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 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරන්ක. 

(1). ජපශ්ේ ඝක, ද්රව ාා වාු   ක ශ්තෞිකා අව්ථා ා පිළිශ්වලින් දැක්ශ්වක පිළිතුර ශ් ෝරන්ක. 

1. ජප වාෂථපන , ද්රව ජප  ාා අිස්ථ   2. අිස්ථ, ද්රව ජප  ාා ජප වාෂථපන         

3. ද්රව ජප , අිස්ථ ාා ජප වාෂථපන    4. ද්රව ජප , ජප වාෂථපන  ාා අිස්ථ   

(2). භූග  ජප  රැ්ථවී ඇික ්ථා ාක ක් ශ්ප් ්ැපකි  ාැක්ශ්ක්, 

1. ්ාගර    2. ශ්පන ොකුණු       3. ළිිං    4. වැව්   

(3). පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජපශ් න් අපන ට පන රිශ්තෝජක  ාළ ාැකි ජප ප්රිකත   වන්ශ්න්, 

1. 0.01%  2. 70%   3. 97.41%  4. 10% 

(4). ාරදි  අඩිංගු ජපාත වන්ශ්න්, 

1. ්ාගර ාා මුහුදු  2. ාපපු ාා ශ් ොකු 3. ළිිං ාා ශ්පන ොකුණු 4. ගිංගා ාා ඇළ ශ්දොළ 

(5). පන ා  ්ඳාන් වගන්ික අතුරින් ජප  පිළි ඳ ් ය ප්රාාත  ශ් ෝරන්ක. 

1. පවණ ාව  පන දකම් ාර ශ්ගක ජප  අිස්ථ, ද්රව ජප  ්ා හුමාප  ශ්ප් ව්ගග ාර ඇ .    

2. ව්ගෂණ , මතුපිට ජප  ්ා භූග  ජප   නු ජප  පන විකක විවිධ් ආාාර ශ්ව්.   

3. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ පන විකක ජපශ් න් 70%ක් පන මණ ප්රශ් ෝජක ට ග ාැකි ජප  ශ්ව්.    

4. ග්පැසි ්ග  නු ජප  වාෂථපන  ශ්ප් පන විකක ආාාර කි. 

(6). තාා ාට ජප  ප්රශ් ෝජකවත් වක අව්ථා ාවක් වන්ශ්න්, 

1. තාා ට ඛනිජ පවණ උරා ගැනීමට  3. තාා  ්ෘජුව පන වත්වා ගැනීමට   

3. තාා පන ත්රවප ආාාර නිෂථපන ාදක ට  4. ඉා  ්ඳාන් ාා්ග  න් සි ල්පටම 

(7). ජප දෂණ  ශ්ප් ාැඳින්ශ්වන්ශ්න්, 

1. ජපාතවප ජප මට්ටම ඉාළ  ාම 2. ජපාතවප ජපජ ජීවීන් ව්ගධ්ක  වීම    

3. ජපාතවප ගැඹුර අඩුවීම   4. ජප  ජීවීන්ශ්ග් පන රිශ්තෝජක ට නුසුදුසු  ත්ව ට පන ත්වීම 

(8). පවණ ප්රමාණ  වැිවවක අනුපිළිශ්වපට ජප  ශ්පන පග්ථවා ඇික නිවැරදි පිලිතුර ශ් ෝරන්ක.  

1. ාරදි , මිරිදි , කිවුල්දි    2. මිරිදි , කිවුල්දි , ාරදි     

3. ාරදි , කිවුල්දි , මිරිදි    4. කිවුල්දි , ාරදි , මිරිදි  

(9). ාපපුවප අඩිංගු ජප  ාඳුන්වන්ශ්න් කුමක කමින්ද? 

1. ාරදි    2. මිරිදි        3. කිවුල්දි   4. ශ් ොරදි    

(10). පන ා  ්ඳාන් ඒවාිසන් අ් ය වගන්ික  ශ් ෝරන්ක. 

