විද්යාව

I ක ොටස
1. විනාකිරි නිෂ්පාදනයේදී භාවිතාවන ක්ෂුද්රජීවී  ාා්ඩය ව්නය්න
I. බැක්ටීරි ා
II.
වවරස්
III.
ඇල්ගී
IV. යරෝය ෝයසොවා
2. ය ොව සීග්රය ස වයාප්තවතවන යාොවි්19 යරෝග
ය ේතුවන ක්ෂුද්ර ජීවවි ා සතු ක්ෂය ක් යනොව්නය්න
I. වසලී සංවිධාන ක් යනොතිබීම
II.
ශ්වසන , වර්ධන වැනි ජීවී  ක්ෂය යප්නී ම
III.
ජීවී  යේ තු පමයක් ගුයන ී ම
IV. ඉය ක්යරොන ්්නී ක්ය  ී ම
3. නයිරජනන තිරකිීමම දා ාවන පයසි  ස්වාීනනව යවයසන බැක්ටීරි ාවක් ව්නය්න
I. රයියසොබි ම්
II.
ැක්ය ොබැසි ස්
III.
ඇසිය ොබැක් ර්
IV. ්සය ොබැක් ර්
4. බැරය ෝ පමයක් ්යංගු මූ ද්රවය ාා්ඩය යතෝර්නන
I. මැග්නීසි ම්, සල්ෆර්, රසදි
II.
යසෝඩි ම්, ාැල්සි ම්, යරෝමියම ම්
III.
යරෝමියම ම්, ඊ ම්, රසදි
IV. යබරිලි ම්, සි්නක්, යපො ෑසි ම්
5. දූෂිත ආ ාර ස ජන
මඟි්න ආසාදන වන යරෝග කි
I. ලීශ්මානි ාව
II.
මැයල්රි ාව
III.
යයංගු
IV. ඇමීබා ්තීසාර
6. ක්ෂුද්රජීවී ්න ය ොදායගන පරිසර දූෂා ඉව්කකිීමම සහ ා ය ොදාග්නනා තාක්ෂන
ුන්නව්නය්න
I. වජනව පා න
II.
වජනව ා න
III.
වජනව රතිාර්ම
IV. වජනව ක්ෂිරය

7. දෘෂ්ඨිවිතානයේ ආය ෝා
සංයේදී වස යනොපිි  න ස්ථාන ව්නය්න
I. මාධය ූපප
II.
ානීනිාාව
III.
්්නධබි්නදුව
IV. ස්ේච්ඡ
8. රූපයේ දැක්යව්නය්න ්ක්ෂි යදෝෂ ක් සි ත ඇසා රතිබිම්බ නාිනනාිනගත වන ආාාර යි යමම ්ක්ෂි
යදෝෂ
පිළි ම ව්නය්න

I. උ්කත මාවා ාාච සි ත උපැස් පැළඳීමයි
II.
්වත මාවා ාාච සි ත උපැස් පැළඳීමයි
III.
ේවි උ්කත මාවා ාාච සි ත උපැස් පැළඳීමයි
IV. ේවි ්වත මාවා ාාච සි ත උපැස් පැළඳීමයි
V.
9. මියමනිස් ාන ශ්රවය ාළ ැකි ශ්රවයතා පරාස ව්නය්න
I. 200Hz – 2000Hz
II.
2000Hz – 20000Hz
III.
2Hz – 2000Hz
IV. 20Hz – 20000Hz
10. සිරුයර් සමබරතාව රැාගැනීම දා ාවන මියමනිස් ායනි  පිි ටි වු
ව්නය්න
I. ාර්ය සංඛ
II.
බාි ර ශ්රවන නා
III.
ාර්ය ්ස්තිාා
IV. ්ර්ධ චරාාාර නා
11. රතිජීවවා නිපදී ම ය ොදාග්නනා ්ෂුද්රජීවී  ාා්ඩය ව්නය්න
I. දිලීර ා බැක්ටීරි ා
II.
බැක්ටීරි ා ා වවරස
III.
වවරස ා දිලීර
IV. යරොය ොයසෝවා ස ඇල්ගී
12. මූ ද්රවය පරමාුවවා නයෂ්ඨි තු ඇති උප පරමාුවා ්ංු  ව්නය්න
I. e පමණි
II.
p පමණි
III.
n ා e පමණි
IV. p ා n පමණි
13. වස්තුවක් ච න ාරී ම රමායව්ක බ ක් ය දි ුතතු වස්තුව යවත බ
ය ොදන ක්ෂය
ුන්නව්නය්න
I. ගුරු්කව යක්්නද්ර ය ස
II.
බ යේ උපය ෝගී ක්ෂය ය ස
III.
බ යේ සම්රුතක්ත ය ස
IV. බ යේ දිශාව ය ස
14. වර්ගඵ
3m2 වන පෘෂ්ඨ ා ්ින ම්භව 600N බ ක් ය දුවි පෘෂ්ඨ මත ඇතිවන පීයන යාොපමය
ද?
I. 150Nm-2
II.
100 Nm-2
III.
200 Nm-2
IV. 1800 Nm-2

15. ාර්ය ප ා ප
යදපැ්කය්ක පීයන සමානව පව්කවා ගැනීම දා ා ව්නය්න
I. ශ්රවන ස්නාුතව
II.
ාර්ය සංඛ
III.
ාර්ය ්ස්ථිාා
IV. ුතස්යේකි නා
16.
I.
II.
III.
IV.

