර තුනක් නම් කරන්න. 
III. ෂේන්වල ව ා කෙ කටුසර ෂබෝ  තුනක් හා ෂවනත් ෂබෝ  වර්ථ  තුනක් නම් කරන්න. 

02.  
I. මඩ ෂ ාවිත්ුන හඳුන්වන ෂවනත් නම් ෂමානවාද? 

II. ෂත්ෝනි ල ශ්රලා ිපිෂේ සඳහන් වී ව ා කිරීෂම් කන්න තුන නම් කරන්න. 
III. වී ව ාෂේ කෘමි උවදුරට භාවිත්ා කෙ සාම්ප්රදායික කරම නම් කරන්න. 

 
03.   

I. කර්ථමාන්ත් ඇසුරින් ප්හත් වගුව සම්ූර්ථණ කරන්න. 
 

කර්මාන්ත්ය ශිල්පීන් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ පරසිද්ධ පරදද්ශ 
1. මුටි 

2. මුණික් 

3. යකඩ 

4. ත්ඹ  

5. රන් 

   

 
04.  

I. අතීත්ෂේ අභයන්ත්ර ෂවෂෙදාමක් ප්ුවති බවට නිදසුන් තුනක් දක්වන්න. 
II. බදුලු ටුම් ිපිෂේ සඳහන් නීති තුනක් ියා දක්වන්න. 

III. අතීත්ෂේ විෂේශ ෂවෂෙදාමට සම්බන්ධ ූ රටවල් තුනක් හා හුවමාරු කර ත් ෂවෙඳ 
ද්රවය තුන බුගින් වගුවක දක්වන්න. 
 

05.   
I. සංේකෘතියට අයත් අං  තුනක් ියන්න. 

II. අත්ත්ම් කරමය මගින් ඉේමතු වන ගුණාං  ෂමානවාද? 
III. ඔබ තුෙ ප්වතින යහප්ත් ගුණාං  හයක් ියන්න. 


