
 

1
  

  
  

  
  

  
T

il
a
k

  
  

P
er

er
a

 

 

 

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 

ගණිත පුනරික්ෂණ අභ්යාස 

බප/වහෝ/වබෝවේ රාෛසිංහ විදයාලය - පාදුක්ක 

සැකසුම - තිලක් වපවේරා 

 

01 සජිවි පදාේථවේ බහුල වනුවේ කුමක්ද? 

 (1) කාවබෝහයිවේට      ) ල පිඩ          )3ල වරෝටීන න         )නලයුක්ක්වලයිකක් අල ල           )ජලෛලය 

 

0  පිිංගික රචාාරණය ඩ ිබබද වැරි  රකායය කුමක්ද  

  )1ල වදමවුඩ යන්ට   සේවසම ෛයුතයන් ඇති විය හැකිය        

) ල ෛයුතයන් අතර වවනස්කල  ඇතිවේ    

)3ල පරිසර අනුවේතන ඇති වේ           

)නල ෛන්මානු හා වේ  

)ජල සමහර යාක වලට   පමනක් අදාලය 

 

03 සුවපෝෂණය වු වැවක 

 )1ල ද්රාවය කක්සෛන් අු  වන අතර වපෝෂක  බහුලය  

) ල ද්රාවය කක්සෛන් වැ්  අතර යාක හා සුනන් අු ය  

)3ල ද්රාවය කක්සෛන් වැ්  අතර වපෝෂක අු ය 

)නල  ද්රාවය කක්සෛන් හා වපෝෂක අු ය  

)ජල යාක බහුල අතර සුනන් හා ද්රාවය කක්සෛන් අු ය 

 

0න ෛලය ඩ ිබබද සතය වනුවේ 

 )1ල වාෂ්පීකරණය හා උත්සව්ේදනවයන් ෛලය වාක් වගෝලයට   එක් වේ 

) ල සාගර ෛලය කිසවිට  ක දුෂණය වනොවේ 

)3ල මිරිි ය යිබ ලබා ගත වනොහැකි සල පතකි 

)නල අපවිත්ර ෛලය රාථමික ඩ රියවමන් ඩ රිසදු පාය ය ෛලය ලැවේ 

)ජල පාය ය ෛලවේ SLS 519 

 

0ජ ජෛව හායනය වනොවන කෘමි නායක උපරිමවයන් තැන්පත් වන්වන් කාවේද  

 )1ල මී මැසස්ා              ) ල පළගැටියා                 )3ල ි ලීර                      )නල මියුසා                   )ජල යාක 

 

06 කෘතිම වේධක රචාාරණ ්රමයක් වනොවන්වන් 

 )1ල කද කැබපි                 ) ල  අුන බැදීම               )3ල පට  ක වරෝපනය        

)නලබල්බිල                       )ජලබද්ධ කිරීම 

 

07 ආේථික හානාදායි මට්ට  ට   ඩ ිබබද වැරි  රකායය 

 )1ලපපිවබෝධ හායුය ආේථිකව  දරා ගත වනොහැකි විට  දී පිබවබෝධ ගහන ඝනත්වයයි 
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) ලකෘෂිකේමවේදී  පිබවබෝධ ගහන ඝනත්වය  ආේථික හානාදායි මට්ට  මට   පහිබන් තබා ගත ක්ුනය 

)3ල ආේථික හානාදායි මට්ට  ට   වබෝගවේ වටිනාකම මත රදා පවතී  

)නල පිබවබෝධ ගහන ඝනත්වය ආේථික හානාදායි මට්ට  ට   පැමීණි විට   මේදන ්රම වයි ය ක්ුනය 

)ජල කාලය මත රදයි 

 

