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lDIs úoHdj II
03
11 m;%h
A fldgi - jHqy.; rpkd



ish¨u m%Yakj,g ms<s;=re fuu m%Yak m;%fhau ,shkak'

1. A - Y%S ,xldfõ lDIs ixj¾Okhg rdcH fukau fm!oa.,sl wdh;k o úúO wdldrfhka odhl
fjhs'
my; i`oyka lDIsld¾ñl lghq;= bgq lrk rdcH wdh;kh l=ula±hs i`oyka lrkak'
^,l=Kq 4 x 2 =8&

l=vd jdßud¾. m%;sixialrKh - ග ොවිජන ග ේවා ගෙපාර්තගේන්තුව
- ශ්රී කා ා වැවි අ ිකා ාය

f.dùkag bvï ,nd§u

B - uyje,s ixj¾Ok fhdackd l%uh Y%S ,xldfõ fuf;la l%shd;aul jQ úYd,;u ixj¾Ok
fhdackd l%uhhs'
uyje,s fhdackd l%uh hgf;a ±kg b`È jq $b`Èfjñka mj;sk
i.
wjidk c, fhdackd l%uh l=ulao@

ගවොර ැ
ii.

න්ඳ

^,l=Kq 4 x 2 =8&

ළු ඟ ග ෝජනා ක්රව

jeäu Odß;djlska hq;= c,dYh l=ulao@

රන්ගෙණි ක ජකාශ
C - lDIs ld,.=Ksl uOHia:dkhl msysgqjd we;s jdIamSlrK ;eáhla my; rEmfha olajd we;'
^,l=Kq 4 x 8 =32&

A
X

B
C

A,B,C fldgia kï lrkak'
A

- ග ොකුවාන

(Hook gauge)

B

- වාෂ්පී රණ තිටි
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- ආධාර

C
i.

A fldgiska ,nd .kakd m%fhdackh l=ulao@

වාෂ්පී රණ ප්රවාණ විීමව
ii.

X ys Wi fikaáógrj,ska fldmuKo@

25.4 cm
iii.

fuu WmlrKh ia:dmkh lsÍfï§ wkq.ukh l< hq;= lreKq folla ,shkak'

1. පතුක ගපොළව වට්ටව 15cm උසින් සිටින ග ේ ලී රාමුව
2. 18cm
iv.

තිබීව

උ ජක වට්ටවක් පවත්වා ිීමව

my; i`oyka o;a; weiqßka wod< Èkfhys jdIamSlrKh .Kkh lrkak'
 jdIamSlrKh ;eáfha fmr Èk mdGdxlh
- 172 mm
 jdIamSlrKh ;eáfha miq Èk mdGdxlh
- 177 mm
 tu Èkfha j¾Idm;kh
- 10 mm

172mm + 10 mm = 182mm
182mm – 177mm = 5mm
D - i. my; rEm igykaj, ±lafjk WmlrK lDIsld¾ñl ìï ieliSug fhdod .kS' fuys a,b,c
rEmigyka kï lrkak'
^,l=Kq 4 x13=52&
a'

තිටි නඟුක

b

ග ොකු නඟුක

c

ජපන් ගරොටය වීඩර
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ii. ìï ieliSfï l%shdj,sfha§ tla tla l%shdldrlu isÿ lrk wjêh wkqj ìï ieliSfï m%Odk
mshjr kï lrkak'

1. ප්රාථමික 

ම්ේ ි මව

2. ද්වීතියි

ම්ේ ි මව

iii. by; ii ys ±lajq mshjrj,g wod< jk i ys WmlrK j¾.SlrKh lr tajd l%shd;aul lsÍug
fhdod .kakd n,h kï lrkak'
m%Odk mshjr

wh;a WmlrK

fhdod .kakd n,h

ප්රාථමික 

ම්ේ ි මව

තිටි නඟුක

ාන්ත්රි

යක

ද්වීතියි

ම්ේ ි මව

ග ොකු නඟුක

ාන්ත්රි

යක

iv. by; ii ys ±lajq mshjrj, m%Odk wruqK ne.ska ,shkak'
mshjr

wruqK

1. ප්රාථමික  ම්ේ ි මව
2. ද්විතියි ම්ේ ි මව

-

ප ් ිපීව ැා ගපරලීව
සියුේ පාාශු පසුම්වක් ි මව

2. A. mdxY= LKsc mfia >k fldgig wh;a ix>glhls'
i.

LKscj,g fmdÿ ,laIK 02 la i`oyka lrkak'

1. ි ායනි

ේයව ක් හිත වීව

2. නිශ්චිත ර ා නි
ii.

