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මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 6 ශ්රේණිය 

 
 
 
 
 

 

 
 

 ප්රශ්න සියල්ලට ස සිළිතුරු සපයල්න   

(01). ලරශන් තුෂ දී ඇති ලචකලලින් ගැෂශ්පන ක පිළිතුර ශ්තෝරා හිව්තැන් පුරලන්ක. 

i. ශරිත ාා ....................................... ජීවීන් ශ්ේ. (ව්ලයංශ්පන ෝෂී/විමශ්පන ෝෂී) 

ii. ජීවිත ාාය තුෂම ලර්ධ්කය වීම ....................................... වතු ක්ණයකි. (ාා/වතුන්) 

iii. ....................................... වර්ල භක්ා වශ්තකි. (වමකෂයා/ාපුටා) 

iv. ...................................... තුෂ පන මණක් අඩංගු ශ්ාොෂ පන ැශැති ලර්ණාය ශරිතප්රද  ශ්ේ. (ාා/වතුන්) 

v. ජීවින් තම ආශාර අලයතා වපුරා ගැීමශ්  ්රියාලලිය ...................... ක  ශ්ේ. (ශ්පන ෝණය/ලර්ධ්කය) 

vi. ාා ප්රභාවං්ශ්ේණ ්රියාලලිශ්ේ දී ................................ ලායුල පිට ාරයි. (ඔක්සිජන්/කයිට්රජන්) 

vii. පියවි ඇවට ශ්කොශ්පන ශ්කක ජීවීන් ........................... ශ්ව ශැඳින්ශ්ේ. (ක්ෂුද්ර ජීවීන්/මාං භක්ායින්) 

viii. ලයසින් ලැශ්ඩත්ම ජීවීන් ප්රමාණශ්යන් විා වීම ................................ ක  ශ්ේ. (ප්රජකකය/ලර්ධ්කය) 

ix. ...................................... පියවි ඇවට ශ්කොශ්පන ශ්කක ක්ෂුද්ර ජීවීන් නිරීක්ණයට ශ්යොද ා ගීම. 

(අන්වීක්ය/දුශ්ර්ක්ය) 

x. ....................................... ාා පන ත්ර අතින් ඇේලූ විට ශැකිශ්ෂේ. (නිදිකු බා/ාතුරු මුරංගා) 

(කුණු 10) 

 

(02). A ශ්ාොටශ්වේ දී ඇති අද ශව පන ැශැදිලි කිරීමට ගැෂශ්පන ක පිළිතුර B තීරුශ්ලන් ශ්තෝරා යා ාරන්ක. 

A  B 

i. ාා පන මණක් ආශාරයට ගීම.  ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 

ii. ශරිතප්රද  වහිත ාාල පන මණක් සිදු ශ්ේ.  බැක්ටීරියා 

iii. අලර්ණ හුණු දියර කිරි පන ැශැයට ශරලයි.  මශා රාලණා රැවු 

iv. ජීවීන්ශ්ේ අඛණ්ඩ පන ැලැත්මට අලය ශ්ේ.  ාා භක්ායන් 

v. සිරුර තුෂ ක්තිය නිපන ද වීශ්  ්රියාලලියයි.  වමකෂයා 

vi. වංචරණය ාෂ ශ්කොශැකි චක ද ක්ලක වශ්තකි.  ශ්ද ශ්බදු  සුචි 

vii. ජීවීන් ලර්ග කිරීමට ශ්යොද ා ගීම.  ප්රභාවං්ශ්ේණය 

viii. යු උරා ශ්බොක වත්ලශ්යකි.  මුහුදු ම 

ix. ශ්ලරෂබඩ ාායකි.  ්ලවකය 

x. ක්ෂුද්ර ජීවී ාාණ්ඩයකි.  ප්රජකකය 

(කුණු 10) 

 

(03). පන ශත ද ැක්ශ්ලක ජීවීන් අතුරින් ක්ෂුද්ර ජීවීන් රවු  ාරන්ක. 

අඹ ගව   මකුළුලා  පන ටිපන නුලා 

බැක්ටීරියා  දිලීර   පන ැරමීසිය  

ගලයා   ාටුව්වා  වමකෂයා 

ඇමීබා   වලරව්  අන්වීක්ෂීය පන නුලන්    (කුණු 05) 
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(04). පන ශත ප්රාාක නිලැරදි ක  () කුණ ද  ලැරදි ක  () කුණ ද  ශ්යොද න්ක. 

i. ාාල ්ලවක චක නිරීක්ණය ාෂ ශ්කොශැා.    (        ) 

ii. මාළුලා වංචරණය වඳශා ාරමේ ශ්යොද ා ගීම.     (        ) 

iii. ගිරලා විාා ගිලික වත්ත්ලශ්යකි.      (        ) 

iv. ාාල ආශාර නිපන ද වීමට අලය ක්තිය වපන යන්ශ්න් සූර්යයා ය.   (        ) 

v. වර්ල භක්ායන් වෘජුලම ශ්ශෝ ලක්රල ාා මත යැශ්..   (        ) 

vi. කූඩළු ාාය පන ැෂැටියාට උද ාශරණයකි.     (        ) 

vii. ප්රභාවං්ශ්ේණය ාාලට පන මණක් ශ්පන ොදු ක්ණයකි.    (        ) 

viii. පියාවර කිරීමට ශ්කොශැකි පන ක්ෂීන් ද  ඇත.     (        ) 

ix. වෑම වත්ලයකුටම වංචරණය ාෂ ශැා.     (        ) 

x. ශ්ගොඩබිම ජීලත් ලක වතුන් ශ්භෞමිා වතුන් ක  ශ්ේ.     (        ) සස(කුණු 10) 

 

(05). ශ්ද ශ්බදු  සුචියක් මගින් පන ශත වතුන් ශ්ලන් ාර ද ක්ලන්ක. 

ගිරලා, ගැඩවිා, පූවා, ශැාරැේා, මුලා, උකුව්වා 

        

පන ාද  04 ක් ඇති    පන ාද  04 ක් කැති 

     (..................,..................,..................,..................) 

අං ඇති  ........................      

(..................)  (පූවා)      

   ..............................  පියාපන ත් කැති 

   (ගිරලා, උකුව්වා)  (ගැඩවිා, ශැාරැේා) 

        

  ලක්ර ශ්ශොටක් ඇති  ..............................   

  (........................)   (........................)   

        

     පන ාද  ඇති  පන ාද  කැති 

     (........................)  (ගැඩවිා) 

(කුණු 15) 


