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11 ශ්රේණිය -ශ්ෙලන අදියර 

1)     ඒකකඹ :- ජීවී පටක ශා ප්රභාාවශලශ්ෂයය 

2)  නිපුණතහඹ :- ජජ ඳද්ධතිර පරදහයීතහඹ ඉවශ නළැංවීභ වහ ජීඹ වහ ජජ ක්රිඹහ ග ේෂණණඹ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 ජලරභ ව ෂසෂරෝඹභ ඳටක ර රූඳ ටවන් ඇඳීභ 

 රුධිය ජර ආදර්ලක නිර්භහණඹ කයන්න 

 ප්රබහැංසෂෂණඹ ව කර්භහන්ත ලහරහක ක්රිඹහ ගඹ ැංන්දනඹ කයන්න 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-   ලහක ඳටකඹ,ඳටකෂඹහි කෘතය,ඳතින සථහන,විෂලේ රක්ණ ඇතුශත් ගුක් පිළිෂඹර කයන්න 

පැලරුම 2 :-  ත්ත් ඳටකඹ,ඳටකෂඹහි කෘතය,පිහිටීභ,විෂලේ රක්ණ ඇතුශත් ගුක් පිළිෂඹර කයන්න 

පැලරුම 3 :-      ප්රබහැංසෂෂණඹ විදවහ දක්න ෂඳෝසටයඹක් කස කයන්න(තු ගත යහඹනික මීකයණඹ භඟ) 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 ජලරභ ව ෂසෂරෝඹභ ඳටක ර, ත්ත් ඳටක පිළිඵ පිළිෂඹර කයන රද සථිය කදහ ඳක්ක්ණඹ 

 ප්රබහැංසෂෂණඹ වහ කහඵන්ඩෂඹ ක් ්,ක්ෂරෝෂයෝෆීෂ,ආෂරෝකඹ අලය ඵ ෂඳන්වීෂම් ඳක්ක්ණ 

 අන්ත පර වඳුනහේළනීෂම් ඳක්ක්ණ 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  
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 ඳටක(ලහක,ත්ත්) රූඳටවන්,වීඩිෂඹෝ ඳට, ප්රබහැංසෂෂණඹ විදවහ දක්න Animations 

7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 ඳටක පිළිඵ නිසි අෂඵෝධඹ තුළින් ජදය විදයහ රඵහෂේන ඇති ජඹග්රවණ පිළිඵ හක්ඡඡහ වහ 

ප්රබහැංසෂෂණඹ ජීවී ඳළළත්භට දහඹක න අයුරු හක්ඡඡහ කික්භ 

 

1)     ඒකකඹ :- මිශ්රණ 

2)  නිපුණතහඹ :- විවිධ මිශ්රණ ර්ේ පිළිඵ අන්ෂණණඹ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 විවිධ භජහතීඹ වහ විභජහතීඹ මිශ්රණ ර්ේ රඵහී  ඒහ භජහතීඹ වහ විභජහතීඹ ෂර ර්ේ කික්භ 

 විවිධ මිශ්රණ ර්ේ වළකිතයම් රළ සතුේත කයන්න 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :- 

ද්රාලයය ද්රාලකය ද්රාලයය මිරය ල්ගයය 

1).ලුණු(ඝන) ජරඹ(්ර) ලුණු ්රහණඹ ඝන-්ර 

2). අඹඩින්(ඝන) එතෂනෝෂ(්ර)   

3).යදිඹ(්ර) යන්(ඝන)   
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4).ජරඹ(්ර) හතඹ(හයු)   

5). තම(ඝන) යන්(ඝන)   

6).ටින්(ඝන) තම(ඝන)   

7).ටින්(ඝන) ෂර්(ඝන)   

 

පැලරුම 2 :-   එදිෂනදහ ජීවිතෂේී  ්රහයතහඹ බහවිතහ න අසථහ  ගඹන්න 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 

 භජහතීඹ ව විභජහතීඹ මිශ්රණ ෆී භ 

 

1)     උඳ ඒකකඹ :- මිශ්රණඹක ැංයුතිඹ 

2)  නිපුණතහඹ :- මිශ්රණඹක ැංයුතිඹ ප්රකහල කික්භ වහ විවිධ නිර්ණහඹක බහවිතහ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 ැංයුතිඹ ප්රකහල කික්භ වහ ම්ඵන්ධ ේළටු  රඵහී  ඇේයීභ 

 ප්රහභහක ක ්රහණඹක් පිළිෂඹර කික්භට අලය උඳකයණ වහ බහවිතඹ වහ ඇේයීභ 
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4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :- 

 ්රහණඹක 100g තුශ ්රහයඹ 5g අන්තර්ේත ෂණ.එහි ැංයුතිඹ ෂ ඹන්න 

 සීනි 25g ජරඹ  175g තුශ දිඹකය සීනි ්රහණඹක් පිළිෂඹර කය ඇත. ැංයුතිඹ ෂ ඹන්න 

 ්රහණඹක 100cm3 ඳරිභහක් තුශ ්රහයඹ 10cm3 අඩැංගු ෂණ නම් එහි ැංයුතිඹ ෂ ඹන්න 

 ්රහණ 10dm3 ක ්රහය භවුර 0.1 ක් ඇත්නම් එභ ්රහණෂේ  ැංයුතිඹ ෂ ඹන්න 

පැලරුම 2 :-    

 ්රහණ 2dm3තුශNaOH භවුර 4 ක් අඩැංගු ෂණ නම් එහි හන්්රණඹ ෂ ඹන්න 

 1moldm-3හන්්රණඹ ඇති ්ලලෂකෝස(C6H12O6) ්රහණඹකින් 1dm3 හදහේළනීභට අලය ්ලලෂකෝස සකන්ධඹ 

ෂ ඹන්න 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 නිලසචිත හන්්රණඹකින් යුත් ්රහණඹක් පිළිෂඹර කික්භ 

 ඒ වහ අලය උඳකයණ වඳුනහේළනීභ 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  

 ඳසුගිඹ විබහේ ප්රලසන ඳ්රර ේළටු  
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7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 විවිධ අසථහරී  ්රහණඹක හන්්රණඹ ෂඹ දහ ේත වළකි ඵ 

 ppm අේඹ,ppbඅේඹ ෂඹ දහ ේන්නහ අසථහ පිළිඵ දළනුත් වීභ 

 

1)     උඳ ඒකකඹ :- මිශ්රණ ෂන් කික්ෂම් ිලෂඳ ්රභ 

2)  නිපුණතහඹ :- මිශ්රණ ෂන් කික්භ වහ විවිධ ්රභ ිලෂඳ බහවිතහ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 ෂන් කික්ෂම් ්රභ ිලෂඳබහවිතහ කයන අසථහ පිළිඵ ඳළරුම් ෂඳ තක් කස කික්භ 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-එක් එක් ෂන් කික්ෂම් ්රභ ිලෂඳ නම් කය ඒහ අර්ථ දක්න්න 