^,l=Kq 4 x 7 = 28&

ායුති ක් තිබීව

mfia ridhksl ,laIK flfrys n,mdk ueá LKsc i;= úfYaI ,laIK 02 la kï lrkak'

1. ඒ

් න්ධ

පෘෂ්ඨී ක්ගෂේත්රඵලක ිකා

වීව

2. යාහිර පෘෂ්ඨ ඍණ ආගරෝපණ ෙිරීව
iii.

ksjerÈ ms<s;=r háka brla w`Èkak'
^1& fudkaÜfudßf,dkhsÜ ueá LKscfha legdhk yqjudre Odß;dj j¾ñlshq,hsÜj,
legdhk yqjudre Odß;djg jvd ^wvq h' $ jeä h'&
^2& f*,aiamd¾ LKsch we¨ñfkda is,sflaghla ^fõ' $ fkdfõ'&
^3& lafjda¾Üia ð¾Khg ^m%;sfrdaëh' $ m%;sfrdaOh fkdfõ'&
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B. mdxY= úYaf,aIKhl§ W`ÿfka úh`MKq mia 100g l my; whk m%udK we;s nj fidhd.kakd ,È'
^,l=Kq 4 x 4 = 16&

A1+3

- ñ,siul 7'0

H+

- ñ,siul 6'0

legdhk yqjudre Odß;djh

- 16'8 ñ,siul

fuu mfiys NIau ix;Dma; m%;sY;h .Kkh lrkak'

i.

භෂ්ව ාතෘප්ත ප්රතිශත

=

𝟑.𝟖𝒎𝒆𝒒 /𝟏𝟎𝟎𝒈
𝟏𝟔.𝟖𝒎𝒆𝒒/𝟏𝟎𝟎𝒈 𝒔𝒐𝒊|

× 𝟏𝟎𝟎

= 22 61%
fuu mfiys W!k úh yels uQ,øjH folla i`oyka lrkak'

ii.

1. ගපොටෑසි ේ (K) , ගපො ්පර ් (P) , නයිට්රජන් (N)
2.
iii.

ල්පර් (S) ,

ිල්සි ේ (ca) ,

විග්ීමසි ේ (mg)

fuu mi h:d ;;a;ajhg m;a lsÍug mig fhÈh yels øjHhla kï lrkak'

1. හුණු ිඩාගු ද්රවය ( ිල්සි ේ කක් යි්  ,
ැයිගරොක් යි් 

ිල්සි ේ

ායගන්ට්,

ිල්සි ේ

C. fnda. i`oyd m%udKj;a j¾Idm;khla fkd,enqK úg c, iïmdokh lrkq ,efí'
^,l=Kq 4 x 5 = 20&

i.

iM, j¾Idm;kh w¾: olajkak'

කිසි ේ වර්ෂාපතන කින් පසුව ගයෝ මූක කාප තුළ රැඳී ගයෝ ගේ
පායගභෝගි
ii.

ජක භාවිතාවට ො

වන වර්ෂාපතනගේ ප්රවාණ යි

iM, j¾Idm;k m%udKhg n,mdk idOl folla i`oyka lrkak'

1. පාාශු කක්ෂණ
2. වර්ෂාපතනගේ කක්ෂණ
iii.

jdß c,h j.d lafIa;%hg fh§fuka miq wmf;a hk wdldr folla i`oyka lrkak'

1. වතුපිට (පෘෂ්ඨි

ිපධාව ට කක්වීව

2. පග ේ ිඹුරට වෑ ්මව
3. ජකවැන ට කක්වීව
4. වාෂ්පී රණ සිදුවීව
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D. f,dj mqrd we;s m%uqL fmf<a cdk nexl= u`.ska cdk ixrlaIKh isÿ lrhs'
i.

^,l=Kq 4 x 4=16&

ù fnda.hg wod< cdk ixrlaIKh isÿ lrk m%Odku cdk nexl=j msysgj
q d we;s rg l=ulao@

පි අපීන
ii.

tu cdk nexl=j msysgj
q d we;s wdh;kfha ku l=ulao@

ජාතයන්තර වී පර්ගේෂණ ආ තන (IRRT)
iii.

