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මතුගම අධයාඳන ාාඳය-8 ශ්රේණිය 

 
 
 
 
 
 
 
 

ඳශත වශන් එක් එක් ප්ර්නය වමඟ දී ඇති පිළිතුරු ශතර අතුරින් ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 

01. ාාල ප්රභාවංව්ශ්ේණය වශා අතයලය වාධා ශ්දාකි.  

 1. ජය ශා ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ්  2. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් ශා ඔක්සිජන් 

 3. ජය වශ ඔක්සිජන්  4. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් ශා ග්ලශ්ාෝව ් 

02. ාා ප්රභාවංව්ශ්ේණශ්ේ දී වෑශ්දන ද්රලය ලන්ශ්න්, 

 1. ග්ලශ්ාෝව ්වශ ජය  2.  ජය, ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් වශ ග්ලශ්ාෝව ්

 3. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් වශ ග්ලශ්ාෝව ්  4.  ග්ලශ්ාෝව ්වශ ඔක්සිජන් 

03. ශරිත ාාල ප්රභාවංව්ශ්ේණය වශා අලය ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් ලායුල ඳත්ර තුෂට ඇතුළු ලන්ශ්න්,  

 1 . පුටිාා ශරශාය  2. මශ්ක් ශරශාය 

 3. උච්චර්මය ශරශාය   4. ශමය ශරශාය 

04. උත්ව්ශ්ේදනය නමින් ශැඳින්ශ්ලන්ශ්න්, 

 1. බින්දු ආාාරශ්යන් ාායකින් ජය පිටවීමයි 2. ාා ඳත්ර තුෂ ආශාර වෑදිමයි 

 3. ලාඳ් ආාාරශ්යන් ාායකින් ජය පිටවීමයි 4. ලාඳ් ආාාරශ්යන් ශ්ඳොශ්ෂොශ්ලන් ජය පිටවිමයි 

05. උත්ව්ශ්ේදන ක්රියාලලිය ශ්ේගලත් කිරීමට බශ්නොඳාන වාධාය කුමක් ද ? 

 1. දැඩි සූර්යතාඳය 2. ලායුශ්ගෝශ්ේ ආර්ද්රතාල ලැඩිවීම 

 3. අධිා ආශ්ෝාය 4. සුෂශ්ග් ශ්ේගය ලැඩිවීම 

06. ශ්ශොඳින් හිරු එළිය ලැශ්ටන විට නිමග්න ජ ාාලලින් ලායුබුබුළු පිටශ්ලන බල නිරීක්ණය ාෂ ශැකිය.  

 ශ්මම ලායු බුබුළු ලන්ශ්න්, 

 1. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 2. ඔක්සිජන්  3. ජ බුබුළු  4. නයිට්රජන් 

07. ාා ප්රභාවංව්ශ්ේණශ්ේ ලාසියකි.  

 1. ජීවින්ට ආශාර ැබීම    2. ජීවීන්ට ඔක්සිජන් ලායුල බා දීම 

 3. ලායුශ්ගෝලීය උණුසුම ඉශෂ යාම ඳානය වීම 4. ඉශත සියේම 

08. ජ වංරක්ණය වශා ඳත්ර අපිචර්මය මත ශ්රෝම පිහිටා ඇත්ශ්ත්, 

 1. ලට්ටක්ාා ාාශ්ේ 2. ශ්ාෝමාරිාා ාාශ්ේ 

 3. ඳශ්තොක් ාාශ්ේ 4. අරලිය ාාශ්ේ 

09. උත්ව්ශ්ේදන ශ්ේගය අඩු කිරීම වශා ශැඩ ගැවව්ීමක් ශ්නොශ්ේ.  

 1. ඳත්ර ේා ඳත්ර බලට ශැරීම 2. ඳත්ර මාංව වීම 

 3. ඳත්ර ඳෂේ වීම 4. ගිලුණු පුටිාා පිහිටීම 

10. ාා ඳත්රල නිඳශ්දලන ආශාර ශ්ලනත් ශ්ාොටව් ශ්ලතට ශ්ගන යනු බන්ශ්න්, 

 1. ශම ඳටාය මගිනි 2. ප්ශ්ෝයම ඳටාය මගිනි. 

 3.අපිචර්මීය ශව මගිනි 4. ශම ශා ප්ශ්ෝයම ඳටා මගිනි. 
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රචනා ප්රශ්න 
 

01. ඳශත වශන් ප්රාාන නිලැරදි නම් () කුණ ද, ලැරදි නම් () කුණ ද ලරශන තුෂ ශ්යොදන්න.  
 1. ාාල ආශාර නි්ඳාදනය ලන්ශ්න් ාා ඳත්ර තුෂ පිහිටි ශරිතල තුෂ ය.   (     ) 
 2. ප්රභාවංව්ශ්ේණය වශා සූර්යාශ්ග් තාඳ ක්තිය උඳාාරි ශ්ේ.     (     ) 
 3. ප්රභාවංව්ශ්ේණශ්ේ දී ඳත්ර තුෂ නිඳදලන ග්ලශ්ාෝව ්පි්ට, බලට ඳරිලර්තනය ශ්ේ.    (     )        
 4. අයඩින් දැමු විට පි්ටය නිේඳාට ශ්ේ.         (     ) 
 5. මාළු ටැංකියා ජජ ාා තිබීම මාළුන්ට අහිතාරය.      (     ) 
 6. උත්ව්ශ්ේදන යනු ජය ලා්ඳ වීශ්ම් ක්රියාලලිය යි.      (     ) 
 7. ජ වංරක්ණය වශා අරලිය ාාශ්ේ ඳත්රල ඝන උච්චර්මයක් පිහිටා ඇත.    (     ) 
 8. ඔක්සිජන් අඩංගු ඳරික්ා නයක් තුෂට පුළිඟු කීරක් ෂං ා විට ලශා නිවි යයි.    (     ) 
 9. මධයවාරශ්ේ ගිේලා රත්ාරන විට ශරිත ඳත්ර අලර්ණ ශ්ේ.      (     ) 
 10.ලායු මාධය තුළින් අංශු විවරණය සිදු ශ්නොශ්ේ.        (     ) 
 
