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මතුගම අධ්යාපන ක ාපාපන   -  9ශ්රේණි  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ශාා වර්ධ්ා ද්රවය සාමාකයශ් ්  හදින් ශ්ව් ශ්්   
  1) එ් සයිම ශ්පස .    2) ශ්හෝශ්මෝක ශ්පස .    
  3) නිශ්ෂේධ්ා ශ්පස .     4) ප්රතිකාාකා ශ්පස .  
2) ශ්ගවත්තා තිකබ ශ්ාොස් පන දළ කිහිපන  ා මුදුන් එළුවකු විසි්  ාා දමක පින. ඉ් පන සු ඒවා උසට ශ්කොවදඩුනි. 

ශ්ම ට ශ්හේතු වි  හදක්ශ්ක්  
 1) ශ්ාොස් පන දපශ්ේ අග්රස්  ප්රමුඛතතාව ඉවත් ීමමයි.  
 2) එළුවා ශ්ේ ශ්ේඨශ්ේ විෂ ශ්ාොස් පන දළ ට ඇතුළු ීමමයි. 
 3) ශ්ාොස් පන දළශ්ේ ාශ් ේ තුවාප හකහා ක්ෂූද්ර ීවීම සසාදක  ීමමයි. 
 4) ශ්ාොස්ාශ් ේ තුවාප ඔස්ශ්සේ ජප  වාෂ්පන ීම ශාා  දුර්වප ීමමයි.  
  

3) ශාා ාෘත්රිම වර්ධ්ා ද්රවය ක් වක ඉ් ශ්ඩෝ්  ඇසිිකක් අ්ලප   IAA)  
 1) ඵප ඉදීමමට ශ් ොදා ගදශ්් .  
 2) ගස්වප ශ්ගඩි අාාපශ්ේ වදටීම වදපදක්ීමමට ශ් ොදා ගදශ්් .  
 3) කුඹුරුවප ව් පන දප කාශා ක් ශ්පස ශ් ොදා ගදශ්් .  
 4) අතු ාදබලි ඉක්මනි්  මුඛ්  අද්දවා ගදනීමට භාවිතා ශ්ේ.  
4) ශාා වර්ධ්ා ද්රවය මගි්  සිදුාකක ාාර්   ්  කිහිපන  ක්  පන හත දදක්ශ්ේ.  
 A -  පන ළතුරු ඉදීමම 
 B - ශාා වි පන ත් ීමම ප්රමාද කිීමම  
 C - බීජ ප්රශ්කෝහය  ශ්ේගවත් කිීමම 
 D -  අග්රස්  ප්රමුඛතතාව ඇතික කිීමම  
    ශ්්ලවා අතුරි්  සයිට ොකයිනීන් මගි්  සිදු ාක් ශ්්   
      1) A හා B පන මණි.   2) B හා C පන මණි.   3) A හා D පන මණි.  4) C හා D පන මණි.  
5) අග්රස්  ප්රමුඛතතාව ඇතික ාක් ශ්්   
 1) ඔක්සීක මගිනි.     2) ගිබකලීක මගිනි.    
 3) සයිශ්ටොායිනීක මගිනි.    2) ඉහත එාක්වත් මගි්  ශ්කොශ්ේ.  
6) ජශ්් ප ක් අසළ ිකා ිනකක් තදබ ශාා ක්  ජශ්් ප  ශ්දසට කදමී වදශ්ඩනු දක්කට පදබුනි. ශ්ම ට ශ්හේතු වි  
හදක්ශ්ක්  

  1) ජශ්් ප  මගි්  ශාා  සාර්ශක  කිීමමයි. 
  2) ජශ්් ප  ශ්දසි්  සශ්පෝා  පදබීමයි.  
  3) ජශ්් ප  ශ්දසි්  කිසි ්ල කසා නිා ද්රවය ක් පන දිණීමම නිසා .  
  4) පිළිතුක පබා ගදනීමට පබා දී ඇතික දත්ත ප්රමායවත් කදත.  
7)   ශාා ශ්හෝශ්මෝක පිළිබ ව වග් තික  කිහිපන  ක් පන හත දදක්ශ්ේ.  
  A - ශාාවප ස්වාභාවිාව නිපන දශ්ේ.  
  B - සුළු ප්රමායවලි්  අවශය වක ාාබනිා සංශ් ෝග ශ්ේ. 
  C - නිපන දවූ ස් ාකශ්ේම ක්රි ාත්මා ශ්ේ. 
 ඉහත ප්රාාශ අතුරි්  නිවැරැදි වනුටේ, 
    1) A පන මණි.   2) A හා B පන මණි.      3) B හා C පන මණි.         4) A  B හා C පන මණි.  
8) ව්  කාශා ක් ශ්පස ශ් ොදාගත හදකි ශාා වර්ධ්ා ද්රවය ව් ශ්්   
 1) IBA   2 ්) IAA   3) NAA   4)  2 4- DPA 