පැලරුම 2 :-   ඳවත දළක්ෂන ෂන් කික්ෂම් ්රභ ිලෂඳ  ගඹන්න 

 යර ආනඹ 

 ්රහක නිසහයණඹ 

 හුභහරආනඹ 

පැලරුම 3 :- මුහුදු ජරෂඹන් ලුණු නිසඳහදනඹ ෂකෂයන පිඹය  ගඹන්න 
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පැලරුම 4 :-  

 ේන්ධ ෂතෂ නිසහයණඹට ෂඹ දහ ේන්නහ ලහක ්රය නම් කයන්න 

 ේන්ධ ෂතෂ නිසහයණඹ ෂකටිෂඹන් ඳළවළදි ග කයන්න 

 ේන්ධ ෂතෂ නිසහයණෂේී  විදයේහයෂේී  ෂඹ දහ ේන්නහ ඇටවුෂභහි නමිකශ රූඳ ටවනක් අිනන්න 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 හසපීබනඹ/හසපීකයණඹ ආදර්ලනඹ 

 සපටීකයණඹ 

 යර ආනඹ 

 ්රහක නිසහයණඹ 

 හුභහර ආනඹ 

 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  

 ේන්ධ ෂතෂ නිසහයණඹලුණු නිසඳහදනඹ ආී  කර්භහන්තලහරහ නළයඹීභට ඹහභ ෂවෝ වීඩිෂඹෝ චි්රඳට නළයඹීභ 

 උස ෂඳශ විදයහේහයඹ බහවිතෂඹන් නිසහයණ ්රභ අධයඹනඹ 

7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 ආයුර්ෂණද ජදය විදයහෂණී  නිසහයණ ්රභ ෂඹ දහ ේළනීභට දළනුත් කික්භ 

 හම්ප්රදහ ක ්රභ ෂනුට නවීන තහක්ක ක උඳකයණ බහවිතෂඹන් ලහක ්රය  ගන් නිසහයණ ්රය රඵහ 

ේළනීභට ෂඳශඹීභ 
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1)   ඒකකඹ :- තයැංේ වහ ඒහෂේ ෂඹී භ 

2)  නිපුණතහඹ :- :-ඹහන්ත්රික තයැංේර ගුණ පිළිඵ අන්ෂණලනඹ 

        එදිෂනදහ ළඩකටයුතු වහ ධ්නි තයැංේ පිළිඵ දළනුභ බහවිතහ කය   

        එදිෂනදහ කටයුතු වහ ැංගීතඹ වහ ධිනිඹ පිළිඵ දළනුභ බහවිතහ කික්භ 

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :- 

 ඳවත ගුෂණ ආකහයඹට තීර්ඹක් ව අන්හඹහභ තයැංේ ර ෂනසකම්  ගඹන්න 

තී්ගයක් තරශය අන්ලායාම තරශය 
  
  

 

 ඳවත තයැංේ ච ගතඹ ම්ඵන්ධ චන අර්ථ දක්න්න 

               1).ැංඛ්යහතඹ  2)තයැංේ ආඹහභඹ   3).ෂණේඹ   4).විසතහයඹ 

 විදුත් ම්ම්ඵක තයැංේඹක් එට ේන්නහ ආකහයඹ ඳළවළදි ග කයන්න 

 විදුත් ම්ම්ඵක ර්ණහ ගඹ බහවිතෂඹන්  ඳවත තයැංේර ආඹහභ  ගඹන්න 

1.ආෂරෝක තයැංේ   2.අෂධෝයක්ත තයැංේ  3.UV කියණ  4.X කියණ 

 ඳවත අසථහ වහ උදහවයණ  ගඹන්න 

තත් කම්ඳනඹ න බහණ්ඩ  
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ඳටර කම්ඳනඹ න බහණ්ඩ  
හයු ක කම්ඳනඹ න බහණ්ඩ  

 

 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :- එදිෂනදහ ජීවිතෂේී තීර්ඹක් ව අන්හඹහභ තයැංේදක්නට රළෂඵන අසථහ ෂන ෂනභ  ගඹන්න පැලරුම 2 :-

සි ගැංකිඹකින් ඇති කයන රද තීර්ඹක් ව අන්හඹහභ තයැංේ ර සරූඳඹ ෂක ශඹක ඇ  එහි  ැංඛ්යහතඹ,තයැංේ 

ආඹහභඹ,විසතහයඹ ආදිඹ ඇ ෂඳන්න්න  

පැලරුම 3 :-තයැංේඹක ෂණේඹ වහ ස්රඹක් ෂේ ඩනඟන්න.එඹ ඇසුරින් ඳවත ේණනඹ කික්ම් සිදු කයන්න. 

ැංඛ්යහතඹ 512Hz ව යසුරක් හතෂේ කම්ඳනඹ කශ විට තයැංේෂේ ආඹහභඹ 0.65m නම් තයැංේෂේ ෂණේඹ ෂ ඹන්න 

පැලරුම 4 :-විදුත් ම්ම්ඵක තයැංේ එදිෂනදහ ජීවිතෂේ බහවිතහ කයන අසථහ වළකි තයම් ෂ ඹහ  ගඹන්න 

 

පැලරුම 5 :-විදුත් ම්ම්ඵක තයැංේ වහ ඹහන්ත්රික තයැංේර ෂනසකම්  ගඹන්න 

විෙුත් ච ම්බක ක තරශය යාන්ත්රික තරශය 
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පැලරුම 6 :-ඔඵට ඳයහ ඇති ඳළරුභ අනු ධිනි ෂේටිකහ උඳෂඹෝගී කයෂේන තත් බහණ්ඩ ර තහයතහඹ ෂකෂයහි 

ඵරඳහන හධක ෂවීභට ඳක්ක්ණ ළශසුම් කය නික්ක්ණ ඳවත ගුෂණ  ගඹන්න 

පරීක්යය  නිරීක්යය(තාරතාලය) 
1).තන්තුෂණ ආතතිඹ ළඩි කශ විට  

2). තන්තුෂණ දිේ ළඩි කශ විට  

3). තන්තුෂණ විලසකම්බඹ ෂනස කශ විට  

4).තත් ර්ේඹ ෂනස කශ විට  

 

පැලරුම 7 :-යඵහන ආධහය කයෂේන ඳටර කම්ඳනඹ න බහණ්ඩර තහයතහඹ ෂකෂයහි ඵරඳහන හධක ෂ ඹන්න 

පැලරුම 8 :-ඵට නරහ ආධහය කයෂේන තහයතහඹ ෂකෂයහි ඵරඳහන හධක ෂ ඹන්න.නික්ක්ණ  ගඹන්න. 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :-  

