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මතුගම අධයාඳන කාඳය - 9ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

ලඩාත් නිලරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

       1. ලඩාත්ම ශානිකර අකුණු ලර්ගය ලන්ශ්න්, 

              1.ලා අකුණු                   2. ඳෘථිවි අකුණු               3. ලා අකුණු                  4. නිද්රා අකුණු 

        2. ශ්රී ාකාලඅ අකුණු අනතු බ ුලවල ඇතිලන මාවයකි. 

               1.ශ්නොලැම්ුර්                2. ජනලාරි                       3. ශ්ඳුරලාරි                    4.මැයි 

        3. කැටි ලාකුලු පිහිඅා ඇත්ශ්ත් ශ්ඳොෂල මට්අශ්ම් සිඅ ශ්කොඳමණ මීඅර උවකින්ද?  

                 1.150                           2. 1500                             3. 15000                           4. 15 

       4. ආශ්රෝපිත ලාකුක් ඇතුත් ශ්ශෝ ශ්ලනත් ආශ්රෝඳණ වහිත ලාකුලු 2ක්  අතර සිදුලන ආශ්රෝඳණ   

           ඳැනීමක් ශදුන්ලන්ශ්න්,  

                  1 ඳෘථිවි අකුණු               2. ලා අකුණු                    3. ලා අකුණු                     4. නිද්රා   අකුණු 

        5. සූර්යයාශ්ේ මතුපිඅ උ්ණත්ලය දෂ ලශ්යන් ශ්වල්සියව් අාක, 

                 1 5000                         2. 30000                                 3. 6000                           4. 600  

        6. අකුණු වන්නායකයක ශ්යොදා ඇති ශ්ෝශය ලන්ශ්න්, 

                1 .මැේනීසියම්                2 . කාුන්                          3. ත ඹ                                 4. පිත්ත 

        7. අකුණු පිළිුද ඳර්ශ්ේණ සිදු කෂ විදයාඥයායා ලන්ශ්න්, 

             1.   ශ්ුන්ජමින් ප්රෑන්ක්ලින් මශතාය            2. අයිශ්වක් නිව්අන් මශතාය                             

       3.   ගැලීලිශ්යෝ ගැලිලි  මශතාය                   4. ඳයිතගරව් මශතාය  

8 . ඳෘථිවි අකුණක ශ්ලෝල්ටීයතාලය ශ්ලෝල්ට් මිලියන, 

                 1. 10                         2. 15                           3. 100                                      4. 1 

         9. අකුණු අනතුරකින් ආරක්ා වීමඅ සිටිය යුතු ශ්ශොම ව්ථානය ලන්ශ්න්, 

               1. ක්රීඩා පිටිය            2. විලෘත ශ්ුෝට්ටුල       3. ගවක්අව         4. වීදු බ ලැසූ ලාශනයක්  ඇතුත 

        10. අකුණු අනතුරකින් ආරක්ා වීමඅ අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියා මාර්ගයක් ශ්නොලන්ශ්න්, 

                 1. වියළි ඳාලශන් ඳැෂද සිටීම .               2. ඳාද ශ්දක ෂාල තුා ශ්ගන සිටීම. 

                 3. ඳාද ශ්දක අෑෑත් කර ශ්ගන  සිටීම .    4. ඇක දිගා වී සිටීම. 

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 

9 fY%aKsh අකුණු අනතුරු  tallh - 17  



2 
 

මතුගම අධයාඳන කාඳය - 9ශ්රේණිය 

රචනා ප්ර්න 

1.  අකුණක් ඇති ලන ආකාරය පිළිබදල අනුපිළිතලළට සකසා නැති ගැලීම් සටහනක තකොටසක් පහ  දැක්තේ. 
ඒය අංක තයොදා අනුපිළිතලළට සකස් කරන්න.   

 අධිකල ආශ්රෝඳණ එක් රැව් වී ඒලා විදුලි ධාරාලක් ුලඅ ඳත් ශ්ව්.      (      ) 

 ඉශෂ නගින ජ ලා්ඳ  වහිත ලාතය සිසිල් වි ලාකුලු වෑශ්ේ.      (      ) 

 ලෂාකුලු තුෂ ලෂාකුලු අතර ශ්ශෝ ලෂාකුෂකින් ශ්ඳොෂලඅ ආශ්රෝඳණ ඳැනීම සිදු ශ්ව්.   (      ) 

 ලෂාකුලු තුෂ ආශ්රෝඳණ ඒක් රැව් ශ්ව්.         (      ) 

 ජ ලා්ඳ වහිත ලාතය ඉශෂ නගී.           (      )          

2. පහ  සදහන් ප්රකා හි (  ) තහෝ ලැරදි (  ) බල කුණු කරන්න. 

 ගවකඅ ලැදුණු අකුණකින් ශ්කොඅවක් ගවක් යඅ සිටින මිනිශ්වකුඅ ලැදීම ව්ඳර් අකුණකි.  (     ) 

 ලෘක් මත ශ්ශෝ උව් බිම් ල සිටීශ්මන් අකුණු අනතු බ ලෂක්ලා ගත ශැක.     (     ) 

 අකුණකින් අධික තාඳ ප්රමාණයක් ශඅ ගනී.        (     ) 

 අකුණකදී ආශ්ෝකය ශා ධ්ලනිය ඒකලර නිකුත් ශ්ව්.       (     ) 

 අකුණු ශඅ ගන්ශ්න් ශ්ුොශ්ශෝ විඅ කැටි ලැහි ලෂාකුලු තුෂ ව්ථිති විදුත් ආශ්රෝඳණ ඒක් රැව් වීශ්මනි.(    ) 

   3. 1. අකුණු අනතු බ ුලවල සිදුලන කා සීමාල ශදුන්ලන නම කුමක්ද? 

2. ඒම කා සීමාලඅ අයත් මාව නම් කරන්න.  

3. ලාකුශ්ල් සිඅ ආශ්රෝඳණ ඳැනීම සිදුලන ව්ථානය අනුල අකුණු ලර්ග 3 අ ශ්ුශ්ේ. ඒ ශ්මොනලාද? 

4. අකුණු අනතු බලලින් ආරක්ා වීමඅ ගත ශැකි ආරක්ෂිත ක්රියා මාර්ග 3 ක් ලියන්න. 

 

    4.   පෘථිවි අකුණු භූග  ලන ආකාරය අනුල ඒලා නැල  ලර්ගීකරණය කරයි. ඒලා නිලරදි තස  

                  ගපන්න. 

 වෘජු අකුණු                         ශ්ගොඩනැගිල්කඅ ලැදුණු අකුණකින් ඒ අව සිටි අයකුඅ                    

                                                 ශානි සිදු  වීම 

 ව්ඳර්ක අකුණු                    ගවකඅ ලැදුණු අකුණකින් ශ්කොඅවක් ගවක් යඅ සිටින  

                                                     මිනිශ්වකුඅ ලැදීම  

 ඳාර්්වික අකුණු                  ලවදකාල තැනිතා බිමක සිටින අශ්යකුඅ අකුණක් ලැදීම 
 

 පියලර අකුණු                       රැශැන් වහිත දුරකථනය භාවිතා කරන්ශ්නකුඅ අකුණක් ලැදීම 


