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4 ශ්රේණිය - පරිසරය - නිවාඩු පාසල 

බ/බණ්ඩාරශ්වල මධ්ය මාා ිද්යාලයය  

ආචාර්ය ඊ.ඩබ්ලිව්. අදිකාරම් ප්රාථමික ක අය.ය. 

 
7 ශ්ේමාව - ආරක්ෂාව සා පරිස්සම 

iudchl j.lsj hq;= mqrjeisfhda mßiaiu ms<sn| ixl,amh (SAFTY 

CONCEPT) iys; j l%shd lr;s' ffoksl l%shdldrlïys § o iudc ld¾hhkays § o 
tjeks mqrjeishka yeisfrkqfha ;ud ms<sn| j fuka u wkqka ms<sn| j o 
j.lSulska hq;= j h' mßiaiu ms<sn| ixl,am iys; j j.lSfuka hq;= j l%shd 
lrk wkd.; mqrjeishkaf.a moku ilia lrkq msKsi fuu f;audj ieliS we;' 
fuys § wkdrlaIs; wjia:d" ia:dk yd f,v frda. y÷kd f.k tajdhska wdrlaId 
ùu" wys;lr ;;a;aj j<lajd .ekSu flfrys wjOdkh fhduq lr we;'  

úúO jevj, ksr; ùfï § ;u wdrlaIdj i|yd mshjr .ekSu" wk;=re yd 
tajdhska je<lS isàu yd iïnkaO l%shdldrlïj, fh§ w;aoelSï ,nkq we;ehs 
fuu f;audfjka wfmalaId flf¾' 

අනතුරු සිදුවන ආකාරය ප්රධ්ාන ව.ශ්යන් 2කි.  

(1). ස්වභාිදක අනතුරු 

(2). ක නිස් ක්රියාකාරකම් නිසා සිදුවන අනතුරු 

ස්වාභාිදක අනතුරු ක නිස් ක්රියාකාරකම් නිසා සිදුවන අනතුරු 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ස්වාභාිදක සිදුවන ඇතැම් අනතුරුවලට ක නිසාශ්ේ ිදිදධ් ක්රියාකාරකම් ් ශ්ාේතු වන බව 

ාඳුනා ගන්න. 

උ්ා :- 1. පස් කඳු කැපීම ාා ගස් කැපීම නිසා නායයම් ඇතිවීම. 

2. පාේ බිම ශ්ගොඩ කිරීම , වැලි ශ්ගොඩ ්ැමීම නිසා ගය වතුර තේේව ඇතිවීම. 

jayawardana
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අනාරක්ෂිත ස්ථමිාන ාා අනාරක්ෂිත අවස්ථමිා ාඳුනා ගනිමු. 

ක්රියාකාරකම - 2 
 

wkdrlaIs; wjia:d 

 

 .xj;=r wjia:djl § Èh kEug hdu$Tre meoSug hdu 
 wl=Kq wjia:djl § t<suyfka .uka ìuka hEu 
 jdyk ;onoh we;s wjia:djl mdr yryd udre ùu 
 ÿïßh olsñka ÿïßh ud¾.h yryd .uka lsÍu 
 ÿïßh ud¾.fha .uka lsÍu 
 mhska .uka lrk úg mdf¾ jï miska .uka lsÍu' 
 r;s[a[d m;a;= lsÍu 
 ùÿre n÷ka w;e;s j Èùu 
 ;shqKq WmlrK ^l;=re" msys& w;e;s j Èùu  
 

wkdrlaIs; ia:dk 
 

 f.aÜgqjla fkdue;s j ÿïßh u`. yryd jeà we;s w;=re ud¾. 
 Èhiq<s" W,a lgq" ùÿre lgq wdÈh nyq, c,h msß ia:dk 
 mä fm<l$,siaik iq¨ m%foaYhla 
 kdh hk ia:dkhla 
 w,s-we;=ka .uka lrk ud¾.hla$uxlvla 
 i¾mhka iys; ;=Uila$i¾mhka isák ia:dkhla 
 
 fuys § by; olajd we;s wjia:d yd isoaê o WodyrKhg .ksñka tjeks 
wjia:dj, § lghq;= l< hq;= wdldr ms<sn| j f;dr;=re j.=.; කරමු. 

