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මතුගම අධයාපන න ාාපන ය - 6 ශ්රේණිය 

 

 

 
(1) පන ශත දී ඇති ප්රාා ිවලරරි  න් "√" කුණද, ලරරි  න් " x " කුණද ලරශන තුෂ ශ්යොදන්න.  

(i). අකුණු අනතුරු ලෂක්ලා ගරනීම පිණිව අලය පපන ශ්දව  ාා ශ්දන්ශ්න් කාා ලව තු 

ිවරීක්ණ කයතනය මගිිව.  

 (     ) 

(ii). ලර්ාපන තනය ප්රාා ිරරීම  ශ්යොදා ගන්නා ඒාාය ශ්වන්ටි මී ර් ශ්ේ.  (     ) 

(iii). ශ්ාටි ාායක් තුෂ ිවයමිත ව ථානයා පන ලතින ලායුශ්ගෝලීය තත්ලය ශ්ේගුණය ශ්ේ.  (     ) 

(iv). ය් ප්ර ශ්ේයා ශ්ේගුණය පිළිා ද අනාලරිර ප්රාා ිරරීම  අවුරුු  3  ා ාාගුණ 

දත්ත අලය ශ්ේ. 

 (     ) 

(v). පන රිවර ප ණත්ලය මරනීම  වලදය ප ණත්ලමානය ශ්යොදාගනී.  (     ) 

(vi). සුෂං ි ා දර්ාශ්ේ හී තුඩ නරශ්ගනහිර ි ාල  ශ්යොමු වී ඇත්න් සුෂග ශමන්ශ්න් 

නරශ්ගනහිර සි  ා හිර ි ාල ය. 

 (     ) 

(vii). ගංලතුර යනු  ශ්ගොඩබි් ප්රශ්ේයක් තාලාාිකාල ලශ්යන් ය වීමි.  (     ) 

(viii). කර්ද්රතාලය මිවන පපන ාරණය අිවමානයි.  (     ) 

(ix). සුළි සුෂං ශ ගන්ශ්න් ලාතශ්ේ ල ලා පන  ලරඩිවීම ිවවාය.  (     ) 

(x). ව ලාභාවිා කපන දා ව්පර්ණශ්යන්ම ලරෂරක්වීශ්් ශරිරයාල අපි  ඇත.  (     ) 

කුණු 1 x 1  = 1  

 

(2) පන ශත වදශන් ලචන ලිකන් සුු සු ලචනය ශ්තෝරා හිව තරන් පුරලන්න. 

 (මධයවාර, ශ්වල්සියව , මිිකමී ර්, ලර්ාමානය, සුෂංි ා දර්ාය, අඩු, ලායුශ්ගෝලීය, ලරඩි, අිවමානය,  

          රවි ය) 

(i). ලර්ාපන තනය  මිවන්ශ්න්      මගිිව. 

(ii). ලර්ාපන තනය මිවන ඒාාය     ශ්ේ. 

(iii).     අංා මගින් ප ණත්ලය ප්රාා ාෂ ශරිරය. 

(iv). ප ණත්ලමානයා ඇති ද්රලය   ශ්ශෝ   විය ශරිරය. 

(v). සුෂශ්ේ ශ්ේගය මිවන්ශ්න්    මගිිව. 

(vi). සුෂශ්ේ ි ාල මිවන්ශ්න්    කධාරශ්යිව. 

(vii). වියළි ප්රශ්ේයා ලාතශ්ේ කර්ද්රතාල    විය ශරිර අතර, ලර්ා වහිත ි නා ලාතශ්ේ 

කර්ද්රතාල    විය ශරිරය.              කුණු - 1    
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මතුගම අධයාපන න ාාපන ය - 6 ශ්රේණිය 

(3) පන ශත A හි වදශන් ප්රාා වදශා ගරශ්පන න පිළිතුර B ශ්ාො සින් ශ්තෝරා අදාෂ අක්රය ලරශන තුෂ 

ිකයන්න. 

