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ishÆ m%Yak j,g ms<s;=re imhkak' ksjerÈ ms<s;=r háka brla w¢kak' tla m%Yakhlg 

,l=Kq 5 ne.ska ysñfõ' 

 

 

1. සයිප්රස් Ydlh" 

1).අපුශ්ප Ydlhls                              2).සපුශ්ප Ydlhls 

3).rEiai .ils                                 4).me<Eáhls 

 

2. my; Ydl w;=frka wmqIam Ydlhla fkdjkafka" 

1).මඩු,                                                                                            2).කරපින්ච 

3).මීවණ                                                                         4).සයිප්රස්,  

 

3. ශාකයක් නිර්මාණය වීමට හේතුවන පද්ධති හෙක ksjerÈj i|yka ù we;af;a" 

1. uQ, moaO;sh yd m%frdayK moaO;sh 

2. uQ, moaO;sh yd Ydl l| 

3. wxl=r yd Ydl m;% 

4. Ydl l| yd mqIam 

 

4. මුදුන් මූල පද්ධතියක් සහිත ශාක fkdmj;skafka my; l=uk ,ehsia;=fõo" 

1. wU" lcq" l=mamfïkshd 

2. mqjla" WK" wU 

3. fmar" cïnq" ñßia 

4. fldia" lcq" kdrx 

 

5. ශාක මුල් වල වර්ධක ප්%ජනනය යනු කුමක්ෙ? 

1. ශාක මුල් මඟින් අලුත් ශාක බිහි කිරීම 

2. ශාක ඵල මඟින් තම වර්ගයා බිහි කිරීම 

3. වර්ගයා බිහි කිරීම 

4. මල් වල ඇති පරාග පුෂ්පහේ ඩිම්බ හකෝශය සමඟ සංහස්චනය වීම 

úoHdj 

udisl we.hSu - foieïn¾ 

ku: ………………………………………………..                                                            fõ,dj  :  ñks;a;= 40 

7 fYa%Ksh 
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6. uQ, .eá;ssj, jdih lrk laIqø Ôù j¾.h l=ulao? 

1).දිලීර      2).වවරස 

3).බැක්ීරියා     4).ඇල්ී 

 

7. rks, l=,fha Ydlhla jkafka? 

1. oU, 

2. f.dgqfld< 

3. ñßia 

4. jÜglald 

 

8. N+.; l|ka i|yd ksjerÈ WodyrKhla jkafka" 

1. ඉඟුරු සහ අර්තාපල් 

2. u[af[dlald සහ බතල 

3. කැරට් හා ඉඟුරු 

4. බීට් හා අර්තාපල් 

 

9. ixhqla; m;% i|yd WodyrKhla jkafka" 

1. fmd,a 

2. u[af[dlald 

3. fldi"a 

4. fmar 

 

10. ශාකවල හරිත වර්ණය වඩාත් වැෙගත් වනුහේ, 

1. ශාකවල අලOකාරය සඳහා. 

2. ආහාර නිශ්පාෙනයට අවශ්ය සූර්ය ශක්තිය උරා ගැනීමට. 

3. ශාකවල නිශ්පාෙනය වූ ආහාර ගබඩා කර තබා ගැනීමට. 

4. සතුන්ට ආහාර වීම. 

 

11. හසාබා ෙහහම් වතුර කලය හලස හදුන්වනු ලබන්හන් කුමන ශාකයට ෙ? 

1. හරඩ්වුඩ්ව ශාකය 

2. හකෝමාරිකා  
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3. හබඩබැබ් 

4. පිහිඹියා 

 

12. පුෂ්පයක ප්ධාන හකාටස් 3 ksjerÈj i|yka ù we;af;a" 

1. uKsm;%" o< m;%" cdhdx.h/mqux.h 

2. äïnfldaIh" jDka;h" f¾Kq 

3. o, m;%h" l,xlh" lS,h 

4. äïnfldaIh" o< m;%" cdhdx.h/mqux.h 

 

13. mqux.fha fldgia 2 ksjerÈj i|yka ù we;af;a" 

1. mrd.Odksh" iQ;%sldj 

2. uKsm;%" o< m;% 

3. l,xlh" lS,h 

4. äïnfldaIh" o< m;% 

 

14. talîcm;%S Ydl hkq" 

1. îcfha msh,s tlla we;s Ydl 

2. îcfha msh,s folla we;s Ydl 

3. îc tlla we;s Ydl 

4. îc folla we;s Ydl 

 

15. ස්ිති විද්යුත් ආහරෝපණ හට හනාගන්නා øjHයකි. 

1. හරදි 

2. බැලුන් 

3. ප්ලාස්ික් පෑන් බටය 

4. යකඩ ඇණය 

 

16. we;eï øjH msßue§u l< úg tajdg ieye,a¨ øjH wdl¾IKh jk nj m<uqj fmkajd fok 

,oafoa" 

1. i¾ whsiela ksõgka 

2. ú,shï .s,an¾Ü 

3. uhsl,a *erfâ 
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4. f–'f–'f;dïika 

 

17. fmd,s;Ska fld<hlska msßuÈk ,o PVC oKavla kQ,lska t,a,d we;' f,dauj,ska msßueÈ 

tnkhsÜ oKavla ta wi,g <xl< úg PVC oKav j;g ;,a¨ ù hkq fmkq‚' PVC oKav 

i;= wdfrdamK j¾.h l=ula o@ 

1. ධන  

2. සෘණ 

3. උොසීනයි 

4. ආහරෝපණය නිශ්ිතව කිව හනාහැක 

 

18. iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK yÿkd .ekSu ioyd Ndú; lrk උපකරණය jkafka" 

1. weógrh 

2. óg¾ rE, 

3. iaj¾Km;% úoHq;a o¾Ylh' 

4. .e,ajfkdaógrh 

 

19. ශාක කඳ මගින් ඉටුකරන හස්වාවla fkdjkafka" 

1. mqIam" m;%" wxl=r" M," îc" wdÈh ord isàu 

2. Ydlhg ikaOdrl;dj ,nd §u 

3. mßjykh lsÍu 

4. c,h iy c,fha Èh jQ Lksc ,jK wjfYdaIKh lsÍu 

 

20. øjH 2ක් පිරිමැදීහම්දි ඒ අතර හුවමාරු වන අOශුමය øjH  වන්හන්. 

1. bf,lafg%dak 

2. fm%dafgdak 

3. kshqfg%dak 

4. fmdisfg%dak 

 

 

 


