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 මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 9 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

01. ාාබනිා ශ්පන ොශ්ශොරක් ලන්ශ්න්, 

1. යූරියා 2. ශ්ාොම්ශ්පන ෝව්ට් 3. සුපන ර් ශ්පන ොව්ශ්ේට් 4. ශ්පන ොටෑසියම් වල්ශ්ේට් 

02. දැකට භාවිත ඉතා ාාර්යක්ම ශා සක්ම ජ වම්පන ාදක ක්රමය, 

1. බිංදු ජ වැපන යුම 2. භුමි ාෂමණාාරණය 3. ලැව් තැනීම. 4. ලැඩි ජය රැව් කිරීම. 

03. ශරිත ාා පන රිවරය පිරිසිදු ාරයි. එම ප්රාායට ලාා්  ම ශ්ශොිනන් ගැෂශ්පන ක ප්රාාය, 

1. ්ලවකය 2. ප්රභාවිං්ශ්ල්ණය 3. ප්රතිචක්රීාරණය 4. ජජල ප්රතිචාර්මණය 

04. අාාබනිා ශ්පන ොශ්ශොර ශ්යදීශ්ම් අලාසියකි. 

1. පන ශ්වහි පන ාිංශු ජය ශ්ශොිනන් රඳා තිචබීම. 

2. පන ශ්වේ ලූශය ලැඩි යුයු ව මම. 

3. ලගාලට හිතාර ක්ෂුද්රජීවමන් ගැවවිලුන් ලැනි ජීවමන් විකා මම. 

4. ශ්පන ොශ්ශොර වඳශා ඉශෂ මික් ශ්ගමමට සිදුමම. 

05. පන ලිශ්බෝධ්යින් මර්ධ්කය වඳශා ශ්යොදා ගත ශැකි ාා ලර්ගයන් ය. 

1. පන ැශ්පන ොල් 2. දශව්ශ්පන තිචයා 3. ශ්මොණරකුඩුම්බය 4. ශ්ලරළු 

06. ශ්ාොම්ශ්පන ෝව්ට් නිපන දමමට සුදුසුම ද්රලයයකි. 

1. ශ්පන ොලිතීන් 2. ශ්ගොම 3. ේාව්ටික් 4. මදුරු 

07. ව්ලාභාවිා පන රිවරයට සිදුලක ශානිය අලම ලක ආාාරයට එශ්වේ කැතශ්ශෝ  ශානි ශ්කොලක ශ්වේ භාණ්ා ශා 

ශ්වේලා පන ල් ලා ශ්ගක යාම. 

1. ශරිතාගාර ආකරණය යි. 2. ශරිත විංාල්පන ය යි. 

3. පන රිවර විංරක්ණය යි. 4. වම්පන ්  සීමිතල පන රිශරණය යි. 

08. පුද්ගශ්යකුශ්ේ ක්රියාාාපන ය තුන්න් ලර්යක් තුෂ දී ලායුශ්ගෝයට මුදා ශරික ාාබන්ාශ්යොක්වයි  

ප්රමාණය, 

1. ප්රා්ලාව ලාතය 2. ලායු දුණය 3. ාාබන්පිය වටශක 4. ඉශත කිසිලක් ශ්කොශ්ව් 

09. ශරිතාගාර ලායුලක් ශ්ව වැශ්ාන්ශ්න්, 

1. ඔක්සිජන් 2. කයිට්රජන් 3. මීශ්් න් 4. ශයිඩ්රජන් ක්ශ්ෝරයි  

10. ාාබන් මුදා ශැරිම ලැඩි ලශ්යන් ම සිදුලක ක්රියාලලිය, 

1. ආශාර ගැනීශ්ම් දී 2. ාාෂිාර්මාන්තශ්ේ දී 3. ප්රලාශකශ්ේ දී 4. ලයායාම කිරීශ්ම්දී 

කු ව 2×10=20 
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úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 

9 fY%aKsh කෘත්රිම පරිසරය හර හර සරසරයලකපිහ tallh - 13  



2 
 මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 9 ශ්රේණිය 

(01). 1. ශරිතාගාර ලායු ලර්ග 2 ක් ලියන්ක.        කු ව 02  

      2. ලාතයට ශරිතාගාර ලායු එක්ලක ක්රම 3 ක් ලියන්ක.     කු ව 03 

       3. ශරිත විංාල්පන ශ්ේ අරමු ව කුමක් ද?       කු ව 03 

      4. ශරිත ප්රලාශණයට ඔබට දායා විය ශැකි ආාාර 2 ක් ලියන්ක.    කු ව 02 

 

(02). 1. අශ්ේ රශ්ට් ශරිත විංාල්පන ය භාවිතා ලක නිර්මාණයක් ලියන්ක.   කු ව 02  

      2. මිර ශ්බෝග ලගාශ්ව් ප්රතිචාභ  2 ක් ලියන්ක.      කු ව 02 

       3. පන සු අව්ලනු ක්රියාලලියට ඇතු්  පියලර ශ්මොකලා ද?     කු ව 04 

      4. ප්රලාශකශ්ේ දී ශරිතාගාර ලායු විශ්මෝකකය අලම කිරීමට ගන්කා ශ්පන ර වැසුම් 2 ක් ලියන්ක. 

             කු ව 02 

 

(03). 1. ශ්ගෝලීය උ වසුම ඉශෂ යාම යනු කුමක් ද?      කු ව 02  

      2. මිර ශ්බෝග ලගාශ්ව් දී ශ්යොදා ගන්කා ශ්බෝග ලර්ගයන් 4 ක් වඳශන් ාරන්ක.  කු ව 04 

       3. ජජල තාක්ණය ශ්යොදා ාා ප්රශ්ේද ලැඩි යුයු ව කිරීශ්ම් දී ැශ්බක ලාසි 2 ක් ලියන්ක. 

             කු ව 02 

      4. ශ්ම් වඳශා උදාශරණ ාා 2 ක් ලියන්ක.      කු ව 02 


