
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

දියමන්ති ලයාපෘතිතිය 
 

විද්යාල    -    9  ශ්රේණිය 
 
සබරගමුල පෘතළාත් අධ්යාපෘතන දෙපෘතාර්තදේන්තුල 



 

 

oshuka;s jHdmD;sfhys woyi b,lal yd l%shdj,sh 

 

—ksmqK;d mdol wOHdmksl m%fõYh ˜;=< ska j;auka Y%S ,dxlSh ore mrmqr ;=< w¾:j;a bf.kqula u;" mrsmQ¾K ජීවි;hlg 
wjYH oekqu" wdl,am" l=i,;d" yqre mqreoq frdamKh fldg tajd j¾Okh lr .ekSug u`.fmkaùï isoqlr we;¡ mdi,a 
bf.kqï  - b.ekaùï l%shdj,sfha wfmalaIdj jkqfha il%Sh fukau m%shckl bf.kqï mrsirhla ;=< w;aoelSï ,nd .ekSug 

u`.fmkaù;a ta u.ska ksmqK;d mQ¾K" iunr fm!reIhla we;s mqoa.,fhl= iudchg ysñlr oSu;ah. tys wjika M,h jkafka 

wOHdmk flaI;%hg fhdojk fhojqï m%udKhg idfmalaIj" M,odhS ksuejqï m%udKh jeඩිslsrSfuka" f.da,Sh m%jK;djhg 

irs,k mrmqrla බිys lsrSu;ah' 

එබැවින්  වෑම  පාවක  ම"   වෑම  ගුරුභලශ්ෙතු  විසින්ම  වෑම  ද්රුශ්ලකුට  ම  වමාන  ඉක්ක  වහිෙල  ඉගැන්වීම්"   පාඩම්  වැසුම්  කිරීම  ශා  

ඉශ්ගනුම්  ඉගැන්වීම්  l%shdj,sfයහි  l%sයාකාරීල  නිරෙ  කරවීම"   පන්ති  කාමර  ඇගයීම  ශා  ෙක්ශ්වේරුකරණය  ඵද්ායී  ශ්ව  ශ්යොද්ා  ගැනීම  

ශා  කාය  වඵද්ායී  ශ්ව  කෂමණාකරණය  කරගැනීමට  අලය  ලන  මා්ගශ්ග පශ්ශය  බාීමශ්ම්  අරමුණින්  වබරගමුල  පෂා්   අධ්යාපන  

ශ්ද්පා්ගෙශ්ම්න්තුල  මගින්    —දියමන්ති  ලයාපිතිය  ˜  ශදුන්ලා  ීම  ඇෙ. 

සිසුන්ශ්ේ  නිපුණො  ල්ගධ්නය  කිරීම  වද්ශා  ක්රියාකාරකම්  ශා  ගුණා් මක  ශ්යද්වුම්  ශ්ෙ රාගැනීමට  ගුරුභලතුන්ට  අෙයාලය  

මගශ්පන්වීමක්  පමණක්  ශ්මමගින්  බා  ීම  තිශ්ේ.  ගුරුලරයා  ෙම  නි්ගමාණා් මක  ශැකියාල  මෙ  විධිම් ල  ඉක්ක  ශ්ලෙ  ෂගාවිය  යුතුය.  

ශ්මමගින්  නල  ශ්ොලට  උචිෙ  නිපුණො  ප්ගණ  පුරලැසියන්  බිහිකිරීම  ශා  එයට  ගැශ්පන  ගුරු  භූමිකාලක්  ශා  ක්රියාලී ප  පන්ති  කාමරයක්  

වහිෙ  ඉශ්ගනුම්  වංව්කිතියක්  නිද්ශව්  අධ්යාපනයට  ද්ායාද්  කිරීම  අපශ්ේ  අශ්ේක්ාලයි. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        එව්.  කුරුේපු  ආරච්චි 

                                                                                                                                                                                                                                                                        වබරගමු    පෂා්   අධ්යාපන  අධ්යක් 



 

 

 

සබරගමුල පෘතළාත් අධ්යාපෘතන දෙපෘතාර්තදේන්තුල 

 

