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 මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 9 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

(01). පන ශත ද්රල ල්ගගලින්  නක්වලශ්ය්  ලඩිමම ද්රලය ුමම්  ?  

1. ජය 2. රවදිය 3. භූමිශ්තල් 4. මුහුදු ජය 

(02). නක්වලය මනිනු බක අ් ත්ගජාතිා වම්මත ඒාාය ුමම්  ?  

1. Kgm
-3

 2. Kgcm
-3

 3. gcm
-3

 4. gml
-1

 

(03). රූපන වටශකට අනුල නක්වලශ්ය්  අඩුම ද්රලය තති බුනක ුමම්  ?  

1.    
 

 

2.    

 

3.    
 

 

4.    

 

 

(04). ව්ගලවම භාජක 4 ාට P Q R S ද්රල ල්ගග 4 ින්  වමාක වකා් ධ් බඩින්  ?මා තත. නක්වලය අඩුම ද්රලය 

ශ්යො?ා තති බුනක ශ්තෝර් ක. 

1.    

 

2.     

 

3.     

 

4.    

 

(05). විවිධ් දියර ල්ගගල නක්වලය මඩනීමට ශ්යො?ා ග් කා උපන ාරණය ුමම්  ?  

1. ලෘද්ධිමාකය 2. ශ්ාෝණමාකය 3. ද්රලමාකය 4. උකණ්වලමාකය 

(06). යම් ද්රලයයා නක්වලය ගණකය ාර ගඩනීමට බා ගත ුතතු මිනුම් ල් ශ්්   

1. ලවකතුශ්ේ බර ශා වකා් ධ්ය 2. ලවකතුශ්ේ බර ශා පන රිමාල 

3. ලවකතුශ්ේ වකා් ධ්ය පන රිමාල 4. ඉශත ිනසිල්  නිලඩරදි කඩත. 

(07). ජය  ශ්පන ට්රල් ශා රවදිය ඒලාශ්  නක්වල රශ්රෝශණය ලක ිළිවශ්ලට ිනයා තති ිළිවතුර ශ්තෝර් ක. 

1. රවදිය  ශ්පන ට්රල්  ජය 2. ජය  ශ්පන ට්රල්  රවදිය 

3. රවදිය  ජය  ශ්පන ට්රල් 4. ශ්පන ට්රල්  ජය  රවදිය 

(08). වර ද්රලමාකය්  වා?ා ගඩනීමට පන ශුමම උපන ාරණ වහශ්  ිළිවතුර ුමම්  ?  

1. වීදුරු පුනීය්   ප්ාවකටි්  ශ්බෝතය්  ශා ජය 

2. පන ෑ්  බටය්   පන ාටාෂ ජය ශා ුමප්ිළය 

3. බීම බටය්   ුමඩා යාඩ ශ්බෝ ශා ඉටිපන ් ?ම 

4. ශ්පන ොිනතී්  පන ටය  පන ාට ාෂ ජය ශා ඉටිපන ් ?ම 

(09). යම් ද්රලයයා ඒාා පන රිමාලා වකා් ධ්ය යනු මම ද්රලයශ්   

1. නක්වලය යි 2. පන රිමිතිය යි 3. පීඩකය යි 4. ල්ගගඵය යි 
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(10). ම මුහු? අශ්ක්  ජාලට ලඩා ශ්ලකවක ල් ශ්්   

1. මහි ් ෂුද්ර ීවවී්  බහුල ීවල්වලක නිවා 3. මහි ලණ වා් ද්රණය ඉතා ඉශෂ නිවා 

2. මහි මඩරුණු ීවවී්  බහු නිවා 4. මහි යක වෑම ශ්ාශ්ක් ම ිනලී මඩශ්රක නිවා 

 

01. වමාක බුන්  තුකාට මිනශ්කා මිර ශ්කොලක ද්රල ල්ගග 3 ින්  වමාක පන රිමා බඩින්  ?මා තත. 

                                                     

 

i. නක්වලය මඩනීමට මිනුම් උපන ාරණ භාවිතා ශ්කොාර ශ්මම ද්රල ඒලාශ්  නක්වල ලඩිමලක ිළිවශ්ලට ශ්පන ෂ 

ග් ලා ිනය් ක.                                                     (. 02) 

ii. ද්රලල නක්වල මනික උපන ාරණය ුමම්  ?                                    (. 02) 

iii. බීම බටය්   ඉටි පන ් ?ම්  ශා ශා ග්ව ලඩින භාවිතා ාර මලඩනි උපන ාරණය්  වා?ා ග් ශ්්  ශ්ාශ්වේ?ඩයි 

ිනය් ක.                                                                      (. 02) 

iv. උසි්  ලඩිම බදු්  ශ්?ාින්  මාා භූමිශ්තල් ? අශ්ක්  බුනශ්කහි ලුණු ලතුර ? පුරලා ත්වකම් ලක ිළයලශ්්ග 

දී ඔබ වෑදු උපන ාරණය මම බුන්  තු තති ද්රලශ්  පන ාශ්ලක රාාරය අින් ක.                                        (. 02) 

 

02. i. ජය 4000 kg ා වකා් ධ්යා පන රිමා 4 m
3 ින. මම ජශ්  නක්වලය ශ්වොය් ක.                                  (. 03) 

ii. ිනසියම් ද්රාලණයා නක්වලය 000 Kgm
-3 ලක විට මම ද්රාලණශ්ය්  200 Kg ්  ිනරා ග්වවිට මම පන රිමාල 

ශ්ාොපන මණ ශ්ේ ?                                     (. 03) 

iii. ජශ්  පන රිමාල මඩනීමට වි?යාගාර්  තුෂ දී භාවිතා ාරක උපන ාරණය ුමම්  ?                   (. 02) 

iv. ද්රලල නක්වල මඩනීමට වි?යාගාරශ්  භාවිතා ාරක උපන ාරණය ුමම්  ?                                              (. 02) 

 

03. පන ශත වහශ්  ද්රලමාක භාවිතා ශ්ාශ්රක අලවකාාල්  ශ්මොකලා ?  

i. ් ෂීරමාකය 

ii. පන ාාංශු ද්රලමාකය 

iii. ශ්මශ්ට්රොඩ්  උපන ාරණය 

iv. ාරදිය ද්රලමාකය                         (. 2×5=10) 

 

04. ලරශ්  තුෂ තති ලචක ශ්යො?ා හිවකතඩ්  පුරල් ක. 

(වීදුරු  නක්වලය  පන රිමාල  ද්රලමාක  වකා් ධ්ය) 

 වාංශුද්ධ් ද්රලල .............................. නියත අගය්  ගනී. ................................... භාවිතශ්ය්  විවිධ් ද්රල 

ල්ගගල නක්වල මඩක ගත ශඩා. නක ලවකත් ශ්ේ නක්වලය මඩනීමට මහි ................................ ශා 

............................ ?ඩක සිටිය ුතතු ය. වි?යාගාර ද්රලමාක තතුත ?්ගාය ලක ශ්වේ 

............................ලින්  නිපන ?ලා තත.                         (. 2×5=10) 

X Y Z 