 

උ්ා :-  

අනතුර සිදුිදය ාැකි ාානිය 
ඒවායින් ආරක්ෂාිදමට / වැළැක්වීමට 

ගත ාැකි ක්රියාමාර්ග 

පා්යට 

සර්පශ්යකු 

්ෂ්ට කිරීම 

ිදෂ .රීර ගත වීම 

ශ්රෝාල් ගතවීමට 

සිදුවීම 

අධික ශ්ව්්නාව 

මරණය 

එළිමාශ්න්, අනාරක්ෂිත ස්ථමිානවල 

ගමන් කිරීශ්ම් දී ිදමසිලිමේ වීම ාා 

සුදුසු පාවාන් පැලැඳීම 

රාත්රී කාලශ්ග ගමන් බිමන් කරන්ශ්න් 

නම් ිදදුලි පන්්මක් වැනි ආශ්ලෝකය 

ලබා ගත ාැකි උපකරණයක් භාිදත 

කිරීම 
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රේ වූ 

බඳුනකට අත 

පිලිස්සීම 

අත පිලිස්සීම 

ශ්ව්්නාව 

රේ වු භාජන ඇල්ලීම සඳාා සුදුසු 

ශ්රදි කඩක් / අඬුවක් භාිදත කිරීම 

 

ක්රියාකාරකම - 4  

 wjg mßirfha isák úfYaIs; WmlrK$fuj,ï$ks, we÷ï Ndú; lrk 
/lshdj, iy l%Svdj, kshq;= wh iu`. ir, idlÉPdjla lrkak' 

 úúO /lshdj, kshq;= wh Ndú; lrk fuj,ï WmlrK" we÷ï me,÷ï 
ms<sn| f;dr;=re /ia කරන්න.  

 අවට පරිසරශ්ග සිටින ිදශ්.ේෂිත උපකණ / ශ්මවලම් / නිල ඇඳුම් භාිදතා කරන 

රැකියාවල සා ක්රීඩාවල නිතුතු වන අය ාඳුනා ගනිමු. 

 
රැකියාව / 

ක්රිඩකයා 

රැකියාව / ක්රීඩාව සඳාා 

අඳින පළඳින ්ෑ 

භාිදත කරන උපකරණ / 

ශ්මවලම් 

ක්රික ක ක්රීඩකයා සුදු කක ස , දිග කලිසම, 

ශ්ාල්මටය , අේ ාා පා 

ආවරණ හිස් වැසුම් 

පිේත / බැ ක එක 

කළුගල් 

කඩන්ශ්නෝ 

හිස් වැසුම් ගල් කටුව , ගල් කඩන ක ටිය 

 
 

 fuu we÷ï me,÷ï" Ndú; lrk WmlrK" fuj,ï u`.ska bgqjk fiajh" 
wdrlaIdj wdÈh ms<sn|j o wjOdkh fhduq lrkak'  
 
 
ක්රියාකාරකම - 5 

 úúO jD;a;Ska i|yd Ndú; lrk ;dlaIKsl fuj,ïj,ska isÿúh yels ydks 
yd wk;=re ms<sn| j oekqj;a ශ්වමු. 

 úúO ld¾hhka i|yd ;dlaIKsl fuj,ï Ndú;hg .kakd nj rEm" 
PdhdrEm" ùäfhda mg weiqfrka උගනිමු. 
 

Wod ( f.dhï lmk hka;%" f.dhï md.k hka;%" ù fldgk hka;%" ,S brk 
hka;%" ;Kfld< lmk hka;% yd tÈfkod úúO lghq;= myiq lrk 
úÿ,s bia;sßlal" íf,kav¾" rhsia l=l¾ jeks WmlrK  

 fujeks hka;% yd WmlrK u`.ska bgq lr .; yeකි ld¾hhka ms<snඳ 

  w;aoelSï o m%fhdackhg .kak'  
 fïjd Ndú;fhka ld¾hh myiqfjka lr.; yels uq;a" tajdhska isÿúh yels 
ydks yd wk;=re mj;sk nj o අවශ්බෝධ් කර ගන්න. 

Wod ( ) hka;%hg we`.s,s" w;" mh yiq ùu'  
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) úÿ,s ier je§u ' ' ' wdÈh  

 miq j isiqka lKavdhïj,g fjkaවී fujeks tla tla hka;% Ndú; lrk 
wdldrh yd tajd Ndú; lsÍfï § isÿúh yels wk;=re N+ñld rx.k u`.ska bÈßm;a 
lරkak'  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ක්රියාකාරකම - 6 

 wdrlaIdldÍ nj mj;ajd .ekSu i|yd fhdod .; yels WmlrKhla f,i 
w,afmfk;s yd bÈlgq r|jkh ාඳුනා ගනිමු'  

 tjeks WmlrKhla ks¾udKh කරමු. 
 fï i|yd úYalïNh fi' ó' 10 l rjqï yevhg lmd.;a frÈ len,s 2 
ne.ska o úYalïNh fi' ó' 04 l muK ;rula l=vd tla rjqu ^frÈ& ne.ska o ,nd 
ගkak'  
 úYd, rjq ïfoflka tla rjq ul fyd| msgu;ska rEmh 1ys olajd we;s 
wdldrhg l=vd rjqu í,ekalÜ ueiau fhdod uid .ekSug fhduq lrkak'  

 mසු j úYd, m%udKhg ilid .;a rjqï fldgia fol lKmsgme;s fol  
 msg;g isák fia ;nd tlg tl;= lr w`.,a 2l muK m%udKfha újrhla 
 iys; j fojk rEmfhys oelafjk wdldrhg kQ,a weo .kak'  
 

ක්රියාකාරකම - 7  

 
 fnda jk yd fnda fkdjk frda. je,£fuka wdrlaId ùu i|yd l< hq;= foa 
ශ්මොනවා ් ? 

