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B ක ොටස - ව්යුහගත රචනො 

01. A. (i) 

1. වැල්ව      

2. සිලින්ඩර හිස 

3. චුයන මාර්ගය 

4. සිලින්ඩර බිත්තිය 

5. ජව රරෝදය 

6. දඟර කඳ 

7. සබැඳුම් දණ්ඩ  

8. පිස්මනය 

9. පුලිඟු රේනුව 

10. පිටාර මාර්ගය 

(ii) එන්ින් හිස  එන්ින් බඳ  රෙල්රදන 

(iii) චුයන පහර  සම්ීඩන පහර  බල පහර 

(iv) 

කෙට්රල් ඩීසල් 

1. ඉන්ධන රලස රපට්රල් ාාිතෙ කරි. 1. ඉන්ධන රලස ඩීසල් ාාිතෙ කරි. 

2. පුලිඟු රේනු ඇෙ. 2. පුලිඟු රේනු නැෙ. 

3.චුයන පහරර් දී රපට්රල් වාෙ ිශ්රනය්  සිලින්ඩරයට 

ඇද ගනී. 

3. වාෙය පමණ්  ඇද ගනී. 

4. ොප රේනු නැෙ. 4. ොප රේනු  ඇෙ. 

(ගැලරපන ඕනෑම පිළිතුර් ) 

(1) – i 

(2) - v 

(3) - iv 

(4) - ii 

(5) – v 

(6) - v 

(7) - ii 

(8) - iv 

(9) - v 

(10) - ii 

(11) - v 

(12) - ii 

(13) - iv 

(14) - iv 

(15) - iii 

(16)  - i 

(17) -  ii 

(18) -  ii 

(19) -  ii 

(20) -  i 

(21) - ii 

(22) - ii 

(23) - v 

(24) - iv 

(25) – iii 

(26) – iv 

(27) - iv 

(28) - i 

(29) - iv 

(30) - ii 

(31) - ii 

(32) - ii 

(33) - iv 

(34) - ii 

(35) - ii 

(36) - v 

(37) –  ii 

(38) - iii 

(39) - ii 

(40) - v 

(41) - i 

(42) - v 

(43) - iii 

(44) - ii 

(45) - ii 

(46) - ii 

(47) –  i 

(48) - v 

(49) - iv 

(50) - iii 

fojk jdr mrSlaIKh - 2020 ud¾;=  

bxcsfkare ;dlaIKfõoh 12 fY%aKsh ms<s;=re m;%h 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama 

Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama 

Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

u;=.u wOHdmk l,dmh  



2 
 

B.  (i) A.  පුලිඟු රේනු  B. රබදා හරිනය  C. ජ්වලන දඟරය 

  D. ජ්වලන ස්ිතචය E. බැටරිය 

(ii) ඉන්ධනය රලස රපට්රල් ාාිතෙ කරන එන්ිමක ිවවැරි  වවස්ාාර  ිවවැරි  සිලින්ඩරර  

පුලිඟු රේනුව මගින් ගිිව පුලිඟුව්  ඇි කර ඉන්ධන දහනය කරවීම. 

(iii)  ජ්වලන දඟරය පිලිස්වීම 

 ිතපර්ශක තුඩු රගවී යාම 

 ිතපර්ශක තුඩු පරෙර රවනස්වීම (ගැලරපන ඕනෑම පිළිතුර් ) 

 ධාරිත්රකය පිළිස්ීම 

 ඉඳුම් රකෝ        රවනස් වීම 

(iv) රදෝෂ වවම වීම 

 නඩත්තතුව පහසුව  (ගැලරපන ඕනෑම පිළිතුර් ) 

 

03. A (i) P - රස්වා සිඳලුව  Q  - ිතදුලි මීටරය 

  R - ිතරබදුම් රපට්ටිය S   - රශ්ෂ ධාරා පරිපෙ බිඳිනය 

  T - රවන්කරනය 

 (ii)  වධි ධාරා ගැලීමකින් ිතදුලි උපකරණවලට ඇිිතය හැකි හාිව වල් වා ගැනීම. 

 (iii) 1. ිතදුලි උපකරණ ාාිතෙර  දී රබර් පාවහන් පැළඳීම 

  2. රෙත්ත සහිෙ දෑින් ිතදුලි උපකරණ රනාඇල්ලීම. 

  3. ාාිතෙරයන් පසු උපකරණ රවනුරවන් ගලවා ෙැබීම. 

  4. නඩත්තතු කටයුතු සඳහා පුහුණු ්රිශකයන් රයාදවා ගැනීම. 

  5. වකුණු සහිෙ වවස්ාාවල ිතදුලි උපකරණ ගලවා ෙැබීම. (ගැලරපන ඕනෑම 

පිළිතුර් ) 

 (iv) 1. සන්නායකය්  තුලින් ිතදුත්ත ධාරාව්  ගමන් කිමටමට එරරහිව රගාඩ නැරගන බාධාව 

  2. ඕම් 

  3. කාබන් පටල ප්රිරරෝධක 

     රලෝහ ඔ් සිඩ් පටල ප්රිරරෝධක 

     කම්බි එතුම් ප්රිරරෝධක 

     ිතලියකමය ප්රිරරෝධක 

  4.   

 

04.  (i) ිතාව වන්ෙරය්  සැපයූ ිතට ආරරෝපන ොවකාලිකව ගබඩා කළ හැකි උපාාංගය්  

(ii) ධාරිත්රකයක ව්ර වෙර ිතාව වන්ෙරය රවෝල්ට්ට 1 කින් ඉහළ නැාංවීම සඳහා ලබා ි ය යුතු 

ආරරෝපණ ප්රමාණයි. 

(iii)  ස්ිර ධාරිත්රක, ිතචලයය ධාරිත්රක 

(iv) වායු හරය්  සහිෙ රේරක   

 රෙරිට්ට හරය්  සහිෙ රේරක 

 යකඩ හරය්  සහිෙ රේරක 


