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 ප්රශ්නන සුිය ්ලව  සුිළිතුරු  සුපඳ ්නන   

I fldgi 

 නිලැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න  

01. ිය ලුග සුජීද්්න  සුපඳොදු සුවක්ෂණ ක් සුව්නප්න, 

(1) ප්රභාාපලපනප්ලෂණ   

(2) වර්ධන  

(3) පලචරන  

(4) හරිතප්රද සුඩංලගු සුීග 

 

02. ශ්ාක සුභාක්ෂක සුපත්වප කි 

(1) ප ම්බා 

(2) වවහා 

(3) කැරපඳොත්තා 

(4) ඩශ්නව ා 

 

03. ජීද්්නපේ සුශ්නවපන සුක්රි ාවයේපී ව සුවා ග සුප යව   සුතකුර සුවන සුවා ගව සුව්නප්න, 

(1) ඹක්ියජ්න සුවා ගවයි 

(2) හයිඩ්රජ්න සුවා ගවයි 

(3) කාබ්නංප ොක්පයිඩ් සුවා ගවයි 

(4) නයිට්රජ්න සුවා ගවයි 

 

04. දෘඪ සුබද්්න සුවැඩිග සුද්රවය  සුව්නප්න, 

(1) දි ග්නති 

(2) කළු ්ල 

(3)  කං 

(4) ප ්නද ම් 

 

05. පවරළබං සුඳරිපරපී සුදැකි  සුහැකි සුශ්ාක කි, 

(1) ගාර 

(2) වැ පකයි ා 

(3) කඩුපු්ල 

(4) බිප යනි ා 

 

 

 

 

විෂයය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ෂණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  වියාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

තරේණිය 

Grade   

06 වියාල   I,II කාය 

Time       meh 02 

 

නග සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලති  සු සු:-   ……………………… 
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06. ශ්ක්ති සුවර්  ක  සුඋදාහරණ ක් සුපනොව්නප්න, 

(1) තාඳ  

(2) ආපවයක  

(3) ශ්බ්ද  

(4) වාත  

 

07. පලචරණ  සුකළ සුපනොහැකි සුනමුත් සුචවන සුදක්වන සුපත්වප කි, 

(1) කාවයි ා 

(2) කකුළුවා 

(3) පකොර්ල සුබුහුබාවා 

(4) පබ්ලවා 

 

08. ජවපී සුවා ග සුඩවපනථාව  සුඋදාහරණ ක් සුව්නප්න  

(1) හුගාව  

(2) ේවැිය ර 

(3) හිග 

(4) ඩයිපන 

 

09. ඩඳුර සුවැප න සුද්  සුඳත්ර සුහැකිපළන සුශ්ාක කි  

(1) නාරල 

(2) පහ්නදිරික්කා 

(3) ිළච්ච 

(4) කුරු මුු ල ා 

 

10. ආහාර සුපනොද්කා සුගියේන සුපත්වප කු සුපනොව්නප්න, 

(1) ගිරවා 

(2) පකොටි ා 

(3) න ා 

(4) ගාළුවා 

 

11. ගෘදු සුව න ක් සුඇති සුද්රවය කි, 

(1) වැයේ සුකංදාිය 

(2) පබොරළු 

(3) පු ර 

(4) බ්පවොක් සු ්ල 

 

12. තග සුආහාර සුතගා සුද්ිය්නග සුනිෂනඳාදන  සුකර සු ්නනා සුජීී්න, 

(1) පනව ලපඳයෂී්න සුපේ 

(2) ද්ෂගපඳයෂී්න සුපේ 

(3) ගෘපතයඳජීී්න සුපේ 

(4) ප ොද් සුගහුර්න සුපේ 

 

13. ජීී්න සුුරව සුශ්ක්ති  සුනිඳදවන සුක්රි ාවයේ  සුව්නප්න, 

(1) ප්රජනන යි 

(2) වර්ධන යි 

(3) පඳයෂන යි 

(4) ශ්නවපන යි 
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14. වවණතාව සුඩධික සුජව  සුහඳු්නව්නප්න, 

