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නම-..........................................................................................  

      I ක ොටස 

සියලුම ප්රශ්නනලටට ිළිතුරු  සයය්නන. නිලැරදි ිළිතුරර යටි්න ඉරක් අදි්නන. 

1. යහත රූයකේ දැක්කල්නක්න,  

1.මුහුදු මටකි.             2. ක ොරල් බුහුබාකලකි. 

3. ක්ෂුද්ර ජීවිකයකි.       4.  කුළුකලකි.  

2. ප්රශ්නලාස ලාතකේ  ාබ්නඩකයොක්සයිඩ් අඩංගුබල කය්නවීමට සිදු රන යරීක්ෂණය  ු යසටහනක් යහත 

දැක්කේ. එහි A කටස දක්ලා ඇති දියරය ල්නක්න, 

 

 

 

 

3. සන ්නධයක් කනොමැති, අල ාශ්කේ ඉඩක් කනොග්නනා දෑ, 

1. යදාර්ථ කේ 2. ශ්ක්ති කේ   3. ජෛල සන ්නධ කේ  4. කයකරෝලියමය ව ලාු කේ. 

4. මිටියක් ලැනි දැඩි උය රණයකි්න තැලූ විට කුඩු බලට යත් කනොවී, තැලියමය හැකි වීක ව ගුණය, 

1.භංගුරතාල කේ.     2.ප්රතයසනථ බල කේ. 

3.තනයතාල කේ.     4.ආහනයතාල කේ. 

5. යහත A හා B උය රණ ිළිතකලලියම්න, 

 

1. සංුක්ත අණ්වීක්ෂය හා දුනු තරාදිය  3. සංුක්ත අණ්වීක්ෂය හා කතදඬු ුරටාල 

2. දුකර්ක්ෂය හා කතදඬු ුරටාල   4. දුකර්ක්ෂය හා දුනු තරාදිය 

1. ෛටය 

2. කයොල් කතල් 

3. හුණු දියර 

4. භුමි කතල් 
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6. ද්රල හා ලාු අලසනථාකේ යලතින යදාර්ථය ිළිතකලලියම්න  

1. භූමි කතල් හා හුමාටය කේ.   2. ෛටය හා අයිසන කේ.  

3. තඔ හා හුමාටය කේ.     4. හුමාටය හා භූමිකතල් කේ.  

7. ලර්ෂාල දී කයොක ොල මත යතිතලන ෛටකයහි හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමට ිළිතකය     ඇටවුමක් 

යහත රූයකේ දැක්කේ. 

 

 

 

 

 

8. කයොසිට ඉ්නධනයක් න ොවන්නන් කුමක් ද ? 

1. ගල් අඟුු      2. කයකරෝලියමය ව කතල් 

3. කයකරෝලියමය ව ලාු    4. කයොල් ටු අඟුු   

9. සුර්ය ශ්ක්තිය ප්රකයෝෛනයට ග්නනා උය රණයක් යහත රූයකේ දැක්කේ. එම උය රණය කුමක් ද? 

  

  

    

 

 

 

10. A , B  හා C හිසන තැ්නලටට ගැටකයන ිළිතුරර කතෝර්නන. 

කයොදාගත් ද්රලය  යාරා්නධ/ යාරදෘශ්ය 
/යාරභාෂ  බල  

කයොදාගත් අලසනතාල  

1.වීදුු   A 
............................................ 

රාමු රන ටද ිළ්නුරරය  මුහුණත  

2. සේ  ඩදාසි  B 
............................................ 

කලසක් කුඩු සෑදීම  

3.  ාඩ්කබෝඩ්  C 
........................................... 

ඡායාරූය යටට බහා  ඇති  කයට්ටිය  

  

1. යාරභාෂ , යාරදෘශ්ය, යාරා්නධ   2.යාරභාෂ , යාරා්නධ, යාරදෘශ්ය  

3. යාරා්නධ, යාරදෘශ්ය, යාරභාෂ    4.යාරදෘශ්ය, යාරභාෂ , යාරා්නධ  

කමහිදී සිදුු  සහිත ටි්න බදුකන්න යසන මතට යතිතලන ෛටය , 

1.මුරිළට ෛටය කේ. 

2. භූගත ෛටය  කේ. 

3. ලර්ෂණය කේ. 