ශ්රෝගය ශ්රෝගය ශ්බෝවන ආකාරය 

ශ්ඩයගු ශ්රෝග වාාක මදුරුවන් ්ෂ්ට කිරීශ්මන් 
බරවා ශ්රෝග වාාක මදුරුවන් ්ෂ්ට කිරීශ්මන් 
මැශ්ල්රියාව ශ්රෝග වාාක මදුරුවන් ්ෂ්ට කිරීශ්මන් 
ශ්කොලරාව අපිරිසිදු ජලය ාා ආාාර ගැනීශ්මන් 
පාචනය අපිරිසිදු ජලය ාා ආාාර ගැනීශ්මන් 
අතීසාරය අපිරිසිදු ජලය ාා ආාාර ගැනීශ්මන් 
පැශ්පොල ශ්රෝග වාාක පුද්ගලයන් මගින් 
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සරම්ප ශ්රෝග වාාක පුද්ගලයන් මගින් 
 
වර්තමානශ්ග බහුලව පවතින ශ්බෝශ්නොවන ශ්රෝග ාඳුනා ගනිමු. 
 

 

ශ්රෝගය ශ්රෝගය ාටගන්නා ආකාරය 

දියවැඩියාව අධික පැණිරස , පිෂ්ටය සහිත ආාාර ගැනීම 
අම්ලපිේත ශ්රෝගය  
( ගැස්ටයිටිස් ) 

ක්ෂණික ආාාර , ශ්තල් ක රිස් අධික ආාාර 

ගැනීම ාා නියක ත ශ්ව්ලාවට ආාාර ශ්නොගැනීම 
අධික රුධිර පීඩනය / 

ාෘ් ශ්රෝග / ස්ථූල බව 
ශ්තල් අධික ආාාර ගැනීම 

 
 
 ක්රියාකාරකම - 9 
  
 wdrlaIdj ms<sn| mKsúv /.;a lú .S fyda ks¾udKh lr.;a lú" .S fyda 
imhd .kak' tajdfha oelafjk wdrCIdj ms<sn| mKsúv biau;= jk wdldrfhka 
rx.k bÈßm;a lරkak'  
 

Wod ( wdrCIdj ms<sn| mKsúv /.;a uyoekuq;a;d yd f.da,hka iïnkaO 
.S; kdglhla  

uyoekuq;a;d f.da,fhda fldys oehs fidhd n,hs' f.da,fhda lk.dgqfjka 
;eka ;ekaj, b|f.k isá;s' uyoekuq;a;d f.da,hskaf.ka 
lk.dgqfjka bkafka wehs oehs úuihs' túg tl tl f.da,hd 
r`.mdñka meñK ;udg ù we;s lrorh lshhs' fuh my; wdldrhg 
.S; kdglhl iajrEmfhka bÈßm;a lrkak'  

 

 rínv whshd   ( w;a;ïud <s|g .sysx  
                        oäx ìäx fvdx $$$  

uyoekuq;a;d ( <s| <`. Èh fij, mqf;a  
                        fiaÿj kï Tfydu kef;a $$  

          fldagqls;hshd ( ,sfma ;snqK fla;f,a  
                        l,nf,ag .;a; fka $$  

uyoekuq;a;d ( frÈlvlska we,a,qj kï  
                        Tfydu fjkafk kE mqf;a $$  

          fmd,anE uQKd ( uymdf¾ .sh n,a,d  
                         f.drjdf.k ug mekakd $$  
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uyoekuq;a;d ( ovdjf;a hk n,a,g  
                         .,a .eyqjd fkao mqf;a $$ 

           mqjlanä,a,d ( Wi .ylg uu ke.a.d  
                        mh ,siaid ìu jegqKd $$$  

uyoekuq;a;d (  Wi .iaj, f.ä lvkak  
                         È. fllalla wrka hkak $$  

           bÈlgqmexpd  (  wyi Wig TkaÑ,S  
                        ìu jeá,d uyfl<S $$$  

uyoekuq;a;d  ( TkaÑ,s Ñ,s Ñ,a, uf,a  
                         mßiaiñka mÈuq uf,a $$  

f.da,hsfka fï wykak  
fï Tjok is;g .kak  
/ljrKh .ek is;kak  
mßiaiug jev lrkak 

                                                                         mo rpkh ( chka;sud,d O¾u,;d 

 

(01). පාත වැකි නිවැරදි නම් () ලකුණ ් වැරදි නම් (×) ලකුණ ් වරාන් තුළ  

        ශ්යෝන්න. 
 