08 විස්කෘත හා සුක්ෂම ෛල ජීවී වගා  සමිබන්ධ යුවැරි  වනුවේ 

 )1ල සුක්ෂම  ෛල ජීවි වගාව ලිංකාවේ බහුලය 

) ල විස්කෘත ෛල ජීවි වගාවේදී අතිවේක ආහාර වද් 

)3ල සුක්ෂම ෛල ජීවි වගාවේ අස්වනු විස්කෘත වගාවට   ව ා වැඩිය 

)නල සුක්ෂම ෛල ජීවි වගාවේදී ෛලවේ ගුණාත්මය පවත්වා වනොගය  

)ජල සුක්ෂම ෛල ජීවි වගාවේ මත්සය ඝනත්වය විස්කෘත වගාවට   ව ා අු ය 

 

09 වැරි  ක්ගලය වතෝරන්න 

 )1ලකක්සීන - මුල් අදීම  

) ලසයිවට  ොකයයුන්- රවරෝහ වේධනය 

)3ල ks,a wdf,dalh - m%NdixYaf,aIKh  

)නලඇේසසක් අල ලය - බීෛ සුේතතාව  

)ජල පාරෛේබුල කිරණ- m%NdixYaf,aIKh 

 

10 ලිංකාවේ ඇති වනාන්තර වපින් වැසී ඇති දළ රතියතය  

 )1ල 10%                   ) ල  0%                                   )3ල 30%                   )න0%ල                )ජල0% 

 

11 මුලද්රවය චා්රිකරණය සදහා වකපික්ම වැදගත් වන්වන් 

 )1ලමියුසා                    ) ලයාක                )3ලි ලීර හා බැක්ටීන රියා              )නලමුවා                  )ජල බල්ලා 

 

1  ජවරස පීිබබද අසතය වන්වන් 

 )1ල යාක ජවරස වබොවහොමයක DNA ඇත  

) ල ජවරස වල එන්සයිම ඇත                                  

)3ලජවරස පරවපෝෂිය 

)නල DNA wvx.= jhsri i|yd PCR l%ufõoh Rcqj u fhdod .; yel 

)ජල jhsria frda. y`ÿkd .ekSu i|yd uia;= mÍlaIdj කරයි 

 

13 විස්ුනරු මසුන් කවුන්වේ මුඛය ෛල පෘෂ්ඨයට   විවෘතව ඩ හිට  න වලස ඩ හිනන්වන්  

 )1ලපරවපෝෂි ආසාදන                            

) ල pH බලපෑම                   

)3ලයාක ේලාිංග අධික වීම                                    

)නල ෛලවේ ද්රාවය කක්සෛන් අු  වීම       

)ජලකුසගින්න 
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 A රුන ගුල්ලා B            කළු කුරුමිණියා              C දුඹුරු පැළ කි ෑවා                Dකහ පුරුක් පණුවා        

Eවකොපු පණුවා 

 

1න සුහුඹුලා පමනක් වබෝග වලට   හායු කරන්වන් 

                          )1ලA                         ) ලB                 )3ලC               )නල D               )ජලE 

 

15 සපන හා විකන මුඛ උපාිංග ඇත්වත් 

                                                    )1ල AB          ) ලCD           )3ලAE          )නලCE           )ජලBD 

 

16 යාක පට  ක වරෝපනවේදී වැරි  වන්වන් 

 )1ලවකටි කලකින් වැඩි යාක ගනනක් යුපදවීම 

) ලනව යාක විවයේස යුපදවීම 

)3ලයාක පට  ක කෘතිම වරෝපන මාධයක වගාව 

)නල වද්යගුන බලපෑල  වපින් වතොරව යාක වැවීම 

)ජලයාක ගහන වල ඒකාකාරි ගුණාත්මයක් පවත්වා ගැය ම 

 

17 අල ල වැස වලට   රධාන වහේුනව 

 )1ල SO2   හා   NO2                           ) ල O2                         )3ල O3                           )නල CO                         )ජල CO2 

 

18 දෘයය ආවලෝකවේ රභ්ාසිංෂ්වල්ෂණය වැඩිම 

 )1ල යුල් හා කහ          ) ලවකොළ හා යුල්        )3ලදල  හා රුන            )නල යුල් හා වකොළ         )ජලයුල් හා රුන 