පරමාුවව සතු යරෝය ෝන, නිුතයරෝන ස ඉය ක්යරොන ගයන පිළියවලි්න
17,18,18
17, 18, 17
17, 17, 18
17, 17, 17

17. ස්ඵටිකීාරය සහ ා උදා රය ක් ය ස සැ කීම ඉය ඇ්කය්ක ප ත සහ ්න ාවර ක්රි ාවලි ද?
I. උක් ුතෂ වලි්න සීණි යව්නාර ගැනීම
II.
යබොරයතල් වලි්න ඉ්නධන යව්නාරගැනීම
III.
ඛණිජන වැලි වලි්න ඛණිජන වර්ග යව්නාරගැනීම
IV. ස ල් වලි්න වැලි යව්නාර ගැනීම
18. වදශිා රාශි ා ක්ෂය ක් ව්නය්න
I. නි මියමත දිශාවක් තිබීම
II.
විශා ්කව ක් ඇත්ක දිශාවක් යනොතිබීම
III.
විශා ්කවය ්න යම්නම දිශාවක් තිබීම
IV. දිශාවක් ඇත්ක විශා ්කව ක් යනෝකබිම
19. A නු බරක් පිරවූ ාර්කත කි එ සමාන බ ක් ය දුවි ප සුයව්නම ච න ව්නය්න ප ත ාවර
්වස්තාවාදීද?
I.

A

II.

A

III.

A

IV.

A

20. ප ත ්වස්ථාවලි්න පීයන වැඩි ාර ඇති ්වස්තාව යතෝර්නන
I. බර වා න ව යරෝද ගයන වැඩි කිීමම
II.
පිි  ක් මුව ්ක කිීමම
III.
බර වා නව පළල් විශා
ර් ය දීම
IV. මය සි ත ස්ථාන ක් ර ා ගම්න කිීමම ඒ ස්ථාන

ැල් ක් දැමීම

( කුුව 2 x 20)

9 කරේණිය - විද්යාව
II ක ොටස
රශ්න සි ල්

පිළිතුරු සප ්නන

1. (A) ්ෂුද්ර ජීවී ්න විවිධ ්වස්ථාව මියමනිසා රය ෝජනනව්ක වන ්තර ක්ෂුද්ර ජීවී ්න ානිදා ා වන ්වස්ථාද
රාශි ක් පවතී
I.
ප ත රූප ස ්න මඟි්න යප්නවා ඇති ක්ෂුද්ර ජීවී ්න ාුරරු්නද?

( කුුව 3)

A
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
2.
I.
II.
III.

IV.
V.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

B

C

යවන්ක ජීවී ්න ජීවව්ක වි යනො ැකි ආ්නතිා පරිසර ව ්ෂුද්ර ජීවී ්න ජීවව්ක යවති එවැනි ආ්නතිා පරිසර 2ක්
නම් ාර්නන ( කුුව 2)
පා්නව පුස් ඇතිකිීමම ය ේතුවන ්ෂුද්රජීවවි ා නම් ාර්නන ( කුුව 1)
්ෂුද්ර ජීවී ්න ය ොදායගන සිදුාරන ශාා ආ්රිත නිෂ්පාදන 2ක් නම් ාර්නන ( කුුව 1)
වවරස සතු ක්ෂය 2ක් ලි ්නන ( කුුව 1)
ය ම ් ්කව්නය්න කුමන ක්ෂුද්රජීවී  ාා්ඩය
ද?
( කුුව 1)
රතිජීවවා නු යමොනවාද? ( කුුව 1)
දිලීර විනාශ කිීමම භාවිතා ාරන රතිජීවවා ක් ලි ්නන ( කුුව 1)
මූ ද්රවය ස සංය ෝග පිළිබහව බබ ්ධය න ාර ඇති ාරුුව ්නුව පිළිතුරු සප ්නන
සංය ෝග නු කුමක්ද? ( කුුව 0.5)
මූ ද්රවය ා සංය ෝග ්තර යවනස කුමක්ද? ( කුුව 0.5)
ප ත දී ඇති සංු ේධ ද්රවය මූ ද්රවය ා සංය ෝග ය ස වර්ග ාර්නන
සල්ෆර් ාය
බක්සිජන්න
යපො ෑසි ම් පර්මැ්නගයනේ
ය ් මැග්නීසි ම් ක්ය ෝරයි්
( කුුව 4)
යසෝඩි ම් ක්ය ෝරයි් ් ඩි්න
නිවයසේදී ුනනා ගත ැකි සමජනාතී මියමශ්රන ා ස විෂමජනාති මියමශ්රන ා උදා රය යද්නන
ප ත සංය ෝග ව ඇති මූ ද්රවය ලි ්නන
ග්ලුයාෝස්
ාාබ්න යය ොක්සයි්
ජන
යබ්නසී්න
( කුුව 5)
එතයනෝල්