4. මුරිළට ෛටය හා භූගත ෛටය කේ. 

 

1. සූර්ය තාය  උදුනකි.  

2. සූර්ය ෛට තාය යකි . 

3. සූර්ය යැනටයකි.  

4. සූර්ය ක ෝෂයකි.  
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11. යහත ු යකය්න දැක්කල්නක්න ය්නති  ාමරකේ සිදු රන ටද ක්රියා ාර මකි. සබ්න දිය    ෛටය 

සහිත කබෝතටය ට කල්සර් විදුලියම ය්නදම  ආකටෝ ය කයොමු ර ඇත. කමයි්න තහවුු  ල්නක්න, 

1. ආකටෝ කේ ගම්න මග සරට කර්ඛිය කනොලන බලය.   

2. ආකටෝ කේ ගම්න මග සරට කර්ඛිය ලන බලය. 

3. ආකටෝ ය ගම්න කිරිමට මාධයයක් අලශ්ය බලය. 

4. ආකටෝ ය ගම්න කිරිමට මාධයයක් අලශ්ය කනොලන බලය. 

 

12. කබරය  ආ ාරයට ශ්බ්දය නියදලන භාණ්ඩ ලර්ගය කතෝර්නන. 

1. ගිටාරය  2. බටනටාල  3. උඩැක්කිය  4. ලයලීනය  

13. රූයකේ දක්ලා ඇත්කත් ෛටය අඩංගු වීදුු ල ට දමා ඇති ඇමුණු ව  ටුලකි. විදුු  ුර ට අත කහෝ 

කලනත් කිසිලක් කහෝ කනොදමා වීදුු කේ ෛටය ඉලත් කනො ර ඇමුණු ව  ටුල ිළටතට ගැනීමට ඔබ 

කයොදාග්නක්න, 

   

 

 

 

14. චු වබ  ධ්රැල කටස හදු්නල්නක්න  

1. චු වබ ය  ආ ර්ෂණ බට ලැඩි ලශ්කය්න ඇති ප්රකශශ් කේ.  

2. චු වබ ය  ආ ර්ෂණ බට නැති ප්රකශශ් ය.  

3. චු වබ ය  ආ ර්ෂණ බට අඩු ප්රකශශ් ය. 

4. චු වබ ය  වී ර්ෂණ බට නැති ප්රකශශ් ය. 

15. යහත සදහ්න උය රණය    

 

 

1. මාලියමමාලකි  

2.  තලත් ඇමුණු ව  ටුලකි   

3.  ා්නද ව  ැබැල්ටකි  

4. ය ඩ ඇණයකි  

1. ඇමිටරයකි  

2. ගැල්ලකනෝමිටරයකි  

3. කලෝල්ට් මිටරයකි 

4. මිලියම ඇමිටරයකි  
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16. යහත දක්ලා ඇත්කත් සරට ක ෝෂයකි. එහි A  හා B තහඩු ිළිතකලලියම්න , 

 

 

 

 

 

17. යහත සදහ්න සංකක්තකය්න කය්නල්නක්න, 

 

 

18. මිනිසන සිු කර් සාමානය උෂනණත්ලය , 

1. 30 0 C  2. 40 0 C  3. 37 0 C   4. 39 0 C  

19. යහත සදහ්න ප්ර ාශ්ලලියම්න අසත්ය ල්නක්න,  

1.ආහාර දාමය  ඇති සෑම පුු  ක්ම යරිසරකේ සමුරලියමත බල යලත්ලා කගන යාමට ලැදගත් කේ.  

2. ආහාර දාමය  ඇති ජීවිකයක් විනාශ් වුලකහොත් එය ආහාර දාමකේ අකනක් පුු ක්ලට යැලැත්ම ක කරහි 

බටයායි.  

3. සුර්න ග්නනා ආහාරලට පුළුල් විවිධත්ලයක් ඇති විට එම සුර්නකේ යැලැත්ම ලඩාත් තහවුු  කේ.  

4. ආහාර දාමයක් යනු ආහාර සඳහා ජීවී්න අතර ඇති ස වබ්නධතා නිරූයණය  රන ආහාර ෛාට කිහියය  

ස වබ්නධතාලකි. 

