
(iii)හයිඩ්රා  

(iv) ඉස්සා 
 

(iii)ඇම්ෆිබියා  

(iv) ආත්රපෝඩාා 
 

(iii)ලීෂ්මානියාව  

(iv) සරම්ෝ 
 

(iii)pH අගය  

(iv) පෙෙමනය 
 

1 ප ොටස 

01. ෝහෙ දැක්පවන්පන් ක්ෂුද්රජීවීනන් හා වුනන් නැි   රන පරඩග ිහිපෝයිහ  ක්ෂුද්ර ජීවියයා හා පරඩග ගැලපෝන අවස්ථාව 
පෙඩරන්න  

(iii)ක්ෂය පරඩගය - පරඩපටොපසොවා             

(iv) ප ොපරඩනා - වවරස් 
 

02. බුලත්හෝයා අයත් සත්ත්ව  ාණ්ාය වන්පන් 

(i) මැපම්ලියා 

(ii) පමොලුස් ා 
 

03. අෝෘෂ්ඨවංශි  ජීවීනන් ෝමණක් ඇතුළත් වරණය පෙඩරන්න  

(iii)කූාැල්ලා, බත්කූරා, පගොලුපබල්ලා, ගැාියලා 
(iv) වුනලා, කුරුමිණියා, සමනලයා, මුහුදු මල 

(v) නයා, පාොල්ෆින්, පිඹුරා, හයිඩ්රා 

(vi) මකුළුවා, මුහුදු මල, බත්කූරා, ගැරඬියා 
 

04. මුහුපේ හා  ලපුපේ ජීවවත්ියය හැිහ සත්ත්වයකු වන්පන්, 

(i) කුරුමිණියා  

(ii) බත්කූරා  
 

05. රූෝාන්ෙරණය සිපෙ ෝෘෂ්ඨවංශී  ාණ්ාය වන්පන්, 

(i) පමොලුස් ා  
(ii) ආපේස්  

 

06. බැක්ටීරියා මගින් පබඩවන පරඩගයිහ, 

(i) ප ොපරොනා 

(ii) ක්ෂය පරඩගය  
 

07. ක්ෂුද්ර ජීවීනන් ව්ධනනය සහහා බලෝමමක් ඇි  පනො රන සාන ය වන්පන්, 

(i) පීානය  

(ii) උෂ්ණත්වය  
 

8 විද්යාව 

සැලිහය යුතුයි: සියළුම රශ්්න වලට පිිතතුරු සෝයන්න  වාාත් නිවැැදි  පහඩ වාාත් ගැළපෝන පිිතතුර පෙඩරන්න  

 

(iii)පෝඩලිපයඩ - බැක්ටීරියා 

(iv) ලාදුරු - ි ලීර 
 

(iii)පිස්පක්ස් 

(iv) නිාාරියා 
 



08. ෝහෙ දැක්පවන ෝත්ර අතුරින් කුමන ශ්ා  ෝත්රය ඉහළ රභාාසංස්පල්ෂණ  ා්ධයක්ෂමොවක් පෝන්වයි ද? 

 

 

09. රභාාසංස්පල්ෂණයට අවශ්ය අමුද්රවය වන්පන්, 

(i)  ාබන්ාපයොක්සයිඩ් වායුව  
(ii) වක්සිජන් වායුව 
(iii) ිපරු එිතය  
(iv) ග්ලූප ඩස් 

 

10. වායුපගඩලපේ ඇි  ජලවාෂ්ෝ අවපශ්ඩෂණය  ර ශ්ා යට ලබාපදන ියපශ්ේෂිෙ මුල් ව්ධගයිහ, 

(i) ආලග්න මුල්  
(ii)  රු මුල්  
(iii)වායුනර මුල්  
(iv) වායව මුල් 

 

11. ෝත්ර මගින් නව ශ්ා  බිිප  රන ශ්ා  ඇතුළත් පිිතතුර පෙඩරන්න, 

(i) ඇඹුල් ඇබිලිය, පෝෝපරඩමියා, අක් ෝාන 

(ii) බිපගඩනියා, පෝෝපරඩමියා, අක් ෝාන 

(iii)පෝෝපරඩමියා, උඳුපියලිය, පගොටුප ොළ 

(iv) බිපගඩනියා, අක් ෝාන, උක් 

 

12.  හ වටා ෝත්ර ස්ධපිලා ාීවව ියසිීවම දැිහය හැිහ සාක්ෂියක් වන්පන්, 

(i) අඹ  
(ii) පේර  
(iii) ැන්ද  
(iv) රුක් ත්ෙන 

 

