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II දකොටස 

01.  

i. වෙස් මුහුණු, ලාක්ෂා, බීරළු, පන්හා වෙඳි, පිත්තල, මැටි 

ii. වෙව ෝපාජ්, ව ොලාජ්, පල්ප 

iii. බඳුන් පලස්, කුෂන්  ෙර, බිත්ති සැරසිලි, වෙසක් කූඩු, වබෝල (වරදි) 

iv. අත් පළඳොෙ ට සුදුසු ඕෙෑම වමෝස්තරය ට ලකුණු ලබා වෙන්ෙ. 

v. සුදුසු වියමන් රටාෙන් ඇඳ ඇත්ෙම් ලකුණු ලබා වෙන්ෙ. 

02.  

i. සුළු ව ෝණ  - 900 අඩු අගය සහිත ව ෝණ 

ඍජු ව ෝණ  - 900 

මහා ව ෝණ  - 900 − 1800 

සරල ව ෝණ  - 1800 

පරාෙර්තෙ ව ෝණ - 1800 −  3600 

ii. ඕෙෑම ක්රමයක් ාාවිතා  ර ිවෙැරදිම පචාා්රය ඇඳ ඇත්ෙම් ලකුණු ලබා වෙන්ෙ. 

iii. ඕෙෑම ක්රමයක් ාාවිතා  ර ලබාී  ඇති ිමිම අුවෙ ිවෙැරදිෙ ලලි්සසය ඇඳ ඇත්ෙම් ලකුණු ලබා වෙන්ෙ. 

03.  

i. ස්ොාාවි  ව ඳි හා  ෘත්රීම ව ඳි 

ii. එතුම් වරෝෙය, දික් නූල් කූරූ ෙලට හා හැෙ නූල් කූරූෙලට 
මල් ාක්රය - නූල් මල රඳො ගැනීම 
එතුම් කූර - හැෙ නූල් කූර හා දික් නූල් කූර රඳො ගැනීම 
දික් නූල් කූර - දික් නූල් ඔතා ගැනීම 
හැෙ නූල් කූර - හරස් නූල් ඔතා ගැනීම 

iii. හැෙවේ දිග  = 100 m 

හැෙවේ පළල  = 60cm 

1 cm  ට දික් නූල් = 30 

දික් නූවල් අච ය  = 2 20𝑠⁄  

දික් නූවල් ප්රමාණය  = 
හැෙවේ දිග ×හැෙවේ පළල ×1𝑐𝑚 දික් ප්රමාණය 

නූල්  ැරැල්ල  දිග ×දික් නූල් අච ය
 

   = 
100 ×60 ×30 ×2

1000 ×20
 

   = 18 𝑘𝑔 

04.  

i. ප්රාථමිිම  මැටි, වීතිතික   මැටි 

ii. 11 වරේණිය ය ල්ල්ප  ලා වපළ වපොත  ප පිවෙ 

iii. 11 වරේණිය ය ල්ල්ප  ලා වපළ වපොත 1 1 පිවෙ 


