තේමාව 11 – ගමනාගමනය
● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
1). රියදුරකු සිදු කරන ලරදක් නනොලන්නන්
1.දකුණු පසින් ලාශන පැදවීම

2.අධික නේගනයන් ලාශන පැදවීම

3.ලම් පසින් ලාශන පැදවීම

2. දකුණුපසින් එන ලාශනලට

3.ඉදිරිපසින් එන ලාශනලට

2). ලට රවුමක දී ඉඩ බා දිය යුත්නත්
1.ලම්පසින් එන ලාශනලට

3). කඳුකර මාර්ගයක දී ප්රමුතතාල බා නදන්නන්
1.කන්ද බසින ලාශනලට

2.කන්ද නගින ලාශනලට

3.පයින් යන්නන්ට

4). ඉදිරිනයන් යන ලාශනයක් ඉව්වර කරන්නන් එම ලාශනනේ
1.දකුණින්

2.ලමින්

3.ඉදිරිනයන්

5). නපොදු ලාශනයක ආවනයක් නලන් නනොකෂ අයකු ලන්නන්
1.පූජ්ය පක්ය

2.ආබාධිත අය

3.පාවල් සිසුන්

● යා කරන්න
6). ලාශනය නලත්ලන්න

නකොෂ

7). ගමනට සදානම් ලන්න

රතු

8). ගමන ආරම්භ කරන්න

කශ

9). ආනෝක වංඥා පද්ධතියක “නකොෂ මිනිවා” දැල්නලන විට
1.පාර මාරු ලන්න

2.පාර මාරු නනොලන්න

3.පාර පරීක්ා කරන්න

10). විනේ නෂාලක් ශඬලමින් ගමන් කරන ලාශනයක් නනොලන්නන්
1.ගින් රථය

2.ගිනි නිලන රථය

3.ට්රැක්ටරය

11). පා ගමනින් යා නනොශැකි මාර්ග ලර්ගයකි
1.මශා මාර්ග

2.දුම්රිය මාර්ග

3.ගුරු පාර

● ඒ ඒ මාර්ග සිතියම්ල දක්ලන ලර්ණයන් සුදුසු නව යා කරන්න
12). අධිනේගී මාර්ග

නකොෂ

13). මශා මාර්ග

කළු

14). දුම්රිය මාර්ග

රතු

● පශත මාර්ගල මාර්ග අංක දක්ලන්න
15). නකොෂඹ - මශනුලර = ....................
16). නකොෂඹ - ගාල් = ...................
17). මශනුලර - යාපනය = .....................
18). නකොෂඹ - පුත්තම = .................
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● පශත දුම්රිය මාර්ග ශා ගමනාන්ත සුදුසු නව යා කරන්න
19). නකොෂඹ - බදුල්



නැනගනහිර මාර්ගය

20). නකොෂඹ - යාපනය



උතුරු මාර්ගය

21). නකොෂඹ - මඩකපුල



මුහුදුබඩ මාර්ගය

22). නකොෂඹ - අවිව්වානේල්



උඩරට මාර්ගය

23). නකොෂඹ - මාතර



කැණිලැලි මාර්ගය

● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
24). ශ්රී ංකානේ පිහිටි ජ්ාතයන්තර ගුලන් නතොුපනපොෂක් නනොලන්නන්
1.මත්ත

2.සීගිරිය

3.කුපනායක

25). රැනගන යා ශැකි උපරිම බරක් සීමා කර ඇති ප්රලාශන කුමයකි
1.බව් රථ

2.නැේ

3.ගුලන් යානා

26). අප නලනත් රටකට යානම් දී බා ගන්නා අලවර පත්රය ලන්නන්
1.ගමන් බපත්රය

2.ලාශන බපත්රය

3.වීවා බපත්රය

27). ගමන් යාමට දින ගණනාලකට නපර ප්රනේපත් බා ගත යුතු ප්රලාශන ්රමයකි
1.දුම්රිය

2.බව්රිය

3.ගුලන් යානා

28). ශ්රී ංකානේ පිහිටි ව්ලාභාවික ලරායක් ලන්නන්
1.ශම්බන්නතොට

2.ගාල්

3.ත්රිකුණාමය

29). අතීත රජ්ලරු ගමන් කෂ ආකාරයකි
1.පා ගමනින්

2.පල්ැක්කියක

3.නදෝාලක

30). ශ්රී ංකානේ ප්රලාශන ්රම නලනව් වීමට බ පෑ නශේතුලක් නනොලන්නන්
1.ධීලර කර්මාන්තය

2.ලැවිලි කර්මාන්තය

3.විනද් ආ්රමණ

31). නවීන ගමනාගමන ්රමල ඇති ලාසියක් ලන්නන්
1.සිරුරට ලයායාමයක් ැමම

2.පරිවර හිතකාමී වීම

3.ඉක්මනින් යාමට ශැකි වීම

● රපනේ අවා ඇති නකොටව් නම් කරන්න
.
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