
 

 

 

 

I - ක ොටස 

01 1 11 ශලළරියියූන් 

02 3 12 ව්හුල් මශහෆූල් 

03 2 13 කවහලළ 

04 3 14 ශව්ලුල් කව්වර් 

05 3 15 මඃලළ 

06 2 16 හුදෙයිසළ අල් යමළනී රළියල්ළහු අන්හු තුමළ 

07 3 17 දෙලන 

08 3 18 11 

09 2 19 දවයිනබ් බින්ත් ජශහවහ රළියල්ළහු අන්ශළ තුමළ 

10 2 20 ඊවළ අලහිවහ වළම් තුමළය 

2X20=40) 

I I - ක ොටස 

01)  

1. අලවළන නබිත්ලය            (2) 

2. නිදරෝගී බල ශළ විදව්කය  (4) 

3.  

 

 

 

බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන කාපාතමේක්තුවල 

වතුලන ලාර පරීක්ෂණය - 2021 

9 කරේණිය 

ඉස්ා් 

       පිළිවරු      

 

i. අල්ළශහ ප්රෙළනය කෂ ෙෆයින් ෘප්තියය බළ ීවලත්ීමම  ම  දනන්ලයි. 

ii. නිර්මළණ බිහි කිරීදමහි ළ එය උනන්දු කරලයි. 

iii. බියජනක අලවහථළලදී ලෛර්යදයන් ක්රියළකිරීම  උනන්දු කරලයි. 

iv. අයශනෘ  එදරහිල වහථළලර කරයි. 

v. දුක, දෝකදේ දී ඉලසීම බළදෙයි.       (6) 

 



 

 

 

 

02)  

1. මශළ කිල්දන් අපිරිසිදු ල සිටින්නළ    (2) 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03)  

1. ලුශර් දලළදව් අවර් වළෘය කිරිම. 

මග්රිබ් දව්ළදව් ඉළ වළෘය ඉටු කිරීම.          (2) 

2.  

 

 

 

 

3.  

i. ඉමළම් බුශළරි රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම් 

ii. ඉමළම් මුවහලිම් රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම් 

i. මුවහලිම්ලරදයකු මිය යම 

ii. නින්ෙදී දශෝ පිබිදී සිටියදී ශුක්ර දමෝනනය ීමම. 

iii. අඹුවෆමියන් එක්ීමම 

iv. "ශයිල්" (මළසික ඍජුල) ඇියීමම. 

v. "නිසළවහ" ඇිය ීමම.                          (4) 

i. ආෙළයමක් දනොමෆත්ෘළ 

ii. දුගීන්  

iii. වකළත් එකතු කරන්නළ  

iv. ඉවහළමය  අලුියන් නෆමිණි අය (සිත් නෆශෆදී නෆමිණි අය) 

v. ලශල් භළලදයන් නිෙශව බළගත් පුද්ගයළ 

vi. ණය බරින් පීඩළල  නත් ල සිටින්නළ 

vii. අල්ළශහදග් මළර්ගදේ නියෆලී සිටින්නන් 

viii. ආගම අනුමෘ කෂ ගමන් බිමන්ල දයදෙන්නන්             (6) 

 

i. නීයියත් ෘෆබීම (ඉශහරළම් ඇඳීම) 

ii. "ෘලළෆුල් ඉසළළ ඉටුකිරිම 

iii. හිවදකවහ ඉලත් කිරීම. 

iv. ඉශෘ පිළිදලත් අනුපිළිදල  ඉටුකිරීම.         (4) 

 



iii. ඉමළම් අබ ෙළවුද් රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම් 

iv. ඉමළම් ියර්මිදි රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම් 

v. ඉමළම් නවළඊ රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම් 

vi. ඉමළම් ඉබ්නු මළජළශහ රශහමතුල්ළහි අලහිවහ වළම්       (6) 

04)  

1.  

i. ෘම ෘරුණ කළය ගෘකදල් දකදවේෙ? 

ii. ෘම ෙෆනුම උනදයෝගී කදෂේ දකදවේෙ? 