20. යහත රූය සටහ්නලලියම්න දැක්කලන උය රණලට  ාර්ය ිළිතකලලියම්න, 

 

 

 

1.සු කේ කේගය හා සු කේ දිශ්ාල මැනීම. 2. සු කේ දිශ්ාල මැනීම හා සු කේ කේගය මැනීම. 

3.සු කේ දිශ්ාල හා ආර්ද්රතාල මැනීම.  4. ආර්ද්රතාල මැනීම හා සු කේ දිශ්ාල මැනීම.  

 

 

 

1. ක ොයර් තහඩුල හා සි්නක් තහඩුලය. 

2. සි්නක් තහඩුල හා ප්ටාසනටික්   ැබැල්ටක් . 

3. ක ොයර් තහඩු කද ක් ය.   

4. සි්නක් තහඩු කද ක් ය.  

1. ආකටෝ  සංකේදී ප්රතිකරෝධ ය  

2. ප්රතිකරෝධ ය  

3. ඇමිටරය  

4. විදුත් ක ෝෂය  

A B 
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II න ොටස 

පළමු ප්රශ්න   තුළුවව ප්රශ්න  පක ට පණක්  ිළිතුළු  සප න්   

01). (A ) යහත දක්ලා ඇත්කත් වියිත ක ෝෂ  2ක් ස වබ්නධ    වබි, සනවිචයක්, විදුලියම ය්නද ව බල්බයක් 

උයකයෝගී  රකගන ස සා ඇති අටවුමකි. 

( i ). ඇටවුම ක්රියාත්ම     විට ඔබට ටැකබන නිරීක්ෂණය කුමක් ද? 

(ii ) ඉහත ඇටවුම ස වමත සංකක්ත භාවිතකය්න අදි්නන. 

(iii) විදුලියම යරියථයක් යනු කුමක්ද ? 

 

B ) විදුලියමය ගටන ද්රලය හා විදුලියමය ගටා කනොයන ද්රලය කසොයා බැලීමට 

ස සන    ඇටවුමක් යහත දැක්කේ. 

(i ) A හා B හිඩැසට යහත සදහ්න ද්රලයලලියම්න කුමන ද්රලය තැූ  විට 

බල්බය දැල්කේ ද? 

a. වියිත ක ෝෂය   ාබ්න කූර 

b. යැ්නසල් කූර 

c. ප්ටාසනටික්  ැබැල්ට  

d. කයොලියමති්න  ැබැල්ට  

(ii) විදුලියමය ගටන ද්රලය හදු්නලන නම ලියමය්නන 

(iii) විදුලියමය කනොගටන ද්රලය හදු්නලන නම ලියමය්නන.   

(C )  

 

 

 

D )  

 

 

 

 

       ( ටකුණු 16) 

02). A). ශිෂයයකු විසි්න ෛට සා වයට කද ක් ැසසන රන ටදී.  

 A  සා වයටය- ිළදුු  යල්   ෛටය සනලල්යයක්  

 B සා වයටය - කයොකුණකි්න ටබාගත ෛටය සනලල්යයක්  

   i )     එම සා වයට කලන කලනම  දාලටට කගන එක්තරා උය රණයකි්න නිරීක්ෂණය    රන ටදී. එම 

උය රණකේ නම ලියමය්නන.  

  ii )    ිළයවි ඇසට කනොකයකනන ජිවී්න කුමන නමකි්න හඳු්නල්නක්නද? 

i). කමම රූයකය්න දැක්කලන ඉකටක්කරොනි  උයාංගය කුමක් ද ? 

ii)කමහි දිගි්න ලැඩි අග්රය කුමන නමකි්න හදු්නලයි ද? 

iii) කමහි දිගි්න අඩු අග්රය කුමන නමකි්න හදු්නලයි ද? 

ු යකේ දැක්කලන ලියමකයහි ඉ්නධනය කටස ජෛල සන ්නධ භාවිතා  රයි.  

i) ජෛල සන ්නධ යනු කුමක් ද ? 

ii )        කමම ලියමය  සඳහා කයොදා ග්නනා ජෛල සන ්නධය කුමක් ද ?  

iii )       ඔබ ද්නනා තලත් ජෛල සන ්නධ ලියමය්නන. 

iv )       කමම ලියමකයහි ලාසියක් ලියමය්නන. 
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 iii )    ජීවී්න කබදන ප්රධාන ක ොටසන ුරනකි. යහත සටහකනහි හිසනතැ්න පුරල්නන.  