 

19 කක්සන වල කෘතය 

 )1ලඅුන කැබපි මුල් ඇද්දවීම       ) ලසුේතතාව              )3ලඵල ඉදීම         )නල වල රීම              )ජලරවරෝහණය 

 

 0 ජෛව රතිකේමන ඩ ිබබද වැරි  රකායය වන්වන් 

 )1ලෛලෛ පරිසර වල දුෂක අු  කිරීම 

) ලඅප ෛලය පරියල  කිරීවල දී අපද්රවය විවයෝෛනය වේගවත් කිරීම 

)3ල ෛලෛ පරිසර වල වතල් ස්තර ඉවත්කිරීම 

)නල වලෝහ කේමාන්ත වල විෂ වලෝහ ඉවත් කිරීම 

)ජලමියුස් උදරාබාධ වලට   රතිකාර වලස 

 

 1 පලුනරු ක්ෂ වපින් විනාකිරි යුපදවීමට   අවයය 

 

 )1ල Saccharomyces හා Lactobacillus       ) ල Aspergillus  හා Acetobactor                               

)3ල Lactobacillus හා Acetobactor            )නල Saccharomyces හා Acetobactor  
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)ජලAspergillus  හා Lactobacillus 

 

 

   ස්නාක් විෂ යුපදවන වයාධිෛනක බැක්ටීන රියාව 

 (1) Vibrio cholarae                               (2) Salmonella typhi                      (3)E.coil        

 (4) Clostridium botulinum                   (5) Aspergillus flavus 

 

23 ජෛව පිබවබෝධනායක ඩ ිබබද වැරි  රකයය 

 )1ලඒවා පරිසර හිතකාමි                                ) ලඒවා ජෛව හායනය  වේ                  )3ලවිෂ නැත  

)නලරතිවරෝධි පිබවබෝධ මාි පි බිහි වනොවේ     )ජල වමයට   බැක්ටීන රියා පමනක් ගයු 

 

 න වැඩිම විවද්ය වියුමයට   දායක වන්වන් 

              )1ලතිලාඩ යා            ) ල ඉස්සා         )3ල කැටිලා               )නල කූන්ස්සසා                )ජලගුරාමි 

 

 ජ සුක්ෂම ෛල ජීවි වගාවේි  

 )1ලමත්සය ගහන ඝනත්වය අු ය . 

) ලශ්රි ලිංකාවේ තිලාඩ යන් භ්ාවිතා වේ 

)3ලඅස්වනු වනලීමට   කරමල් දැල් රධානව භ්ාවිතා වේ  

)නල වේධනය අු  නමි පමනක් අතිවේක ආහාර වද් 

)ජලඒකක ක්වෂේත්රඵලයකියු ලැවබන අස්වනු වැඩිය 

 

 6 කිරිඩ ටි යුපදවීවල දී භ්ාවිතා වන ආහාර සිංරක්ෂණ ්රමය 

 )1ලවිෛලනය හා අපුතිකරණය         ) ල විකිරණය       )3ලසයු එක් කිරීම          )නලවපරීම         )ජලවිලයනය 

 

 7 ජෛව විවිධත්වය ඩ ිබබද යුවැරි  වන්වන්  

 )1ලවමයට   විවයේෂ, වරේණි හා වාස්ථාන විවිධත්වය අයත්ය  

) ලවිවයේෂ විවිධත්වය යනු විවයේෂයක ජිවින් අතර විවධත්වය වනොවේ 

)3ලපෘථිවිවේ ඇති සයළුම ජිවි විවයේෂ දැනට   හදුනා වගන ඇත 

)නලවරේණික විවිධත්වවයන් කෘමිනායක වලට   රතිවරෝී  මාි පි ඇකිවේ 

)ජල ෛාන වවනස්කල  යුසා flda,s l=Ügq" weUq,a" iqj|e,a" fka;%m,ï jeks úúO ri flfi,a j¾.;sîu 

