
 

 

 

 ත ොරාගත් ප්රශ්ණ  හකට  හම ක් පිළිතුරැ සහයන්න 

 

1·  සංවර්ධනය පිළිබද ඩඩ්ලි සියර්ගේ නිර්වචනය ලියන්න. 

2·  ප්රගශීයය සංවර්ධන වඩඩවදී  නනාවව දඩුම්වව්  ිරීම  තාව වඩදත් ය   සදාව ගය දව තා ාඩිර   

ශිල්ප ක්ර  ාාක්  ලියව ගදක්  ගකියගයන් ාුනන්වන්න. 

3·  සංවර්ධන සන්නිගේදනය පිළිබද චීන ආකෘතිය පිළිබද වි සන්න. 

4·  සංවර්ධන සන්නිගේදන සදාව ස්වප්රදවිකක  වධය ගය දව තඩීමග්ව වවසි ාාක්  ලියව නිදුනන් සිතාව                                 

වි සන්න. 

 

1·  සංවර්ධනය පිළිබද  ාවචවර්ය වි ල් දිසවනවයකගේ නිර්වචනය ලියන්න. 

2·  සංවර්ධන සන්නිගේදනගේ මුලික ද් ෂණ ාාක්  ලියව ගදක්  පිළිබද ගකිය සටාන් ලියන්න. 

3·  f*da,a. දඩසවඩ්. f*a,aඩ්ගේ ආකෘතිය ඇද එිත මුලික පියවක ගදක විස්ාක කකන්න 

4·  සංවර්ධනය පිළිබද දියුණු ගවමින් පවතින කටවද නනාවව තුළ පවතින ආකල්ප ය තඩටළු ාාක්           

විස්ාක කකන්න. 

 

ඔබගේ මිත්රගයු  වන ක ල් සංවර්ධන නිදධවීම ානතුක්  සදාව ගාෝකවගතන ඇා 

1·  නවතික සංවර්ධන කවර්ගේී  ක ල්ගේ මුලික අවදවනය ගය මු විය යුතු ් ගෂේත්ර ාාක්  න්ව 

කකන්න. 

2·  එවකට් එ්ව ගක නර්ස්ට අුමව සංවර්ධන කවර්යගේී  භවවිාව කළ ාඩිර උපවය  වර්ත ාාක්  න්ව කක 

ගදක්  පිළිබද ගකිය සටාන් ලියන්න. 

3·  ගඩංගු ගකෝතය පිළිබද නනාවව දඩුම්වව්  ිරීම ට නිර් වණය කකුම දබන වීදි නවටයයකට 

ගය දවතා ාඩිර නනශ්රe;sකවංත තුන්  නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි කකන්න. 

4·  තන්දියවුම සංවර්ධනය පිළිබද පර්ගේෂන අ් දඩකී ්  වන නයර් ාව විකට්ගේ හුව වරැ ආකෘතිය 

නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි කකන්න. 

 

1·  සන්නිගේදන ුනස වදර්ශ ාාක්  න්ව කකන්න. 

2·   ා්  ව තවන්ධිතු ව තන්දියවව සංවර්ධනය උගදසව භවවිාව කකන දද සංකල්පය පිළිබද විග්රා 

කකන්න. 

3·  ශ්රී දවංිරක ස වනගේ ප්රනව  වධය ආකෘතිය භවවිාය පිළිබද නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි කකන්න. 

4·  සංවර්ධනය පිළිබද ගශශපවදන ාව සංස්කෘතික තඩටළු ාාක්  ලියව නිදුනන් සිතාව වි සන්න. 
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1·  ගපෝලි පී ස්ටීවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබද නිර්වචනය ලියන්න. 

2·  සන්නිගේදන ුනස වදර්ශ ාාක්  ලියව ගදක්  පිළිබද ගකිය සටාන් ලියන්න. 

3·   ාවචවර්ය විල්බර් ශ්රව්ව ද් වන බටිතක  ාවවදය පිළිබද කරැණු තුන්  ඇුනන්න් පඩාඩදිලි කකන්න. 

4·  ගා කතුරැකකණගේ අස තුළිාකවවය සංවර්ධන සන්නිගේදනගේී  තඩටළුවිර   පිළිබද කරැණු 

ාාක්  ලියව නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි කකන්න. 

 

1·  ප්රනව සාභවීත් ව ක්ර ගේද ාාක්  ලියන්න. 

2·  ප්රනව සාභවීත් ව ක්ර ගේද භවවිාගේ ස්වභවවය පිළිබද කරැණු ාාක්  ලියව ගදක්  ගකියගයන් 

පඩාඩදිලි කකන්න. 

3·   ාවචවර්ය වි ල් දිසවනවයක  ාාව ද් වන පන්දි සංවර්ධන සන්නිගේදනය සදාව ස්වප්රදවිකක 

 වධගේ ඇති වවසි කරැණු තුන්  යටග්  පඩාඩදිලි කකන්න. 

4·  සංවර්ධන සංගශශ නිර් වණය ිරීමග්ව පියවක ාාක්  නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි කකන්න. 

 

1·   ා්  ව තවන්ධිතු න්ගේ සංවර්ධන සන්නිගේදන භවවිාගේ ඇති සංස්කෘා ස්වප්රදවගේ වවේ 

 වදවවට අය්  වන වචන ාාක ග  නවවද? 

2·  සංවර්ධනය පිළිබද කරැණු දඩ්  වු බටිතක විශවතුන් ගදගදගන්  න්ව කක  තන් එ්  අගයු ගේ 

අදාස් කරැණු ගදක්  ඇුනන්න් පඩාඩදිලි කකන්න. 

3·  නවීන සන්නිගේදන ක්ර  තුන්  ද් වව වර්ා වන සංවර්ධන වයවපෘති වද භවවිාව වන ආකවකය 

නිදුනන් සිතාව වි සන්න. 

4·  සංවර්ධන දර්ශනය පිළිබද පවතින තඩටළු ාව අභිගයෝත ාාක්  ලියව නිදුනන් සිතාව පඩාඩදිලි 

කකන්න. 
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