 සි ගැංකිඹ බහවිතෂඹන් - යසුර බහවිතෂඹන් තීර්ඹක් ව අන්හඹහභ තයැංේ ෂඳන්වීභ   

 විදුත් ම්ම්ඵක ර්ණහ ගඹ  
 ධ්නි ේ යචහයණඹට භහධයඹක් අලය ඵ ෂඳන්වීභට ඳක්ක්ණඹක් 

 ද් ය හයු භහධ් ඹර ධ්නිඹ ේභන් කයන ෂණේඹ ෂනස ඵ ෂන්වීභට ළශසුම් කයන රද ඳක්ක්ණ 3 ක් 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :- අන්තර්ජහරෂඹන් රඵහේත් ෂත යතුරු ඇතුශත් ඳත්රිකහ,CD ආදිඹ ැංගීත බහණ්ඩ පිළිඵ 

අන්තර්ජහරෂඹන් රඵහේත් රූඳටවන් ඇතුශත් CD තළටි.රූඳටවන් 
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7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 ඹහන්ත්රික තයැංේර ච ගත සබහඹ 

 තීර්ඹක් ව අන්හඹහභ තයැංේ ර ගුණ වහ බහවිනඹන් 

 ඒහ අතය ෂනසකම් 

 ඹහන්ත්රික තයැංේඹක චරන ප්රසතහයඹ වඳුනහේනී 

 ැංගීත බහණ්ඩ පිළිඵ දළනුභ 

 ඒහෂේ ක්රිඹහකහක්ත්ඹ පිළිඵ දළනුභ 

 බහවිතඹ පිළිඵ දළනුභ රඵහේළනීභ 

 

1).එකකඹ :- ජයහමිතික ප්රකහල විදයහ 

2)  නිපුණතහඹ :- ජයහමිතික ප්රකහල විදයහෂණ මරධර්භ එදිෂනදහ ජීන කටයුතු වහ විදයහත්භක කටයුතු වහ ෂඹ දහේනී  

 

 

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :- උත්තර වහ අතර දර්ඳණ ර නහභිඹ දුය ෂ ඹන ආකහයඹ විසතය කයන්න.ඉන්ඳසු ඳවත 

අසථහර තළබ ්රය සතන්ෂ්ල රළෂඵන ප්රතිිමම්බර රක්ණ ගුෂණ  ගඹන්න 

ලවලතුශ්ේ පිහිටීම ක්ය ක්ය 

1).F-P අතය උත්තර  

2).F භත  
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3).F වහ C අතය  

4).C භත  
5).C ට දුරින් අතර  

 

 

 වීදුරු කුට්ටිඹක් තුළින් ආෂරෝකඹ ේභන් කයන ආකහයඹ ෂඳන්වීභට ක්රිඹහකහයකභක් ළශසුම් කයන්න.එහිී  

අලය කියණ ටවන නිර්භහණඹ කයන්න 

 ඉන්ඳසු ඳතන කියණඹ,ර්තන කියණඹ,නිර්ේත කියණඹ ඒ ඒ අසථහර ඳතන ෂකෝණඹ,ර්තන ෂකෝණඹ නම් 

කයන්න 

 ඳතන ෂකෝණඹ,ර්තන ෂකෝණඹභළන  ගඹන්න ප්රිසභඹක් තුළින් ආෂරෝක ර්තනඹ න ආකහයඹෂඳන්වීභට 

ඳරික්ණඹක් ළශසුම් කයන්න. 
 එහි අදහශ කියණ ටවනරඵහෂේන ඳතන කියණඹ,ර්තන කියණඹඳතන ෂකෝණඹ,ර්තන ෂකෝණඹ භළන 

 ගඹන්න 

 සුදු ආෂරෝකඹ ර්ණරට ෂඵී  ෂද්දුන්න ඇතින ආකහයඹ විසතය කයන්න.ර්ණහ ගඹ නම් කයන්න 

 

 ජරඹ තුළින් ආෂරෝක ර්තනඹ ෂඳන්වීභට ී  ඇති උඳකයණ ඇසුරින් ඳරික්ණ ළශසුම් කයන්න. 
 එහි ඳතන ෂකෝණඹ ෂනස කයමින් ඊට අනුරූඳ ර්තන ෂකෝණඹ ෂනස න ආකහයඹ නික්ක්ණඹ කයන්න 

 ඒ අනු අධි ෂකෝණඹ,පර්ණ අබයන්තය ඳයහර්තනඹ ආදිඹ නික්ක්ණඹ කයන්න 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-ඔඵ ඉවත රඵහේත් නික්ක්ණරට අනුරූඳ කියණ ටවන් අිනන්න 
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5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය උඳකයණ :-උත්තර වහ අතර දර්ඳණ/දර්ඳණ යන/ඉටිඳන්දම්/ගිනිෂඳට්ටි 

 

1).එකකඹ :-  භහන ෂද්ව ක්රිඹහ ග 

2)නිපුණතහ භටටභ -:  6.1 මිනිහෂ්ල ආවහය ජීර්ණ ක්රිඹහ ගඹ අන්ෂණණඹ කය . 

3)ඉෂේනුම් ආධහයක :- ආකෘති 

4)ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ආකහයඹ :-  

 රූඳ ටවන් ෂවෝ වීඩිෂඹෝ ඳට බහවිතෂඹන් ආවහය ජීර්ණ ඳද්ධතිෂේ ෂක ටස වඳුන්හ ී භ 

 ජීර්ණ ක්රිඹහ ගඹ වහ අදහර ෂක ටසර කෘතය වඳුන්හ ී භ. 

 ජීර්ණ අන්තපර වහ ඒ ම්ඵන්ධ එන් භ රළ සතුේත කික්භ. 

 ආවහය ජීර්ණ ඳද්ධතිඹ ආිලත ෂයෝේ රළ සතු ේත කය ප්රදර්ලනඹ කික්භ වහ ඒහ ළරළක්වීභට ේතවළකි පිඹය පිළිඵ 

හක්ඡඡහ කික්භ. 
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  5)  ආකෘති ප්රලසන 

ඳවත දක්හ ඇත්ෂත් , A-Eආවහය ේභන් ේන්නහ භහර්ේඹ . 

   F, G, H ඹනු ආවහය ජීර්ණ ඳද්ධතිඹට ම්ඵන්ධ අභතය ඉන්ද්රිඹන් ෂණ 

   A-H දක්හ ෂක ටස නම් කයන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D F G 

E 

H 



14 
 

6.2  

නිපුණතහ භට්ටභ -: මිනිහෂ්ල ලසන ක්රිඹහ ගඹ අන්ෂණලනඹ කය . 