 
පාඩම්  වැසුම්  කිරීම  ශා  ඉශ්ගනුම්  ඉගැන්වීම්  ක්රියාලයෙශ්යහි  වා්ගවකල  නිරෙවීමට් ප  පන්ති  කාමර  ඇගයීම්  ශා  ෙක්ශ්වේරුකරණය  

ප්රශ්ය නනල්   පිදදි  ශ්යොද්ා  ගැනීමට්   අලය  ලන  මා්ගශ්ග පශ්ශයක්  ශ්ව  නියමිෙ  කා  ලකලානුලීම        විය  ශ්කොටව්  අලවන්  

කිරීමට  අද්ාෂ  ඉක්ක  බා  ීමමට  ශ්මම  දියමන්ති  ලයාපිතිය  ශදුන්ලා  ීම   බ  අෙට  ප්   කර  ඇෙ. 

එක්  එක්  ශ්රේණිලට  අද්ාෂල  විය   කක  වද්ශා  අද්ාෂ  ඉගැන්වීම්  රමශ්දද්ප  විද්යාගාර  පරීක්ණප  පැලරුම්  ශා  අතිශ්්ගක  අධ්යයන  ්රලය  

පිළිබද්ල  මග  ශ්පන්වීම්   ශ්මම  ලයාපිතිය  මගින් ගුරුලරයාට  ැශ්ේ. 

එශ්මන්ම  සියළුම  ඇගයීම්  ශා  ලාර  පරීක්ණ  ශ්මම  දියමන්ති  ලයාපිතිය  මගින්  බාශ්ද්න  ඉක්ක  මෙ  ප්රමිතිගෙල  නි්ගමාණය  කිරීම්   

සියළු  අධීක්ණ  මගින්  ශ්මම  ඉක්ක  ෂගා  කර  ශ්ගන  ඇති  ප්රමාණය  වශ  එහි  ගුණා් මක  ේ ් ලයන්  ෙක්ශ්වේරු  කිරීම්   ශ්මමගින්  සිදු  

ශ්කශ්්ග. 

 

 

 
 .වී.එම්.සී.ශ්ශේමපා 

වශකාර  අධ්යාපන  අධ්යක්  වවිද්යා) 

 
  



 

 

 

 

 

අනු අංකය විෂය ඒකකය අනු ඒකකය ඒකකය සඳහා 
දයෝජිත 

කාදේෙ ගණන 

නිම කිරීමට 
අදේක්ෂිත දිනය 

දලනත් කරුණු 

 • ක්ෂු්ර ජීවීන්ශ්ේ භාවිෙ. 1.1   ක්ෂු්ර  ජීවීන් ල්ගග. 03(පැ.2) නනලාිද 02 සිට 

නනලාිද 18 ද්ක්ලා 

 

1.2   ක්ෂු්ර  ජීවීන්ශ්ේ හිෙකර බපෑම්. 06(පැ.4) 

1.3   ක්ෂු්ර  ජීවීන්ශ්ේ අහිෙකර බපෑම්. 03(පැ.2) 

  

• ඇව ශා කන. 

2.1 මිනිව් ඇශ්වහි දයුශය ශා 

      ක්රියාකාරී් ලය. 

03(පැ.2)  

නනලාිද 19 සිට 

නනලාිද 30 ද්ක්ලා 

 

2.2 අක්ෂි ශ්ද්  ශා අක්ෂි ශ්ර ග. 02(පැ.1 වි.20) 

2.3 මිනිව් කශ්නහි ලුශය ශා 

      ක්රියාකාරී් ලය. 

02(පැ.1 වි.20) 

 
• පද්ා්ගවශ්ේ ව්ලභාලය ශා ගුණ. 

3.1 ම්රලය ශා වංශ්ය ග. 12(පැ.8) 
නන: 31 සිට ශ්පබ: 23 

ද්ක්ලා 

 

3.2 මිරණ 03(පැ.2) 

 

• බය ශා වම්බන්ධ් මයෙක 

වංකල්ප. 

4.1 බය ශැදින්වීම. 01(වි.40) 

ශ්පබ: 24 සිට මා්ගතු 

06 ද්ක්ලා 

 

4.2 බශ්ේ විා් ලය. 01(වි.40) 

4.3 බශ්ේ දිාල, උපශ්ය ගී ක්ය 

      ශා ශ්්ගඛීය නිරපණය. 