 

(1). අකුණු සහිත අවස්ථමිාවක ශ්පොශ්ළොව ස්පර්ෂ ශ්නොවන ශ්ලස සිටීම ආරක්ෂිත ය. (     ) 

(2). අකුණු සහිත අවස්ථමිාවක ක්රීඩා පිටියක සිටීම ආරක්ෂිත ය.         (     ) 

(3). ගයවතුරක දී දිය නෑම අනාරක්ෂිත ය.                                                          (     ) 

(4). පාශ්ර් ්කුණු පසින් ගමන් කිරීම අනාරක්ෂිත ය.                                           (     ) 

(5). දුම්රිය මාර්ගශ්ග ගමන් කිරීම අනාරක්ෂිත ය.                                               (     ) 

(6). වී්රු බඳුනක් අතැතිව දිවීම අනාරක්ෂිත ය.                                                  (     ) 

(7). මුඛ ආවරණ ශ්නොමැතිව කෘක නා.ක , වල් නා.ක ශ්යදීම අනාරක්ෂිත ය.       (     ) 

(8). පාර මාරුවීමට කා ඉරක් භාිදතා කිරීම අනාරක්ෂිතය.                                  (     ) 

(9). වැසි සහිත දිනයක කුඹුරු ශ්කටීම අනාරක්ෂිත ය.                                         (     ) 
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(10). රාත්රී කාලශ්ග ිදදුලි පන්්මක් ශ්නොමැතිව ගමන් කිරීම ආරක්ෂිත ය.              (     ) 

 

(11). බිම වැටී ඇති ිදදුලි රැාැන් ස්පර්ෂ කිරීම අනාරක්ෂිත ය.                              (     ) 

(12). තුඹසක් අසල ගැවසීම අනාරක්ෂිත ය.                                                       (     ) 

(13). නුපුරුදු ජලා.යක පිහිනීම ආරක්ෂිත ය.                                                    (     ) 

(14). පඩි ශ්පළක දිවීම ආරක්ෂිත ය.                                                                 (     ) 

(15). රතිඤ්ඤා ්ැල්වීම ආරක්ෂිත ය.                                                                (     ) 

 

(02). නිවැරදි පිළිතුර ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 
 

(1). කැලශ්ග දී සිදුිදය ාැකි අනතුරකි. 

      (i). ගයවතුශ්ර් ගිලීම          (ii). වල් අලි පාරදීම   (iii). අත කැපීම 

(2). රතිඤ්ඤා පේතු කිරීශ්මන්, 

       (i). පිළිස්සුම් තුවාල ඇති ිදය ාැක                (ii). බශ්ේ අජීර්ණය ඇති ිදය ාැක 

       (iii). පා්ය උළුක්කු ිදය ාැකිය 

(3). දුම්රිය මාර්ගශ්ග ගමන් කිරීශ්මන්, 

 (i). දුම්රිශ්ග ගැටිය ාැකිය           (ii). බසයක ගැටිය ාැකිය 

      (iii). බඹර ප්රාාරවලට ලක් ිදය ාැකිය 

(4). පාශ්ර් වම් පසින් ගමන් කිරීශ්මන් අනතුරු සිදු වන්ශ්න්, 

(i). පිටු පසින් එන වාාන ළඟින් ගමන් කරන නිසා 

(ii). ඉදිරිශ්යන් එන වාාන ළඟින් ගමන් කරන නිසා 

(iii). පිටු පසින් එන වාාන දුරින් ගමන් කරන නිසා 

(5). අනාරක්ෂිත ස්ථමිානයකි. 

  (i). නිවස    (ii). පාසල    (iii). ගැඹුරු ජලා.ය 

(6). ආරක්ෂිත ස්ථමිානයකි. 

 (i). ගැඹුරු මුහු්   (ii). පන්සල   (iii). නාය යන ස්ථමිානය 

(7). නරක් වූ ආාාරයක ලක්ෂණයකි. 
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 (i). වර්ණය ශ්වවනස් ශ්නොවීම                   (ii). රසය ශ්වනස් ශ්නොවීම 

         (iii). දුඟඳ ාැමීම 

(8). ශ්පෝමලින් ්ැමූ මාළු ආාාරය නිසා , 

         (i). ශ්තොල් ඉදිශ්ම්   (ii). පා් ඉදිශ්ම්   (iii). මුත්රා ්ැිදල්ල ඇති ශ්ව් 

(9). අන්නාසි ගැට කෑශ්මන්, 

(i). හිසර්ය ඇති ශ්ව්  (ii). ඇඟ කැසීම ශ්ාෝ පලු ්මයි (iii). නිදිමත වැඩිශ්ව් 

(10). කල් ඉකුේ වූ සැමන් ආාාරයට ගැනිශ්මන්, 

  (i). බඩ රිදීම ාා වමනය ඇතිශ්ව්   (ii). සම පැාැපේ ශ්ව්    (iii). තරාක් ඇතිශ්ව් 

(11). තක්කාලි අධික ශ්ලස ආාාරයට ගැනීශ්මන්, 

(i). හිස කැක්කුම ඇති ශ්ව්                                (ii). මුත්රා ්ැිදල්ල ඇති ශ්ව් 

(iii). හිසශ්කස් සුදු පැාැ ශ්ව් 

(12). ඇසුරුම් කරන ල් ආාාරයක් ක ලදී ගැනීශ්ම් දී සැලකිලිමේ ශ්නොිදය තුතු ශ්්යකි. 