A   B 

(i). ලායු පිඩනය අඩු ව ව ථානයක් ශ්් නමින් ශු න්ලි.    (      ) a. ලරේ 

(ii). ශ්රී ංාාල  ාපන ාන සුළි සුෂං ශ  ගන්ශ්න්ශ්් ප්ර  ශ්ේය     

කශ්රිතල ය. 

 (      ) b. ිවයගය 

(iii). සුළි සුෂං වමග ඇතිවිය ශරිර තලත් කපන දා තත්ලයිර.     (      ) c. නායයෑ් 

(iv). ශ්ගොඩබි් ප්රශ්ේයක් තාලාාිකාල ලශ්යන් ය වීම ශ්මශ්වේ 

ශරි න්ශ්ේ. 

 (      ) d. අකුණු 

(v). ය් ප්රශ්ේයා  රශ්ාන ලර්ාපන තනය 5    ලඩා අඩු ව           

වි  ශ ගනී. 

 (      ) e. ශ්ාෝප්පන ය 

(vi). ශ්රී ංාාශ්ේ ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය අඩුම ාාපන ය ශ්මම 

ාාපන යි.     

 (      ) f. ශ්තත් ාාපන ය 

(vii). ිවයගය  පිළියමක් ශ්ව අතීත රලලරු ිවර්මාණය ාරන දී.    (      ) g. පීඩන අලපන ාතය 

(viii). ශ්රී ංාාශ්ේ ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය ලරඩිම ාාපන ය කුමක්ද       (      ) h. ශ්ාංගා ශ්ාොක්ා 

(ix). ි න තුනක් පන මණ තද ලර්ාල පන රලතීම ිවවා ඇතිලන ව ලභාවිා 

 කපන දාල.     

 (      ) i. ගංලතුර 

(x). ිවලශ්වේදී වර කර්ද්රතාමානයක් වෑදීම  ශ්යොදාගත ශරිර 

ද්රලයයිර.     

 (      ) j. ශු ා ාාපන ය 

කුණු 1 x 1  = 1  

(4) ාාගුණය ශා ශ්ේගුණය පන ාඩශ්්දී ඔා විසින් වාව  ාෂ ලර්ාමානශ්ේ, සුෂං ි ා දර්ාශ්ේ ශා 

කර්ද්රතාමානශ්ේ රපන  ව ශන් ඉි රිපන ත් ාරන්න. 

 

 

 

 

  

 ලර්ාමානය        සුෂං ි ා දර්ාය                                 කර්ද්රතාමානය 

 කුණු - 3    කුණු - 3          කුණු - 4                    කුණු - 1   

(5) ශ්රී ංාාශ්ේ මශලනතාල ශ්ලත ිවකුත් ාරන ද ාාගුණ ිවශ්ේදනයක් පන ශත දරක්ශ්ේ. 

" ි ලිශ්න් දකුණු ශා ාව නාහිර ප්රශ්ේ ල  ි ලා ාාශ්ේ තද පණුසුමක් ඇතිලන අතර වලව  ාාශ්ේ 

ගිගුරු් වහිත තද ලරසි ඇතිවිය ශරිරය තද සුෂං ද ශ්් වමග ඇතිවිය ශරිරය. මුහුද රළු ලන අතර ධීලර 

ලනතාලඒ පිළිාද ල වරිරළිමත් විය යුතුය." 

(i). ාාගුණ ිවශ්ේදනයා අඩංගු විය ශරා ප්රධාන ාාගුණ වාධා  3 ක් වදශන් ාරන්න.          කුණු- 3 

(ii). ාාගුණය යන්න ශ්ාටිශ්යන් පන ශදන්න.               කුණු- 2 

(iii). කර්ද්රතාල යන්ශ්නන් කුමක් අදශව  ශ්ේ ද                 කුණු- 2 

(iv). ාාගුණ තත්ලයන් ිවශ්ේදනය ාරන රාලය කයතනය කුමක්ද              කුණු- 2 

(v). ශ්ාොෂඹ, නුලර එළිය ,ශ්ාන්ශ්තො  යන ප්රශ්ේ අතරින් ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය අඩුම ප්රශ්ේය කුමක්ද   

කුණු- 1 