ජීවී්න  

 

 

B ) යහත ු යකේ දැක්කලනුකේ හරිත ශ්ා  ආහාර නියදලන ක්රියාලලියමයට අදා  රූයයකි. එහි ක ොටුල ුර  

සුදුසු ලචන ලරහ්න ුරිත්න කතෝරා ලියමය්නන. 

 ( ඔක්සිෛ්න,  ාබ්න ඩකයොක්සයිඩ්, සූර්යාකටෝ ය, ෛටය )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ) ජීවී්න ලර්ගී රණය සදහා කදකබදු ව සුචි කයොදා ගනියි. යහත කදකබදු ව සුචිය ස වපුර්ණ  ර්නන.  

ගිරලා, ගැඩවිටා, කගෝනා ,  පුටා 

 

  යාද හතරක් ඇති       a 

.................................... 

b ............................................   ගිරලා, ගැඩවිටා,  පුටා  

 

                 ිළයායත් ඇති                                                        c……………………… 

 d .....................  e .................... ගැඩවිටා  

 

 

ක ො යාට ිළහාටු ඇති   f .................. 

 ගිරලා        පුටා     ( ටකුණු 11) 

a……. 

b……. 

c……………… 

d……. 

සුර්න  
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3) A )  යහත දැක්කලන ලග්නති හරි න ව “√ ”ටකුණ ද ලැරදි න ව  “X” ටකුණ ද ඉදිරිකේ  ඇති ලරහ්න ුර  

කයොද්නන. 

     i . ලාතය අල ාශ්කේ ඉඩක් ගනීයි .       (      ) 

     ii. උද ව ර  මහි්න විදුලියමය නියදවිය හැකිය       (      ) 

     iii. සූර්යයා ශ්ක්ති ප්රභලයක් කනොකේ.        (       ) 

      iv . ප්රකයෝෛනයට ගත හැකි ෛට ප්රතිශ්තය 0.01  කේ.                                               (      ) 

      v  දු  සූප්පු හා අත් ආලරණ ලැනි ද්රලය   සැදීමට රබර් කයොදා ග්නක්න  රබර් සුර  

     භංගුර බල නිසාය.                               (      ) 

B )    A හා B  නිලැරදිල යා  ර්නන  

  A          B  

i. ිතංලලියම්න හා උල්යත්ලලියම්න අයට ටැකබනුකේ.   කසෝඩිය ව ක්කටෝරයිඩ් 

ii. මුහුදු ෛටකේ දිය වී ඇති ටලණයකි       කයොසිට ඉ්නධන 

iii. අඟුු ලට යලතින කභෞති   ගුණය ල්නක්න    ශ්ක්තියයි. 

iv. කිවුල් දිය ිළරි ෛටාශ්යකි     භූගත ෛටය 

v.  ාර්යය කිරීක ව හැකියාල       ටපුල 

vi. යෘථිවී අභය්නතරකේ උෂනණත්ලය   හා ිළඩන           භංගුරතාලය  

කලනසන  ව නිසා නිර්මාණය කේ. 

          ( ටකුණු 11) 

4) A) ලරහ්න ුර  සයයා ඇති ලචන කයොදා හිසනතැ්න පුරල්නන.  

(උෂනණත්ලමානය, හ වබ්නකතොට, ප්රභල, ලඩදිය හා බාදිය, එ්නකඩොසනක ෝයය, නයෂනටි  , දීප්ත 

ලසනුර )                                   

i. ශ්ක්තිය සයයන දෑ ශ්ක්ති ................................................... න ව කේ. 

ii. උෂනණත්ලය මැනීම සදහා ...................................................... භාවිතා කේ. 

iii. ශ්රී ටං ාකේ, සු ං බටාගාර ඉදි ර ඇති ප්රකශශ්යකි ,................................ . 

iv. ච්නද්රයාකේ හා සුර්යයාකේ බටයෑම නිසා සාගරකේ ෛට මට්ටම ලරි්න ලර කලනස වීම, 

...................................................................... ඇතිවිම කටස හඳු්නලයි. 

v. යරමාණුලලියම්න ටබාග්නනා ........................................................ ශ්ක්තිය උයකයෝගී 

 රකගන විදුලියමය නියදලයි. 

vi. තමා විසි්න ආකටෝ ය නිකුත්  රන ලසනුර...................................................න ව කේ. 

vii. ....................................... භාවිතා  ර්නක්න ශ්රීර අභය්නතරය නිරීක්ෂණය සදහාය.  