 (i). කල් ඉකුේවීශ්ම් දිනය         (ii). ්වටනශ්ග වර්ණය           (iii). අඩයගු ද්රවය 

(13). ක්රික ක ක්රීඩකයන් ආරක්ෂාවට පළඳින ශ්්යකි. 

 (i). පා ආවරණ                        (ii). ්ෑස් ආවරණ                 (iii). ක්රික ක පිේත 

(14). ක ටිය / කුළුශ්ගඩිය භාිදතා කරන්ශ්න්, 

 (i). ශ්ගොිදයා                        (ii). කළු ගල් කඩන්නා ය      (iii). වඩුවා ය   

(15). මයිනාම භාිදතා කරන්ශ්න්, 

         (i). වව්යවරයා ය               (ii). ධීවරයා ය                (iii). කම්මල්කරුවා ය 

(16). යතුරුපැදිකරුවන් ( ශ්මෝටර්සයිකල් පදින්නන් ) ආරක්ෂාවට පළඳින 

         උපකරණයකි. 

        (i). ශ්ාල්මටය   (ii). අේ ආවරණ  (iii). අේ ශ්කොට කක සය 

(17). “ ඔන්න මශ්ල් ඔය නා මල ශ්නලා වශ්රන් .....” ශ්මම කිදය, 

 (i). කරේත කිදයකි   (ii). පාරු කිදයකි   (iii). පැල් කිදයකි 

(18). “ තන්ඩශ්ල් ශ්්න්නා ශ්්ශ්පොශ්ල් ්ක්කනවා .....” ශ්මම කිදය, 

  (i). කරේත කිදයකි   (ii). පාරු කිදයකි   (iii). පැල් කිදයකි 
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(19). “ ශ්වල ශ්ාොඳ ශ්මොක් යල මා පාළු ශ්ව් නම් .....” ශ්මම කිදය,  

  (i). කරේත කිදයකි   (ii). පාරු කිදයකි   (iii). පැල් කිදයකි 

(20). “ ඉන්ශ්න් දුම්බරයි මා කළු ගලක් යට .....” ශ්මම කිදය, 

 (i). පැල් කිදයකි   (ii). පතල් කිදයකි   (iii). පාරු කිදයකි 

(21). ආරක්ෂිත අවස්ථමිාවක් ශ්නොශ්ව්. 

 (i). පාශ්ර් ්කුණු පසින් ගමන් කිරීම   (ii). වැසි සහිත දිනයක කුඹුරු ශ්කටීම 

         (iii). ගයවතුරක දී දිය නෑමට ගඟට ශ්නොයෑම 

(22). අනාරක්ෂිත අවස්ථමිාවක් ශ්නොශ්ව්. 

(i). පඩිශ්පළක දිවීම     (ii). රතිඤ්ඤා ්ැල්වීම  

(iii). රාත්රී කාලශ්ග ිදදුලි පන්්මක් රැශ්ගන ගමන් කිරීම 

(23). අනාරක්ෂිත අවස්ථමිාවකි. 

        (i). පාර පැනීමට සුදු ඉර භාිදතා කිරීම  

        (ii). ආවරණයක් ශ්නොමැතිව කෘක  නා.ක දියර ඉසීම  

        (iii). නුපුරුදු ජලා.වල දිය ශ්නොනෑම 

 (24). සියාල අලුේ අවුරුදු සමශ්ග බහුලව සිදුවන අනතුරකි. 

 (i). ගස් වලින් වැටීම           (ii). හිශ්සේ රු්ාව        (iii). රතිඤ්ඤාවලට පිළිස්සීම 

(25). බීමේ රියදුරන් නිසා, 

 (i). රිය අනතුරු සිදුශ්ව්        (ii). රිය අනතුරු සිදු ශ්නොව  

        (iii). මාර්ග නීති ආරක්ෂා ශ්වයි 

(26). පාචනය ශ්රෝගය ශ්බෝකරන සේේවයා වන්ශ්න්, 

 (i). පණුවා                   (ii). මකුළුවා                    (iii). ශ්ග මැස්සා 

(27). නරක් වූ ආාාරයක ලක්ෂණයකි. 

 (i). සුවඳ ශ්වනස් ශ්නොවීම       (ii). වර්ණය ශ්වනස් ශ්නොවීම       (iii). නානු ඇදීම 

(28). නරක් ශ්නොවූ ආාාරවල ලක්ෂණයකි. 

