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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 9 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

(1). එක් එක් වත්ත්ලයා චන සිදු ාරන ාාරාය ලැරදිය වශන්ල ඇති පිළිතුරු ශ් ෝරන්න. 

1. ශ්ගම්බා - ඳාද 2. ාපුටා - පියාඳත් 3. ඇමීබා - ඳක්්ම 4. ශ්ඩොල්ෆින් - අලල්ඳති 

(2). ඳෘ්ඨලංශී වතුන් සිරුරට දැඩි බලක් බා ගන්ශ්න්,  

1. ශ්ේශි මගිනි 2. ව්නායු මගිනි 3. අව්ථි මගිනි 4. ශ්ශෝශ්මෝන මගිනි 

(3). ප්රතිචාරශ්  දිාල තත්ශ්ත්යශ්  දිාල ශා වෘජුලම වම්බන්ධයක් දක්ලන ාා චන ශඳුන්ලන්ශ්න්, 

1. ආලර්තී චන ශ්ව 2. වන්නමන චන ශ්ව 3. නිද්රාශීී චන ශ්ව 4. ශුන ා චන ශ්ව 

(4). නිදකුම්බා ාාශ්  සිදුලන චන ඇතිවීමට තඳාාර ලන්ශ්න් ාාශ්  ඇති, 

1. තඳධාන 2. ඳර්ල 3. අංකුර 4. පටිාා 

(5). යම් ජීවියකු ජීලත්ලන ඳරිවරය තුෂ සිටියදී ම ඔවුන් ආරක්ෂි ල රැාබා ගැනීම, 

1. වි ැන් වංරක්ණය 2. ව්ථානීය වංරක්ණය 3. ඳරිවර වංරක්ණය 4. ලන වම්ඳ  සුරැකීම 

(6). මිනිව් ලැමිට වන්ධියට වම්බන්ධ වී ඇති අව්ථි ගණන, 

1. ශ්දාකි 2. තුනකි 3. ශ රකි 4. ඳශකි 

(7). ‘දිනඳ ා හිරු ඳායන විට ාාල මල් පිශ්ේ’ ශ්මය කුමන චනයක් ද? 

1. ව්ඳර් වන්නමන චනයකි. 2. ප්රභා වන්නමන චනයකි. 

3. ාම්ඳණ වන්නමන චනයකි. 4. නිද්රා වන්නමන චනයකි. 

(8). ඉහිල් වීමට ශා වංශ්ාෝචනය වීමට ශැකියාල ඇති සව ලර්ගය කුමක් ද? 

1. රුධිර සව 2. අව්ථි සව 3. ව්නායු සව 4. ශ්ේශි සව 

(9). ශ්ේශ චන වශා ශ්ේශිලට අම රල අව්ථි ද භාවි ා ශ්ාශ්රන වත්ත්ලශ්යකි. 

1. ශ්ගොළුශ්බල්ා 2. කඩැල්ා 3. බූලල්ා 4. බල්ා 

(10). අාෘ්ඨීය ාාල වංධාරණය සිදු ලන්ශ්න් ඳශ  කුමන ද්රලයලිනන් ද? 

1. ලා ය මගිනි 2. ාා ශ්ඳෝා මගිනි 3. එහි  ැන්ඳත් ආශාර මගිනි 4. යය මගිනි 
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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 9 ශ්රේණිය 

(01). ඳශ  වශන් ජීවීන් චන සිදු කිරීමට තඳශ්යෝගී ාර ගන්නා ාාරාය (අලයලය) වශන් ාරන්න. 

සතාගේ නම චන කාරකය 

ඇමීබා  

ඳැරමීසියම්  

ගැඩවිා  

කඩැල්ා  

ශ්ගම්බා  

 (කුණු 10) 

(02). හිව් ැන් පුරලන්න. 

අඳෘ්ඨ ලංශීන් (a)…………………….. චන වශා (b)……………………..  තඳශ්යෝගී ාර ගන්නා 

අ ර (c)……………………..  ශ්ේශ චන වශා ශ්ේශිලට අම රල (d)……………………..  ද තදව් 

ාර ගනියි. ශ්ේශි ශා අවථ්ි මගින් ජිවියාශ්ේ සිරුරට (e)………………..  ශ්මන්ම       ද බා ශ්දයි. 

(අව්ථි, ශැඩයක්, ශ්ේශ, ඳෘ්ඨලංශීන්, ශ්ේශි)                 (කුණු 10) 

 

 

(03). A. ඳශ  වශන් ඳද ශඳුන්ලන්න. 

(i). ආලර්තී චන 

(ii). වන්නමන චන 

(iii). ව්ථානීය වංරක්ණය                         (කුණු 2×3=06) 

 B. (i). අාෘ්ඨීය ාා ාක් වෘජුල ශා ප්රාණලත්ල  බා ගැනීමට අ යලය වාධායක් වශන් ාරන්න.    

        (කුණු 02) 

     (ii). ාා ාට දැඩි බලක් බාදීමට තඳාාරිලන රවායනිා වංශ්යෝග 2 ක් නම් ාරන්න.            (කුණු 02) 

 

(04). A ශ්ාොටවට ගැෂශ්ඳන පිළිතුරු B ශ්ාොටසින් ශ් ෝරා ඉදිරිශ්යන් ඇති ලරශන තුෂ අංාය ශ්යොදන්න. 

A  B 

(i). ාායා මුල් ගුරුත්ලය ශ්දවට ලැඩීම.  (1) ව්ඳර්වන්නමන චන 

(ii). ාායා අග්රවථ්ය ශ්ඳොෂශ්ලන් ඉශෂට ලැඩීම.  (2) ප්රභාවන්නමන චන 

(iii). ාා අග්රවථ් හිරුඑළිය ශ්දවට ශැරී ලැඩීම.  (3) නිද්රා වන්නමන චන 

(iv). ාායා මුල් යය ඇති වථ්ාන ාර ඇදීයෑම.  (4) ධන ප්රභාලර්තී චන 

(v). අඳුර ලැටීමක් වමග වමශර ාාල ඳත්ර ශැකිීම.  (5) ාම්ඳා වන්නමන චන 

(vi). ව්ඳර්යක් බා දුන්විට ාා ඳත්ර ශැකිීමම.  (6) ධන ගුරුලාලර්තී චන 

(vii). ාම්ඳනයා දී නිදිකුම්බා ඳත්ර ශැකිීම.  (7) යාලර්තී චන 

(viii). හිරු ඳායන විට පු්ඳ  පිපීම.  (8) වෘණ ගුරුත්ලාලර්තී චන 

(ix). පු්ඳයා ඳරාගයක් ඩිම්බය ශ්දවට ලැඩීම.  (9) ධන ව්ඳර්ාලර්තී චන 

(x). ලැල්ශ්දොඩම් ඳහුර ආධාරාය ලටා එතීම.  (10) ධන රවායනාලර්තී චන 

           (කුණු 10) 