13. මූල ද්රවයයක් සහහා නිදුනනිහ, 

(i) ය ා  
(ii) සීනි  
(iii)සංශුේන ජලය 
(iv)  වාෙය 

 

14. ෝහෙ සහහන් ඒවායින් සංශුේන පනොවන ද්රවය කුමක්ද? 
(i) ය ා  
(ii) සීනි  
(iii)වාෙය  
(iv) පසඩඩියම් හයිපඩ්රොක්සයිඩ් 

 

 

15. ද්රව ෝදා්ධථය සතු ලක්ෂණයක් වන්පන්, 
(i) අංශු ක්රමවත්ව රටාව ට ඇසිීව ඇෙ 

(ii) අංශුවලට චලනය ියය හැිහය 

(iii)අංශු අෙර ඉා රමාණය අල්ෝය  

(iv) අංශ් ෙි න් එිහපන ට බැදී ඇෙ 

 

(i)      (ii)  

(iii)පෙ
ෙ
ම
න
ය 

(iv)  

(iv)  
(iii)  



16. ජලය හා පෝොල්පෙල් ඝනත්ව කුේපිය ට සම්පූ්ධණපයන් පුරවා පවන පවනම ස් න්නයන් මැන ගන්නා ලදී  ජලය 

පුරවා ඇි  ියට වැඩි ස් න්නයක් ද ඇි  බව නිීවක්ෂණ ියය  පමයින් ගෙ හැිහ නිගමනය වන්පන්, 

(i) ජලයට වාා පෝොල්පෙල් ඝනත්වපයන් වැඩි බවයි  
(ii) ජල බඳුන ට පෝොල් පෙල් දැමූ ියට ජලය පෝොල්පෙල්වල ෝාපවන බවයි  
(iii)පෝොල්පෙල් හා ජලපේ ඝනත්වය සමාන බවයි  
(iv) පෝොල්පෙල් වලට වාා ජලය ඝනත්වය වැඩි බවය  

 

17. ෝහුනපවන් සම්පීානයට ලක්  ළ හැිහ ද්රවය ෝමණක් අාංගු පිිතතුර පෙඩරන්න  
(i) ජලය, ය ා, වක්සිජන් 

(ii) ජලය, පෝොල්පෙල්, පෝට්රල් 

(iii)වාෙය, වක්සිජන්, ජලවාෂ්ෝ 

(iv) ඇලුමිනියම්, ය ා, රසි ය 

 

18. සරුනල  සංඛ්යාෙ ප පරිප බලෝාන සාන ය, 

(i) සරුනල සාදා ඇි  පලඩහය 

(ii) සරුනල  බාහුපේ ි ග 
(iii)සරුනපලිප ඝන ව 

(iv) සරුනපලිප මිට  ි ග 

 

19.බටනලාව   ම්ෝනය වන වාෙ  පේ ි ග පවනස් ිහීවම සිදු රන්පන්, 

(i)  ටින් පිඹීම සිදු  රමින් ය. 

(ii) ඇඟිලි තුඩුවලින්  ුනළු හැීවම මගින් ය. 

(iii)ඇඟිලි තුඩු මඟින්  ුනළු වැසීම මගින් ය. 

(iv) ඇඟිලිතුඩු වලින්  ුනළු ඇසීම හා හැීවම සිදු  රමින් ය. 

 

20.ෝළගැටියන්/ ැදහැයියන්පග් ශ්බ්දය ඇි  වන්පන් වුනන්පග්, 

(i) ෝාදවල ඇි  ප ඳි අපනක් ෝාදපයන් පිරිමැදීපමනි  
(ii) කුාා පියාෝත් පේගපයන් පදෝසට සැලීපමනි  
(iii)ෝාද මුඛ් ප ොටස්වල පිරිමැි පමනි  
(iv) මුඛ්පයන් නිකුත් වන වායු නාරාවක් මගිනි  

 

 

 

  

(ලකුණු 2×20= 40) 



a 

c

 a  

b

 a  d

 a  

e 

g f 

2 ප ොටස 
 ෝළමු රශ්්නය ඇතුළුව රශ්්න ෝහ ට ෝමණක් පිිතතුරු සෝයන්න  

 
 