 

 8 DNA .=Kkh lsÍu wjYH fkdjkafka 

 (1) Primer              (2) dNTPs                (3) tag  polymerase         (4) Thermo cycler        (5) Agarose 

  

29 මියුසාවේ පරිසරයට   වන බලපෑම ආරමිභ් වුවේ 

 )1ලමියුසා බිහිවු දා සට    

) ලකාේමිකරණය සමග 

)3ලනාගේකරණය සමග 
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)නල ද යමි ක්රිම සමග 

)ජලකෘෂි හා සත්ත්ව පාලනය සමග 

 

30 තිරසාර සිංරේධනය යනු 

 )1ල අනාගත පරපුරට   ත් ඉතිරි කර  පරිසර හිතකාමිව වේතමානවේ භ්ාවිතය 

) ලස්වභ්ාවික සල පත් සමානව වබදා වගන සිංවේධනය 

)3ලපරිසර දුෂණ අවම  සිංවේධනය  

)නලඅවම සල පත් භ්ාවිතය 

)ජලජෛවබ විවිදත්වය රකින සවවේධනය 

 

31 කාබන් වයොක්සයි්  වැඩි වීමට   රධාන වහේුනව 

 )1ලෛනගහන වේධනය                         ) ලකෘෂිකේමය                        )3ලවන විනායය    

 )නල වපොසල ඉන්ධන දහනය                )ජලසත්ව පාලනය 

 

3  යුේවාක් ක්ෂුද්රජීවියා වනුවේ 

 (1)Saccharomyces      (2)Rhizibium      (3)Clostridium     (4)Pseudomonas     (5)Acetobactor 

 

33 පට  ක වරෝපනවේි  ඒගාේ වල කෘතය 

 )1ලවපෝෂණය දීම                            ) ල ඝණිකාරක වලස                      )3ලඋත්වත්ෛක වලස  

)නල අනවයය ජීේන් වැලැක්වීම          )ජලි ලීර වේධනයට   

 

3න ෛල ජිවි වගාව සමිබන්ධව වැරි  රකායය වතෝරන්න 

 )1ලතිලාඩ යා විස්කෘත ෛල ජිවිවගාවට   වයොදා ගයු 

 ) ලඉස්සන් වගාවට   මෑත කාලවේදී ජවරස් හායු බහුලය 

 )3ලසුක්ෂම වගාව තවම රකට   නැත  

)නලසෘුනමය ෛලාය වල ඉන්ි යන්  කාපයන් සුදුසුය 

)ජලසයල්ලම වැරි ය 

 

3ජ වී අිංගමාර වරෝගයට   වහේුනව 

 (1)Rhizoctonia                              (2)Xanthomanas           (3) Rhizoctonia හා Rhizoctonia 

(4)වනමවට  ෝ ා                               (5)දුඹුරු පැල කි ෑව 

 

36 පවසන් නයිට්රෛන් ඉවත් වන ්රමයක් වනොවන්වන් 

 )1ලක්ෂිරණය                                  ) ල නයිට්රීකරණය                            )3ල නයිට්රීහරණය 

)නලයාක මගින් අවවයෝෂණය           )ජලඅස්වනු ඉවත් වීම 

 

37 යුවේතන වේෂා වනාන්තර වල පස යුසරු වීමට   වහේුනව 

 )1ලවිවයෝෛනය වන පත්ර අු  වීම 
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 ) ලපාිංශු ක්ෂුද්රජීේන් අු  වීම 

 )3ලකාබයුක ද්රවය විවයෝෛනය යාක මගින් ස්වීකරණය වේගවත් වීම 

 )නලචා්රිකරණය සාමානය වීම 

 )ජලඅධික වැස්ස හා ක්ෂිරණය 

 

38 ස්නාක් ධුලන යුපදවන බැක්ටීන රියාව 

 (1) Salmonella                                (2)Clostridium                             (3) Pseudomonas 

(4) Vibrio                                        (5) Aspergillus 

 