(1) කිවු්ලදි  සුනමිනි 

(2) කරදි  සුනමිනි 

(3) මිරිදි  සුනමිනි 

(4) පබොරදි  සුනමිනි 

 

15. නිෂනචිත සුද්රව සුපුගාණ ක් සුගැීමග  සුප ොදා සු ්නනා සුඋඳකරණ කි, 

(1) බීකර  

(2) පතදඩු සුුරවාව 

(3) ප්වාපනකුව 

(4) මිනුම්පරාව 

 

16. ශ්ාකවව සුආහාර සුනිඳද ීග  සුඩවශ්ය සුශ්ක්ති  සුපඳ ්නප්න, 

(1) සූර්  ායි 

(2) මංළ යි 

(3) මිනිපායි 

(4) පඳොපහොරයි 

 

17. පනක්නධ  සුප්රකාශ් සුකිීමපම් සුජාතය්නතර සුපම්ගත සුකකක  සුව්නප්න, 

(1) රාත්ත්ල 

(2) කිපවයග්රෑම් 

(3) මියේ සුග්රෑම් 

(4) ග්රෑම් 

 

18. නිශ්නචිත සුහැං ක් සුනැති සුනමුත්, සුනිශ්නචිත සුඳරිගාවක් සුඇත්පත්, 

(1) ඝන සුවව   

(2) ද්රව සුවව   

(3) වා ග සුවව   

(4) ඳදාර්ථ සුවව   

 

19. භූ ත සුජව  සුප්රභාව ක් සුව්නප්න, 

(1) දි ඇයේ 

(2) පඳොකුණු 

(3) උ්ලඳත් 

(4) පා ර 

 

20. ශ්ාක සුහා සුපුර්න සුආරක්ෂා සුකර සු ැීමග  සුවංාත් සුමංදුමං සුක්රි ාගාර්   සුද්  සුහැක්පක්, 

(1) පමුළුවක් සුඳවත්වා සුදැනුග සුවබා සු වගයි 

(2) ප ොද් සුජනඳද සුඇති සුකිීමගයි 

(3) පලවර්ධන සුවැං සුප හ්න සුක්රි ාත්ගක සුකිීමගයි 

(4) වනා්නතර සුආරක්ෂා සුකර සු ැීමගයි 

 

(වකුණු සු සු2 සු සු20= සු40) 

 

 

   



4 | P a g e  
 

II තකොටස 

 ප්රශ්නන සුිය ්ලව  සුිළිතුරු  සුපඳ ්නන  

 

01. 01(A)ඳහත සුරූඳපී සුඳරිදි සුජව සුීදුු වක  සුඩයිපන සුකැ  සුකීඳ ක් සුදගා සුීදුු ව සුකාඩ්පබයඩ් සුකෑ්ලවකි්න සුවපා සුටික සු

පේවාවක් සුතබන සුව ව  

 

  D 

 

 

A 

  C 

      B 

 

(1) ඉහත සුරූඳ සුප හප්න සුA,B,C,D පකො පන සුනම් සුකර්නන  සු සු      (වකුණු සු02) 

(2) ටික සුපේවාවක  සුඳමං සුඔබපේ සුනිීමක්ෂණ  සුකුගක්ීද?       (වකුණු සු02) 

(3) ක සුඇමංරි්න සුඔබ  සුතළඹි  සුහැකි සුනි ගන  සුකුගක්ද?       (වකුණු සු02) 

 

(B) A  හා B සුබැලුන සුපදක  සුවාත  සුපුරවා සුපගුරයේතව සුියටින සුපපේ සුපකපන සුකළ සුඇ වුගක් සුඳහත සුරූඳපී සුදැක්පේ   

 

 

 

 

      සු සු සු සු සුබැලුන 

(1)  සු සුB සුබැලුන  සුියදුු  සුකළපහොත් සුඉහත සුඳද්ධතිපී සුඇතිවන සුපවනප සුරූඳ සුප හනකි්න සුදක්ව්නන  
(වකුණු සු02) 

