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jeo.;a (

• m<uq fldgi i|yd fuu m;%fha u ms<s;=re imhkak' fojk fldgi i|yd fjku lvodishl ms<s;=re imhd
m<uq fldgi Wäka isák fia wuqKkak' fojk fldgfia m<uq m%Yakh wksjd¾h jk w;r b;sß m%Yakj,ska
4 la iuÕ uq¿ m%Yak 5 lg ms<s;=re imhkak'

l wxl 01 isg 15 olajd m%Yakj, ksjerÈ ms<s;=r háka brla w¢kak'

^1& Yla;sh uksk tallh jkafka"

(i) cq,a (J) (ii) weïmsh¾ (A) (iii) óg¾ (m) (iv) fjda,aÜ (V)

^2& legfmda,hla Ndú;fha § isÿ jk Yla;s mßKdukh f;darkak'

(i) úNj Yla;sh Õ ridhksl Yla;sh (ii) pd,l Yla;sh Õ úNj Yla;sh

(iii) ridhksl Yla;sh Õ úNj Yla;sh (iv) úNj Yla;sh Õ pd,l Yla;sh

^3& rEmfha ±lafjk wegjqug wod< ls%hdldrlfuka

;yjqre l< yelafla l=ula o@

(i) lïmk uÕska èjksh WmÈk nj h'

(ii) >Kagdirdj uÕska èjksh jeä l< yels nj h'

(iii) ysia wjldY ^ßla;& ;=< Yío fkd wefik nj h'

(iv) >Kagd ird ;=< jqjo iSkq ls%hdlrk nj h'

^4& fi!r.%y uKav,fha iQ¾hhdf.a isg

(i) m<uq jeks .%yf,dalh mDÓúhhs' (ii) fojk .%yf,dalh mDÓúhhs'

(iii) ;=ka jeks .%yf,dalh mD:súhhs' (iv) y;r jeks .%yf,dalh mD:súhhs'

^5& mdÓú f.da,fha id.r msysgd we;af;a"

(i) lfndf,ys h' (ii) m%djrKfhys h' (iii) msg; yrfhys h' (iv) we;=<; yrfhys h'

^6& YS% ,xldj wh;a jk N+ ;eáh l=ula o@

(i) wms%ldkq N+ ;eáh (ii) ´iafÜ%,shka bkaÈhka N+ ;eáh

(iii) meismsla N+ ;eáh (iv) ms,smSk N+ ;eáh

^7& wdf,dal wkaùlaIhl Wmfkf;a iy wjfkf;a my; w.hka igyka lr ;snqKs' x 10 iy x 25' fuys"

(i) úYd,k n,h 10 ls' (ii) úfNaok n,h 250 ls'

(iii) úYd,k n,h 250 ls' (iv) úfNaok n,h 25ls'
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^8& ixhqla; wdf,dal wkaùlaIhla Ndú;fha §" wkq.ukh lrkq ,nk mshjr 3la my; ±lafõ'

(A) lodj wkaúlaIfha fõÈldj u; /|ùu

(B) o< iSre udrej u.ska ueÈ n, fyda wên, wjfk; iSre udre lsÍu'

(C) o< iSre udrej u.ska wjn, wjfk; my;a lsÍu'

l by; mshjr ksjerÈ wkqms<sfj<g ±lafjk ms<s;=r f;darkak'

(i) A, B, C h' (ii) C, A, B h' (iii) B, C, A h' (iv) A, C, B h'

^9& èjksh iïnkaO m%ldY ;=kla my; ±lafõ'

(A) .sgdrh ;;a lïmkfhka èjksh Wmojk NdKavhls'

(B) c,h ;=< èjksfha fõ.h jd;h ;=< èjksfha fõ.hg jvd wvq h'

(C) èjksh WmÈkafka lïmkhla u.sks'

l by; mshjr ksjerÈ wkqms<sfj<g ±lafjk ms<s;=r f;darkak'

(i) A  yd C muKs' (ii) A  yd B muKs' (iii) B  yd C muKs' (iv) A, B, C ish,a,u

^10& Yajik moaO;shg wh;a wjhjh l=ula o@

(i) wkakfi%da;h' (ii) Yajdikd,h (iii) wdudYh (iv) l=vd wka;%h

^11& mDÓú mDIagfha isg jvd;a u ÿßka we;af;a"

(i) uOH f.da,hhs' (ii) mßj¾;S f.da,hhs' (iii) ia:r f.da,hhs' (iv) ;dm f.da,hhs'

^12& Ydl m;%j, ksmofjk wdydr mßjykh lrk mglh jkafka"

(i) ffY,uh (ii) maf,dahuh (iii) ndyslh (iv) uÊcdj

^13& jhska lrk fi,a,ï ldrhl Yla;sh .nvd jkafka"

(i) pd,l Yla;sh f,i h' (ii) pqïnl Yla;sh f,ih'

(iii) úNj Yla;sh f,i h' (iv) úoHq;a Yla;sh f,ih'

^14& ;d;aúl m%;sìïnhl ,laIKhla jkafka"