I. ඉෂේනුම් අාහධහයක :- ආකෘති 

II. ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ආකහයඹ :-  

 හයු ැංයණ ආකෘතිඹක් කහ එභඟින් ආලසහ ප්රහලසහ ක්රිඹහ ගඹ විසතය කික්භට සිසුන් ෂඳශඔවීභ. 

 ලසන ඳෘසඨඹක රහක්ණ වඳුනහ ේළනීභට අසථහ රඵහී භ. 

 ආලසහ, ප්රහලසහ ඹහන්්රණඹ සිසුන් භඟ ඉදිරිඳත් කික්භ. 

 ජලීඹ ලසනඹ රූඳ ටවන් බහවිතෂඹන් වඳුන්හී භ. 

 ලසන ක්රිඹහ ගඹට අදහර ත් ගත මීකයණඹ ෂේ ඩනළගීභ වහ ලක්තිඹ ේඵඩහ කික්භ වහ නිදවස කික්භ ඳළවළදි ග 

කික්භ. 

 නිර්හයු ලසනඹ වහ සහයු අතය ෂනසකම් දක්න්න. 

 ලසන ඳද්ධතිඹ ආශ්රිත ෂයෝේහඵහධ වහ ළරළක්වීෂම් ්රභඹන් හක්ඡඡහ කික්භ. 

     III. ආකෘති ප්රලසන 

1. ලසනඹ ඹන්න වඳුන්න්න. 

2. නිර්හයු ලසනඹ වහ සහයු ලසනඹ අතය ෂනසකම් ගුේත කයන්න. 
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නිපුණතහ භට්ටභ :- 6.3 මිනිහෂ්ල ඵහිස්රහවී ක්රිඹහ ගඹ අන්ෂණණඹ කය . 

 

I. ඉෂේනුම් ආධහයක :- රූඳ ටවන් 

II. ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :-  

 ආකෘතිඹක් බහවිතෂඹන් මු්ර හහිනි ඳද්ධතිඹට අදහර ෂක ටස වඳුන්හ ී භ වහ ඵහිස්රහවී ඹන්න ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ඵහිස්රහවි පර පිළිඵ ෂත යතුරු ඳත්රිකහ කහ සිසුන් භඟ හක්ඡඡහ කික්භ. 

 මු්රහ නිඳදවීෂම් ක්රිඹහ ගඹ විසතය කික්භ. 

 ඵහිස්රහවිඹ ඳද්ධතිඹ ආරීත ෂයෝේ ව ළරළක්වීෂම් ්රභ ඇතුරත් ඳත්රිකහ සිසුන් රහ කහ හක්ඡඡහ කික්භ. 

 

III. ආකෘති ප්රලසණ 

01. ඵහිස්රහවී පරඹක් ෂන න්ෂන්, 

1. යරිඹහ    2. භර 3. යරික් අම්රඹ 4. කහඵන්ඩෂඹ ක් ් 

02. ගු්ඡචික ෂඳයණෂේ දළකිඹ ෂන වළකි ැංඝටකඹ න්ෂන්, 

1. ජරඹ  2. ්ලලෂකෝස  3. ඖධ  3. රුධිය ජර 

04. මු්ර හහිී  ඳද්ධතිඹ ආශ්රිත ෂයෝේහඵහධඹක් ෂන න්ෂන්, 

1. ෘක්ක අර්ණ වීභ  2. ෂවේය ටීස  3. ෂඵ න්ක ටීස  4.  මු්රහලෂේ ේෂ ෆී භ 
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නිපුණතහ භට්ටභ  :- 6.4 මිනිහෂ්ල යඅධිය ැංයණ ක්රිඹහ ගඹ අන්ෂණණඹ කය . 

ඉෂේනුම් ආධහයක :-  ආකෘති, වීඩිෂඹෝඳට, රූඳ ටවන් 

ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :- 

 රුධිය ැංයණ ඳද්ධතිෂේ වීඩිෂඹෝඳටඹක් බහවිතහ කයමින් ඳහඩභට ෂප්රණල වීභ. 

 රුධිය ැංඝටක රූඳ ටවන් ඇසුරින් ඳළවළදි ග කික්භ. 

 රුධිය ැංයණ ක්රිඹහ ගඹ විසතය කික්භ කආකෘතිඹ ආධහයෂඹන්) 

 වෘත් ච්රඹ, රුධිය පීඩනඹ විසතය කික්භ 

 ආකෘතිඹක් ඇසුරින් හ ඳද්ධතිෂේ ුවඹ ඳළවළදි ග කික්භ. 

 රුධිය ැංයණ ඳද්ධතිඹ ආශ්රිත ෂයෝේහඵහධ වහ රක්හ ේළනීෂම් ක්රිඹහභහර්ේ පිළිඵ ඳත්රිකහ කහ සිසුන් භඟ 

හක්ඡඡහ කික්භ. 
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ආකෘති ප්රලසනඹ ඳවත සුචිඹ ම්පර්ණ කයන්න

 
 

 

 

රුධියඹ 

................... 

යතු 
රුධියහණු 

................ 

කක කහභඹ 
ෂන න 

.................. ................. 

කණහකහභඹ 

.................. ................... ................... 

ඳට්ටිකහ 

ේරහසභඹ 
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නිපුණතහ භට්ටභ :- 6.5 මිනිහෂ්ල භහෂඹෝජනඹ වහ භසථිතිඹ අන්ෂණණඹ කය . 

ඉෂේනුම් ආධහයක :- රූඳ ටවන් 

02. ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :- 

 ආකෘති බහවිතහ කය සනහයු ඳද්ධතිෂේ ක්රිඹහ ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ප්රතීක ක්රිඹහ ව ප්රතිකචහඳ ඳළවළදි ග කයන්න. 

 සඹැංහධක සනහයු ඳද්ධතිඹට අදහර අනුෂණගි වහ ප්රතයහනුෂණගී ක්රිඹහ ඳළවළදි ග කයන්න. 

 අන්තයහර්ේ ග්රන්ථි පිහිටන සථහන වහ ඒහෂේ කහර්ඹඹ ඳළවළදි ග කයන්න.. 

 භසථිතිඹ වඳුන්හ අබයන්තය ඳරියෂේ ඹහභනඹ කරයුතු හධක ඹහභනඹ කයන ආකහයඹ වඳුන්හ ෂදන්න. 

 

03. ආකෘති ප්රලසන 

ඳවත ගු ම්පර්ණ කයන්න. 