Y%S ,xldj ;=< cdk ixrlaIKh isÿ lrk m%Odk wdldr folla kï lrkak'

1.

්ථමිාීම

ාරක්ෂණ - (Insitu conservation)

2. පයයාහිර ාරක්ෂණ - (Ex – situ conservation)
E. mj;akd ðùka fjkia lr úfYaI ld¾hhka i`oyd fhdod .ekSu ffcj ;dlaIKfha§ isÿfõ'
^,l=Kq 4 x 5=20&

i.

DNA cdk kj ixfhdack ;dlaIKh hkq l=ulao@

කිසි ේ ජීවිග කු තුව ඇති ජාන ක් ගවන්
ඇතුල්
ii.

ර එව වාැ

රග න එව ජාන වාැ ග කුට

ා වඟින් ගවනත් ජීවිග කුට ඇතුල් කිරීගේ තාක්ෂණ යි

tys m<uq mshjr kï lrkak'

ිවශය කක්ෂණ ඇති ජාන ැුනනා ිීමව
iii.

ffcj ;dlaIKfha kùk Ndú;djka folla i`oyka lrkak'

1.

ෘක  පිළිගයෝධවකට ප්රතිගරෝකා ගයෝ ප්රගදෙ නිපෙ වීව

2. වවර ් ගරෝ ප්රතිගරෝකා ප්රගදෙ නිපෙවීව
3. වල්නාශ වකට ප්රතිගරෝකා ගයෝ නිපෙවීව
iv.

cdkh lmd bj;a lr .ekSug Ndú;d lrk tkaihsuh l=ulao@

එන්ගඩොනියුක් අගේ ්
3. A. i. Ydl fmdaIKfha§ jeo.;a jk my; j¾.SlrKhg wod, uQ,øjHhka kï lrkak'
^,l=Kq 4 x 9 = 36&

m%d:ñl uQ,øjH

oaù;Shsl uQ,øjH

නයිට්රජන් (N)

ිල්සි ේ (ca)

ගපො ්පර ් (P)

විග්ීමසි ේ (mg)

ගපොටෑසි ේ (k)

ල්පර් (s)
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ii. Ydlhl úh<s nfrys jeäfhkau olakg ,efnk laIqø uQ, øjH ;=kla kï lrkak'

1. ක්ගකෝරීන් – (cl)
2. ි න් – (Fe)
3. විා ීම ් – (mn)
B. isiqka msßila my; i`oyka W!k;d ,laIK iys; Ydl fldgia /f.k tk ,§'
^,l=Kq 4 x 4 = 16&

A. mßK; m;% lymdg ù we;" Ydl l=reúh" l,ska fïrE yd úlD;s u,a yd M, we;'
B. m;% oïmdgg yqre ;o fld< meyehla .kS'
C. m;% odr ly meye ù ms<siaiqKq iajNdjhla .ekSu'
D. m;% kdráj, yd w.%j, fklafrdiSh ,m we;' m¾j flá ù we;'
i.

A ys W!k ù we;s uQ,øjH l=ulao@

නයිට්රජන් (N)
ii.

B ys W!k ù we;s uQ,øjH l=ulao@

ගපො ්පර ් (P)
iii.

C ys W!k;djh u`. yerùug fhÈh yels Rcq fmdfydrla kï lrkak'

ක යුයගේට් කෆ්ගපොටෑෂ් (mop)
iv.

D ys W!k ù we;s uQ, øjH l=ulao@

තුත්තනා ේ (zn)
C. Ydl m%pdrKfha§ îc wk`.s ld¾hhla bgq lrhs'
i.

îcj, ðjH;djh /f`ok ld,h wkqj îc m%Odk LdKav ;=k kï lrkak'

a - ක්ෂුද්ර වජව බීජ (ග ටි

ාලීන බීජ

b - වධය වජව බීජ (වධය

ාලීන බීජ

c - වැා වජව බීජ (දිගු
ii.

^,l=Kq 4 x 6 = 24&

ාලීන බීජ

îc mßlaId lsÍfï§ ksjerÈ ksheÈhla ,nd .ekSu b;d jeo.;a fõ'
a. îc ksheÈhla ,nd .ekSug Ndú;d lrk WmlrKh l=ulao@

කුත්තුව
b. îc ksheÈhla l%shdldß ksheÈhlg wvq lsÍfï§ Ndú;d l< yels l%u folla kï
lrkak'

1.

