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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

 

 
 

(1)  

01.   විදුලි බයයන් ක්රියාමකමව ලඅ යමර් ර රකය ව යලයෂඳයපන ොෂ් ශඳුන්ලාදීම වැකිය ශැ වය ව 

(1) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය. 

(2) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය. 

(3) අල භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය. 

(4) අල භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය. 
 

02. ම භාණ්ඩය යශර යවේලාල මිදී ගනු ඇැයි අයේ වා වරඅ යශර අඅාගයේදී මිදී ගැනීම් 

යපන ොෂඹලා ගැනීම් ශැකි යේයැයි අයේ වා වරඅ පුද්ගයන් යව වැකිය ශැ වය ව, 

(1) පන ාරියභරගිවයාය     (2) ගනුයෙනුවරුලන්ය 

(3) ඉ වවග පන ාරියභරගිවයාය   (4) අයවිවරුලන්ය 
 

03. SCAMPER ආවෘතිය අනුල රපන ලාහිනිය් අන් රජා පන ශසුවම් බාගැනීම් වැැව්වීම, 

(1) ආයද් කිරීම     (2) වම්බන්ධ් කිරීම 

(3) එවතු කිරීම      (4) යලඅමක වාර්යයන් වඳශා භාවිා කිරීම 
 

04. වාන්ාලන්යේ රුල ලඩලඅ වි්මින් අඩාංගු යබයශමක යපන මක ව යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක වරයි. යමහි 

ඉ වව පන ාරියභරගිවයන් විය ශැ වය ව, 

(1) අවු 20-50 අර වාන්ාලන්    (2) අවු 20 ් අඩු වාන්ාලන් 

(3) අවු 50 ් ලැඩි වාන්ාලන්    (4) රයේ සියළුම වාන්ාලන් 
 

05.  අන් රජා පන ාඨමාා පන ැලැමකවීම් සුදුසු වක්ාඅය ව ලන්යන් 

(1) පන ාවල් ල් නුදුරු ව්කාඅය ව    (2) මා පන දිාංචි නිලවයි  

(3) නිවාංව වක්ාඅය ව      (4) ජඅාකී රණ ව්කාඅය ව  
 

06.  ැම්පු ැයේ පන ැවැේටුල, බඩී බීම යබරය SCAMPER ආවෘතිය තු ඇතුෂමක ලන්යන්, 

(1) විා කිරීම      (2) ඉලමක කිරීම 

(3) කුඩා කිරීම      (4) ආයද් කිරීම 
 

07.  පන ශ භාණ්ඩ ශා යවේලා වඳශා පිළියලලින් ගැයපන අ ඉ වව වඳශා පන ාරියභරගිවයන් නිලැරදිල 
ෙ වලඅ ෙ පිළිතුර යරරන්අ. 

භාණ්ඩ/යවේලා ඉ වවග පන ාරියභරගිවයා 

1. අභයාව යපන ොමක  A. වාන්ාලන් 

2. රන් භාණ්ඩ B. 4,5 යරේණි ව ල සිසුන් 
3. ක්රීඩා භාණ්ඩ  C. පන ාවල් සිසුන් 

4. ශියමකල ්ර්අ පන ්ර D. වාංගී විය ශොරණ සිසුන් 

5. වාංගී භාණ්ඩ E. ක්රීඩවයන් 
 

 

(1) C,A.E,B.D       (2) B,A,E,C,D 

(3) A,B,C,D,E       (4) C,A,E,D,B 

ලයලවායවමකල අධ්යයඅය 
වියානුබද්ධ් පුඅරී වණ වාංචිය 

10 යරේණි වය 
 

ලයාපන ාර ආරම්භය් ්රයේය ව 
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  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

 

08. උමකවල ාාල ව පන ලමකලායගඅ යාම් ලඩාමක උචි වක්ාඅය ව ලන්යන් 

(1) මා රග පන ශසුවම් වහි නිව පන රිවරයව ඇති ආව රනීය ව්කාඅය ව 
(2) ලාශඅ අලා ැබිය ශැකි මා රග පන ශසුවම් වහි ව්කාඅය ව 
(3) විා ඉඩ ව වහි ජඅාකී රණ ව්කාඅය ව 
(4) ගාංගා දිය ඇළි වහි වඳු ්රයද්යකි 

 

09.  අභයලවාය් වාංාාරව යවේලාල ව ආරම්භ කිරීම වැෂකිය ශැ වය ව 

(1) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(2) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(3) අල භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(4) අල භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 

 

10.  ෙැල යලනුල් ේාව් ි  ව භාවිය තුලින් නි්පන ාෙඅ බිහි කිරීම 

(1) අයලරමකපන ාෙඅයකි    (2) සුවියේෂී නි්පන ාෙඅයකි 
(3) නි්පන ාෙඅ ්රයදෙඅයකි   (4) යලෂෙයපන ොෂ හිඩැව ශඳුඅා ගැනීමකි 
 

