
 

 

 

 

 

 

 

ඝර්ෂණය 

 ඳාඩභ හහොඳින් අධයන  ර  ඳහ  ඵුවර   ප්රශ්නරලට පිළිතුරු සඳ න්න. 

(1) අඳ ඉ ා සුළු ඵල ක් හ ොදා හේස ක්  ල්ලු කිරීභට උත්සහ රළහහොත් එ  චලන  හනොරන්හන්, 

       

 

 

(2) හේස  සුළු ඵල ක් භගින් චලන  හනොවී ඳරතින විටදී හඳොළහරන් හා අඳ විසින් එ ට හ ොදන ඵල එකිහනරට, 

 

(3) ඉහ  සහන් හේස  භ ට හඳ ට රඩා රැඩි ඵල ක් ඳෘෂ්ඨ ට සභාන්  ර හ දුරත් හේස  චලන  හනොරන්හන්, 

 

 

 

(4) රස්තුරක් චලන  කිරීභට හ ොදන ඵාහි  ඵල  සංතුලන  ර මින් ඝර්ෂ  ඵල  ඉහේභ සරස්වි   
      හැක්හක්, 

 

(5) ඉහ  සහන් හේස  චලන  රන අරස්ථාහේදී අඳ විසින් හ ද ඵල  හා ඝර්ෂ  ඵල  සැසඳුරහහොත්,  

  

 

 

(6) සැභ විටභ ඝර්ෂ  ඵල ක්රි ාත්භර රන්හන්, 

 

(7) ඝර්ෂ  ඵල ක්රි ාත්භර රන අරස්ථා රන්හන්, 

 

 

(8) රස්තුරක් චලන  වීභ සහා හඳළඹීභක් ඇතිවිට හ හදන ඝර්ෂ   රන්හන්, 

 

(9) රස්තුරක් චලන  වීභ ඇ ඹුණු විට හ හදන්හන්, 

පළාත් අධHdපන  දෙපාර්තදේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 

විෂය - විෙයාල 
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සතිය - මාර්තු-I 

සැකසුම - A.W.R.S. දරේමරත්න මිය, කෑ/දෙහි/ගදන්පල් ක.වි. 

1) හේස  භගින් හඳොළර භ ට අඳ හ ද ඵල ට සභාන ඵල ක් හ ොදන ඵැවිනි. 
2) හඳොළර භගින් හේස  භ ට අඳහ ද ඵල ට සභාන ඵල ක් හ ොදන ඵැවිනි. 
3) හේස  ඵහ න් ඉ ා රැඩි ඵැවිනි. 
4) අඳ ඵල  හ ද දිශාර රැ දි ඵැවිනි. 

1) සභාන හේ.          2) ප්රතිවිරු්ධධ හේ.           3) සංතුලන  හේ.          4) ඉහ  රරුණු සි ල්ලභ සිදු හේ. 

1) ඵල  නිරැ දි දිශාරට හ ොදා නැති නිසා.  
2) හේස  භ ට හ ොදන ඵල අසංතුලි  නිසා . 
3) අඳ හ ද ඵල ට රඩා ඝර්ෂ  ඵල  අඩු නිසා . 
4) අඳ හ ද ඵල  සංතුලන  කිරීභට ප්රභා රත් හස  ඝර්ෂ   ඵල  ඉහේභ රැඩි ූ  නිසා  . 

1) ඕනෑභ අග ක් දක්රා .                                     2) එක්  ා සීභාරක් දක්රා ඳභණි.                             

 

1) ඝර්ෂ  ඵල  ඉහේ සරස්වි  හැකි සීභාර ඳසුර  ඇ .                                            
2) අඳ හ ද ඵල  ඝර්ෂ  ඵල ට රඩා අඩු වී ඇ .           
3) ඝර්ෂ  ඵල  නැතිවී ඇ .                          
4) එභ ඵල එකිහනරට සභාන වී ඇ . 

1) ආසන්නහේ .         2) අබයන්  හේ .         3) ඵාහි  ඳෘෂ්ඨ අ   .         4) ස්ඳර්ශ ඳෘෂ්ට අ   . 

1) රස්තුරක් නිශ්චලර ඇති විට .                            2) චලන  රන රස්තූන් භ   ඳභණි.           
3) රස්තුරක් ඒරාරා  ප්රහේග කින් චලන  රන විට ඳභණි.     4) රස්තුරර සාහේක්ෂ චලි  ක් හහෝ   

චලි  ට හඳළඹුභක් ඇති විට .          
                                                                                  හඳළඹුභක් ඇති විට . 

1) ගතිර ඝර්ෂ  ඵල .           2) සීභාරාරී ඝර්ෂ  ඵල .          3) ස්ථිතිර ඝර්ෂ  ඵල .       

1) ගතිර ඝර්ෂ  ඵල .           2) සීභාරාරී ඝර්ෂ  ඵල .          3) ස්ථිතිර ඝර්ෂ  ඵල .       



