ධර්මදූත විද්යාය - බදුල්
අලසාන ලාර පරීක්ෂණය - 2017
පරිසරය
4 ශ්රේණිය

කකය -: ඳැය 1 මි.30යි.

 නිලරදි පිළිතුරට හිමි අංකය රවුම් කරන්න.
( 01 )
1. ඳත්රය ෙදී  ියය කක ඳත්රයි.
I. ෙකොට්ටම්දක
II. කරවි

III. ඉරමුසු
IV. සියඹක

2. නිලව ආශ්රිතව ල ඇ ක කරන වෙතව කු ෙනොෙේ.
I. ියරලක
II. මීයක

III. දල්ක

3. ෙඳෞද්ගලිකල ඳරිශරණය කරන භකණ්ඩි.
I. දත් බුරුසුල
II. රඳලකහිනිය

III. පුටුල
IV. ෙම්වය

4. ෙරෝටීන් දහුල අඩංගු ආශකරයි.
I. ෙගෝලක
II. ඳැෙඳොල්

III. මකළු

5. හින්දු ආගමික උත්වලයක් ෙනොෙේ.
I. තතව ෙඳොංගල්
II. මශකශිල රකත්රි ය

III. ී ඳලකලී
IV. ශජ්ජි

IV. එළුලක

IV. නිවි ක

6. අපිරිසිදු ජය නිවක ෙදෝ ෙනොලන ෙරෝගයි.
I. ෙකොෂරකල
III. අතීවකරය
II. ඳකචනය
IV. මැෙල්රියකල
7. ඉක්මනින්ම ඳැෂයක් ඇ ක කරන බීජයි.
I. මුං
II. අඹ

III. ෙදෝංචි

8. ්රලය දෂය මකධයයක් ලන්ෙන්,
I. ගුලන් විදුලිය
II. රඳලකහිනිෙයන්

III. පුලත්ඳතව 
IV. දැන්වී
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IV. ෙකොව්

9. ශ්රී ංකකෙේ ජක කක ක්රීඩකල ලන්ෙන්,
I. අත් ඳන්දු
II. දැල් ඳන්දු

III. එල්ෙල්

10. සර්යය නමව්කකර ක්රියකකකරකෙම් පියලර ගණන ලන්ෙන්,
I. 13යි.
II. 16යි.
III. 5යි.

IV. ක්රිකට්

IV. 12යි.
( කුණු 10යි )

( 02 ) නිලැරදි පිළිතුර ලරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න.
I. කක නියමයක් ෙනොමැ කල පිෙඳන පු්ඳයි. .............................................
II. වතුන් ෙගොදුරු කරගන්නක මල් ලර්ගයි. ...................................................
III. ෙදෝග ලට ශකනි කරන වතුන් විනක කර දමයි. ........................................
IV. ඳරිවරය ඇ ක අඳ ද්රලය ආශකරයට ගනියි. ....................................................
V. මීයකෙගන් ෙදෝලන ෙරෝගයි. ..................................................................
VI. ශකල් ගැරීම වශක ෙයොදක ගන්නක උඳකරණයි. ........................................
VII. ලීයක් සුමට ිරීමට භකවිතව ක කරයි. .............................................................
VIII. ආශකර රවලත් ිරීමට ෙයොදක ගනීයි. ...........................................................
IX. ෙඩ ෙරෝග ලලින් අඳල ආරක්ක කරන ආශකරයි. .....................................
X. ජෙේ ඳක ෙනොලන ද්රලයයි. ......................................................................

{ කබරයා , යතු කැටය , යකඩ ඇණය , ඇටිකුකුළා , නිවිති , කරපිිංචා ,
නෑඹිලිය , බාඳුරා , තකතසල් , මී උණ }
( කුණු 10යි )
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( 03 ) පහත මාර්ග සිංඥා නම් කරන්න.

.........................................

..........................................

....................................

......................................
( කුණු 8යි )

( 04 ) ඳශතව  ියමන් ශරි නම් ( √ ) කුණ ද ලැරදි නම් ( x ) කුණ ද ෙයොදන්න.
I. සිත් ඳශන් ිරීෙම් ක්රියකකකරකෙම් ඳෂමු පියලර අධි්ඨකනයයි.