11.  දියලැඩියා යරරගීන් වඳශා වියේෂි පන ාලශන් ශඳුන්ලාදීම වැකිය ශැ වය ව 

(1) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(2) පන ලමකඅා භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(3) අල භාණ්ඩය ව පන ලමකඅා යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 
(4) අල භාණ්ඩය ව අල යලයෂඳයපන ොෂ් ඉදිරිපන මක කිරීම ව යවය 

 

12.  ආ රථිව පිරිමැසුම් වහි කිරිපිි පන ැවේටුල ව (budget pack) ඉදිරිපන මක වරමින් යලයෂඳයපන ොෂ් පිවිසීම 

ශැඳින්විය ශැ වය ව, 
 

(1) නි්පන ාෙඅ ්රයදෙඅය යවය   (2) යලෂෙයපන ොෂ හිඩැව පිරවීම යවය 
(3) අයලරමකපන ාෙඅය යවය   (4) සුවියේෂී අල භාණ්ඩය ව යවය 

 

13.  SCAMPER ආවෘතිය් අනුල වම්බන්ධ් කිරීම් (්රතිාභ කිහිපන ය ව එවතු කිරීම  අයමක උොශරණය ව     

    ලන්යන්, 
 

(1)  දුරවකඅය් වැමරාල   (2) කුඩා පන රිගණවය 
(3) යම්ෙ රහි කිරි    (4) යමගා බීම යබරය 

 

14. පන ාරියභරගිවයා විසින්ම ම භාණ්ඩය යරරා ගැනීයම් ක්රමය ල රමාඅයේදී යබයශවින් ්රාලි අයවි 
ක්රමයකි. යමම ක්රමය ශැඳින්විය ශැ වය ව, 

(1) අල යවොයා ගැනීම ව යවය   (2) දිගුල ව යවය 
(3) අනුවරණය කිරීම ව යවය   (4) වාංවඅය ව යවය 

 

 

15.  පන ශ “අ”  හි වඳශන් ලයාපන ාරය ව ආරම්භ කිරීම් යපන ර ගයුතු ලැෙගමක රණරණ “ආ”  හි වඳශන් නිෙසුඅ 

වමග පිළියලලින් නිලැරදිල ගැපූවි් ැයබඅ පිළිතුර ලන්යන්, 

“අ”        “ආ”   

1. ලයාපන ාරය වඳශා යවොරම් වැපන විය 
යුතුෙ? 

A. වාන්ාලන් 

2. ඉ වව පන ාරියභරගිවයා වවුෙ? B. ්රමාණලමක ාභය ව බාදීම 

3. ඉපන යීම් ්රමාණලමකෙ?  C. යවේලවයන් යවොයා ගැනීම ශා යමයශය වීම 
4. ්රාේධ්අය වපන යා ගන්යන් යවයවේෙ?          D. බැාංකු ණය ශා වල් බදු බා ගැනීම 

 

 

(1) C,A,B,D     (2) A,B,C,D 

(3) C,D,A,B     (4) D,B,A,C 

 



3 
  

  අධ්යාපන අ අමායාාංය   
 

(2)  පන ශ වඳශන් ්ර්අල් යවි පිළිතුරු වපන යන්අ. 

01.  ලයාපන ාරය ව ආරම්භ කිරීයම්දී ගයුතු රණරණ 4 ව අම් වරන්අ. 
 

02. ලයාපන ාරය ව ආරම්භ වර පන ලමකලායගඅ යායම්දී ලයලවායවයයකු විසින් ඉටු වෂ යුතු වා රයයන් 04  ව 
අම් වරන්අ. 

 

03.  ඉ වව පන ාරියභරගිවයා වවුෙ? 
 

04. අල ලයලවායවයයකු් ්රාේධ්අය වම්පන ාෙඅය වර ග ශැකි මා රග 04  ව ෙ වලන්අ. 
05.  ලයාපන ාරයව ආරම්භව ව්කාඅය යමකරීයම්දී වැෂකිය යුතු වරුණු 04  ව අම් වරන්අ. 
 

06.  අල ලයලවායවයයකු් යලයෂඳයපන ොෂ් පිවිසිය ශැකි ක්රම යමොඅලාෙ? 
 

07.  ලයලවායවයයකු් නි්පන ාෙඅ අලයවරණය වෂ ශැකි ක්රම 4  ව SCAMPER  ආවෘතිය ඇසුරින්  අම් 
වරන්අ. 

08.  අල ලයාපන ාරය ව වඳශා වා රකව පිවිසුම් උපන ාය මා රග 04  ව අම් වරන්අ. 
 

09.  නි්පන ාෙඅ ්රයදෙඅය යනු කුම වෙ? 
 

10. යලෂෙයපන ොෂ හිඩැව යනු කුම වෙ? 
 

 