(2) ක සුඩනුව සුඔබ  සුතළඹි  සුහැකි සුනි ගන  සුකුගක්ද?       (වකුණු සු02) 

 

(C) සුඳහත සුරූඳපී සුඳරිදි සුශිපෂය කු සුඳීමක්ෂා සුනළ ක සුඩංලගු සු ය සු ම් සුදි ර ක් සුුරළ  සුබ  ක් සුගගි්න සුප්රශ්නවාප සුවාත  සුඇුර්ල සු

කරන සුව ව  

  

 බීග සුබ   

 

     

 ඳීමක්ෂා සුනව   A 

 

(1) A නම් සුදි ර  සුකුගක් සුද්  සුහැකිද? සු        (වකුණු සු02)

       

A B 
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(2) පගහි ව සුඔහුපේ සුනිීමක්ෂණ  සුකුගක් සුපේද?        (වකුණු සු02) 
 

(3) ියමංවා සුහඳුනා සු ැීමග  සුබවාපඳොපරොත්ුර සු යපී සුප්රාශ්නවාප සුවාතපී සුඩංලගු සුකුගන සුවා ගවද? 
(වකුණු සු02) 

 

  02  සුඳහත සුප්රකාශ් සුහරි සුනම් සු() සුවකුණ සුද, සුවැරදි සුනම් සු() සුවකුණ සුච සුවරහන සුුරළ සුප ොද්නන  

01  සුඝන සුද්රවයවව  සුනිශ්නචිත සුඳරිගාවක් සුනැත       ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

02  සුඳෘථිද් සුඳෘෂනඨපී සුඳරිපභායජන   සු ත සුහැකි සුජව  සුඇත්පත් සුඉතා සුමංළු සුප්රගාණ කි   ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

03  සුකරිළලචා සුශ්ාක සුඳත්ර  සුඳ්රිකා සුවව  සුපබ ව සුඇත        ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු)  

04  සුකිරළ, සුකපංොවාන සුඳරිපරපී සුවැපංන සුශ්ාක කි       ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

05  සු ව ා සුශ්ාක සුගත සුවක්රව සු ැපඳන සුපත්වප කි        ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

06  සුලුණුප්ලවා සුුරළ සු ව සුමුහුදු සුජවප ්න සුලුණු සුනිඳදවා සු ැප්න     ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

07  සුශ්ාකවව සුවර්ධන  සුසීගා සුපහිත          ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

08  සුජවජ සුජීී්නපේ සුශ්නවපන  සුපහා සුවා ගප යලී  සුඔක්ියජ්න සුප ොදා සු ැප්න    ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

09  සුඩයිපන සුකැ  සුවැපනප සුවර්ෂණපී සුපනවරූඳ කි        ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

10  සුකරදිපී සුදි ී සුඇති සුවවණ සුප්රගාණ  සුඉතා සුඩඩු        ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

11  සුමිනිපාපේ සුඩදූරදර්ශී සුක්රි ා සුපහේුරපව ්නජව සුදූෂණ  සුියදුපේ      ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) 

(වකුණු  සු11) 

 

 

  03  සුA පකො ප  සුඩදාළ සුිළිතුරර සුB පකො ිය්න සුපතයරා සුඩදාළ සුඉලග්රීිය සුඩක්ෂර  සුවරහන සුුරළ සුප ොද්නන  

     A      B 

01  සුශ්ාකවව සුආහාර සුනිඳදීපම් සුක්රි ාවයේ   ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) a  ඔට් ඳාලු  

02  සුඩඳ  සුවාියදා ක සුපග්නග සුඩවාියදා ක සුද සුපේ  ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) b  ඩඟුු  

03  සුඩවකාශ්පී සුඉංක් සුඩත්කර සු ීම    ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) c සු රි ව 

04 භාලගුර සුද්රවය කි      ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) d පගනළ ා 

05  සු ගෂ සුඋරා සුපබොන සුපත්වප කි    ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) e ක්ෂුද්ර සුජීී්න 

06  සුආභාරණ සුතැීමපම් ව සුප ොදා සු ීම    ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) f රඹු ්න 