 (i). ගුල්ලන් සිටීම                (ii). රසය ශ්වනස් ශ්නොවීම            (iii). තුෂ ගැලීම 

 (29). මයිනාම භාිදතා කරන්ශ්න්, 
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 (i). ශ්ප්ශ්ර්රුවා                        (ii). ධීවරයා              (iii). කම්මල් කරු  

 

(30). මා්ැල, බිලීපිේත, අතයගුව ආදී උපකරණ භාිදතා කරන්ශ්න්, 

 (i). ශ්ගොිදයා                        (ii). ක්රික ක ක්රීඩකයා                 (iii). ධීවරයා 

(31). ශ්කෝකියා ( අරක්කැක යා ) ඒප්රණය පැළඳීශ්ම් ප්රශ්යෝජනයකි. 

 (i). ඇඳුම් කිලිටිවීම වැලැක්වීම              (ii). ඇඳ සිටින ඇඳුම අලයකාර ිදම 

         (iii). කෑමවලට ශ්කස් වැටීම වැලැක්වීම 

(32). “ ාඳපාශ්න් ඔරුව පැ්ශ්ගන ගඟ මැද්ශ්ද් ”  ශ්මම කිදය, 

 (i). පතල් කිදයකි                   (ii). පාරු කිදයකි               (iii). කරේත කිදයකි 

(33). “ කන්් නගිනශ්කොට ශ්්ිදයනි බඩ ්නවා 

           කන්් බහින ශ්කොට වීරිය උඩ යනවා..... ” ශ්මම කිදය, 

 (i). පැල් කිදයකි             (ii). පන් කිදයකි           (iii). කරේත ( ගැල් ) කිදයකි 

(34). වන අලි ගම්වදින නිසා ක නිසුන්ට සිදුවන අවාසියකි. 

 (i). ශ්ගවල් ශ්්ොරවල් ිදනා. වී යාම                      (ii). වගාවන් ිදනා. වී යාම 

        (iii). ඉාත කරුණු ශ්්කම 

(35). වන අලින් ගම්මාන කරා පැක ණීම වැලැක්වීමට ක නිසුන් අනුගමනය ශ්නොකරන 

        ක්රියාමාර්ගයකි. 

 (i). අලි ශ්වඩි ්ැමීම           (ii). ිදදුලි වැටවල් සිද කිරීම           (iii). කිද ගායනය 

(36). ආරක්ෂාව සඳාා ආවරණ ිද.ාල ප්රමාණයක් පළඳින ක්රීඩාවකි. 

 (i). ක්රික ක                         (ii). ශ්වොලිශ්බෝල්                   (iii). බැ කක න්ටන්  

(37). මගීන්ශ්ේ ආරක්ෂාව පිණිස බස් රථමිවල පා පුරුශ්ව් සඳාන් කර ඇති ප්රකා.යකි. 

 (i). ඇතුල්වීම                    (ii). පිටවීම             (iii). පා පුරුශ්ව් රැඳීසිටීම තානම් 

(38). ගයවතුර අවස්ථමිාවක අප කළ තුේශ්ේ, 

 (i). ඔරු පැදීම                                               (ii). දිය නෑමට යෑම        

        (iii). ජලය බැලීමට අසලට යෑම                     (iv). ආරක්ෂිත ස්ථමිනයකට යෑම 

(39). සාමානය ජනතාවට ගමන් කිරීම තානම් කර ඇති මාර්ගය වන්ශ්න්, 
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 (i). අඩි පාර         (ii). ගුරු පාර           (iii). තාර පාර            (iv). දුම්රිය පාර 

 

 (40). අකුණු අවස්ථමිාවක අප කළ තුේශ්ේ, 

(i). එළිමාශ්න් ගමන් බිමන් යෑම         (ii). ිදදුලි උපකරණ භාිදතා කිරීම 

(iii). යකඩ සහිත උපකරණවලින් වැඩ කිරීම  

(iv). කාමරයක් ඇතුළට ිද කිසිවක් ශ්නොකර සිටීම 

(41). අප ප්රධ්ාන පාර ාරාා මාරුවීමට නිතරම භාිදතා කළ තුේශ්ේ, 

 (i). ශ්්පස ගසා ඇති සුදු ඉර     (ii). වයගුව සහිත ස්ථමිාන  

 (iii). සුදු ාරස් ඉරි තිශ්බන තැන්   (iv). ඕනෑම තැනක් 

(42). දුම්රිය මාර්ග භාිදතය සම්බන්ධ් සුදුසුම කියමන වන්ශ්න්, 

 (i). ඕනෑම තැනකින් පැන දිවීම   

        (ii). ශ්්පැේත පරික්ෂා කර බලා මාරුවීම 

        (iii). දුම්රිය මාර්ගශ්ග ගමන් කිරීම ්ඬුවම් ලැබිය ාැකි වර්කි 

         (iv). දුම්රිය මාර්ග අඩුශ්වන් භාිදතා කිරීම 

 (43). ශ්බොශ්ාෝ උේසව කාලවල දී ළමයින්ට අනතුරු වැඩිශ්යන් සිදුවන්ශ්න්, 

 (i). රතිඤ්ඤා ්ැල්වීශ්මන්                        (ii). රයඩු වීශ්මන්  

         (iii). රිය අනතුරු වලින්                           (iv). ශ්ගොඩනැගිලි කඩා වැටීශ්මන්   

(44). වීදුරු බඳුන් අතැතිව දිවීම අනතුරු්ායක වන්ශ්න් ඇයි ? 