3. (A) ඝනාාභ ා බර 6000N කි එි  දළ රූප ක් ප ත දැක්යේ
3m
A
C

B

1m
2m

( කුුව 1)

I.
II.
III.
IV.

ඝනාාභයේ A මුහුයත ස්පර්ශව ඇති ී ර එමඟි්න එ පිි ටි පෘෂ්ඨ මත ඇතිාරන පීයන යසො ්නන ( කුුව 3)
පෘෂ්ඨ ක් මත වැඩිම පීයන ක් ඇති ාර්නය්න කුමන මුහුයත පෘෂ්ඨ සමඟ ස්පර්ශව ඇති වි ද? ( කුුව 2)
පීයන
බ පාන සාධා යමොනවාද? ( කුුව 2)
එදියනදා ජීවවිතයේදී පීයන වැඩිාරග්නනා ස ්ඩුාරග්නනා ්වස්ථා 2 බැගි්න ලි ්නන ( කුුව 4)

4. (A) මනිස් ඇසා දළ රූප ස

I.
II.
III.
IV.

නක් ප ත දක්වා ඇත

A, B, C, D ා E වලි්න යප්නවන යාො ස් ාවයර්ද?
දෘෂ්ඨි විතානයේ ඇති ආය ෝා සංයේදී වස යමොනවාද?
“B” මඟි්න බබ දැක්වූ යාො යසි  ාාර්
කුමක්ද?
නීයරෝගී ඇසා ඈත පිි ටි වස්තුවා සි ස ළඟ පිි ටි වස්තුවා සි පැමියමයයන ආය ෝා කිරය නාිනගත
වන ආාාර යප්නවන කිරය ස ්න ්ඳි්නන
(B) ාන ශ්රවන සංයේදන සිදුාරන ්ව ව යි

I.
II.
III.

ාන මඟි්න ශ්රවන සංයේදන සිදුවන ආාාර යාටිය ්න ප ද්නන
මැද ායනි  ඇති ශ්රවන ්ස්තිාා 3 නම් ාර්නන
බහු ව මුවන ශ්රවයාබාධ 2ක් නම් ාර්නන

5. (A) ප ත රාාශ කි වා බ ා රි ( ) වැරදි (x) ය ොද්නන
I.
ම් වස්තුවක් මත බ ක් ය ොදා එම වස්තුව ච න කිීමම බ
ය ොදන ක්ෂය බ යේ ක්රි ා යර්ඛාව
නම් යේ ( )
II.
මූ ද්රවය ා සංය ෝග සංු ේධ ද්රවය යේ ( )
III.
ාර්ය ප ා ප
යදපැ්කය්ක පීයන සමානව පව්කවාගැනීම ්ර්ධ චරාාාර නා උපාාීම යේ ( )
IV.
්ක්ෂි ාාචයේ පාරදෘශය ස්වභාව ්ඩු ී ම ඇයස සුද නම් යේ ( )
V.
ශාා පත්ර, ාැහ, පුෂ්ප ස ඵ මත සුදු ය ෝ ්ළු පැ ැති පු ර වැනි කුඩු පැවතීම පශ්චිම ්ංගමාර යරෝගයේ
ක්ෂය කි ( )
VI. යරෝටීන ්යංගු ආ ාර තිතිභාවන
ක්යේ ( )
VII.
කුරුුන යාොළවලි්න කුරුුන යතල් යව්නාර ගැනීම භාගිා ආසවන භාවිතා ාරයි ( )
VIII.
මුහුදු ජන
විෂමජනාතී මියමශ්රය කි ( )
IX. ඇල්ගී නැමැති ක්ෂුද්රජීවී  ාා්ඩය
රභාසංස්යල්ෂය ැකි ාව පවතී ( )
X. ය ොපස්වලි්න ය ෝ නිස්සාරය
ක්ෂුද්රජීවී ්න භාවිතා කිීමම වජනව රතිාර්ම නම් යේ ( )
( කුුව 1 x 11)

(B) ප ත රූපය ්න දක්වා ඇ්කය්ක එක්තරා ්ක්ෂි යදෝෂ ා පිලි මක් ය ොදා ඇති ්්නදමයි

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

යමි දී පිළි ම ය ස සිදුාර ඇ්කය්ක කුමක්ද? ( කුුව 1)
කුුව 11)x 11)
යමම ඇයසි  තිබී ඇති දෘෂ්ඨි යදෝෂ කුමක්ද? ( ( කුුව
යමම ්ක්ෂි යදෝෂ
ය ේතුව කුමක්ද? ( කුුව 1)) ( කුුව 1 x 11)
උ්කත මාවා ාාච සි ත උපැස් ය දීයම්න
ව 1)ක්වා
( කුුව
x 11) ගත ැකි ්ක්ෂි යදෝෂ කුමක්ද? ( කුුව 1)
ත්රිමාන දෘෂ්ඨි
නු කුමක්ද? ( කුුව ) 1)
( කුුව 1 x 11)
( කුුව 1 x 11)

)

)