1. ජප දෂණ  අවම කිරීමට ාිවකම් පි වර ග  ු තු .       

2. මතුපිට ජප  දෂණ  වීම භූග  ජප  දෂණ  වීමට ශ්ාේතු ශ්කොශ්ව්.     

3. ජප දෂණ  ශ්ාේතුශ්ාොට ශ්ගක පන රිශ්තෝජක ට ග  ාැකි ජප ප්රමාණ  සීමි  වී ඇ .   

4. ජප දෂණ  අවම ාර, ජප ්ම්පන   රැා ගැනීම අපන  ්ැමශ්ග් ු තුාමකි.        (පකුණු 10 ) 
 

II ක ොටස 

01. පන ා  ප්රාාත වලින් නිවැරදි ප්රාාත  ්ඳාා (√) පකුණ ද වැරදි ප්රාාත  ්ඳාා (×) පකුණ ද ශ් ොදන්ක. 
 1. ජප  ඝක, ද්රව ාා වාු   ක ශ්තෞිකා අව්ථා ා තුශ්කන්ම පන වතී.     (   ) 
 2. ාපපුවප ජප  ාරදි  ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්.       (   ) 
 3. ලුණු ශ්ල්වා තුළදී මුහුදු ජප  වාෂථපීතවක  ාර ලුණු නිපන දවාගනු පැශ්ේ.   (   ) 
 4. ජීවී ශ්ේා තුප  හි්ථස්රාවී මාධ්ය ක් ශ්ප් ජප  වැදගත් ශ්ව්.     (   ) 
 5. තාාවප පන ැවැත්මට ජප  අ යවතය ශ්කොශ්ව්.       (   ) 
 6. ජප දෂණ  නි්ා පන රිශ්තෝජක ට ග ාැකි ජප  ප්රමාණ  අඩුවී ඇ .     (   ) 
 7. තාාවප පන ැවැත්මට ජප  අ යවතය ශ්කොශ්ව්.       (   ) 
 8. පවණ ාව  වැිව වක විට ජපශ්ේ ්ථාන්ධ්  ද වැිව ශ්ව්.     (   ) 
 9. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජපශ් න් 97%ක් මිරිදි  අඩිංගු ශ්ව්.     (   ) 
 10. ප්රවාාක ාටු තු ්ඳාා ජප  තාවි ා ාප ාැකි .      (   ) 

(පකුණු 10) 
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02. හි්ථ  ැකට සුදුසු වචක  වරාක තුලින් ශ් ෝරා ලි න්ක.  

 ( දෂණ , කිවුල්දි , විජපක , ද්රව, ග්පැසි ්ග, සීමි , පවණ, හුමාප , උල්පන ත්වලින්, භූග  ) 

i. අපන  ශ් ොශ්ාෝවිට ජප  ශ්ප් වයවාාර ාරනු ප න්ශ්න් ................................ අව්ථා ාශ්ව් පන විකක 

ජප ටිස. 

ii. ධ්රැවා්න්ක ප්රශ්ේතවප ................................. ශ්ප් පන විකන්ශ්න් ඝක අව්ථා ාශ්ව් ඇික ජප ිස. 

iii. ජප වාෂථපන  ්ා ......................................... වාු  අව්ථා ාශ්ව් පන විකක ජප  ්ඳාා උදාාරණ ශ්ව්. 

iv. පන ් තුප ඇික වැලි ශ් ොරලු, ගල් ආදි  අ ර රැඳී ඇික ජප  .............................. ජප  ශ්ප් 

ාැඳින්ශ්ව්. 

v. ළිිංවලින් ාා ................................ අපන ට පැශ් න්ශ්න් භූග  ජප ිස. 

vi. ාපපුවප අඩිංගු ජප  .......................................... ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්. 