39 වැරි  රකායය  

 )1ලරුන ගුල්ලා - වපොල් ළපටි පත්ර වියලීම 

) ලකහ පුරුක් පණූවා- වගොයමි පැළ වල මල හදවත්  

)3ලවකොපු පණුවා - වගොයමි පැළ වල සුද් දුඹුරු ලප  

)නලකළු කුරුමිණියා- වපොල් අග්රසථ්ය කුණුවී ක ා වැටීන ම )ජලඉහත සයල්ල 

 

න0 ශ්රි ලිංකාවේ වනාන්තර ඩ ළද අසතය 

 )1ල වේෂාපතන, උෂ්ණත්ව, උච්චාත්ව හා පවසේ විචාලන යුසා විවිධ වනායුතර ඇති වවයි 

) ලලිංකාවව  ි බහුලම වියපි මිශ්ර සදාහරිත වනාන්තරයි 

)3ලයුවේතන වතත් සදාහරිත වනාන්තර වල ජෛව විවිධත්වය අධිකය 

)නලසිංරාෛය යුවේතන වතත් සදාහරිත වනාන්තරයකි 

)ජලවනාන්රර රමානය මුළු විමි රමාණවයන් න0% 

 

 A     121 OC ඩ  න තාපය 

B     පට  ල වපරණය  

C     පැස්ට  රීකරණය 

D     වියපි තාපකයක 160 OC රත් කිරීම 

E      පරිරක්ෂක එක් කිරිම 

 

න1 වපෝෂය ඒගාේ ජීවාණුහරණය 

  )1ලA                                 ) ල B                           )3ලC                        )නල D                       )ජලE 

 

42 වබෝතල් කළ පළුනරු ක්ෂ වල ක්ෂුද්රජිේන් පාලනය 

 )1ල A                      ) ලB                        )3ලC                       )නලB හා C                     )ජලC හා  E 

 

43 කාේමික අපෛල ඩ රියතයක ද්විත්යික ඩ රියවල දී ඉවත් වන්වන් 

 )1ලවිෂ වලෝහ  

) ල වයාධිෛනකයින් 

)3ලවැපි  



 

7
  

  
  

  
  

  
T

il
a
k

  
  

P
er

er
a

 

)නලපාවවන වද්  

)ජලක්ෂුද්ර ජීවි කක්සකරණවයන් ජෛව රසායයුක කක්සෛන්)BODල 

 

නන යුවැරි  වගන්තිය වතෝරන්න 

 )1ලවිස්කෘත වගාවේදී ඒකිය ක්වෂේත්රඵලයකින් වැඩිම අස්වැන්නක් ලැවේ 

) ලඅේධ සුක්ෂම ්රමයද් අතිවේක අහාර වද් 

)3ලවිස්කෘත වගාවදී ෛලවේ ගුණ්ත්මය පවත්වා ගැය ම අතයවයයයි 

)නල සුක්ෂම ්රමයට   වරල් සහිත මසුන් පමණක් වගා කරයි 

)ජල m%Odk c,Ôù j.d l%u ුනනකි 

 

නජ 

නජ 

පට  ක වරෝපනය ඩ ිබබද වැරි  රකායය වන්වන් 

 )1ලසෘුනමය වවනස්වීල  වපින් වතොරව යාක රචාාරණයට   වැදගත්ය 

) ල යාකවල වරවේණික විවිධත්වයට   වැදගත්ය 

)3ලඅු  ඉ කින් වැඩි පැළ ගණනක් ලබා ගැය ම වැදගත්ය 

)නල ඉක්මයුයු යාක ලබා ගැය මට   වැදගත්ය 

)ජලබීෛ රහිත යාක රචාාරණයට   වැදගත්ය 

 

න6 පරිසරය මත මියුසාවේ මුල්ම බලපැම වන්වන් 

 )1ලගවයින් ගෘහාශ්රිත කිරීම        ) ලවබෝග වගාව       )3ලනාගරිකරණය       )නල කාේමිකරණය        )ජලCFC 

