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නම / අංකය : ......................................................

අප පරිහරණය කරන දේ
01. පහත දී ඇති එක් එක් උපකරණ ඒ ඒ කර්මාන්ත අනුව වර්ග කර වගුවේ දක්වන්න.
(වේසන් හැන්ද,දඬු අඬුව, අතංගුව, නියන, උදැල්ල,මාදැල,ලඹය,කැත්ත,කිනිහිර
අතවකාළුව,මයිනහම,හබල,සවල,වර්ක්කය,යතුකැටය)
වපදවර්රු
කර්මාන්තය

ධීවර
කර්මාන්තය

කේමල්
කර්මාන්තය

කෘෂි
කර්මානත්ය

වඩු
කර්මාන්තය

1
2
3
02. පහත එක් එක් වෘත්තිකයන්වගන් අපට ලැවබන වසේවයන් බැගින් ලියන්න.
i. වඩු කාර්ිකයා
ii.

ධීවර කාර්ිකයා

iii.

කේමල්කරුවා

iv.

වපදවර්රු කාර්ිකයා

v.

කෘෂි කර්මාන්තවේ වයවදන්නා(වගාවියා)

vi.

පතල් කාර්ිකයා
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03. ගැලවපන වලස යා කරන්න.

දත් බුරුසුව

වපෞද්ගලිකව
පරිහරණය කරන
උපකරණ

වකාසේස

පනාව

වකෝප්පය

පුටුව

වපාදුවේ පරිහරණය
කරන උපකරණ

රූපවාහිනිය

පාපිසේස

වකාට්ටය

පත්තරය

සපත්තු
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04. පහත එක් එක් උපකරණ නිපදවා ඇති ද්රවයය දිරරිවේ ඇති හිසේතැන මත ලියන්න.
උදා :- සපත්තු - රබර්
i.

වීදුරුව -

ii.

පුටුව -

iii.

අත්පිසේනාව -

iv.

මුට්ිය -

v.

පනාව -

05. නිවැරිර පිළිතුර යින් දරක් අඳින්න.
i. වගතුළට පිවිවසන විට පාවහන් නිසි පරිිර ගළවා ඇතුල්වීවමන් වපලක්වා ගත
හැකි වරෝගයකි.
i. ව ංගු
ii. වකාවරෝනා
iii. ිරයවැඩියාව
iv. අධිරුධිර පී නය
ii. නිවැරිරව ඇවිිරන විට පළමුවවන්ම වපාවළාවේ සේපර්ෂ විය යුත්වත්,
i. පාදවේ ඇඟිලි

ii. පතුල

iii. විලුඹ

iv. මුළු පාදයම

iii. පාවහන් ිලදී ගැනීවේදී අප විසින් ිලදී ගත් යුත්වත්,
i. පාදවේ ප්රමාණයට සරිලන
ii. පාදවේ ප්රමාණයට ව ා වැඩි
iii. පාදවේ ප්රමාණයට ව ා අඩු

පාවහන්ය

iv. ශ්රී ලංකා ප්රිති සහතිකය සංවක්තවත් වන්වන්,
i. ISO

ii. SSL

iii. LSS

iv. SLS

v. වටානික් මූඩි වලින් සෑිරය හැකි ආවද්ශන සංගීත භාණ් යකි
i. තාලේපට

ii. තේමැට්ටම

iii. පන්වත්රුව

iv. වබරය

vi. භාණ් යන් ිලට ගැනීවේදී ව ාත්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණ වන්වන්,
i.
භාණ් ය නිෂේපාදකයාවේ නම
ii. භාණ් වේ අලංකාර බව
iii. භාණ් වේ විශාලත්වය
iv. භාණ් ය නිෂේපාිරත ිරනය හා කල් දකුත්වීවේ ිරනය
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