න්ත්ර භාවිතා කිරීව (ගයදුේ න්ත්ර

2. යිකට් ක්රව
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D. m%Ndixiaf,aIKh hkq Ydl ;=< wdydr ksIamdok l%shdj,shhs'
i.

^,l=Kq 4 x 6 = 24&

m%Ndixiaf,aIKfha my; m%;sl%shd isÿjk ia:dk kï lrkak'

a. wdf,dal m%;sl%shdj - ැයත කවගේ ග්රිනා තුළ
b. w`ÿre m%;sl%shdj
ii.

- ැයත කවගේ පූර

තුළ

C3 yd C4 Ydl w;r we;s jHqyd;aul fjkialï folla ,shkak'
a – C3 ශා වක ැයතකව වර්

එ කි C4 ශා වක ැයතකව වර් ගෙ කි

b - C3 ශා වක ක්රාන්ට් ් වයුැ නිත C4 ශා වක ක්රාන්ට ් වයුැ ඇත
iii.

f.dvìu we;s fnda.j, m%Ndixiaf,aIKhg iSudldß idOlh f,i l%shdlrkafka l=uk
idOlho@

ායන්ඩග ොක් යි්  (Co2)
iv.

,jK;djh wêl miaj, c,h wjfYdaIKh isÿ jkafka ljr wdldrfhkao@

ක්රී ිවගශෝෂණ
4. fnda. j.dfõÈ Ndú;jk ;djld,sl m%pdrl jHqy wdldr .Kkdjls'
A.
i.
;djld,sl m%pdrl jHqyhla hkq l=ulao@

^,l=Kq 4 x 10 = 40&

ගයෝ ගේ විවිධ වර්ධන ිවකාවකදි පවණක් පය ර පාකන කිරීව ඳැා භාවිතා
රනු කයන ගවවකේ .
ii.

iii.

;djld,sl m%pdrl jHqyj,g WodyrK 03la i`oyka lrkak'

1. තනි පික ආවරණ

* උණුසුේ පාත්ති

2. ගප් අ ආවරණ

* ජක ාරක්ෂණ වයුැ

3. පාත්ති ආවරණ

* සූර් ප්රචාාර

by; Tn kï l< tla tla m%pdrl jHqy Ndú;jk m%Odk wruqK i`oyka lrkak'
jHqyh

Ndú;djk wruqK

1. සූර් ප්රචාාර

ඳ

ිය අ මුල් ඇඳීව ගේ වත් කිරීව

2. තනි පික ආවරණ

පළිගයෝධව අන් ආරක්ෂා කිරීව

3. ගප් අ ආවරණ

තෙ හිරු එළිග න් පික ආරක්ෂා කිරීවට

B. mia rys; j.d l%uhkays§ >k udOH j.d l%uh m%Odk ia:dkhla .kS'
^,l=Kq 4 x 9 = 36&
i.
mia rys; j.d l%uh i`oyd Ndú;d jk iajdNdúl udOH .Kkdjls' ta w;=ßka iajdNdúl
wldnksl yd ldnksl udOH 03 ne.ska kï lrkak'
wldnksl udOHh

ldnksl udOHh

ගයොරුළු

ායනි

ල්කුඩු

ග ොහුයත්
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වි අ
ii.

ග ොහුග ඳි

>k udOHhl ;sìh hq;= ,laIK 03la olajkak'
1. ප්රශ ්ථමි ගක වාතන වීව
2. වනා ජකවැන වීව
3. ගැොඳින් ජක රඳවා ිීමව
4. විෂ ාඝට ව අන් ගතොරවීව

C. jdKsc lDIsl¾ufha§ ukd f,i ;jdka md,kh lsÍu jeo.;a fõ'
^,l=Kq 4 x 6 = 24&
i.
my; tla tla ;jdka j¾.h Ndú;jk wjia:dj yd ta tla tla ;jdfkys ;jdka udOH
i`oyka lrkak'
;jdka j¾.h
Ndú;jk wjia:dj
;jdka udOHh
a. l=Üá ;jdk

වතුපිට ප ් 1 :
ග ොේගපෝ ්ට් 1
1 :1

d. vefmd.a ;jdk

යද්ධ කිරීවට ග්රාැ
පියසිදු වි අ
පික කයා ිීමවට
නිර්පාාශු ව ාවට පික
්ගපොන්ඡ් තැඩුව
කයා ිීමවට
වී ව ාව පික සිටුවීවට ග ග ල් පත්ර

e. ;eá ;jdk

වී ව ාව

b. je,s ;jdk
c. iafmdkaÊ ;jdk

ii.

