
Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa 

Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of 

Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly 

school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education 

Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / 

Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa 

Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of 

Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly 

school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education 

Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / 

Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa 

Province Weekly school / Department of Education Sabaragamuwa Province Weekly school / Department of 

Education Sabaragamuwa Province Weekly school / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olsuq ú¢uq iqrlsuq mßirfha isßir 

Ôj yd wÔj moaO;s j,ska iajdNdúl mßirh f.dvke.S we;' f.j;af;a yd mdi,a j;af;a 

meje;au i`oyd Ôùka w;HjYH h¡ wm Ôj;a jk tu mßirh /l .ekSu ñys;,fha 

fjfik wm ieuf.a hq;=lula yd j.lSula fõ'  

1) ඔබගේ ගෙවත්ත අවට වටපිටාව නිරීක්ෂණය කරන්න. එහි ගවගෙන ජීවීන් ඇසුරින් 

පහත වගුව ෙම්පූර්ණ කරන්න. (එක් උදාහරණයක් ෙපයා ඇත) 

 

2) අප අවට පරිෙරගේ ගවගෙන පහත ෙඳහන් ෙතුන්ගේ දැකිය හැකි විග ේෂ චර්යා ලියා 

දක්වන්න. (එක් උදාහරණයක් ෙපයා ඇත) 

සත්වයා                                                විශ ේෂ චර්යා  

මීයා                                                        දත් ලියවා ෙැනීම (ලෑටි ෙෑම) 

බළලා 

ගේනා 
 

3) පහත ෙඳහන් ජීවීන්ගෙන් පරිෙරයට අත්වන ප්රගයෝජන ලියා දක්වන්න. (එක් 

උදාහරණයක් ෙපයා ඇත) 

i. ඇටිකුකුලා     - වොවට හානිකර ගොලුගබේලන් පාලනය (තුලනය) කිරීම 

ii. ෙමනලයා  

iii. ක්ුද්ර ජීවීන්  

iv. ෙැඩවිලා  

v. ෙැරඩියා  

ජීවියා සුවිග ේෂී ෙේථාන  වාෙෙේථාන 

කණගකාළ ගපත්තා අතුගකාළ මගින් පෙ ආවරණය වී ඇති ෙේථාන  ාක 

මී මැෙේො    

ෙැඩවිලා   

කටුෙේො    

හාවා    

කපුටා   

පළාත් අධ්යාපන ශෙපාර්තශේන්තුව සබරගමුව - 

සති පාසල 

 

විෂය : ප්රාශයෝගික හා තාක්ෂණ කුසලතා 
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සකසේ කිරීම : 