iii. ලවහතුල දකදවේ උනයළ දකදවේ වියෙම් කදෂේ ෙ? 

iv. ීවවිෘ කළය ගෘ කදෂේ දකදවේෙ?             (2) 

2.  

i. මෂවුන් නණ ගෆන්ීමම. 

ii. උනියන්ම අන්ෛයින්  දනනීම බළදීම. 

iii. කුහඨ දරෝගීන් සුල කිරීම. 

iv. නිදලදවේ ව ලළ ඇිය ෙ නිලෆරදිල කීම. 

v. පියකු දනොමෆිය ල ඉනදීම. 

vi. කුඩළ කෂ ෂෙරුලකු ල සිටිය දී ලෆඩිහිටිදයකු දමන් කෘළ කර ෘම මල දබ්රළ ගෆනීම.      (4) 

3. නබි වල්ල්ළහු අදයිහි ලවල්ම් තුමළ  ලහී නශෂ වූ අලවහථළල නිලෆරදිල විවහෘර කර ඇත්නම් 

කුණු බළ දෙන්න.       (6) 

 

05)  

1. මවහජිෙය පිරිසිදුල ෘබළ ගෆනීම    (2) 

2.  

i. ඌරු මවහ 

ii. මෂමිනි 

iii. රුධිරය (දල්) 

iv. රීරය  ශළ ප්රළණය  ශළනි කරන දද් 

v. මත් භළලය ඇිය කරන දද් 

vi. රත්ෘරන් ශළ රිදී භළජනල ආශළරනළන ගෆනීම   (4) 

3.  

i. වමළජදේ ආර්ථික විමෘළ අඩුීමම. 

ii. ෛනය ලර්ෛනය ීමම. 

iii. අනරළෛ අඩුීමම. 



iv. බරකත් ඇියීමම. 

v. නරදොදලහි විමුක්ියය ෆබීම. 

vi. ෙයළල ලර්ෛනය ීම දක්රෝෛය ඉලත්ීමම. 

vii. දකදනකු ෘම ෛනදයන් අල්ළශහ දලනුදලන් ඉටුකෂ යුතු ලගකීම ඉටු කිරීදමන් මළනසික 

ෘප්තියය ෆබීම.                       (6) 

06)  

1.  

i. අනලය විහිළුලලින් කළය ගෘ කිරීම. 

ii. නුසුදුසු ආකළරදයන් මුෙල් වියෙම් කිරීම. 

iii. අධික දව අනුභල කිරීම. 

iv. නමණ  ලඩළ ඇඳුම් මි  ගෆනීම....     (2) 

2.  

i. දමදොල ශළ නරදොල කුවල් හිමි කර ගෆනීම. 

ii. ණය ීමම අඩු කිරිම. 

iii. ආර්ථික අලහිරෘළ දුරවහ කිරීම. 

iv. අන් අය මෘ යෆපීදමන් ආරක්ළ කිරීම....    (4) 

 

3.  

i. ජුම්ආ දින සුන්නත් ලන වහනළනය සිදු කිරීම. 

ii. සරතුල් කශහසහ නළරළයණය. 

iii. දෘල් ගළ සුලඳ විවුන් ගල්ලළ වහවන ඇඳුමකින් වෆරසී මවහජිෙය  යම. 

iv. ජුම්ආ දිනදේ සියලු ප්රළර්ථනළ ඉටුලන දකටි දශෝරළල බළදගන ෘම ප්රළර්ථනළ ඉටු කර 

ගෆනීම  උත්සුක ීමම. 

v. ජුම්ආ දිනදේ අදනකුත් මුවහලිම්ලරුන් වමග දනොදු ශළ ලෆෙගත් කරුණු වළකච්ඡළ කිරීම. 

vi. ජුම්ආ  දිනදේ නල්ලිය  දව්ළවනින් යම  උත්සුක ීමම.....    (6) 

 

07) අෙළෂ මළෘපකළ දෙක පිළිබඳ දෘොරතුරු නිලෆරදිල ලියළ ඇත්නම් කුණු බළ දෙන්න.   (6X2) 

 

 