(i). වැටුශ්ණොේ කැඩී තුවාල සිදුිදය ාැකි නිසා 

(ii). වීදුරු බඳුන කැඩුශ්ණොේ අම්මාශ්ගන් බැනුම් අසන්නට සිදුිදය ාැකි නිසා 

(iii). නැවත අලුේ බඳුනක් ගැනීමට මු්ල් වැය වන නිසා 

(iv). වීදුරු බඳුන් බිම වැටුණශ්ාොේ කැශ්ඩන නිසා 

(45). අනාරක්ෂිත අවස්ථමිාවක් ශ්නොවන්ශ්න්, 

 (i). තුඹසකට අත ්ැමීම    (ii). මී ව්යකට අත ්ැමීම 

        (iii). ශ්කොළ ශ්රඩු ශ්ගොඩක් අසල ශ්සල්ලම් කිරීම 

         (iv). පයතිශ්ග පාඩම් වැඩ කිරීම 
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(46).                          ශ්මම මාර්ග සයඥාශ්වන් අ්ාස් කරන්ශ්න්, 

 

 

 (i). ආරක්ෂිත දුම්රිය ාරස් මාර්ගය           (ii). අනාරක්ෂිත දුම්රිය ාරස් මාර්ගය 

         (iii). වාාන ගමන් කිරීම තානම්             (iv). දුම්රිය ශ්ේ කටුව වසා ඇත 

(47). ශ්නෝන්නා ජලා.යක දිය නෑමට යෑශ්මන් සිදුිදය ාැකි අනතුරක් වන්ශ්න්, 

 (i). දිය සුළිවලට ාසුවීම                                    (ii). මශ්ේ එරීම  

        (iii). ශ්බෝතල් කටුවලට කකුල කැපීම                 (iv). ඉාත සියල්ල සිදුවීම 

(48). නාය යන ස්ථමිානයක් පිළිබඳ ්ැනගතශ්ාොේ ප්රථමිමශ්යන් කළ තුේශ්ේ ,  

 (i). ඉක්මනින් එම ස්ථමිානශ්යන් ඉවේ වීමයි  

        (ii).  කෑගැසීමයි  

        (iii). බඩු බාහිරාදිය ඉවේ කර ගැනීමයි  

        (iv). නාය යන ආකාරය බලා සිටීමයි 

(49). නාය යාමට බලපාන ප්රධ්ානතම ශ්ාේතුවක් වන්ශ්න් ක න් කුමක් ් ? 

 (i). පස් කඳු කැපීම                                       (ii). ගස් කැපීම  

        (iii). අධික බෑවුම් ප්රශ්ද්. තිබීම                      (iv). අධික වර්ෂාව 

(50). ක්රික ක ක්රීඩකයන් ශ්ටස් ක තරග සඳාා අඳින ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). රතු                    (ii). නිල්               (iii). සුදු                (iv). කා 

(51). පාසල් ළමයින්ශ්ේ ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). සුදු                     (ii). නිල්               (iii). ශ්රෝස            (iv). කා 

(52). ිදදුලිබල මණ්ඩලශ්ග කාර්ක කශ්යකුශ්ේ ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). කා                    (ii). රතු                 (iii). නිල්              (iv). සුදු 

(53). ආරක්ෂාව සඳාා මුහුණු ආවරණය පැළඳ තම රැකියාශ්ව් නිරත  

         වන්ශ්න් ක න් කවුරුන් ් ? 
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(i). ශ්ප්ශ්ර්රුවා        (ii). වඩුවා        (iii). කුඹල්කරුවා   (iv). පෑස්සුම්කරුවා 

 

(54). ලිතුම් ශ්බ්න අය වර්තමානශ්ග භාිදතා කරන ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). ත් නිල් කලිසම ාා ලා නිල් කක සය  

         (ii). ත් නිල් කලිසම ාා ත් නිල් කක සය 

        (iii). කාකි පාට කලිසම ාා කාකි පාට කක සය  

        (iv). සුදු කලිසම ාා සුදු කක සය 

 (55). ශ්රෝාලක වැඩ කරන ශ්ාදියන්ශ්ේ ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). නිල්                     (ii). සුදු                   (iii). කා               (iv). ශ්කොළ 