 

B )  ාටගුණය යනු ක ටි  ාටයක් ුර , නිශ්නචිත ප්රකශශ්ය  යලතින ලාුකගෝලීය තත්ත්ලයයි . 

 ාටගුණි  තත්ත්ලලට සිදුලන අනකප්ක්ෂිත කලනසනවී ව නිසා සනලාභාවි  ආයදා ඇතිකේ. 

i.)  ාටගුණය ිළිතබද කතොරුරු  ඉදිරියත් කිරික වදී බහුටල භාවිතාලන සාධ  හතර ලියමයා 

දක්ල්නන. 

ii.)  ාටගුණි  කලනසනවී ව නිසා ඇතිලන සනලභාවි  ආයදා කද ක් සදහ්න  ර්නන. 

( ටකුණු 11) 
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5)  විවිධ දෑ   වයනය වීම නිසා ශ්බ්දය කහලත් ධ්ලනිය උයදී. 

i) ධ්ලනිය නියදලන ලසනුර කුමන නමකි්න හදු්නලයි ද ? 

ii) රිශමයානුකුට කනොලන අවිධිමත් ශ්බ්ද ක ෝෂා කටස හදු්නලයි. නාගරි  යරිසරය දී ඇකසන 

ක ෝෂා ාරී ශ්බ්ද ලර්ග කද ක් ලියමයා දක්ල්නන. 

iii) ධ්ලනිය ස වබ්නධ ප්රකයෝගි  ක්රියා ාර  වලටදී 6 

කරේණිකේ සිසු්න නිර්මාණය     උය රණයක් රූයකේ 

දැක්කේ.  

 

 

a ) ඉහත උය රණය කුමක්ද? 

b ) එම උය රණය සැදීමට ඔබ කයොදාගත් ද්රලය  කද ක් ලියමය්නන. 

c ) ඉහත නිර්මාණය    උය රණකයහි ශ්බ්දය නියදලන ආ ාරයට ශ්බ්දය නියදලන භාණ්ඩ 

කද ක් න ව  ර්නන. 

  iv )  ධ්ලනිය සදහා සංකේදී ඉ්නද්රිය කුමක් ද? 

  v )   අ්න අයට බාධා කනොලන යරිදි ගුල්න විදුලියම ය්නත්ර, ු යලාහිනී ය්නත්ර අය භාවිතා  ර්නක්න ක කසේ ද?  

( ටකුණු 11)  

6) i) යහත සදහ්න චු වබ  ලර්ගලට න ව ලියමයා දක්ල්නන. 

 

 

 

 

            a    b   c        d  

ii) ය ඩ  ැබැලියම, ිළත්තට ඇණ, තඹ   වබි,  ාසියක්, අල්කයකනත්තක්, ප්ටාසනටික්    ැබැල්ටක්, 

ඉදි ටුලක්, ලියම  ැබැල්ටක්  

ඉහත ද්රලය යහත ලගුලට සුදුසු යරිදි ඇුරටත්  ර ස වපුර්ණ  ර්නන. 

 

 චු වබ යට ආ ර්ෂණය 
ලන ද්රලය 

චු වබ යට ආ ර්ෂණය 
කනොලන ද්රලය 

1.  

2.  

3.  

4.   

 

iii) a ) යහත A හා B අලසනථා කදක ්න චු වබ  කද  ආ ර්ෂණය ලන අලසනථාල න ව  ර්නන.    

b ) එකසේ ආ ර්ෂණය විමට කහේුරල කුමක් ද? 
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iv ) චු වබ යක් සැමවිටම උුරු  -දකුණු දිශ්ාල ඔසනකසේ නිශ්නචටල ිළහිටන විට උුරු  දිශ්ාලට කයොමුවී ඇති 

ක  ලර කුමක් ද ? 

v ) චු වබ  ප්රකයෝෛනයට ග්නනා අලසනථා කද ක් සදහ්න  ර්නන. 

           ( ටකුණු 11) 

7) A )  න ද්රලයලට ප්රසාරණය අධයයනය කිරීමට කයොදා ගත් ඇටවුමක් යහත දැක්කේ. 

