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 සුදුසු පිළිතුර ක ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න

I ක ොටස

1). අපු්පන  ාායක් ලනුශ්ේ,
i. අඹ

ii. ශ්පන ොල්

iii. මඩු

iv. ශ්ාොව්

iii. මිරිව්

iv. ශ්පන ොල්

iii. ාරපංචා

iv. ඉඟුරු

iii. ාැරට්, බීට්

iv. කිර, නුග

iii. ලායල මුල් මගිනි.

iv. වංචිත මුල් මගිනි.

iii. රඹුටන්

iv. වී

iii. අර්තාපන ල්

iv. ාඩ

iii. වන්ධ්ාරණය

iv. ජය වංචිත කිරීම

iii. දපන ත්ර

iv. ජායංගය/පුමංගය

iii. ව්ශ් ෝටකය මගිනි

iv. වතුන් මගිනි

2). මුදුන් මූ පන ද්ධ්තියක් වහිත ාායකි.
i. ඉරිඟු

ii. වී

3). වංචිත මුල් වහිත ාාය ලන්ශ්න්,
i. නුග

ii. ාැරට්

4). ාරුමුල් ශා ායිරු මුල් දරක ාා ාාණ්ඩය
i. නුග, රම්ශ්ේ

ii. රම්ශ්ේ, ඕකිඩ්

5). ලාතශ්ේ ඇති ජ ලා්පන  අලශ්ෝණය ාරනුශ්ේ,
i. ලායුධ්ර මුල් මගිනි.

ii. ායිරු මුල් මගිනි.

6). අතු ශ්කොශ්ෙදුනු ාඳක් වහිත ාායකි.
i. ශ්ේර

ii. ලද

7). භූගත ාඳක් දරක ාායක් ලන්ශ්න්,
i. ෙත

ii. මඤ්ශ්ඤොක්ාා

8). පන ත්රයා ාතතයයක් ශ්කොලනුශ්ේ,
i. ආශාර නි්පන ාදකය

ii. ප්රජකකය

9). පු්පන යා අඩංගු ප්රධ්ාක ශ්ාොටවක් ශ්කොලනුශ්ේ,
i. මල්පන ැණි

ii. මනිපන ත්ර

10). කාගදරණ බීජය ලයාේත වීම දුදුලන්ශ්න්,
i. සුෂඟ මගිනි

ii. ජය මගිනි
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 සියලු ම ප්ර්නලට පිළිතුු  සයයන්න
1.

2.

රචනා ප්ර්න

මල් පශ්පන ක ශා මල් ශ්කොපශ්පන ක ශ්ව ාා ප්රධ්ාක ාාණ්ඩ

කි.

a) වපු්පන  ශා අපු්පන  ාා ශ්දා ෙැගින් ලියන්ක.

(කුණු 04)

b) වපු්පන  ාායා ප්රධ්ාක ශ්ාොටව් ශ්මොකලා ද

(කුණු 04)

c) මුල්ල ප්රධ්ාක ාාර්යයන් ක් ලියන්ක.

(කුණු 0 )

මුල් ශා ාඳ යනු ාායා ඇති ප්රධ්ාකතම ශ්ාොටව් ශ්දාකි.
a) නිදිකුම්ො ාාශ්ේ ඇති මුල්ලලින් ශ්ාශ්රක විශ්ේ ාාර්යය කුමක් ද

(කුණු 0 )

b) භුගත ාඳන් යනු ශ්මොකලා ද

(කුණු 0 )

c) ලර්ධ්ා ප්රජකකය දුදු ාරක මුල්, ආශාර වංචිත කිරීම දුදු ාරක මුල්, ාඳ ඉශෂට කැගීමට ආධ්ාර
ාරක මුල් වහිත ාා ශ්දා ෙැගින් ලියන්ක.

3.

4.

(කුණු 06)

ාායා සුවිශ්ේෂී ාාර්යයක් පන ත්ර මගින් ඉු  ාරයි.
a) ාා පන ත්රයා ප්රධ්ාක ාාර්යය කුමක් ද

(කුණු 0 )

b) වංයුක්ත පන ත්රයක් යන්ක ශුනන්ලන්ක.

(කුණු 0 )

c) වර පන ත්රයා රපන  වටශකක් ඇඳ හහි ප්රධ්ාක ශ්ාොටව් කම් ාරන්ක.

(කුණු 06)

පු්පන  යනු ාායා  ශටගන්කා ප්රධ්ාකතම අංගයකි.
a) ලද පු්පන යා ොහිරින් ශුනකා ගත ශැකි ප්රධ්ාක ශ්ාොටව් ශ්මොකලා ද

(කුණු 0 )

b) පුමංගය ශා ජායාංගයට අයත් ප්රධ්ාක ශ්ාොටව් කම් ාරන්ක.

(කුණු 0 )

c) පන ශත වඳශන්  ශ්ශෝ බීජ ලයාේත වීම වඳශා ඇති විශ්ේ ශැඩ ගැම්ම් හා ෙැගින් වඳශන් ාරන්ක.
ලරා, දිය ාුනරු, ාජු

(කුණු 04)

d) ඒා බීජ පන ත්රී ශා ද්වි බීජ පන ත්රී යක පන දල අර් ය ලියන්ක.
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(කුණු 0 )

මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 7 ශ්රේණිය