(56). දුම්රිය ස්ථමිානශ්ග ස්ථමිානාධිපතිතුමා  අඳින ඇඳුශ්ම් වර්ණය වන්ශ්න්, 

 (i). නිල්                     (ii). සුදු                    (iii). කා             (iv). ශ්කොළ 

(57). සපේතු , ශ්ාල්මටය , අේ ාා පා ආවරණ පලඳින ක්රීඩාව වන්ශ්න්, 

 (i). පා පන්දු               (ii). අේ පන්දු              (iii). ක්රික ක           (iv). එල්ශ්ල් 

(58). පතලක වැඩ කරන අය නිතර පළඳින ශ්්යක් වන්ශ්න්, 

 (i). පා ආවරණ           (ii). අේ වැසුම්           (iii). හිස් වැසුම්        (iv). කබායක් 

(59). මයිනාම භාිදතා කරන කර්මාන්තය වන්ශ්න්, 

 (i). ශ්ප්ශ්ර්රු             (ii). වඩු             (iii). කම්මල්               (iv). ධීවර 

(60). කිණිහිර ශ්යෝා ගනු ලබන්ශ්න් , 

 (i). රේ වූ යකඩ ඇල්ලීමට                    (ii). රේ වූ යකඩය ඒ මත තබැ තැළීමට 

        (iii). අඟුරුවලට හුළය ලබාදීමට              (iv). යකඩ කැපීමට 

 (61). අපිරිසිදු ජලය පානය කිරීම නිසා වැළශ්්න ශ්රෝගයක් ශ්නොවන්ශ්න්, 

 (i). ශ්කොළරාව                 (ii). ශ්සයගමාලය                    (iii). ශ්ඩයගු 

(62). මී උණ ශ්රෝගය ශ්බෝ කරන්ශ්න් කුමන සතා ් ? 

        (i). මී මැස්සා                       (ii). මීක න්නා                         (iii). මීයා 

 

(63). බල්ලන් , නරියන් , බළලුන් , වඳුරන් ාපා කා තුවාල කළ ිදට ශ්කළවල තිශ්බන 

         ිදෂබීජ .රීරගත වීශ්මන් වැළශ්ඳන ශ්රෝගය ක න් කුමක් ්? 
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         (i). මාාමාරිය              (ii). බරවා          (iii). අපස්මාරය        (iv). ජලභීතිකාව 

 

(64). ශ්රෝග වාාක මදුරුවන් ්ෂ්ට කිරීශ්මන් ශ්බෝවන ශ්රෝගයක් ශ්නොවන්ශ්න් ක න් 

         කුමක් ්? 

 (i). ශ්ඩයගු                  (ii). බරවා             (iii). මැශ්ල්රියාව          (iv). පැශ්පොල 

(65). ශ්බෝ ශ්නොවන ශ්රෝගයක් වන්ශ්න්, 

 (i). දියවැඩියා            (ii). පැශ්පොල               (iii). සරම්ප 

(66). පැශ්පොල ශ්රෝගය ශ්බෝ වන්ශ්න්, 

 (i). මදුරුවන් මගින්                 (ii). අපිරිසිදු ජලය ාා ආාාර පාන මඟින් 

         (iii). ශ්රෝග වාාක පුද්ගලයන් මඟින් 

(67). අධික පැණිරස , පිෂ්ඨය සහිත ආාාර ගැනීම නිසා වැළශ්්න ශ්රෝගයක් වන්ශ්න්, 

 (i). ශ්කොශ්ලස්ශ්රෝල්             (ii). දියවැඩියාව              (iii). අධික රුධිර පීඩනය 

(68). අම්ල පිේත ශ්රෝගය වැළඳිමට ප්රධ්ාන ශ්ාේතුවක් ශ්නොවන්ශ්න්, 

 (i). ක්ෂණික ආාාර ගැනීම                 (ii). නියමත ශ්ව්ලාවට ආාාර ශ්නොගැනීම  

         (iii). නියක ත ශ්ව්ලාවට ආාාර ගැනීම 

(69). අධික රුධිර පීඩනය ඇතිවීමට ශ්ාේතුවක් වන්ශ්න්, 

 (i). සීනි සහිත ආාාර ගැනීම                          (ii). පිටි සහිත ආාාර ගැනීම  

        (iii). අධික ශ්තල් සහිත ආාාර ගැනීම 

(70). ශ්බෝ ශ්නොවන ශ්රෝග වැළඳීමට ශ්ාේතුව වන්ශ්න්, 

 (i). වැරදි ජීවන රටා                                         (ii). වැඩිපුර ආාාර ගැනීම  

         (iii). වැඩිපුර වයායාම කිරීම 

 

 

සම්පා්නය - ශ්ක්.ජී. අනුෂක් නුවන්ප්රිය 

 දු.ක.          071 8176977 / 077 5505191 


