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II ක ොටස පිළිතුරු
1)
I.

 වෂ ෂමණා රණය වශා 3R සයදීම.
 සඳොලිතීන් භාවිතය අලම කිරීම.
 සීනි, ලුණු අලය ප්රමාණය භාවිතා කිරීම.
 ඳවුසල් සියළුසදනා එක්ල එළිමශන් ණ්ඩායම් ක්රීඩාල සයදීම. ආ ආදී සද්

II.

 ක්රීඩා රියා ාර ම්ල නිරතමම.
 විසනෝද චාරි ා යෑම.
 ආගක
යුතුල නිරතමම.
 රඳලාහිනය නැරඹීම.
 නෑදෑ හිතකතුරන් වමල ඇසුරු කිරීම. ආආදී සද්

III.

 සභෞති ඳරිවරය.
 මානසි ඳරිවරය.
 වමාජීය ඳරිවරය.
 ආධයාත්මික ඳරිවරය.
(ලකුණු 4 x 3 = 12)

2)
I.

 ඳංච දැමීම.
 සනරංචි ඇඳීම.
 ඔලි ස ළිය.
 ර න් ගැසීම.
 ල ජු ගැසීම. ආආදිය

II.

 උඳ රණ රහිත ජන ක්රීඩා.
 උඳ රණ වහිත ජන ක්රීඩා.
 යුග ජන ක්රීඩා.
 ාන්තා ජන ක්රීඩා.
 ෂමා ජන ක්රීඩා. ආආදිය

III.

නිලැරදි ඕනෑම

වියක් ලියා දැක්විය ශැකිය.
(ලකුණු 4 x 3 = 12)

3)
I.

 පිරිනැමීම.
  ා ගැනීම.
 එවමම.
 ප්රශාරය.
 ලැෂැක්මම.
 පිටිය රැකීම.

II.

 යටි අත්මි  ා ගැනීම.
 උඩු අත්මි  ා ගැනීම.

III.

 ඳන්දුල ව්ඳර්ය සඳර අලව්ථාල.
 ව්ඳර් රන අලව්ථාල.
 ව්ඳර් කිරීසමන් ඳසු අලව්ථාල.

(ලකුණු 4 x 3 = 12)

4)
I.

 පුටුසේ ඉ ගැනීම.
 ඳාද දිග ශැර ඉ ගැනීම.
 අකුව් ඉඳුම
 සදදණ මත ඉඳුම
 විලුඹ මත ඉඳුම
 ආවන ගත ඉඳුම

II.

 සි ගැනීම.
 ඇවිඳීම.
 දිමම.
 ඉ ගැනීම.
 ලැතිරීම.
 රක් එවමම.

III.

 සිරුර දැසනන සලසශව අඩුමම.
 අඩු ක්තියක් ලැයමම.
 වම රතාල ඳලත්මිලා ගත ශැකි මම.
 අනතුරු අලම මම.
 ාර්යක්මතාල ඇතිමම. ආආදිය

(ලකුණු 4 x 3 = 12)

5)
I.

 තිරව් ඳැනීම. ආඈත ඳැනීම
 සිරව් ඳැනීම. ආඉශෂ ඳැනීම

II.

 යගුලිය දැමීම.
 ලසඳත්මිත විසි කිරීම.
 සශල් විසි කිරීම.
 කටිය විසි කිරීම.
 රි ට් ස ෝය විසිකිරීම.
 සනට්ස ෝය විසි කිරීම. ආආදී දෑ

III.

රඳ ව ශන අනුල කුණු  ාසදන්න.

(ලකුණු 4 x 3 = 12)

6)
I.

 ඳවුසල් වාමාජි යන්
 ාහිර පුද්ගයන්

II.

 සදමේපියන් / ලැඩිහිටියන් ගරු කිරීම.
 සදමේපියන් / ලැඩිහිටියන් කී රු මම ශා අලනත මම.
 අනය මතල වලන්දීම.
 ඳවුසල් සවසු වාමාජි යන්සේ අලයතා වපුරාීමම.
 අනයයන් උදේ උඳ ාර කිරීම. ආආදී දෑ

III.

 ඳවුසල් අවමගිය.
 නිලව තුෂ ජීලත්මිමම අප්රියජන මම.
 ඉසගනීම ඩා ප්ඳල් මම.
 ලැරදි පුරුදුල ඇබ් ැහි මම ආආදී දෑ

(ලකුණු 4 x 3 = 12)

7)
I.

 ඳන්දු ඳානය.
 ඳාද හුරුල.
 ආක්රමණය.
 රැකීම.
 විදීම.

II.

 සවසමන් එ තැන දුලකන් සි විධානය නැලැත්මිමම.
 ඳාද ස ොට් ා මත එ තැන දිමම ශා වංඥාල නැලැත්මිමම.
 සේගසයන් ඉදිරිය දිමම, විධානය නැලැත්මිමම ................... ආආදී දෑ රඳව ශන්
මඟින් ද පිළිතුරු වැඳයිය ශැ .

III.

ාරීරි සයෝගයතාල ලර්ධනය සේ.
ඉලසීම හුරුමම.
ජය ඳරාජය වමල වි ගැනීම ශැකිමම.
විනයගරු
ල ඇතිමම.
දරා ගැනීසම් ශැකියාල ලර්ධනය මම.
මානසි ආතතීන් වාර්ථ ල මුහුණදීම ශැකියාල ැබීම. ආආදිය
(ලකුණු 4 x 3 = 12)
(ලකුණු 12 x 5= 60)

