තේමාව 9 - වැඩ පහසු කිරීතේ මං
● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
1). ලැඩ ඳශසු කර ගැනීමට කප්පි යයොදා ගන්නා අලව්ථාලකි
1.ළියන් ලතුර ඇදීම

2.ඇණයක් වවි කිරීම

3.දර ඳැළීම

2). ලැඩ ඳශසු කර ගැනීමට දණ්ඩ ශා යරෝදය යයොදා ගන්නා අලව්ථාලකි
1.ය ෝල්ට් ඇණයක් වවි කිරීම

2.ඔංචිල්ාලක් ඳැදීම

3. ල් යක් දැල්වීම

3). ලැඩ ඳශසු කර ගැනීමට දැති යරෝද යයොදා ගන්නා අලව්ථාලකි
1.රඳලාහිනිය

2.හිරමණය

3.ඳාඳැදිය

4). ලැඩ ඳශසු කර ගැනීමට ආනත තය යයොදා ගන්නා අලව්ථාලකි
1.ගක් එවවීම

2.යරෝදයක් කරකැවීම

3.යොරියකින් ැරයක් ෑම

5). යම් යදයක් මතුපිටක තල්ලු කිරීම ඳශසු කරවීමට යයොදන යදයකි
1.ජය

2.භූමි යතල්

3.ලිහිසි යතල්

6). නිලැරදි ආනත තයක් දැක්යලන රඳය ලන්යන්
1.

2.

3.

7). රඳයේ අවා ඇති යකොටව් නම් කරන්න.

8). ඳරිඳථයකට වම් න්ධ කෂ විට ල් ය දැල්වීමට යශේතු ව යදයක් ලන්යන්
1.මකනය

2.කඩදාසි

3.කාසිය

9). යමම ඇමුණුම් කටු ව්විචයේ ල් ය දැල්යලන අලව්ථාල ලන්යන්
1.

2.

3.

10). නිලැරදි ආකාරයට ල් යක් දැල්යලන යව වකවා ඇති ඳරිඳථය ලන්යන්
1.

2.

3.

11). රඳයේ දී ඇති ල් යදක ම දැල්යලන යවේ ලයර් කැ ලි 4කින් ඳරිඳථය වම් න්ධ ලන ආකාරය අඳින්න
ගුරු අත් යඳොයත් 102
පිටුයේ ඳෂමු රඳය ලයර්
රහිත ල අඳින්න

12). රඳයේ දී ඇති ල් යදක ම දැල්යලන යවේ ලයර් කැ ලි 3කින් ඳරිඳථය වම් න්ධ ලන ආකාරය අඳින්න
ගුරු අත් යඳොයත් 102
පිටුයේ යදලන රඳය ලයර්
රහිත ල අඳින්න
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13). රඳයේ දී ඇති ල් ය දැල්යලන යවේ ලයර්ලලින් ඳරිඳථය වම් න්ධ ලන ආකාරය අඳින්න
ගුරු අත් යඳොයත් 102
පිටුයේ ශතරලන රඳය
ලයර් රහිත ල අඳින්න

14). මාලිමාලක දර්කයේ උතුරු දිාල දක්ලන ලර්ණය ලන්යන්
1.නිල්

2.රතු

3.යකොෂ

15). මාලිමාලක දර්කය වාදා ඇති යදය ලන්යන්
1.යකඩ

2.ලායන්

3.චුම් ක

16). අඳ චුම් ක භාවිතා කරන අලව්ථාලක් යනොලන්යන්
1.ශීතකරණ යදොර

2.ඳාඳැදියේ යරෝද

3.අත් ෑගල පියන

17). ඳශත රඳයේ ඇති වමනයා චනය ලන්යන් චුම් ක ල ඇති
ගුරු අත් යඳොයත් 104
පිටුයේ ශතරලන රඳය
අඳින්න

1.ආකර්ණ ගුණයයි

2.විකර්ණ ගුණයයි

3.තල්ලු කිරීයම් යයි

18). ඳශත රඳයේ විදුලි යදොඹකරය ක්රියාත්මක ලන්යන් චුම් ක ල ඇති
ගුරු අත් යඳොයත් 105
පිටුයේ ශතරලන රඳය
අඳින්න

1.ආකර්ණ ගුණයයි

2.විකර්ණ ගුණයයි

3.තල්ලු කිරීයම් යයි

19). විදුත් චුම් කයක ය ලැ ක කර ගැනීමට යයදිය ශැකි උඳරමයක් යනොයේ
1.වියළි යකෝ ලැ ක කිරීම
20).

2.ඇණයේ දිග ලැ ක කිරීම

3.දඟරයේ ලට ගණන ලැ ක කිරීම

යමම ඇටවුයම් දැක්යලන යරෝදය ක්රියා කරන්යන්
1.සුෂයඟනි

2.චුම් කලලිනි

3.ජයයනි

21). අතීතයේ ලැඩ කිරීයම් දී විඩාල දුරලීමට ගායනා කෂ කවි ලර්ගයකි
1.යගොයම් කවි

2.ඔළි කවි
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3.යම්ලර කවි
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