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ස්වභාවික ආපදා

01. සුළි සුළඟක් ඇති වීම සහා අවශ්ය සාධා ක් ශ්න ව්නශ්්න,
a.විශ්ාප සාගර ප්රශ්ශශ් ක් ඳැවතීම.
b.වායුශ්ගෝපශ්ේ ස්නවහන ධාරා ඇතිවීම.
c.සිරස් දිශ්ාවට හමන සුළං ඇතිවීම.
d.අවඳාත වර්ධන වන ස්ථාන සමා ට ආස්නන වීම.
02. ශ්පෝා ශ්ගෝපශ්ේ සමා ට ආස්නන ප්රශ්ශශ් ට පැශ්නන අතිවිශ්ාප ූරර් තාඳ ශ්ක්ති ශ්ප ව ුරරා ශ්නදා
හරින ප්රධාන ා්නත්රණය ව්නශ්්න,
a. පැව්ගිනි

b. භූමි ාම්ඳා

c. සුළි සුළ‘

d. සුනාමි

03. තීර් ක් ාැටි මායිමාදී එකිශ්නාට සාශ්ේක්ෂව භූ තැටි චපන ව්නශ්්න,
a.භූ තැටි ශ්දා එකිශ්නාට ඈත් ශ්ව්.
b.භූ තැටි ශ්දා එකිශ්නාට ස්ඳර්ශ් ශ්වමි්න ප්රතිවිරුශධ දිශ්ාවපට චපන ශ්ව්.
c.භූ තැටි ශ්දා එකිශ්නාට ස්ඳර්ශ් ශ්වමි්න එාම දිශ්ාවපට චපන ශ්ව්.
d.භූ තැටි ශ්දා එකිශ්නාට පංශ්ව්.
04. භූ ාම්ඳන පිළින ශ්ත රතුරු ඉශ්ේම සටහ්න ශ්ාශ්රන උඳාරණය ව්නශ්්න,
a. භූාම්ඳනමාන

b. භූාම්ඳන ශ්ර්ඛ

c. රිච්ටර් ඳරිමාණය

d. ාම්ඳනමාන

05.සුළි සුළඟක් පිළිනව නිවැරදි ව්නශ්්න මි්න කුමක්ද?
a. සුළි සුළඟා "ඇස" වළාකුලු හා ඇසි සහිත ප්රශ්ශශ් කි
b. සුළි සුළශ්ේ මැද ශ්ා ටශ්සේ වාත ාරාැවීම ඳමණයක් සිදුශ්ව්
c. විටි්න විට හටග්නනා සුළි සුළං මඟි්න මිහිමත ශ්ාා හා සත්ත්ව ජීවිත වපට අවශ්ය සාධා නිසි ඳරිදි පැශ්ේ.
d. සුළි සුළං හඳත් ස්වභාවිා ක්රි ාවයක ක් ශ්න ශ්ව්
06. සුනාමි ක් ඇති වීමට තුඩු ශ්දන ඳහත දැක්ශ්වන සිදුවීම් අතරි්න විශ්ාපතම විනාශ් ක් සිදුවි හැකි අවස්ථාවක්
ව්නශ්්න,
a. සාගර ඳතුශ්ේ සිදුවන නා

ෑම

c. විශ්ාප උේාාවක් මුහුදට ඳතිත වීම

b. සාගර ඳතුශ්ේ ගිනිාඳු පිපිරීම්
d. සාගර ඳතුශ්ේ හට ග්නනා භූමිාම්ඳා
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07. ශ්න ගැඹුරු මුහුද ාරා එන විට සුනාමි රළ වප තරංග ආ ාම හා විස්තාර ශ්වනස්වන අයුරු නිවැරදිව
දැක්ශ්ව්නශ්්න,
a. තරංග ආ ාම වැඩිශ්වන අතර විස්තාර අඩුශ්ව්
b. තරංග ආ ාම අඩුශ්වන අතර විස්තාර වැඩිශ්ව්
c. තරංග ආ ාම අඩුවන අතර විස්තාර ශ්න ශ්ව්
d. තරංග ආ ාම ශ්වනස් ශ්න වන අතර විස්තාර වැඩිශ්ව්
08. ඳෘථිවි අභය්නතර ශ්නශ්දන ප්රධාන ස්තර 3ට අ ත් ශ්න ව්නශ්්න,
a. ාශ්න ප

b. ප්රාවර

c. භූ තැටි

d. හර

09.ඳෘථිවි ාශ්න ශ්පහි තැම්ඳත් වී ඇති ශ්ක්ති නිදහස් වීම ඇතිව්නශ්්න,
a. සුළි සුළං

b. පැව්ගිනි

c. සුනාමි

e. භූමි ාම්ඳා

10. සුනාමි ඇතිවීමට තුඩු ශ්දන සිදුවීමක් ශ්න ව්නශ්්න,
a. භූමිාම්ඳා

b. ගිනි ාඳු පිපිරීම්

c. හරිතාගාර ආචරණය

d. උේාා ඳතිත වීම

01. (i)භූ තැටි චපන වන ආාාර 3ක් හ්නඳු්නව්නන
(ii)එම ආාාර 3 රඳසටහ්න මඟි්න දක්ව්නන
(iii)භූමි ාම්ඳා වපට ශ්හේතු වි හැකි මිනිස් ක්රි ාාාරාම් 4ක් යක ා දක්ව්නන

02. (i)සුනාමි ඇති වීමට තුඩු ශ්දන සිදුවීම් 4ක් නම් ාර්නන
(ii)සුනාමි ා ශ්ඳරනිමිත්තක් වන මුහුද ඳසු ඳසට ඇදී ාම සිදු ව්නශ්්න ශ්ාශ්සේදැයි විස්තර ාර්නන
(iii)සුනාමි කි්න ඳසු සිදුවන හානි අවම ාර ගැනීමට ගත හැකි ක්රි ාමාර්ග 3ක් සහ්න ාර්නන

03. (i)ගි්නනක් ඇති වීමට සම්පූර්ණය වි යුතු සාධා 3ක් යක ්නන
(ii)පැව්ගිනි ඳැතිරී ාමට උඳාාරී වන සාධා 4ක් දක්ව්නන
(iii)හරිතාගාර වායු ඳරිසර ට එක්වන ක්රම 3ක් සහ්න ාර්නන

04. ශ්ගෝලී උණුසුම වැඩිවීම වැළැක්වීමට ාළ හැකි ශ්ශ 5ක් විස්තර ාර්නන
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