01. ෝාසල් ියදයා සාරාවට සම්ෝත් උදාර ැදස්  රගත් පෙොරතුරු පමපසේය  
 

  ක්ෂුද්ර ජීවීනන් සමම ෝරිසරය ම ජීවවත් පවි   ආන්ි   ෝරිසර වල ද වුනන්ට ජීවවත් ියය හැිහයි  රනාන 
 ාණ්ා ෝහක් වස්පසේ ව්ධග  ළ හැිහ ක්ෂුද්ර ජීවීනහු පුළුල් ියියනත්වයක් දක්වන අෙර පෝඩෂණ ක්රම අුවව ද ියියන පවි   
 
(A) 1. ක්ෂුද්ර ජීවියයා යන්න හදුන්වන්න  

 2. ක්ෂුද්ර ජීවීනන් පබපදන රනාන  ාණ්ා ෝහ නම්  රන්න  

 3. ආන්ි   ෝරිසර යුවපවන් අදහස් වන්පන් කුමක්ද? 

 4. ක්ෂුද්ර ජීවීනන්පග් ්රියා ාීවත්වය සහහා වැදගත් සාන  පද ක් සහහන්  රන්න  
 
B. ඇෙැම් ක්ෂුද්ර ජීවීනන් ආහාරවල ව්ධනනය ීනම නිසා ඒවා ආහාරයට ගෙ පනොහැිහ ෙත්වයට ෝත්පේ  
 
1. ක්ෂුද්ර ජීවීනන් මගින් ආහාර වල සිදු  රන පවනස් ම් තුනක් ලියන්න  

2. ශීෙ රණපේ ආහාර ගබාා ිහීවපමන් ෝාලනය වන සාන  පද ක් දක්වන්න  

3. ලිපිා බහුල ආහාර මෙ ක්ෂුද්ර ජීවීනන්පග් ්රියා ාීවත්වය කුමන නමිහන් හැි න්පේද? 

4. ක්ෂුද්රජීවීනන්පග් ව්ධනනයට ිපෙ ර උෂ්ණත්වය ෝරාසය කුමක්ද? 
 
02.  නිෂ්ඨ ියදයා  ණ්ාායපම් සිුනන් ි පදපනක් ක්පෂේත්ර චාරි ාවිහන් ලබාගත් පෙොරතුරු ෝහෙ දැක්පේ  
 
 රුවල      පනත්ියදු     සස්මිෙ 

 
A. සිුනන් ි පදනා ැදස් ර පෙොරතුරු ඇපසන් ෝහෙ රශ්්න සහහා පිිතතුරු සෝයන්න  

 
1. මාංසල ශ්ා  ෝත්ර දරමින් ෝාරිසරි  ෙත්ත්වවලට අුවව්ධෙනයක් දක්වන ශ්ා ය කුමක්ද? 

2. ශ්ා  ෝත්ර  න්පදිප රටාව ට ස ස්ීනම කුමන නමිහන් හැි න්පේද? 

3  (a) ෝත්ර යුගල වශ්පයන් රි ියරුේන ි ශ්ාවට බිිපවන ශ්ා ය කුමක්ද? 

    (b) එක් ස්ථානයිහන් හටගත් ෝත්ර තුනක් පහඩ වැඩි ගණනක්  පේ වලයන් පලස පිිපටන ශ්ා ය කුමක්ද? 

4. ෝත්ර ෙලපේ ි ගින් වැඩි මාංසලවය පනොවන ි යුණු අගයක් සිපෙ ශ්ා පේ නම ලියන්න  

5. ශ්ා  ෝත්ර මගින් ව්ධන  රචාරණය සිදු  රන ශ්ා ය කුමක්ද? 
 
B. ඉහෙ රූෝ සටහන් ඇුනපරන් ෝහෙ රශ්්න වලට පිිතතුරු සෝයන්න  

1. a,b,c,d ප ොටස් නම්  රන්න  

2. e හා f ෝේනි  පද  නම්  රන්න  

3. g පලස හැඳින්පවන ියපශ්ේෂ මුල් ව්ධගය නම්  රන්න  

4. රභාාසංස්පල්ෂණ ්රියාවලියට ර්්ධයාපලඩ ය ලබා ගැමටමට වැඩි දාය ත්වයක් දක්වන ශ්ා  ෝත්රය ප ොටසට 
අදාල ඉංග්රිසි අක්ෂරය ලියන්න  

 
 