 

 නි්ගනා ග්රන්ිය ශ්ශෝ්ගශ්මෝනය කා්ගයය 

01 පිටියුටරිඹ   

02 ත ෂය  ඩඹ   

03 අ්ලනයහලඹ   

04 අධිෘක්ක ග්රන්ථි   
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1 )    ඒකකඹ :- අම්ර,බසභ,රණ ර ගුණ 

2)  නිපුණතහඹ :- අම්ර,බසභ ව රණ ර ගුණහැංේ අන්ෂණලණඹ 

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 දර්ලක බහවිතෂඹන් නිළයදි අම්ර,බසභ ව රණ ෂන්කය ේළනීභ ඇේයීභ 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-ී  ඇති අම්ර දුඵර අම්රද ප්රඵර අම්රද ඹන ේ ඉදිරිෂඹන්  ගඹන්න 

අබක ල්ගයය ප්ර  අබක/දු  අබක 

1).ව ්ෂය ක්ෂරෝරික්  

2).ෂෆියුරික්  

3).න ට්රික්  

4).ඇසිටික්  

05 ෘණ   

06 ඩිම්ඵ ෂකෝ   
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5).කහඵනික්  

6).ෂඳ සඳරික්  

 

පැලරුම 2 :-   ී  ඇති බසභ දුඵර බසභද ප්රඵර බසභද ඹන ේ ඉදිරිෂඹන්  ගඹන්න 

බසභ ල්ගයය ප්ර  බසභ/දු  බසභ 

1).ෂෝඩිඹම් ව ෂර ක් ්  

2). ෂඳ ටෆසිඹම් ව ෂර ක් ්  

3). ඇෂභෝනිඹම් ව ෂර ක් ්  

 

 

පැලරුම 3 :-      ඳවත අම්ර ව බසභ අතය සිදුන උදහසීනීකයණ ප්රතික්රිඹහ තු ගත මීකයණ  ගඹන්න 

1. ෂෆියුරික්අම්රඹ ව ෂෝඩිඹම් ව ෂර ක් ් 

2. ව ්ෂය ක්ෂරෝරික් අම්රඹ ව ෂෝඩිඹම් ව ෂර ක් ් 

3. ෂෆියුරික් අම්රඹ ව ෂඳ ටෆසිඹම් ව ෂර ක් ් 

4. ව ්ෂය ක්ෂරෝරික් අම්රඹ ව ෂඳ ටෆසිඹම් ව ෂර ක් ් 
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5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 

  ගට්භස කඩදහසි බහවිතෂඹන් අම්ර බසභ වඳුනහේළනීභ 

 pHකඩදහසි බහවිතෂඹන් අම්ර බසභ වඳුනහේළනීභ 

 උදහසීනීකයණ ප්රතික්රිඹහ ආදර්ලනඹ 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  

 විවිධ අම්ර,බසභ ව රණ ර බහවිත  අසථහන් දළක්ෂන ෂනත් ෂඳ ත්   

7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 අම්ර බසභ උදහසීනීකයණඹ එදිෂනදහ ජීවිතෂේී  ෂඹ දහ ේළනීෂම් වළකිඹහ 

 ප්රඵර අම්ර,ප්රඵර බසභ,දුඵර අම්ර,දුඵර බසභ අසථහනුකූර බහවිතඹට ෂඹදවීභ 
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1)      ඒකකඹ :- යහඹනික ප්රතික්රිඹහ ආශ්රිත තහඳ විඳර්ඹහ 

2)  නිපුණතහඹ :- යහඹනික ප්රතික්රිඹහ ආශ්රිත තහඳ විඳර්ඹහ අන්ෂණලණඹ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 තහඳ දහඹක වහ තහඳ අෂලෝක ප්රතික්රිඹහ වඳුනහේළනීභ ඇේයීභ 

 ලක්ති ටවන් භහර්ේෂඹන් තහඳ දහඹක වහ තහඳ අෂලෝක ප්රතික්රිඹහ නිරූඳණඹ ඇේයීභ 

 ප්රතික්රිඹහකී  සිදුන තහඳ විඳර්ඹහ ේණනඹ කික්ෂම් යශ ේළටු  රඵහ ී  ඇේයීභ 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-ඳවත ප්රතික්රිඹහ තහඳ දහඹක වහ තහඳ අෂලෝක ප්රතික්රිඹහ ෂර නම් කයන්න 

ප්රතික්රියාල තාප ොයක/තාප අලශ්ෝක 

1).්ලලෂකෝස ජරඹට එක් කික්භ  

2).කළෂසිඹම් ඔක් ් ජරඹට එක් කික්භ  

3).යරිඹහ ජරඹට එක් කික්භ  

 

පැලරුම 2 :-   ලක්ති ටවන් ඇඳීභට ේළටු  

පැලරුම 3 :-  MCQආශ්රිත ේළටු  
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5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 

 තහඳ දහඹක වහ තහඳ අෂලෝක ප්රතික්රිඹහ  සිදුකික්භ 

 අම්ර බසභ ප්රතික්රිඹහකී  සිදුන තහඳ විඳර්ඹහ ේණනඹ - ප්රහෂඹෝගික ඳක්ක්ණ ඇසුරින් 

6).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 යහඹනික ප්රතික්රිඹහරට අදහශ තහඳ විඳර්ඹහ එදිෂනදහ ජීවිතෂේී  ව කර්භහන්ත රී ත් ෂඹ දහේළනීෂම් 

වළකිඹහ 

 

1) ඒකකඹ  :- තහඳඹ 

2) නිපුණතහ භට්ටභ :- තහඳජ පර පිළිඵද අන්ෂණණඹ කය . 

3) ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :- 

 කණ්ඩහඹම් ක්රිඹහකහයකම් භගින් උසණත්භහන වදුනහ ේළනීභ ව විවිධ ්රයර උසණත්ඹ භළනීභ. 

 උණත් ඳරිභහණ ව ඳරිභහණ අතය ම්ඵන්ධතහ හක්ඡඡහක් භගින් ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් තහඳ ැං්රහභණඹ , තහඳජ භතු ගතතහඹ පිළිඵද ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් තහඳ ධහරිතහඹ ව වි.තහ.ධහ. වදුන්හ ී භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් ්රහැංකඹ,හිභහැංකඹ,තහඳහැංකඹ පිළිඵද ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් ගුේත තහඳඹ ආදර්ලනඹ කික්භ. 

 කණ්ඩහඹම් ක්රිඹහකහයකම් භගින් ඝන,්ර,හයු ප්රහයණඹ වදුන්හ ී භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් ව ඳරියෂේ විවිධ සිද්ධි ආධහයෂඹන් තහඳ ැං්රහභණ ්රභ පිළිඵද ඳළවළදි ග කය ී භ. 