කු ර්බ්ගට්සිගේ බීජ
කුකගේ

වඩ

isgù
q ug fmr ;jdka me< ±ä lsÍfï jeo.;alu i`oyka lrkak'

ක්ගෂේගත්රේ පය ර තත්ත්ව න්ට ගැොඳින් ෙරා ිීමවට හුහුණු කිරීව
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B. fldgi rpkd


m%Yak y;rlg muKla ms<s;=re imhkak'

1.
i.

yß; úma,jh kQ;k lDIsl¾udka;hg wNsfhda.hls' meyeÈ,s lrkak'

ැයත විප්කව
නූතන

න්න නිවිරදිව ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු - 10

ෘෂි ර්වාන්ත ට ැයත විප්කව වඟින් ඇති වී තිගයන ිටළු 08ක් නේ

කිරීවට ැා වි ්තර කිරීවට එක්
ii.

රුණ ට කකුණු - 05 යිගින්

mdxY= ckkhg n,mdk idOl úia;r lrkak'

පාාශු ජනන ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු - 05
පාාශු ජනන ාධ
එක් එක් ාධ
iii.

05ක් ඳැන් කිරීවට කකුණු 03 යිගින් 05 ට (3 x 05 = 15)
ක් ග ටිග න් වි ්තර කිරීවට කකුණු 06 යිගින් ගෙන්න

(6x5=30)

Y%S ,xldfõ lDIs foaY.=Ksl l,dm yd lDIs mdßißl l,dm j¾.SlrK moku meyeÈ,s
lrñka fuu j¾.SlrKfha jeo.;alu meyeÈ,s lrkak'

ෘෂි ගද්ශගුණි
ෘෂි පාය ය
වර්ගී රණ

කාප ක් න්න ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 05යි
කාප ක් න්න ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 05යි
ඳැා ො

රග න ඇති ාධ

ැතරක් (4 x 04 = 16)

වර්ගී රණගේ විෙ ත්ගේ ැතරක් ෙික්වීවට කකුණු 06 යිගින් (6 x 04 = 20)
2.
i.

cdk iïm;a úkdY ùu flfrys n,mdk úúO idOl úia;r lrkak'

ජාන ේපත් න්න ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 08යි
ජාන ේපත් විනාශවීවට ගැේතුවන ාධ

ැතක් ඳැන් කිරීව කකුණු 02 යිගින්

ැතක් ඳැා
එක් එක්

(2 x 07 = 14)

රුණක් ග ටිග න් වි ්තර කිරීවට කකුණු 4 යිගින්

රුණු 07 ට
(4 x 07 = 28)

ii.

ihsfgdlhskskaj, ld¾h Ndrh meyeÈ,s lrkak'

යිගටො යිනින් ශා

ගැෝර්ගවෝන ක් යව කකුණු 10යි

යිගටො යිනින්වක ප්රධාන

ෘතය 05ක් ඳැන් කිරීවට
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iii.

laIqø m%pdrKfha m%Odk mshjr úia;r lrkak'

ක්ෂුද්ර ප්රචාාරණ ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10
ප්රධාන පි වර ඳැන් කිරීවට කකුණු

(4 x 05 = 20)

එක් එක් පි වර ග ටිග න් වි ්තර කිරීවට

(8 x 05 = 40)

3.
i.

fmdfydr Ndú; ld¾hlaIu;djh by< kexùug .; yels l%shdud¾. úia;r lrkak'

ගපොගැොර භාවිත

ාර් ක්ෂවතාව ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10යි

ඉැළ නිාවීවට ත ැිකි ක්රි ාවාර් 08ක් ඳැා කකුණු 05 යිගින් මුළු කකුණු
(8 x 05 = 40)
ii.

laIqø c,iïmdok moaO;sj, jdis wjdis meyeÈ,s lrkak'

ක්ෂුද්ර ජක ේපාෙන ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10යි

iii.