(

)

II. ඳකවෙල් අතීතව  ෙතව ොරතුරු දැනගැනීමට ෙොග් වටශන් ෙඳොතව  රෙයෝජනලත් ෙලයි.
(

)

III. විදුලි ඳංකකල කෂ කමල සුෂං නිර්මකණය කරන අලව්ථකලි.

(

)

IV. ගම්මකලු සුෂඟින් ඳැ කරී යන බීජයක් ෙනොෙේ.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

X. ජක කක ෙකොඩිෙේ තව ැඹිලි ඳකට තීරුෙලන් මුව්ලිම් ජනතව කල නිරඳණය කරයි. (

)

V. බං කුණ්ඩක ඳකංශු ජීවීෙයි.
VI. අඳ තුෂ  කබය යුත්ෙත් වශනශීලී චර්යයකලයි.
VII. කකන්දමක වමකන අග්ර විකර්ණය ෙලයි.
VIII. ශ්රී ංකකල ඳෂකත් නලයකට ෙදදක ඇතව .
IX. රකජය කංනනෙේ ඳකෙඳ ක - ඳකරිශුද්ධ දල නිරඳණය කරයි.

( කුණු 10යි )
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( 05 ) ඳශතව  රඳ වටශන් නම් කරන්න.
1.

11.

( කුණු 10යි )

( 06 ) දල්දය දැල්ෙලන ආකකරයට ලයර් වම්දන්ධ කරන්න.

ලයර් කැදලි 1යි

ලයර් කැදලි 2යි

ලයර් කැදලි 3යි

( කුණු 6යි )
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( 08 ) ඳශතව  ලගුල පුරලන්න.
ගව්

ලැල්

ඳැෂැටි

ඳඳුරු

1
2
3
4
( කුණු 16 )
( 08 ) ඳශතව  ර්න වශක ඳැශැදිලි අකුෙරන් පිළිතුරු ලියන්න.
I.

ඔද දන්නක ඖධ ඳැෂෑටි 2ක් නම් කරන්න.
1. .........................................................

II.

විසිතුරු නිර්මකණ ිරීම වශක ෙයොදක ගන්නක කක ඳත්ර 2ක් නම් කරන්න.
1. .........................................................

III.

2. ...............................................

අවුරුද්ෙද් කකයකට ඳමණක් පිෙඳන මල් ලර්ග 2ක් ලියන්න.
1. ........................................................

IV.

2. ................................................

2.................................................

මදුරුලන් ෙදෝවීම ලෂක්ලක ගැනීමට අඳට කෂ ශැි ෙද්ලල් 2ක් ලියන්න.
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................

V.

ආශකර ගන්නක අලව්ථකෙේ පිළිඳැදිය යුතු යශපුරුදු 2ක් ලියන්න.
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................

VI.

ෙගලත්ෙත් ෙදෝග ලගක කර ගැනීෙමන් ැෙදන ලකසි 2ක් ලියන්න.
1. ..................................................................................................................
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2. ...................................................................................................................
VII.

ආශකර පිසීෙම්ී  කරනු දන ලැරදි ක්රම 2ක් ලියන්න.
1. ...................................................................................................................
2. ..................................................................................................................

VIII.

භකණ්ඩයක් මි ී  ගැනීෙම් ී  වැිලිමත් විය යුතු කරුණු 2ක් ලියන්න.
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................

IX.

ජක කක ෙකොඩිය එවවීෙම්ී  වැිලිමත් විය යුතු කරුණු 2ක් ලියන්න.
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................

X.

අනකරක්ෂිතව  අලව්ථක 2ක් ලියන්න.
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................

XI.

ජය අඳෙත්යකම ලෂක්ලක ගැනීමට අඳට කෂ ශැි ෙද්ලල් 2ක් ලියන්න.
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................

XII.

සර්යය නමව්කකරෙයන් අඳට ැෙදන ලකසි 2ක් ලියන්න.
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................

XIII.

ශ්රී ංකකෙේ ි කශකසික නිර්මකණ 2ක් ලියන්න.
1. .................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
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XIV.

අතීතව ෙේ මිනිසුන් ෙතව ොරතුරු හුලලමකරුකරගත් ක්රම 2ක් ලියන්න.
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................

XV.

ක්රීඩක පිටිෙේ ආරක්කලට කෂ ශැි ෙලනව්කම් 2ක් ලියන්න.
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
( කුණු 30යි )

7