4) ඇේයීභ :- 
1. ඳවත දවන් උසණත් අේඹන් ෂකෂවින් ගන් දක්න්න. 
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2. විිලසට තහඳ ධහරිතහ අර්ථ දක්න්න. 



24 
 

3. ඝන,්ර,හයු ප්රහයණඹ ආදර්ලනඹ කික්භ දවහ සුදුසු ක්රිඹහකහයකම්  ගඹන්න. 
5) ඳළරුම් :- 

 මුහුදු සුශැං ව ෂේ ඩ සුශැං ඇතින ආකහයඹ ආදර්ලනඹ කික්භට ආකෘති කස කයන්න. 

6) අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :- 

 විඩිෂඹෝ දර්ලන 

7) විඹ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් :- 

 ඝන,්ර,හයු ප්රහයණඹ එදිෂනදහ බහවිතහන අසථහ ෂ ඹහඵරහ හර්තහක් කන්න. 
 

 
1)ඒකකඹ  :- විදුත් උඳකයණර ජඹ ව ලක්තිඹ 

 
2)නිපුණතහ භට්ටභ :- විදුත් උඳකයණර ජඹ ව ලක්තිඹ ප්රභහණනඹ කය . 

 

 

3)ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :- 

 ේෘව විදුත් උඳකයණ ආධහයෂඹන් විදුත් ලක්තිඹ ෂනත් ලක්ති ආකහයරට ඳරිර්තනඹ න ඵ 
ෂඳන්හ ී භ. 

 විදුත් උඳකයණඹක ක්භතහ අර්ථ දක්මින් P=VI මීකයණඹ වදුන්හ ී භ. 

  විදුත් උඳකයණ භගින් ඳරිෂබෝජනඹ කයන ලක්ති ප්රභහණඹ E=Pt භගින් රඵහ ෂදන ඵ ෂඳන්හ 
ී භ. 

 ේෘව විදුත් ඳරිඳථ ආකෘතිඹ ආධහයෂඹන් උඳහැංේ වදුනහ ේළනීභ ව ඒහෂේ කහර්ඹඹ ඳළවළදි ග කික්භ. 

 විදුත් ලක්තිඹ භනින ආකහයඹ හක්ඡඡහක් භගින් ඳළවළදි ග කික්භ. 
 

4)ඳළරුම් :- 

 ේෘව විදුත් ඳරිඳථඹක ඇති උඳහැංේ ව ඒහෂේ කහර්ඹඹ පිළිඵද ෂඳ ත් පිැංචක් කස කයන්න. 
5)අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :- 

 විඩිෂඹෝ දර්ලන 
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6)විඹ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් :- 
ේෘව විදුත් ඳරිඳථඹ බහවිතෂේී  අනුේභනඹ කර යුතු ආයක්ක පර්ෂෝඳහඹන් පිළිඵද හර්තහක් ළකසීභ. 

 

 
1)ඒකකඹ  :- ඉෂරක්ෂර නික විදයහ 

 
2)නිපුණතහ භට්ටභ :-එදිෂනදහ ජීවිත අලයතහ ව විදයහත්භක කටයුතුරී  ඉෂරක්ෂර නික විදයහ පිළිඵද දළනුභ බහවිතහ 
කය . 
 
3)ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :- 

 අර්ධ න්නහඹකඹක විදු ගඹ න්නඹනඹ සිදුන ආකහයඹ ව භහ්රණඹ පිළිඵද හක්ඡඡහක් භගින් 
ඳළවළදි ග කය ී භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් බහවිතෂඹන් p-n න්ධිඹ ව න්ධි ඩෂඹෝඩඹ ව නළබුරු කික්භ පිළිඵද වදුන්හ ී භ. 

 කණ්ඩහඹම් ක්රිඹහකහයකම් භගින් අර්ධ තයැංේ ෘජුකයණඹ ව පර්ණ තයැංේ ෘජුකයණඹ වහ සුභටනඹ 
ආදර්ලනඹ කික්භ. 

 රහන්සිසටයඹ ව එහි බහවිත ආකහය පිළිඵද ක්රිඹහකහයකම් භගින් ඳළවළදි ග කික්භ. 
 

4)ඳළරුම් :- 

 පර්ණ තයැංේ ෘජුකයණ ඳරිඳථඹ ඇද ෂඳන්න්න. 

 පර්ණ තයැංේ ෘජුකයණ ඳරිඳථෂේ ප්රදහන ධහයහ ව ප්රතිදහන ධහයහ කහරඹ භේ ෂනසන අයුරු 
ප්රසතහයඹකින් ෂඳන්න්න. 

 එභ ධහයහ සුභටනඹ  කික්භට ඇතුශත් කශ යුතු උඳහැංේඹ කුභක්ද? 

 සර්ඹෂකෝ හදහ ඇත්ෂත් කුභන ඉෂරක්ෂර නික උඳහැංේෂඹන්ද? 

 

 
5)අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :- 

 විඩිෂඹෝ දර්ලන 
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6)විඹ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් :- 

 ඉෂරක්ෂර නික උඳහැංේ බහවිතෂඹන් එදිෂනදහ කටයුතු ඳවසු කය ේළනීභට ළදේත් ඳරිඳථ කන්න. 

 
 

1)  ඒකකඹ :- විදුත් යහඹනික ෂකෝ වහ විදුත් වි්ඡෂනදනඹ 

 

2)  නිපුණතහඹ :- විඛ්හදන ක්රිඹහ ගඹ පිළිඵ අන්ෂණලනඹ කය  

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 විදුත් න්නහඹක දුය වඳුනහේළනීභ ඇේයීභ 

 විදුත් යහඹනික ෂකෝඹක ඇෂනෝඩඹ කළෂතෝඩඹ  වඳුනහේළනීභ වහ ඔක්සිකයණ ඔක්සිවයණ ප්රතික්රිඹහ වඳුනහේළනීභ 

 විදුත් වි්ඡෂනදනෂේී   ඇෂනෝඩඹ කළෂතෝඩඹ  වඳුනහේළනීභ 

 භශ ඵළඳීභට අලය හධක වඳුනහ ේළනීභ වහ නික්ක්ණ හර්තහ 

 කළෂතෝඩීඹ ආයක්හ වහ සුදුසු ෂරෝව ක්රිඹතහ ෂශ්රේක ඹ ඇසුරින් වඳුනහ ේළනීභ 

4)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-ඳවත ගු පුයන්න 

ෂකෝ ර්ේඹ ඇෂනෝඩඹ කළෂතෝඩඹ ඇෂනෝඩ ෂේී  
ප්රතික්රිඹහ 

කළෂතෝඩෂේී  
ප්රතික්රිඹහ 

1).Zn/Cuෂකෝඹ 
 

    

2).Fe/Cuෂකෝඹ     
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3).Zn/Feෂකෝඹ 
 