ශ්ා  වල නම් 

 ප ඩමාරි ා  

 උඳුපියලිය  

 බිපගඩනියා  

 ඉි   

 ෝපෙොක්  

 රුක් ත්ෙන 

 පේර 



03. (A) 
(1) වරපලඩුන ෙැටියක් ජලය සිපෙ බී රයක් පෝොටමසියම් ෝමන්ගපනට්  ව්ධණවත් තීන්ෙ වබට සෝයා දී ඇත්නම් ද්රව 
ෝදා්ධථවල අසන්ෙ  ස්වභාාවය පෝන්ීනමට ුනදුුන ්රියා ාර මක් සැලුනම්  රන්න  
 
(2) ුනවහ ියලුනන් කුේපිය  මූඩිය ියවෘෙ  ළ ියට ියලුනන් ුනවහ  ාමරය පුරා ෝැි ීව යයි මින් අදහස් වන්පන්  වර 

ෝදා්ධථය  අසන්ෙ  ස්වභාාවයද ? 
 
(3) ෝහෙ දැක්පවන ිපස්ප ොට පිිතතුරු ෝත්රපේ පිටෝත්  ර එම ප ොටු තුළ ඝන ද්රව හා වායු යන ෝදා්ධථ වල අංශු සැ ැස්ම 
අඳින්න  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B) (1) මූලද්රවය පද ක් පහඩ වැඩි ගණනක් නිශ්්චිෙ අුවෝාෙය ට රසායනි ව සංපයඩජනය ීන ඇි  සමජාතීය සංශුේන 

ද්රවය හඳුන්වන නම කුමක්ද ? 

(2) ෝහෙ ඒවා මුලද්රවය හා සංපයඩග පලස පවන් ර වගුගෙ  රන්න  

(ෙඹ, ග්ලුප ඩස්, නයිට්රජන්, ජලය, සල්ෆ්ධ, ාබන්ාපයොක්සයිඩ්) 
 

මුලද්රවය සංපයඩග 

  

 

(3)සංපයඩගය  සංශුේනොවය ෙහුනරු ිහීවමට භාාියෙ  ළ හැිහ ගුණයක් නම්  රන්න  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ඝන     ද්රව     වායු 



04. 8 පරේණිපේ සිුනපවකු වන පුලිදු ියසින් ෝන්ි  ඉි රිෝත් ිහීවම ට නි්ධමාණය  ළ උෝ රණය  රූෝ සටහනක් ෝහෙ 
දැක්පේ  

   ලමල්ල  එ  ෝැත්ෙ  ලී ෝටියක් සිය ර ඇි  අෙර එිප එ  පෝළට  ම්බි ප ළවර හෙරක් 
රහවා ඇත්පත් ඇණ මගිනි  ඒ  ම්බි වල අපනක් ප ළවරවල් ෙරමක් උස ඇණ මගින් ලමල්ලට ඉි රි ප ොටපසේ සිය ර 

ි පබ්   ම්බි හෙරම එ ම පලඩහයිහන් නි්ධමාණය  ර ඇෙ   
 

 A හා B  ම්බි එ ම ි ග ඇෙත් B වාා සිිපන්ය  

 C ,D එ ම හරස් ා ඇෙත් ි ගින් පවනස්ය  

 ඕනමම  ම්බියක් මෙ ඇඟිල්ල ෙබා  ම්බිය ෝපස ට ඇද අෙ හැීවම පහවත් පෝළීම  ළ ියට ධ්වනියක් ඉෝපේ  

  
 
1. පෝළීම මගින්  ම්බිය  ධ්වනිය නිෝදීනමට අදාළව සිදුවන පවනස කුමක්ද? 

2. A B C D  ම්බි හෙර පවන පවනම පෝළීම මගින් එිහපන ට පවනස් ශ්බ්ද සාදාගෙ හැිහය   ම්බියක් පෝළීපම්දී       

උෝදවන ශ්බ්ද පවනස් ීනමට  ම්බිය   වර ලක්ෂණ බලෝාන බව පම් අුවව පෝමට යයි ද ? 

3. ඉහෙ  ම්බි රටාව ට පෝළීම මගින්  නට ප්රිය නාද රටාවක් පගොා නැගිය හැිහය  

(i) පමබඳු නාද රටාවක් සිපෙ ශ්බ්දයක් පෝොදුපේ හැඳින්පවන නම ලියා දක්වන්න  

(ii) අපේ  නට අමිිපරි අියධිමත් ශ්බ්ද හදුන්වන්පන් කුමන නමින් ද?  

