තේමාව 7 - ආරක්ෂාව හා පරිස්සම
● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
1). ව්ලාභාවික අනතුරන් නනොලන්නන්
1.කඳු නාය යාම

2.ගංලතුර

3.රිය අනතුරු

2). අකුණු ගවන අලව්ථාලක භාවිතා නනොකෂ යුතු ක්රියාල
1.නඳොතක් බැලීම

2.රඳලාහිනී නැරඹීම

3). නාය යාමකට නඳර නඳොනෂොනේ සිදු විය ශැ
1.නමරු මතු වීම

3.නිදා ගැනීම

ක්රියාල

2.නබොර ලතුර මතු වීම

3.කඹි මතු වීම

4). ව්ලාභාවික අනතුරු ගැන දැන ගැනීමට අලදානය නයොමු නනොකෂ යුතු නදය
1.ඳරිවරනේ නලනව් වීම්
5). වර්ඳ ද්ට

2.වතුන්නේ ශැසිරීම

3.මිනිසුන්නේ ශැසිරීම

රීම්ලලින් නේරීමට කෂ යුතු නදය

1.ේද නගා ඇවිදීම

2.ඳාලශන් ඳැඳීම

3.වර්ඳයන්ට ඳශර දීම

6). බල්කු වඳා කෑම නිවා ඇතිලන නරෝගය
1.මී උණ

2.දියලැඩියාල

7). නගලත්නත් දී විය ශැ

3.ජභීතිකාල

අනතුර

1.දිනේ ගිලීම

2.ගව න් ලැටීම

8). ගෑව් කාන්දු වීමක් සිදු විය ශැ

ව්ථානය

1.නිලව

2.ඳාව

9). විදුලි අනතුරුලලින් විය ශැ

3.මශා මාර්ගය

ශානියක් ලන්නන්

1.ගිනි ගැනීම

2.ඇද ලැටීම

10). කැපීම් නිවා අනතුරු විය ශැ

3.ඳන්දුලක් ලැදීම

3.ක්ාන්තය

උඳකරණය

1.මුල්ලුල

2.අලංගුල

3.කැත්ත

11). ඖධ භාවිතනේ දී වැ ලිමත් විය යුතු නදය
1.ඖධනේ අඩංගු නේ

2.ගන්නා මාත්රාල

3.ඖධනේ නලෂ නාමය

12). උණු ලතුරට පිළිව්සීමක දී නනොකෂ යුතු නදය
1.ගා යන ජය දැමීම

2.දන්තානල්ඳ තැලරීම

3.තුලාය ආලරණය

රීම

13). ප්රථමාධාර නඳ්ටටියක නනොතිියය යුතු නදය
1.නලළුම් ඳටි

2.කතුර

3.පිහිය

14). අනතුරක දී ප්රථමාධාර බා දිය යුත්නත්
1.නරෝශට යානමන් ඳසු
15). ඖධ ඳැලතිය ශැ

2.නරෝශට යාමට නඳර

3.අනතුරට නඳර

ආකාරයක් නනොලන්නන්

1.නඳති

2.කරල්

3.නෝශ

2.රිය අනතුරු

3.ආශාර වි වීම

16). වමාජ විනරෝධී ක්රියාලක් ලන්නන්
1.මත් ද්රලය නලෂාම

17). අනතුරුදායක අලව්ථාලක දී නනොකෂ යුතු නදය
1.එම ව්ථානනයන් ඉලත් වීම

2.උදවු ඉල්ලීම

3.අනතුර ඇති තැනට යාම

18). වමාජ විනරෝධී ක්රියාලන් පිළිබ ල නඳොලිසියට දැනුම් නදන දුරකථන අංකය ලන්නන්
1. 120

2. 119
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3. 210
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19). ෂමා උඳකාරක නවේලය පිළිබ දුරකථන අංකය ලන්නන්
1. 1930

2. 1122

3. 1929

20). ශදිසි අනතුරක දී අඳනේ පිහිටට එන ේන් රථ නවේලය ලන්නන්
1.සුලවැරිය

2.සිසුවැරිය

3.සුලමග

21). සුලවැරිය ගින් රථ නවේලානේ දුරකථන අංකය ලන්නන්
1. 1919

2. 1930

3. 1990

22). වමාජ විනරෝධී ක්රියාලන්ල නයනදන අයට සිදු නනොලන නදය
1.අන් අයනේ උදවු ැබීම

2.අඳකීර්තියට ඳත් වීම

3.ආත්ම ගරුත්ලය නකනෂසීම

23). නබෝ නනොලන නරෝගලලින් ආරත්ා වීමට අනුගමනය කෂ යුතු නදය
1.නිතර ආශාර ගැනීම

2.ඳැක්ට කෂ ආශාර බා ගැනීම

3.නිලැරදි ආශාර රටා

24). නඩංගු නරෝගනයන් ආරක්ා වීමට කෂ යුතු නදය
1.ඳරිවරය පිරිසිදු

රීම

2.වලදය ප්රතිකාර ැබීම

3.මදුරු දැල් නයොදා ගැනීම

25). අනතුරුදායක අලව්ථා ශඟලන ලර්ණය
1.නිල්

2.නකොෂ

PRABHATH BANDARA PRABHATH BANDARA

3.රතු

T.P. 071 440 7931 / 077 599 6325