    

පැලරුම 2 :-   විදුත් වි්ඡෂනදය ්රය ව විදුත් වි්ඡෂනදය ්රය වඳුනහේන්න 

ද්රාලයය විදුලිය වන්නයනය කරයි() 
විදුලිය වන්නයනය ශ්නොකරයි() 
 

1).ලුණු ්රහණඹ  

2).සීනි ්රහණඹ  

3).අෂඳහම් ගක ජරඹ  

4).ජලීඹCuSO4්රහණඹ  

පැලරුම 3 :-  ඳවත අසථහරී   ඇෂනෝඩ ක්රිඹහකළෂතෝඩ ක්රිඹහ භසත ප්රතික්රිඹහ  ගඹහ දක්න්න 

විෙුත් ච විච්ශ්ේෙනය ඇශ්නෝඩ  ්රියාල කැශ්තෝඩ ්රියාල වමවලත ප්රතික්රියාල 
1).ෂෝඩිඹම් 

ක්ෂරෝය ් ්රහණඹ 

   

2).ආම් ගකෘත ජරඹ    

3).ෂක ඳර් ෂෂෂේට් 

්රහණඹ 
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පැලරුම 4 :-අම්ර,බසභ,රණ භශ ඵළඳීභ ෂකෂයහි ඵරඳහන ආකහයඹ ෂවීභ 

ද්රලයය මෂ  ැඳ ඇත/නැත 

1).ෂදහි යු  

2).විනහකිරි  

3).ඵන්   

4).අු   

5).ලුණු  

 

5).  ඒකකඹට අදහර විදයහේහය ඳක්ක්ණ :- 

 Zn,Cuවහ H2SO4 බහවිතෂඹන් විදුත් යහඹනික ෂකෝඹ ෆී භ 

 විදුත් වි්ඡෂනදය ්රය වඳුනහේළනීභ 

 Nacl ්රහණඹ,ආම් ගකෘත ජරඹ ව CuSO4  ්රහණඹ විදුත් වි්ඡෂනදනඹ 

 විදුත් ෂරෝවහෂෂඳනෂේ ආදර්ලනඹ 

 ඹකඩ භත ෂක ඳර් ර විදුත් ෂරෝවහෂෂඳනඹ භශ ඵළඳීභට අලය හධක ඳක්ක්හ 

 භශ ඵළඳීෂම් ෂණේඹ ෂකෂයහි ඵරඳහන හධක ඳක්ක්හ 

 ද්විෂරෝව විඛ්හදනඹ වහ ඳක්ක්ණ 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  ක්රිඹතහ ෂශ්රේක ඹ වඳුන්හ ී භ ව ඒ ආශ්රෂඹන් ෂකෝර ඇෂනෝඩඹ වහ කළෂතෝඩඹ  

වඳුනහේළනීභ 

7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :-භශකෆභ ඳහරනඹට සුදුසු ්රභ පිළිඵ දළනුත්බහඹ 
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1).එකකඹ :- විෙුත් ච ම්බක කත් චලය වශ විෙුත් ච ම්බක ක ශ්ප්රේයය 

2) උඳ ඒකකඹ :- විදුත් ම්ම්ඵක ඵරඹ ව එහි බහවිත 

3)  නිපුණතහඹ :-  

 විදුත් ම්ම්ඵක ඵරඹ ව එහි බහවිත පිළිඵද අන්ෂණලනඹ කික්භ. 

4)  ඳඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :-  

 කණ්ඩහඹම් ක්රිඹහකහයකම් භගින් ම්ම්ඵකඹකට ආකර්ණඹ න ්රඹ ව ෂන න ්රය වදුනහ ේළනීභ. 

 ධහයහක් ේරන විට න්නහඹකඹක් ටහ ම්ම්ඵක ක්ෂේ්රඹක් ඇතින ඵ ක්රිඹහකහයකම් භගින් ෂඳන්හ ී භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් කසකුරුේපු නීතිඹ ,දකුණත් නීතිඹ වහ ේෂරමින්ෂ්ල භත් නීතිඹ වදුනහ ේළනීභ. 

 යර ධහයහ ෂභෝටයඹක ක්රිඹහකහරිත්ඹ ව එහි ෂක ටස ක්රිඹහකහයකම් භගින් වදුනහ ේළනීභ. 

5)  ඳළරුම් :- 

ඳවත දවන් අසථහරී  න්නහඹකඹ භත ඵරඹ ඇතින දිලහ ේෂරමින්ෂ්ල භත් නීතිඹ ඇසුරින් ෂ ඹන්න. 

(a)                                        (b)  

 

(c)  

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  

ම්ම්බක ක්ෂේ්ර කපී.ගීකිඹනෂ්ල) 

උ  ෙ උ 
 

ෙ 

උ  ෙ 
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7).  විඹ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම්:- 

යර ධහයහ ෂභෝටයඹක් නිර්භහණෂඹන් ප්රදර්ලන උඳකයණ ෆී භ. 

 

1) උඳ ඒකකඹ :- විදුත් ම්ම්ඵක ෂප්රේයණඹ 

2)  නිපුණතහඹ :- විදුත් ම්ම්ඵක ෂප්රේයණඹ ැංසිද්ධිඹ ව එහි බහවිත පිළිඵද අන්ෂණණඹ කය . 

 

4)  ඳහඩභ ක්රිඹහත්භක කයන ්රභෂණදඹ :-  

 ඳරිනහ ගකහ ආධහයෂඹන් විදුත් ම්ම්ඵක ෂප්රේයණඹ ආදර්ලනඹ කික්භ. 

 විදුත් ම්ම්ඵක ෂප්රේයණෂේ ෂඹී ම් ක්රිඹහකහයකම් භගින් වදුන්හ ී භ. 

 යර ධහයහ ව ප්රතයහර්ත ධහයහ අතය ෂන ඳළවළදි ග කික්භ. 

 ක්රිඹහකහයකම් භගින් ඳරිණහභකඹක ක්රිඹහකහරිත්ඹ ව බහවිත වදුන්හ ී භ. 

5)  ඳළරුම් :- 

විදුත් ම්ම්ඵක ෂප්රේණඹ බහවිත න උඳකයණ නම් කයන්න. 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :-  

ම්ම්බක ක්ෂේ්ර කපී.ගීකිඹනෂ්ල) 
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7).  විඹ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම්:- 

විදු ග ඵරහේහයඹක සිට නි දක්හ බහවිතහ කය ඇති ඳරිණහභක ර්ේ පිළිඵ අධයනඹ කයන්න. 
 