 

 

 

     i.    වබි පුඩුල රත් කිරීක වදී දක්නට ටැකබන නිරීක්ෂණය කුමක්ද? 

    ii) එම නිරීක්ෂණයට කහේුරල ලියමය්නන. 

B ) i. සුර්න ටබාග්නනා ආහාර ලර්ග යදන ව  ර ගනිමි්න එම සුර්න ප්රධාන  ාණ්ඩ ුරන ට කබදා 

දැක්විය හැ . එම  ාණ්ඩ ුරන ලියමයා දක්ල්නන. 

 

ii)  

  

 

 a ) ඉහත ආහාර ෛාටකේ නිෂනයාද යා  වුද? 

b)  ඉහත ආහාර ෛාටකේ පුු ක් ුරනකි්න සම්නවිත ආහාර දාමයක් ලියමය්නන. 

c ) ඉහත ආහාර දාමකේ කතලන පුු   නිකයෝෛනය  රන සත්ත්ලයා  වුු ්නද? 

d )එම ආහාර දාමකේ ය මු පුු  ට ඇුර ත් ජිවියාකේ විකශ්ේෂිත ටක්ෂණයක් දක්ල්නන. 

iii) සමහර සුර්න එ ම ආහාර ලර්ගයක් මත යමණක් යැපීම නිසා ලදවී යාක ව තර්ෛනයට ටක්කේ.කමලැනි 

සත්ත්ලයකු ලියමයා දක්ල්නන. 

C )   i) ලසර කද  ට කයර ආර වභ වී අදටත් කටොල පුරා යැතිරී යන  භයාන  ජලරසන කරෝගය කුමක්ද? 

       ii) එම කරෝගකය්න ආරක්ෂාවිමට ගත ුුර ක්රියාමාර්ගයක් ලියමය්නන. 

 

 

( ටකුණු 11) 

 

ශ්ා   

ද ඹුලා  මයිනා  

ගැරඩියා  

මීයා  



6 ශ්රේණිය - ශ්ෙවන වාර ඇගයීම 2021 

   පිළිතුරු පත්රය 

 

I  ශ් ාටස 

1) 1 

2) 3 

3) 2 

4) 4 

5) 2 

6) 1 

7) 3 

8) 4 

9) 1 

10) 4 

11) 2 

12) 3 

13) 3 

14) 1 

15) 2 

16) 1 

17) 1 

18) 3 

19) 4 

20) 2 

        ( ල.20  2 = 40 ) 

    

II ශ් ාටස  

1) (A)    

(i)  බල්බය දැල්ූ විට (ල.01) 

 (ii) නිවැරදි පිළිතුරට (ල.02) 

 (iii) විදුලි ධාරාවක් ගලායාමට සකසා ඇති පද්ධතියක් (ල.02) 

 

(B) 

 (i) වියළි කකෝෂයක කාබන් කූර, පැන්සල් කූර (ල.02) 

(ii) විදුත් සන්නායක (ල.01) 

(iii)  විදුත් පවාවාරක (ල.01) 

(C) 

(i) ආකලෝක විකමෝචක ඩකයෝඩය (LED) (ල.01) 

(ii)  ධන අග්රය (ල.01) 

(iii) සෘණ අග්රය (ල.01) 



(D)  

(i) ඉන්ධනයක් කලස භාවිතා කළ හැකි ශාක හා සත්ත්ව ද්රවය (ල.01) 

(ii) ලී කුඩු කහෝ දහයියා (ල.01) 

(iii) දර, කපාල්කටු අඟුරු, පිදුරු කහෝ නිවැරදි පිළිතුරක් (ල.01) 

(iv) වියදම අඩුවීම (ල.01)       (මුළු ලකුණු 16) 

 

2) (A) (i) සංයුක්ත අන්වීක්ෂය (ආකලෝක අන්වීක්ෂය) (ල.02) 

  (ii) ක්ුද්ර ීවවීන් (ල.01) 

(iii) ශාක, සතුන්, ක්ුද්රීවවීන් (ල.03) 

(B) a- සූර්ය ශක්තිය 

b- ඔක්ිජන් 

c- කාබන්ඩකයාක්සයි් 

   d- ජලය    (ල.02) 

 (C) a- පාද හතරක් නැති  

b- කගෝනා 

c -පියාපත් නැති 

d-e-  ගිරවා, කපුටා 

   f- කකාළපාට පිහාටු නැති     (ල.
1

2
  × 6 = 3)    (මුළු ලකුණු 11) 

3)  

A.  