 

(10) ස්ඳර්ශර ඳරතිනා රස්තු 2 ර ස්ඳර්ෂ ඳෘෂ්ඨ අ   ඇති රන උඳරිභ ඝර්ෂ  ඵල  එභ ඳෘෂ්ඨ අ  ,   

 

(11) ගතිර ඝර්ෂ  ඵල , සීභාරාරී ඝර්ෂ  ඵල ට,   

 

හඳළහඳොහත් 100 පිටුර - ක්රි ාරා රභ 2 අධයන  ර  12 හා 13 ප්රශ්න රලට පිළිතුරු සඳ න්න 

(12)  ළුඵර අඩුභ සිට රැඩිභ දක්රා රැලි රඩදාසි හ ොදාහගන ක්රි ාරා රභ සිදුරල විට සීභාරාරී ඝර්ෂ  , 

 

(13) හභභ ක්රි ාරා රහභන් ඳැහැදිලි රන්හන්, ඝර්ෂ   හරහ හි ස්ඳර්ශ ඳෘෂ්ඨ රල,   

 

 

ප්රශ්න අංර 14 හා 15 ට, 101 පිටුහේ ක්රි ාරා රභ 3 ඳාදර ර ගන්න. 

(14) හභභ ක්රි ාරා රහේදී හ ොදාගන්නා ලද  ක ට්ටියේහේ, 

 

  

(15) ක්රි ාරා රහේ ප්රතිපල අනුර සීභාරාරී ඝර්ෂ   හරහ හි ස්ඳර්ශ ඳෘෂ්ඨරල,  

 

 

102 පිටුර ක්රි ාරා රභ 4 ඇසුරින් 16 හා 17 ප්රශ්න රලට පිළිතුරු සඳ න්න. 

(16)  ක ට්ටියේ ග න රැඩිකිරීහේදී සිදුරන්හන්, 

 

 

(17) රස්තුහේ ඵ ට සභානර හේසහේ ඳෘෂ්ඨහ න්  ක ට්ටියේ  භ  ඉහළට ක්රි ා ර න්හන්, 

  

(18) ඳෘෂ්ඨ 2 ක් අ   අභිලේඵ ප්රතික්රි ාර රැඩිරන විට සීභාරාරී ඝර්ෂ  ඵල , 

 

(19)  න්ත්ර හා උඳර   ක්රි ාත්භර රන විට ඒරාහේ හරොටස් එකිහනර ගැමෙහභන් ක්රි ාත්භර රන ඝර්ෂ  ඵල  නිසා, 

 

 

(20) ස්ඳර්ශ ඳෘෂ්ඨ රල  ළු ඵර අඩුර  ගැනීභට බාවි  ර  ඇති උඳක්රභ  ට්භක්ද  

  

1) ගතිර ඝර්ෂ  ඵල යි.           2) සීභාරාරී ඝර්ෂ  ඵල යි.          3) ස්ථිතිර ඝර්ෂ  ඵල යි.       

1) සභාන .             2) ඉ ා රැඩි .             3) සුළු රශහ න් අඩු .            4) සුළු රශහ න් රැඩි .          

1) එරභ අග ක් ගනී.         2) ක්රභහ න් රැඩිහේ.         3) ක්රභහ න් අඩුහේ.      4) ඒරාරා ර අඩුහේ. .         

1) ඳරිභාර ඵලඳාන ඵරයි.                                 2) ස්රබාර  ඵලඳාන ඵරයි.           
3) රර්ගපල  ඵලඳාන ඵරයි.                            4) ඵලඳෑභක් හනොභැති ඵරයි. 

1) ඳෘෂ්ඨ රල රර්ගපල  ඳභ ක් හරනස් .         2) ඳෘෂ්ඨ රල භතුපිට ස්රබාර  ඳභ ක් හරනස් .           
3)  ඳෘෂ්ඨ රල රර්ගපල හරනස් හනොහේ.            4) ඳෘෂ්ඨරල රර්   හරනස් වි  යුතු . 

1) රර්ගපල  ඵලහනොඳායි .                            2) රර්ගපල  ඵලඳායි.           
3) ස්රබාර  ඵලහනොඳායි.                              4) ස්රබාර  ඵලඳායි. 

1) රස්තුහේ ඵ  රැඩිවීභ.                                            2) රස්තුහේ ඵ  ඳහළට ක්රි ා කිරීභ.         
3) හේසහේ ඳෘෂ්ඨහ න් රස්තුර භ  එහි ඵ ට             4) ඉහ  රරුණු සි ල්ලභ  
    සභාන ඵල ක් ඉහළට හ දීභ. 

1) අභිලේඵ ප්රතික්රි ාරයි.         2) ඝර්ෂ  ඵල යි.              3) ඵ යි.           4) ස්රන්ධ යි.          

1) අඩුහේ.               2) රැඩිහේ.              3) හරනස්හනොහේ.            4) කිර හනොහැර.          

1) එභ ඵලරලට එහ හිරද රාර්   කිරීභට සිදුහේ.        2) හඵොහහෝ ශක්ති  රැ වී ශක්ති  අඳහත්  යි.           
3) උෂ් ත්ර  රැඩිහරයි.                                             4) ඉහ  රරුණු සි ල්ලභ සිදුහේ. 

1) රැ ේ ගැසීහේදී ලෑල්ල භතුපිටට පු   දැමීභ.                                           
2) ඳඩිහඳල  ළුරට සැරසීභ.           
3) ට ර් රල රටිටා රැපීභ.                          
4) හසහ ේපු රල අඩිහේ රටිටා රැපීභ. 