වාසි ැ ක් ඳැන් කිරීවට කකුණු 4 යිගින්

(8 x 05 = 40)

ිවාසි ැතරක් ඳැන් කිරීවට කකුණු 4 යිගින්

(4 x 04 = 16)

Y%s ,xldjg jeis ,efnk m%Odk l%u úia;r lrkak'

ශ්රී කා ාවට වර්ෂාව කයාගෙන ප්රධාන ාන්ත්රන 03ක් ඳැන් කිරීවට කකුණු 06
යිගින්

(6 x 03 = 18)

එක් එක් ාන්ත්රණ ක් වඟින් වර්ෂාව කයාගෙන ිවාසි ැා

ාක මවාව ෙික්වීවට

කකුණු 8 යිගින් ැතරක් ඳැා කකුණු

(8 x 4= 32)

4.
i.

taldnoaO Ydl fmdaIl l<ukdlrKfha wjYH;djh meyeÈ,s lrkak'

ඒ ායද්ධ ගපෝෂ

ළවනා රණ ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10යි

ඒ ායද්ධ ගපෝෂ

ළවනා රණගේ ිවශයතා 05ක් ෙික්වීවට ැා වි ්තර කිරීවට

කකුණු 08 යිගින්
ii.

රුණු 05ක් ඳැා

(8 x 05 = 40)

md,s; ;;a;aj hgf;a fnda. j.d lsÍfï jeo.;alu meyeÈ,s lrkak'

පා අත තත්ත්ව ටගත් ගයෝ ව ාව ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10යි භාවිත කිරීගේ
විෙ ත් ේ 08ක් ෙික්වීව ැා ග ටිග න් වි ්තර කිරීවට කකුණු
iii.

(8 x 05 = 40)

flakaødmidß fmdïmhl l%shdldß;ajh úia;r lrkak'

ගක්න්ද්රාප ාය ගපොේප ැිඳින්වීව කකුණු 10යි
ගක්න්ද්රාප ාය ගපොේප

පසප ටැන කකුණු 05

පසප ටැන නේ කිරීව කකුණු 05
ක්රි ා ායත්ව වි ්තර කිරීව

රුණු 06 කකුණු
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5.
i.

úúO noaO lsÍfï l%u úia;r lrkak'

ශා

යද්ධ කිරීවට කකුණු 10යි

ිාකුර යද්ධ කකුණු 05
යකි අ යද්ධ කකුණු 05

ii.

ිාකුර යද්ධ ක්රව 03ක් නේ කිරීව කකුණු

(5x3 = 15)

යකි අ යද්ධ ක්රව 03ක් නේ කිරීවට කකුණු

(5x3 =15

lDIsl¾ufha§ mdxY= jHqyfha jeo.;alu meyeÈ,s lrkak'

පාාශු වයුැ ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10
ෘෂි ාර්ක 
iii.

විෙ ත් ේ 08ක් ඳැා කකුණු

(5x8 =40

c, iïmdok ld¾hlaIu;djh by< kexùug .; yels úúO l%shd ud¾. fudkjdo@

ජක ේපාෙන

ාර් ක්ෂවතාව ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 10

ඉැළ නිාවීවට සුදුසු ක්රි ාවාර් 08ක් ඳැා

(5x8 =40

6.
i.

m%Ndixiaf,aIKh flfrys n,mdk ndysr yd wNHka;r idOl úia;r lrkak'

ප්රභා ා ්ගල්ෂණ ිර්ථමි ෙික්වීවට කකුණු 05 යි
තු අත මී රණ  අ ා ෙික්වීවට කකුණු 05 යි
යාහිර ාධ

4ක් ඳැා කකුණු 06 යිගින්

ිභයන්තර ාධ
ii.

(4x6 =24

4ක් ඳැා කකුණු 4 යිගින්

(4x4 =16

wf,dalh fnda. j.dj flfrys n,mdk wdldrh úia;r lrkak'

ගයෝ ව ාවට ආගකෝ
ආගකෝ

ප්රධාන කක්ෂණ 03ක් යකපාන යව

තීව්රතාව, ආගකෝ

එක් එක් කක්ෂණ

යකපෑේ වඟ

ාකමවාව, ආගකෝ ගේ ගුණාත්ව කකුණු 15
රුණු 07ක් ඳැා කකුණු 05 යිගින් කකුණු
(5x7 =35

iii.

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fõ ld¾h Ndrh meyeÈ,s lrkak'

ෘෂි ර්ව ගෙපාර්තගේන්තුව

ෘෂි ර්ව ට ආධාර ප න රාජය ආ තන ක් යව

ඳැන් කිරීව කකුණු 08යි
ෘෂි ර්ව ගෙපාර්තගේන්තුගේ විවිධ

ාර්

න් ඳැා කකුණු 06 යිගින් මුළු

කකුණු 42 කි
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