9) ශාා වර්ධ්ා ද්රවය පිළිබ ව සාවද්ය ප්රකාය  ව් ශ්්   
 1) ඵප හා පන ත්ර පන තක  ස හා ශාා වර්ධ්ා ද්රවය වප බපපන ෑමක් කදත.  
 2) උදයාක විදයාශ්ේදී ශාා වර්ධ්ා ද්රවය බහුපව ශ් ොදා ගදශ්් .  
 3) පන පතුරු ඉදීශ්්ලදී ඇතද්ල වර්ධ්ා ද්රවය ස්වාභාවිාව ඒවාශ්ේ නිපන දශ්ේ.  
 4) එතිකලී්   නු ස්වාභාවිා වර්ධ්ා ද්රවය කි.  
10) අවාකශ්ේ අ් කාසි වලි්  ඵප හට ගදනීම ස හා භාවිතා ාළ හදකි ශාා වර්ධ්ා ද්රවය ව් ශ්්  පන හත 

ාවකක්ද?  
 1) NAA  2 ්) IAA   3) IBA   4)  2 4- DPA  
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මතුගම අධ්යාපන ක ාපාපන   -  9ශ්රේණි  

01) ීවවිශ් ක් ප්රමායශ් ්  විශාප විම වර්ධ්ක  ශ්පස හදු් වයි. 

I. ශාා වර්ධ්ක  ස හා අවශය සාධ්ා ශ්මොකවාද? 

II. මීට අමතකව ශාා වර්ධ්ක  ශ්ාශ්කහි බපපන ාක කසා ක ද්රව  කුමක්ද? 

III. විදයාගාකශ්ේදී ාකක පද ක්රි ාාාකාමක් පන හත දදක්ශ්ේ. 

 

 

 

 

 

 ශ්මම ක්රි ාාාකාම කිරිශ්්ලින, ශ් ොදා ග් කා ශාා ශ්දශ්ාහි තිකබි  යුතු පක්ෂය 02 ක් ස හ්  ාක් ක. 

ශ්මහිින දක්කට පදශ්බක නිරික්ෂය    කුමක්ද? 

IV. එම නිරික්ෂය  පබා ගදනීමට ඇටවුම ශ්ාොපන මය ාාප ක් තිකබි  යුතුද? 

V. නිරික්ෂය  මගි්  පබා ගත හදකි නිගමක  කුමක්ද? 

02) ශාා වර්ධ්ක  ශ්ාශ්කහි ඔක්සී්  වප බපපන ෑම සදර්ශක  කිරිම ස හා සිදු ාකක පද ඇටවුමා 

රූපන සටහකක් පන හත දදක්ශ්ේ. 

 

 

 

 

 

I. ශ්මහිින දක්කට පදශ්බක නිරික්ෂය  කුමක්ද? 

II. එම නිරික්ෂය ට ශ්හේතුවක ශාා ශ්ද්හශ්ේ ඔක්සි්  වලි්  සිදුවක ක්රි ාවලි  කුමක්ද? 

III. එම නිරික්ෂය  මගි්  පබා ගත හදකි නිගමක  කුමක්ද? 

IV. ස්වභාවිාව ශාා ශ්ද්හශ්ේ හමුඛවක ඔක්සි්  කුමක කමකි්  හදඳි් ශ්ේද? 

V. උදයාක විදයාශ්ේින ඔක්සී්  ප්රශ් ෝජක ට ග් කා අවස් ා 02 ක් ක්ල ාක් ක. 

03)  ශාා  තුළ නිපන දශ්වක ඇතද්ල කසා නිා ද්රවය ශාා වර්ධ්ක  ශ්ාශ්කහි බපපන ායි. 

I. ඔක්සී්  හදරුක විට ශාා ක්රි ාාාරිත්ව  ස හා බපපන ාක ශ්වකත් කසා ක ද්රවය ක්ලාක් ක. 

II. එම එක් එක් කසා ක ද්රවයශ්ේ ක්රි ාාාරිත්ව  ස හ්  ාක් ක. 

III. ශාා පන ත්ර  හා ඵප ශ්්ලරූ විට පන තක  ව් ශ්්  කුමක ශ්හේතුවක් නිසාද? 

IV. ශාා වර්ධ්ක  ශ්ාශ්කහි බපපන ාක ාෘත්රිම කසා ක ද්රවය 02 ක් ක්ල ාක් ක. 

V. කුඹුරු වප ව්  පන පෑික විකාශ කිරිමට ශ් ොදා ග් කා කසා ක ද්රවය ක්ල ාක් ක. 
 

4) ිණරිස් ශාා කිහිපන  ක් සිටවූ සිසුවකු විසි්   

 1) එා පන දප ා අග්රස්   ාඩා ඉවත් ාකක පදී.  

 2) ශ්දවද් ශ්කහි අග්රස්   ඉවත ාක එ  මත ඒගාර් කුට්ික ක් තබක පදී.  

 3) තු්  වද් ශ්කහි ඉවත් ාළ අග්රස ්  මත ඔක්සීන් අඩංගු ඒගාර් කුට්ික ක් තබක පින.  

 4) ඉතිකරි පන දළ  කිසිවක් ශ්කොාක තබක පදී.   

I. ඉහත 1 - 4 දක්වා පන දපවප දක්කට පදබුණු නිීමක්ෂය හා ඒවාට ශ්හේතු ස හ්  ාක් ක.  

II. ඉහත පන ීමක්ෂයශ්ේදී සිසුවා එළඹුණු නිගමක  කුමක්ද? 

III. සිසුවා විසි්  නිීමක්ෂය  කිීමමට බපාශ්පන ොශ්කොත්තු වක ශාා තුළ ඇතික ක්රි ාවලි  කුමක්ද? 