03(පැ.2) 

 

• ඝන ්රලය මගින් ඇති කරන 

පීඩනය. 

5.1 පීඩනය ශැදින්වීම. 01(වි.40) 

මා්ගතු 06 සිට මා්ගතු 

15 ද්ක්ලා. 

 

5.2 පීඩනය ශ්කශ්රහි බපාන වාධ්ක. 04(පැ.2 වි.40) 

5.3 පීඩනය  ආශ්රිෙ ශ්යීමම්. 01(වි.40) 

 05 14 45වපැ.30   

දියමන්ති ලයාපෘතිතිය 9 දරේණිය         1 ලාරය 



 

 

 

 

 

අනු අංකය විෂය ඒකකය අනු ඒකකය ඒකකය සඳහා 
දයෝජිත 

කාදේෙ ගණන 

නිම කිරීමට 
අදේක්ෂිත දිනය 

දලනත් කරුණු 

  

• මානල රුධිර වංවරණ 

පශධ්තිය  ආශ්රිෙ  ලුශ 

6.1 මිනිව් ශිද්ශ්ේ ලුශය. 01(වි.40)  

අේශ්්ගල් 22  සිට මැයි 

04 ද්ක්ලා 

 

6.2 ධ්මනි, ශිරා ශා ශ්ක්නායෙකා. 03(පැ.2) 

6.3 රුධිරශ්ේ කිෙය. 02(පැ.1 වි.20) 

6.4 රුධිර පාරවියනය. 02(පැ.1 වි.20) 

 • ාක ල්ගධ්ක ශරදය. 7.1 ාක ල්ගධ්ක ්රලය ශදුනාගැනීම. 04(පැ.2 වි.40) මැයි 04 සිට මැයි 14 

ද්ක්ලා 

 

7.2 කි් ිදම ල්ගධ්ක ්රලයල ප්රශ්ය නන. 02(පැ.1 වි.20) 

 • ජීවීන්ශ්ේ වන්ධ්ාරණය ශා 

චනය. 

8.1 වතුන්ශ්ේ වන්ධ්ාරණය ශා චනය. 03(පැ.2) මැයි 15 සිට මැයි 23 

ද්ක්ලා 

 

8.2 ාක ල වන්ධ්ාරණය ශා චනය. 04(පැ.2 වි.40) 

 

• පිදණාමික ක්රියාලයෙය. 

9.1 පිථිවිය ශා පිථිවිය මෙ ජීලශ්ේ  

      වම්භලය. 

02(පැ.1 වි.20) 
මැයි 24 සිට මැයි 31 

ද්ක්ලා 

 

9.2 පිදණාමය. 04(පැ.2 වි.40) 

 
• විද්ු්   රවායනික  ක්රියාලයෙය. 

10.1 විද්ු්  විච්ශ්ේද්නය. 12(පැ.8) ජුනි 01 සිට ජුනි 22 

ද්ක්ලා 

 

10.2   විද්ු්   ශ් ශශ්ල්පනය. 03(පැ.2) 

 
• ඝන් ලය 

11.1 ඝන් ලය 03(පැ.2) ජුනි 23 සිට ජයෙ 02 

ද්ක්ලා 

 

11.2 ්රලමාන 02(පැ.1 වි.20) 

2 ලන ලාරය 



 

 

 

අනු අංකය විෂය ඒකකය අනු ඒකකය ඒකකය සඳහා 
දයෝජිත 
කාදේෙ 
ගණන 

නිම කිරීමට 
අදේක්ෂිත දිනය 

දලනත් කරුණු 

  

 

•  ජනල විවිධ්් ලය. 

• ජනල විවිධ්් ලය ශැදින්වීම, එහි 

        ලැද්ග් කම. 
01(වි.40)  

 

 

ජයෙ 02 සිට ජයෙ 07 

ද්ක්ලා 

 

• ජනල විවිධ්් ලය වද්ශා ඇති 

 ේගනන. 
01(වි.40) 

• පිදවර පශධ්ති ල ලැද්ග්   

ක්ණ. 
01(වි.40) 

• ව්ලාභාවික පිදවර පශධ්ති ශා  

නි්ගමිෙ පිදවර පශධ්ති. 
02(පැ.1 වි.20) 

  

• කිත්රිම පිදවරය ශා ශිදෙ 

වංකල්පය. 