vii. මිරිදිශ් හි දි වී ඇික ................................. ප්රමාණ  ඉ ා ්ථවල්පන  කි. 

viii. තරීරශ් න් අධිා ශ්ප් ජප  ඉවත්වීශ්මන් තරීර  ................................ වී මරණ ට වුවද පන ත්වි  ාැකි . 

ix. ජප  ................................ ්ම්පන  කි. 

x. මිනි්ාශ්ග් අදරද්ගශී ක්රි ා ශ්ාේතුශ්වන් සීමි  ්ම්පන  ක් වක ජප  ..................................... ශ්වමින් පන වතී. 

           (පකුණු 10) 

 

03. ශ්්ො ා දාශ්මන් අපන ට දා ාද ාළ ප්රශ් ෝජකවත් දෑ ්ථවාතාවිා ්ම්පන ත් ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්. ජප  සීමි    

       ්ථවාතාවිා ්ම්පන  කි. 

   

 

 

 

 

 

 

ඉා  රූපන ශ්ේ දක්වා ඇත්ශ්ත් පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජප ප්රමාණ න් . 

i. රූපන ශ්ේ දැක්ශ්වක පන රිදි වැිවපුරම ජප  ඇත්ශ්ත් ශ්ාොහිද?  

ii. ජප  පන විකක ප්රධ්ාක ආාාර 3ක් බ  ඉශ්ගක ශ්ගක ඇ . ඒවා කම් ාරන්ක.  

iii. ජපශ්ේ විවිධ් ප්රශ් ෝජක 4ක් ලි ා දක්වන්ක.  

iv. මිනි්ථ ක්රි ාාාරාම් නි්ා ජප  දුෂණ  වනු ඇ .ජප  දුෂණ  වක රම 2ක් ලි න්ක.  

v. ජප දෂණ   නු කුමක්ද? 

vi. ඒවා අවම ාර ගැනීමට ශ් දි  ාැකි උපන රම ක් ඉදිරිපන ත් ාරන්ක.  

vii. දුෂි  ජප  පන ාක  කිරීශ්මන් වැළදි  ාැකි ශ්රෝග 2ක් කම් ාරන්ක          (පකුණු 10) 
 

04. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ් න් 70%ාට වැිව  ජපශ් න්  ට වී පන වතී. කමුත් පන රිශ්තෝජක ට ග  ාැකි ජප  ඉ ා සුළු  

              ප්රමාණ ක් පන වතී. 

i. ජප  සීමි  ්ම්පන  ක් වන්ශ්න් ඇිස දැිස ශ්ාටිශ් න් ්ඳාන් ාරන්ක. 

ii. ්ෘජුව පන රිශ්තෝජක ට ග  ශ්කොාැකි ආාාරශ්ේ ජප  ්හි  ජප ප්රතව ශ්දාක් කම් ාරන්ක. 

iii. ජපශ්ේ විවිධ් ප්රශ් ෝජක 4ක් ලි ා දක්වන්ක.  

iv. ජීවීන්ට ජීව  පන වත්වා ගැනීම ්ඳාා ජප  ප්රශ් ෝජකවත් වක අව්ථා ා 4ක් ලි න්ක. 

v. නිවශ්්ේදී ාා පන ා්ශ්ල්දී ජප  අපන ශ්ත්  ා ාැකි අව්ථා ා 2ක් ලි ා දක්වන්ක.  

vi. බ ට ාරදි , මිරිද  ්ා කිවුල් දි  ශ්වක ශ්වකම ්පන  ා ඇික කම් ඒවා ශ්වන් ාර ාඳුකා ගැනීමට 

සුදුසු රම ක් ශ් ෝජකා ාරන්ක.             (පකුණු 10) 

 

්ාගර 

ාා මුහුදු 

ජප  

ඝක අව්ථා ාශ්ව් ඇික ජප  

ප්රශ් ෝජක ට ග  ාැකි ජප  