02. නිලැරදි පිළිතුරු ලරශන් තුළින් ශ්තෝරා හිව්තැන් පුරලන්න.  
 1. ාා ඳත්ර තුළින් ජජ ලා්ඳ ආාාරශ්යන් පිටවීම .................................... නම් ශ්ේ (බින්දුදය , උත්ව්ශ්ේදනය) 
 2. ප්රභාවංව්ශ්ේණශ්ේ දී වෑශ්දන වරම ආශාරය ලන්ශ්න් ...................................ය. (ග්ලශ්ාෝව්, සුක්ශ්රෝව්) 

 3. ප්රභාවංව්ශ්ේණශ්ේ දී ලායුශ්ගෝශ්යන් .................................  බා ගනී. (ඔක්සිජන්, ාාබන්ඩශ්යොවව්යිඩ්) 
 4. ාායා ආශාර නි්ඳාදන ක්රියාලලිය සිදුලන්ශ්න් .................................. තුෂදි ය. (ශරිතල/ඳත්රශ්ේ ශව) 
 5. අයඞීන් ද්රාලණය එාතු ාෂ විට ....................................  තද නිේ ඳාට ශ්ේ. (පි්ටය, ග්ලශ්ාෝව්) 
 6. අංශු වාන්ද්රණය ලැඩි ව්ථානයා සිට අංශු වාන්ද්රණය අඩු ව්ථාන දක්ලා මාධයයක් තුළින් අංශු ගමන් කිරීම 
     .................................... ශ්ව ශැඳින්ශ්ේ. (විවරණය, ව්ාන්ධ ප්රලාශය) 
 7. .................................. තුෂ තැම්බීම මගින් ාා ඳත්ර තුෂ ඇති ශරිතප්රද ඉලත් ාෂ ශැකිය. (මදයවාර, ජය) 
 8. ාා අඩුවිශ්මන් ලායුශ්ගෝශ්ේ .................................... වාන්ද්රණය ලැඩිවිය ශැකිය.  
     (ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ්, ඔක්සිජන්) 
 9. ලායුශ්ගෝශ්ේ ආර්ද්රතාලය ලැඩිලන විට  උත්ව්ශ්ේදන ශ්ේගය .................................... ශ්ේ. (අඩු/ලැඩි) 

 10. මුශ්න් උරා ගන්නා ජය ාායා ා දිශ්ග් ඉශෂට ගමන් ාරන්ශ්න් ඳටාය ............................  තුළිනි.    
         (ශම, ප්ශ්ෝයම) 

 
03. 1. උත්ව්ශ්ේදනය යනු කුමක් ද ? 
 2. උත්ව්ශ්ේදනය නිවා වැශ්වන ලාසි තුනක් වශන් ාරන්න.  
 3. උත්ව්ශ්ේදන ක්රියාලලිය ශ්ේගලත් ාරන වාධා තුනක් නම් ාරන්න.  
 4. උත්ව්ශ්ේදන ක්රියාලලිශ්ේ ශ්ේගය අඩු ාරන වාධා ශ්මනාලද ? 
 5. ශු්ා ඳරිවර තත්ලල දී ජ වංරක්ණය වශා විවිධ ාා දක්ලන අනුලර්තන තුනක් වශන් ාරන්න.  
 6. අලතින් සිටුලන ඳැෂලලින් උත්ව්ශ්ේදනය මගින් ජය පිටවීශ්මන් ඳැෂ වියළි යාම ලෂක්ලා ගැනීම වශා  
     ශ්ගොවින් ගන්නා උඳක්රම කිහිඳයක් වශන් ාරන්න.  
 
04. 1. විවරණය යනුශ්ලන් අදශව් ශ්ාශ්රන්ශ්න් කුමක් ද ? 
 2. ලාතය තුළින් විවරණය සිදුලන අලව්ථා තුනක් වශන් ාරන්න.  
 3. ද්රලයයක් තු විවරණය සිදුලන අලව්ථා 2 ක් උදාශරණ ශ්දන්න.  
 4. ාා තුෂ විවරණය සිදුලන අලව්ථා ශ්දාක් නම් ාරන්න.  
 5. බිංදුදය යනු කුමක් ද යි ඳැශැදිලි ාරන්න.  
 6. බිංදුදය සිදුවීය ශ්ේගය ශ්ාශ්රහි බඳාන වාධා ශ්මොනලාද ? 
 7. උත්ව්ශ්ේදනය ශා බිංදුදය අතර ශ්ලනව්ාම් වශන් ාරන්න.                                                                                                                            