13.1 ශිදෙ වංකල්පය. 01(වි.40)  

 

ජයෙ 10 සිට ජයෙ 17 

ද්ක්ලා 

 

13.2 කිෂිකා්ගමික ක්රියාලයෙය ශා ශිදෙ 

        වංකල්පය. 

04(පැ.2 වි.40) 

13.3 කා්ගමික ක්රියාලයෙය ශා ශිදෙ 

        වංකල්පය. 

03(පැ.2) 

 08 21 60  වපැ.40)   

 

 

 

 



 

 

3 ලන ලාරය 

අනු අංකය විෂය ඒකකය අනු ඒකකය ඒකකය සඳහා 
දයෝජිත 
කාදේෙ 
ගණන 

නිම කිරීමට 
අදේක්ෂිත දිනය 

දලනත් කරුණු 

 

• ෙරංග පරාල්ගෙනය ශා 

ල්ගෙනය. 

14.1 ආශ් ක පරාල්ගෙනය. 05(පැ.3 වි.20) වැේ: 02 සිට වැේ: 20 

ද්ක්ලා 

 

14.2 ධ්ලනි  පරාල්ගෙනය. 03(පැ.2)  

වැේ: 21 සිට  ක්: 10 

ද්ක්ලා 

14.3 ආශ් ක ල්ගෙනය. 04(පැ.2 වි.40) 

15.3 ආනෙ ෙය. 02(පැ.1 වි.20) 

15.4 චක්රය ශා අක් ද්ණ්ඩ. 02(පැ.1 වි.20) 

15.5 කේපි 02(පැ.1 වි.20) 

 16. නැශ්න  ොක්ණය ශා එහි 

භාවිෙ. 

16.1 නැශ්න  මීටරය. 01(වි.40)  

 ක්: 11 සිට  ක්: 25 

ද්ක්ලා 

 

16.2 නැශ්න  ොක්ණය. 04(පැ.2 වි.40) 

16.3 නැශ්න  ොක්ණශ්ේ භාවිෙ. 05(පැ.3 වි.20) 

  

17. අකුණු අනතුරු. 

17.1 අකුණු ඇතිවීම. 04(පැ.2 වි.40)  

 ක්: 26 සිට 

ශ්නොලැ:07 ද්ක්ලා 

 

17.2 අකුණු භූගෙ ලන ආකාර. 02(පැ.1 වි.20) 

17.3 අකුණු අනතුරු ලෂක්ලා ගැනීම. 02(පැ.1 වි.20) 

  

 

18. ව්ලාභාවික ආපද්ා. 

18.1 ව්ලාභාවික ආපද්ා වශ ශ්ශේතු. 02(පැ.1 වි.20)  

ශ්නොලැ: 08 

ශ්නොලැ:19 ද්ක්ලා 

 

18.2 සුළි සුෂං 02(පැ.1 වි.20) 

18.3 භූමි කම්පා  ශා  භූ  චන. 02(පැ.1 වි.20) 

18.4 සුනාමි 01(වි.40) 

18.5 ෂැද ගිනි 01(වි.40) 



 

 

 

  

අනු අංකය විෂය ඒකකය අනු ඒකකය ඒකකය සඳහා 
දයෝජිත 
කාදේෙ 
ගණන 

නිම කිරීමට 
අදේක්ෂිත දිනය 

දලනත් කරුණු 

  

 

19. ව්ලාභාවික වම්ප්  තිරවරල 

භාවිෙය. 

19.1 ව්ලාභාවික වම්ප් . 01(වි.40)  

 

ශ්නොලැ: 20 ශ්නොලැ: 

25 ද්ක්ලා 

 

19.2 නය 01(වි.40) 

19.3 ඛනින ශා පාාණ. 01(වි.40) 

19.4 ාක 01(වි.40) 

19.5 තිරවර භාවිෙය. 01(වි.40) 

 06 24 55ව36  වි.40) වැේ: 02 සිට  ශ්නොලැ: 

25 ද්ක්ලා     

 

 

 19 59 160ව106  වි.40) නනලාිද 02 සිට 

ශ්නොලැ: 25 ද්ක්ලා     

 

 