07  සුපභාෞමික සුඳරිපරපී සුවැපංන සුශ්ාක කි   ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) g ප්රභාාපලශ්නප්ලෂණ  

08  සුප්රභාාපලශ්නප්ලෂණපී ව සුඳරිපර   සුතකුර සුපේ  ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) h හරිතප්රද 

09  සුශ්ාකවව සුඳගණක් සුදක්න  සුඇත    ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) i වාත  

10  සුජීද්්න සුුරළ සුශ්ක්ති  සුනිඳදීපම් සුක්රි ාවයේ   ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) j ශ්නවපන  

11  සුප්රතයාපනථ සුද්රවය කි     ( සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු) k ඔක්ියජ්න සුවා ගව 

         L ප්ල සුගාිළවා 

         m පඳයෂණ  

         n ඕලු 

   

   04  සුමංදුමං සුිළිතුරර සුවරහ්න සුුරිත්න සුපතයරා සුහිපනතැන සුපුරව්නන  

 

(තඹ, සුප්රතයපනථ, සුවර්ධන , සුවකු ඩු, සුඩජීී, සුව න , සුදෘං, සුවවණ, සුඳදාර්ථ, සුඩහිතකර, සුජව , සුපතදඩුුරවාව, සුආහනය සු සු සු) 

01. දූෂිත සුජව  සුඳාන  සුකිීමපග්න සු                                 පරය  සුඇතිද්  සුහැකි   

02. මුහුදු සුජවපී සු                        සුවර්  සුරැපක් සුදි ී සුඇත  

03. කම්බි සුපෑ වග  සුමංදුමං සුද්රවය කි, සු                             

04. වාහනවව සු  ර සුපහා සුරබර් සුප ොදා සු ්නප්න, සුත  සුපුර සු                        ගුණ  සුනිපා   

05.                               සුද්රවයවව සුපනව ල සුචවන සුදැකි  සුපනොහැකි   

06.  ම් සුද්රවය ක් සුඩති්න සුපනඳර්ශ් සුකිීමපම් ව සුඩත  සුදැපනන සුරළු සුපහය සුියනිඳු සුබව සු                               සුපවප සුහැදි්නපේ  
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07. පනක්නධ ක් සුපහිත සුඩවකාශ්පී සුඉංක් සු ්නනා සුද්රවය  සු                                      සුනම් සුපේ  

08.                                    ීග සුජීී්න  සුඳගණක් සුපඳොදු සුවක්ෂන කි  

09. ද්දයා ාරපී සු ව සුද්රවයවව සුපනක්නධ  සුගැීමග  සු                             ප ොදා සු ැප්න  

10. ශ්ාක ක  සුපෘජුව සුනැගී සුියටීග  සු                                      සුඩවශ්ය සුපේ  

11. ඳරිපර   සු                                 ද්රවය සුතකුර සුකිීමපග්න සුවැළකී සුියටි  සු ගුර   
             සු(වකුණු සු11) 

 

   05  සු 

A.(1) ජවපී සුවවනතාව සුපවප සුහැදි්නපව්නප්න සුකුගක්ද? 

 සු සු සු(2) සුවවනතාව සුවදනම් සුකරප න සුජව  සුවර්  සුපකපර්  සුක සුපගොනවාද? 

 

B.  ඳහත සු ව සුඇති සුපුර්න සුප ොදාප න සුපදබදුම් සුමංචිපී සුහිපනතැ්න සුපුරව්නන  

   මුවා, සුගිරවා, සුපකොටි ා, සුන ා, සුපතයරා 

 

 

  ඳාද සුඇති        (i) සු                      

මුවා, සුගිරවා, සුපකොටි ා       න ා, සුපතයරා 

   

පියාපත් ඇති     පියාපත් නැති         (v) ……………….  (vi) ………………. 

(ii) …………………  (iii)……………….. (iv) ……………..   නයා         ත ෝරා 

  

     අං ඇති                   අං නැති 

  (vii) …………………..      ත ොටියා  

 

(වකුණු සු11) 

 