(i)  

(ii)  

(iii)  

(iv)  

(v)  (ල.05)  

 

B.  

  A         B  

i. ළිංවලින් හා උල්පත්වලින් අපට ලැකබනුකේ    කසෝඩියම් ක්කලෝරයි් 

ii. මුහුදු ජලකේ දිය වී ඇති ලවණයකි       කපාිල ඉන්ධන 

iii. අඟුරුවල පවතින කභෞතික  ගුණය වන්කන්    ශක්තියයි. 

iv. කිවුල් දිය පිවා ජලාශයකි     භූගත ජලය 

v. කාර්යය කිරීකම් හැකියාව      කලපුව 

vi. පෘථිවී අභයන්තරකේ උෂණණත්වය   හා පිඩන           භංගුරතාවය  

කවනසණකම් නිසා නිර්මාණය කේ.   ( ල.06)   

 (මුළු ලකුණු 11) 



 

4.  

A.  

(i) ශක්ති ප්රභව 

(ii) උෂණණත්වමානය 

(iii) හම්බන්කතාට 

(iv) වඩදිය හා බාදිය 

(v) නයෂණික 

(vi) දීප්ත වසණතු 

(vii) එන්කඩාසණකකෝපය  (ල.07) 

 

B.  

(i)  වර්ෂාපතනය 

උෂණණත්වය 

ආර්ද්රතාව 

සුළකේ කේගය හා දිශාව  (ල.02) 

 

(ii) සුළි සුළං, ගංවතුර, නියඟය, නායයාම   (ල.02)    (මුළු ලකුණු 11) 

 

5.  

(i) ධ්වනි ප්රභව  (ල.01) 

(ii) නිවැරදි පිළිතුරට (ල.02) 

(iii)  

a) ින් වීණාව  (ල.01) 

b) ිහින් කම්ි/ කුඩා ින් එකක්/ ඇණ කිහිපයක්/ තුනී ලෑලි කෑල්ලක්   (ල.02) 

c) නිවැරදි පිළිතුරට  (ල.02) 

(iv) කණ  (ල.01) 

(v) නිවැරදි පිළිතුරට  (ල.02)       (මුළු ලකුණු 11) 

 

 

6.  

(i) a = ඛුරප චුම්බක 

 b = දණ්ඩ චුම්බක 

 c = u හැඩැති චුම්බක 

 d = වලයාකාර චුම්බක    (ල.02) 

 



 

 

 

(ii)    

චුම්බකයට ආකර්ෂණය 
වන ද්රවය 

චුම්බකයට ආකර්ෂණය 
කනාවන ද්රවය 

1. යකඩ කැබලි පිත්තල ඇණ 

2. කාිය ප්ලාසණික් කැබැල්ල 

3. ඇල්කපකනත්ත ලී කැබැල්ල 

4. ඉඳිකටුව තඹ කම්ි 
            (ල.04) 

(iii)  

a) B 

b) විජාතීය ධ්රැව නිසා    (ල.02) 

(iv) උත්තර ධ්රැවය (ල.01) 

(v)  නිවැරදි පිළිතුරට (ල.02) 

(මුළු ලකුණු 11) 

 

 

7.  

A.  

(i)  කම්ි පුඩුව තුළින් වීදුරු කබෝලය ගමන් කිරීම  (ල.01) 

(ii)  කම්ි පුඩුව ප්රසාරණය වීම  (ල.01) 

 

B.  

(i) (a)   ශාක භක්ෂක 

 (b)  මාංශ භක්ෂක  

 (c)  සර්ව භක්ෂක (ල.03) 

(ii) (a) ශාක 

 (b)  ශාක     මීයා         ගැරඬියා 

 (c)  ගැරඬියා 

 (d)   ආහාර නිෂණපාදනය කිරීමට (ල.02) 

(iii)  පැන්ඩා (ල.01) 

 

C.  

(i) කකාවි් 19 (ල.01) 

(ii) කසෞඛ්යාරක් ත පිළිකවත් අනුගමනය කිරීම, එන්නත් ලබා ගැනීම, මුඛ් ආවරණ පැළඳීම  (ල.02) 

(මුළු ලකුණු 11) 