 

1).එකකඹ :- ව ෂර කහඵන ව ඒහෂේ ුත්ඳන්න ව ඵහු අඹවික 

2)  නිපුණතහඹ :-  

 ව ්ෂය කහඵන ර ුත්ඳන්න ර සබහඹ ව බහවිත අන්ෂණලනඹ 

 ඵහු අඹවික ර විවිධත්ඹ අන්ෂණලනඹ 

3)  තක්ෂේරු වහ ඇේයීභ :-  

 ඇෂෂක්න,එතීන් ව ඒහෂේ ුත්ඳන්න ර ආකෘති කස කික්භ 

 ඵහු අඹවික ර්ේ කික්භ 

 ඵහු අඹවික ර බහවිත අසථහ 

 

1).ඒකකඹ :- සබහවික ැංසිද්ධි පිළිඵ අෂඵෝධඹ  වහ තියහය ෂර බහවිතඹ 

2)  නිපුණතහඹ :-  

 ජජ ෂේෝරෂේ ඳතින ැංවිධහන භට්ටම් අතය අන්තර් ක්රිඹහ අන්ෂණලනඹ 

 ඳරිය ඳද්ධතිර භතු ගතතහඹ ඳත්හෂේන ඹහභ වහ දහඹක න ඹහන්්රණඹ අන්ෂණලනඹ 



32 
 

 විවිධ ඳරිය දූක වහ ඒහෂේ අහිතකය ඵරඳෆම් ේෂණණඹ 

 ජීන යටහ ෂනසවීභ භඟින් සිදුන ඵරඳෆම් පිළිඵ  ේෂණණඹ 

 තියහය ැංර්ධනඹ වහ දහඹකත්ඹ දළක්විඹ වළකි ආකහය පිළිඵ  ේෂණණඹ 

3)  ඳළරුම් :- 

පැලරුම 1 :-ඳහෂ ත්ෂත් ෂතෝයහේත් ප්රෂද්ලඹක ජීත් න ජීවී විෂලේ නම් කයන්න 

උදහ:- ෂඳ ෂ,අම,භණරඹහ 

පැලරුම 2 :-එභෂතෝයහේත් ප්රෂද්ලෂේ ජීත් න එකභ ර්ේෂේ ජීවීන් ැංඛ්යහ නම් කයන්න 

උදහ:- 

ජීවීන් ල්ගයය වශඛ්යාල 
  

  

පැලරුම 3 :-අධයඹනඹ කශ ඳහෂ ත්ෂත් වමු ව ජීවීන් දක්න අන්තර් ක්රිඹහ  ගඹන්න 

ජීවියා අන්ත්ග ්රියා 

(1).අම  හයුෂේෝරෂේ 

හතඹ,ජරඹ,හිරුඑළිඹරඵහේළනීභ 
 ගියහ,ෂෂනහ අම කෆභ 
 මී භළසහ,භණශඹහ භෂ ඳළක  බීභ 

(2).  
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පැලරුම 4 :-ජීවීන්-ජීවීන් අතයත් ජීවීන්-අජීවීන් අතයත් ඳත්නහ අන්තර්ක්රිඹහ ඳවත ඳරිදි ටවන් කය  

අම ලහකඹ ගියහ 

 

                       මී භළසහ 

පැලරුම 5 :-ඉවතඳරියෂේනිසඳහදකඹන්ඹළෂඳන්නන් ඇසුරින් ආවහය දහභ 5ක් ෂේ ඩනඟන්න 

උදහ  :-අම  ෂෂනහ කපුටහ 

පැලරුම 6 :-ඉවත ආවහය දහභ එකිෂනක ම්ඵන්ධ කයමින් ආවහය ජහරඹක් ෂේ ඩනඟන්න 

පැලරුම 7 :-ඳහෂ ත්ෂත් ෂත යහේත් ප්රෂද්ලඹක සිටින නිසඳහදක න් ැංඛ්යහ වහ  න භට්ටෂම් ඹළෂඳන්නන් ැංඛ්යහ න 

භට්ටෂම් ඹළෂඳන්නන් ැංඛ්යහ ේණන් කය ඒ ඇසුෂයන් පියමීඩඹක්ෂේ ඩනඟන්න 

පැලරුම 8 :-පරදයන අම ේක් ඇසුෂයන් එළනි පියමීඩඹක්ෂේ ඩනඟන්න 

පැලරුම 9 :-ඳ,ජරඹ වහ හයු දූණඹ න ්රභ ෂන් ෂන් රළ සතුේත කයන්න  

පැලරුම10 :-ඳරිය දූණෂේ අහිතකය ඵරඳෆම් විසතය ෂකෂයන  ගපි එක් කය ෂඳ ත් පිැංචක් කස කයන්න 

පැලරුම 11 :-මිනිහෂ්ල ජීන යටහට ඵරඳහන කරුණු ව ඒහෂේ ඵරඳෆම් පිළිඵ  ගපි ඇතුශත් හර්තහක් කස කයන්න 
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පැලරුම 12 :-ඳරිය කශභණහකයණඹට අදහශ ඳවත ඳද ඳළවළදි ග කයන්න 

1. ඵහු ේහ 

2. ජජ-ඳළිෂඵෝධ ඳහරනඹ 

3. කහඵනික ෂඳ ෂව ය බහවිතඹ 

4. ඳහයම්ඳරික දළනුභ බහවිතඹ 

5. කහඵන් භඟ,ජරඹ භඟ ආවහය ළකසුභ 

6. අඳ්රය කශභණහකයණඹ 

7. ලක්ති කශභණහකයණඹ 

8. ලක්ති අර්බුදඹ ව ලක්ති කහර්ඹක්භතහඹ 

9. පුනර්ජනනීඹ ලක්ති ප්රබ 

5).  ඒකකඹට අදහර ප්රහෂඹෝගික ඳක්ක්ණ :-ේවන ර්ධනඹ වහ ර්ධන ච්ර විසතය කික්භ 

6).  අතිෂර්ක අධයඹන ්රය :- වීඩිෂඹෝ ඳට,පුත්ඳත්  ගපි,හර්තහ පින්තය 

7).  විෂලේ උඳෂදස ව ඉදිරි භඟෂඳන්වීභ :- 

 ඳරිය භතු ගතතහඹ පිළිඵ ළශකි ගභත් ෂමින් ැංර්ධන කටයුතු සිදුකය ේළනීභට ෂඳශඹීභ 

 විකෂඳ ලක්ති ප්රබ බහවිතඹ ේෂණණඹට ෂඹ මුවීභ 

 ඳරිය දූණඹ අභ න අයුරින් කටයුත් කික්ෂම් ළදේත්කභ තවවුරු කික්භ 

 ජීන යටහ උස භට්ටභකින් ඳත්හ ේළනීෂම් අලයතහඹ පිළිඵ දළනුත් ඵ 

 

 
 