(iii) සම්රදායි  සංීතෙ භාාණ්ා පද ක් නම්  රන්න  

(iv) රූෝපේ දැක්පවන ආ ාරපේ සැ ුනම් මගින් ්රියාත්ම  වන සංීතෙ භාාණ්ා පද ක් නම්  රන්න  

5. සංීතෙය පයොදාපගන සිදු රන රි  ාර ක්රමයිහ, සංීතෙ චිිහත්සාව  එමගින් ුනව ල හැිහ පරඩීත ෙත්ත්ව පද ක් 
ලියන්න  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

05. ෝහෙ වගන්ි  අතුපරන් නිවැරි  වගන්ි  සහහා (✓) ලකුණ ද වැරි  වගන්ි  සහහා (×) ලකුණ ද පයොදන්න  

 
1.  ැිපපබල්ලා පමොලුස් ා  ාණ්ායට අයත් සපෙිහ  (    ) 

2. පිස්පක්ස්  ාණ්ාපේ සතුන් ඇසිපිය පනොමැි  ඇස් දරයි  (    ) 

3. අක් ෝාන, බිපගඩනියා වැනි ශ්ා  ෝත්ර ව්ධන  රජනනය මගින් නව ශ්ා  බිිප  රයි  (    ) 

4. ජල භාාජනය ට ප ොන්ඩිස්  ැටයක් දැමූ ියට එය ද්රාවණය පුරා ෝැි ීව යාම ඝන අසන්ෙ  බව පෝන්ියමට 

උදාහරණයිහ  (    ) 

5. ෝදා්ධථපේ අුවව අව ාශ්පේ ඉාක් ගන්නා ස් න්නයක් සිපෙ ද්රවයයිහ  (    ) 

6. ශ්ා ය  අංකුරය රපරඩහ ෝේනි යට අයත් පනොපේ  (    ) 

7. ශ්ා  මෙ ඇි වන අංගමාර පරඩගය මහා ජීවියපයක් මගින් ඇි  පේ  (    ) 

8. ි ගින් වැඩි  ම්බියක්  ම්ෝනය  ළ ියට  ම්ෝන සංඛ්යාෙය වැඩි පේ  (    ) 

9. ද්රවය  ඝනත්වය මැමටමට ඝනත්ව කුේපිය භාාියෙ  රයි  (    ) 

10. L.P. වායුව  ාන්දු ීනම හඳුනා ගැමටමට ගන්නය නම් වායු ෝදා්ධථය සතු පභාෞි   ගුණය පයොදාගැපන්  (    ) 

11. බල්ලාට 20Hz වාා අඩු සංඛ්යාෙ සිපෙ ශ්බ්ද පමන්ම 25000Hz වැඩි ඉහළ සංඛ්යාෙ ශ්බ්ද ද ඇපසේ  (    ) 

 
 
 
06. වරහන් තුළ ඇි  වචන පයොදාගනිමින් ිපස්ෙැන් පුරවන්න  
 

(ගිටාරය, සංඛ්යාෙය, අඩු, සම්පීානය,  ාපෙොළු,  රභාාසංස්පල්ෂණය, ප ොරල සිපෙ ,සත්ව ව්ධීත රණය, 25C° - 

30C°, එි ල් මනයසාර, 100C°, ග්ලූප ඩස්) 
 
01. ………………………. ෙත් භාාණ්ාය ට උදාහරණයක් පේ  

02. සරුනල  ි ග පවනස් වන ියට ……………………….. පවනස් පේ 

03. ජලපේ ඝනත්වයට වාා අයිස්වල ඝනත්වය ………………………….. ය  

04. වායුවක් ෝහුනපවන් ………………………. ලක්  ළ හැිහය 

05. වද ශ්ා  ෝත්රය  ෝත්ර දාරය……………………………… සිපෙය  

06. ශ්ා  ෝත්රය  රනාන  ා්ධයභාාරය……………………………… වන්පන් සිදුිහීවමයි  

07. පරේපිලියාවන් ට …………………………… සිපෙ ියයිත සමක් ඇෙ  

08. පෝොදු ලක්ෂණ සිපෙ සතුන්  ාණ්ාගෙ ිහීවම ……………………………. පලස හැඳින්පේ  

09. ආහාර ඉකුත් ීන නරක් ීනමට ……………………….. උෂ්ණත්ව ෝරාසය බලෝාුව ලබයි  

10. සීනි මෙ යීස්ට් ්රියා ාීවත්වය නිසා ……………………….. නිෝදපේ  

11. සංශුේන ජලය වායු අවස්ථාවට ෝත් වන්පන් …………………………… උෂ්ණත්වපේ දී ය  

 

(ලකුණු 1×11) 

(ලකුණු 1×11) 