 

න7 පුනේෛනනය වන සල පත වනුවේ 

 )1ලයක                    ) ලතක                       )3ලදැව                       )නලමිරිි ය             )ජලගල් අගුරු 

 

න8 කෘෂි පරිසර පද්ධතියක රාථමික යුෂිපාදනය සීමා කරන්වන් 

 )1ල C N P                     ) ලN P K                    )3ලS N C                )නලS N P                     )ජලN K S 

 

49 පායුය ෛලවේ තහවුරු පේක්ෂාවේි   ගන්නා බැක්ටිරියාව 

 (1)Salmonella                                     (2)Vibrio                   (3)Pseudomonas               

(4)Shigella                                         (5)Escherichia coli 

 

50  සුක්ෂම ෛල ජිවි වගාවේි   

 )1ලඅතිවේක ආහාර දී විවයේෂ කිපයක් වවයි 

) ලෛලවේ ගුණාත්මය තරමක් පාලනය කරයි 

)3ලගහන ඝනත්වය වැඩිය. ෛලවේ ගුණාත්මය අභිමත මටිට  මි වල ඇත  

)නල ගහන ඝනත්වය අු ය  

)ජල ෛලවේ ගුණාත්මය අභිමත මටිට  මි වල ඇත මත්සය මරණ වැඩිය 

 

ජ1 වගොයමි ි පිර වරෝගයක් වන්වන් 
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 )1ලවකොපු අිංගමාරය        ) ලමුල් වල ගැට            )3ලපන්ර අිංගමාරය       )නලපත්ර විිතත්රය         )ජලහරිතක්ෂය 

 

ජ  විි න හා උරණ මුඛ උපාිංග ඇත්වත් 

 )1ලවකොපු පණුවා                                 ) ල කහ පුරුක් පණුවා                              )3ලවගොයල  මැස්සා  

)නලවපොල් කළු කුරුමිණියා                    )ජලවපොල් පත්ර කයුන්නා 

 

ජ3 වියිබ පතන ඇත්වත් 

 )1ලපහතරට   වියිබ කලාපවේ                       ) ල පහතරට   අතරමැි  කලාපවේ               )3ලඌව  

)නලවහොේට  න් තැන්න                                 )ජලශුෂ්ක කලාපවේ 

 

ජන  හරිතක්ෂයට   වහේුන වනොවන්වන් 

 )1ලK                         ) ලCa                          )3ලMg                        )නලFe                                )ජලN 

 

ජජ පෘථිවිවේ මිරිි ය රමානය මුළු ෛල රමානවයන් 

 )1ල 0.7ජ%                   ) ල  . ජ%                 )3ල3.0%                             )නල7ජ%                       )ජල97% 

 

ජ6 නයිට්රෛන් තිර කරන බැක්ටීන රියාවක් 

 (1) Azotobacter                                          (2)Nitrosomonas                               (3)Pseudomanas  

(4)Nitrobactor                                            (5)Acetobacter 

 

57 කාේමික අප ෛලය ඩ රිපහදුවේදී සක්රීය වබොර පද්ධතියක් භ්ාවිතවේදී රධාන අරමුණ කවරක්ද  

 )1ලCOD අු  කර ක්ෂුද්රජීවි කක්සකරණය  

) ලවයාධිෛනකයින් විනායය  

)3ලක්ෂුද්ර ජිවින් අු  කිරීම 

)නලබැර වලෝහ ඉවත් කිරීම 

)ජලනයිවේට   හා වපොස්වේට් ඉවත් කිරිම 

 

ජ8 ආහාර විෂ ඇති කරන්වන් 

 (1)Salmonella typhi                                   (2)Shigella                                (3) Vibrio cholera 

(4) Clostridium tetani                               (5)Clastridium botulinum 

 

ජ9 දුඹුරු පැළ කි ෑවා  

 )1ලළපටි වී ඇට   වපින් ක්ෂ උරයි                      

) ලවගොයල  පත්ර වකොපු වල බිත්තර දමයි  

)3ලඋගුල් වබෝග වයොදා පාලනය කරයි            )නල 1  හා   යුවැරි ය                           )ජල1 හා 3 යුවැරි ය 

 

60 වී වල බැක්ටීන රියා වරෝගයක් වන්වන් 

 )1ල පත්ර අිංගමාරය        ) ලවකොපු අිංගමාරය       )3ලමුල ගැට          )නලකුරු වීම           )ජලපදුරු දැමිම අු  වීම 
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61 වල් පැළ වල තරගකාරි බවට   අු වවන්ම දායක වන්වන් 

 )1ල සැහැල්ලු බීෛ රැසක් යුපදවීම                       ) ලඒකවාේෂික විම                         )3ලඇපිවල  ලක්ෂණ  

)නල සඝ්ර වේධනය                                              )ජලවිවිධ රචාාරන ්රම 

 

6  wmc,h mrshල  uQ,sl mshjr lsysmhla my; ±lafõ' 

      )A) m%d:ñl msරිhï lsරිu                           )B) oaù;shsl msරිhï lsරිu 

      )C) úIîc kdYkh                                    )D) ksේjdhq frdkafndr ජිරKh 

by; mshjr වපින් laIqøජිවින්වේ ls%hdව fhdදා .efkk mshjr jkafka" 

^1& A B                     ^2& A C                     ^3& B D                  ^4& B muKs' ^5& D muKs 

 

63 15' my; Ndú; w;=frka iqmsරිisදු≥ ksIamdok (Cleaner Production) ixl,amhg wදා< fkdjkafka" 

 

^1& idudkH jdyk fjkqjg fouqyqï jdyk Ndú; ls¯uhs' 

^2& fldyq ,Kq ksIamdokfha° bj;,k fldyqn;a bkaOk fjkqjg Ndú; ls¯uhs' 

^3& frි  ksIamdok ls%hdj,sfhaි  ksmofjk wm c,h ksisf,i msරිhï lr mරිirhg uqදාyeරිuhs' 

^4& kej; wdfrdamKh lr Ndú; l< yels ^ksl,a  - leäñhsï බැට  රි fjkqjg ,s;shï whk negරි 

Ndú; lsරිමයි. 

^5& isis,a îu jr®. weiqreï ls¯u i|yd jrla Ndú;fhka bj;,k ma,diaála fnda;, fjkqjg 

kej; kej; Ndú; l< yels ùදුre fnda;, Ndú;hhs' 

 

6න my; ixisoaê i,lkak' 

A mD:ßúfha O%ejdYs%; m%foaYj, we;s whsia ;Ügqj, >klu wvqùu 

B jvd;a m%n, fgdakdfvda iq,sl=Kdgq ks;r ks;r we;sùu 

C wï, jeis we;sùu 

by; ixisoaêj,ska mD:ßú foaY.=Kh fjkiaùu ms<sn| ixisoaêh$ixisoaê jkqfha" 

^1& (A) muKs'                                        ^2& (B) muKs'                                          ^3& (C) muKs' 

^4& (A) yd (B) muKs'                            ^5) (A), (B) yd (C) ish,a,uh 

 

6ජ iajNdúl pl% iïnkaOj my; m%ldYk i,lkak' 

A ldrñl l%u u.ska wefudakshd ksmoùu" khsg%cka pl%fha iu;=,s;;dj flfrys n,mdhs' 

B mD:sú WKqiqu by<hdu ldnka pl%fha iu;=,s;;djg n,mEï is≥ùfï m%;sM,hls' 

C wï, jeis we;sùu Tlaiscka pl%fha iu;=,s;djg n,mEï isoq≥ùfï m%;sM,hls 

 

^1& (A) muKs'                                     ^2& (A) yd (B) muKs'                     ^3& (A) yd (C) muKs' 

^4& (B) yd (C) muKs'                        ^5& (A), (B) yd (C) ish,a,uh' 

 

 

 