(i) m%;sìïnh ;srhlg .; yels ùuhs' (ii) m%;sìïnh ;srhlg .; fkdyels ùuhs'

(iii) m%;sìïnh jia;=fõ Wig iudk ùuhs' (iv) m%;sìïnh jia;=fõ Wig jeä ùuhs'

^15& jdhq ¥IKh wju lsÍu i|yd .; yels ls%hdud¾.hla fkdjkafka"

(i) fmdis, bkaOk oykhhs'

(ii) jkdka;r wdrlaId lsÍuhs'

(iii) l=Kq li, ms<siaiSu fjkqjg m%;splS%lrKh lsÍuhs'

(iv) r: jdyk tkaðka ukdj iqir lsÍuhs'

g 16 isg 20 olajd § we;s m%ldY yß kï 3 ,l=K o jerÈ kï x ,l=K o jryka ;=< fhdokak'

^16& yeu úg u Pdhdj ;=< Wm Pdhdj we;s fõ' ^      &

^17& nyqrEfmalaIh ;ekSug wjYh jkafka ;, o¾mK má folls' ^      &

^18& iEu úg u ;, o¾mKhlska iEfok m%;sìïn Wvql=re fõ' ^      &

^19& .%iksldj wdydr ud¾.hg;a" iajik ud¾.hg;a fmdÿ l=àrhls' ^      &

^20& kdia l=àr ;=< § wdYajdi jd;hg f;;ukh tla lsÍu isÿfõ' ^      &

uq¿ ,l=Kq ^2 x 20 } 40&
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II fldgi

^01& Tn we.hSula f,i wkaùlaI Ndú;h mdvu weiqßka ls%hdldrlula ie,iqï lrkakg we;' ta i|yd ùÿre
n,anhla" c,h" uqød ;eîug wjYH øjH Tng imhd ;snqfKa kï"

(i) fm<fmdf;a wl=re úYd, lr ne,Su i|yd Tn WmlrKhla idok wdldrh fláfhka ,shkak'
^,l=Kq 2&

(ii) Tn iE¥ WmlrKhla we;s l=vd foa úYd, ù fmkSug fya;= jk úfYaI ,laIKh l=ula o@
^,l=Kq 2&

(iii) l=vd foa úYd, lr ne,Sug Tfí úoHd.drfha Ndú; jk WmlrK 2la i|yka lrkak' ^,l=Kq 2&

(iv) ñksia wefia úfNaokh fldmuK o@ ^,l=Kq 1&

(v) (a) ir, wkaùlaIh  ye¢kafjk fjk;a kula ,shkak' ^,l=Kq 1&

(b) tÈfkod Ôú;fha § ir, wkaùlaIh Ndú; lrk wjia:djla i|yka lrkak' ^,l=Kq 1&

(vi) ixhq;a; wdf,dal wkaùlaIfha my; fldgiaj, ld¾hhla ne.ska ,shkak'

(a) fõÈldj ^,l=Kq 1&

(b) m%dÖrh ^,l=Kq 1&

(vii) ixhqla; wdf,dal wkaùlaIh Ndú;fha § weig ióm yd ÿßka msysgk ldp wkqms,sfj<ska kï lrkak'
^,l=Kq 2&

(viii) ffjri ksÍlaIKh i|yd fhdod .; yels WmlrKh l=ula o@ ^,l=Kq 2&

(ix) ixhqla; wdf,dal wkaùlaIh Ndú;fha § ie,ls,su;a úh hq;= lreKla ,shkak' ^,l=Kq 1&

^02& f;a fldamamhla iE§u i`oyd or ,smla Ndú; lr c,h WKq lr .kakd ,§'

(A) (i) orj, wvx.= Yla;s wdldrh l=ula o@ ^,l=Kq 1&

(ii) or Ndú;fha § isÿ jQ Yla;s mßj¾;kh ,shkak' ^,l=Kq 1&

(iii) ;dm Yla;sh ,nd §fuka jia;=jl isÿ l< yels fjkialï folla ,shkak' ^,l=Kq 2&

(B) (i) mDÓúh fj; iQ¾hhdf.ka ,efnk Yla;s wdldr fol ,shkak' ^,l=Kq 2&

(ii) tu Yla;sh m%fhdackhg .ekSug ilid we;s WmlrKhla kï lrkak' ^,l=Kq 1&

(iii) Ydl iQ¾hh Yla;sh m%fhdackhg .kakd ls%hdj,sh l=ula o@ ^,l=Kq 1&

(C) (i) l=vd ysia ùÿre fnda;,l lgg ne¨khla iú lr" fnda;,h WKq c, n÷kl .s,a jQ úg" ne¨khg
l=ula isÿfõ o@ ^,l=Kq 1&

(ii) by; ksÍlaIKhg fya;=j meyeÈ,s lrkak' ^,l=Kq 1&

(iii) ;dmc Yla;sh ksid isÿjk iajdNdúl ls%hdj,shla ,shkak' ^,l=Kq 1&
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^03& YsIHfhl= rEmfha mßÈ WmlrK wgjd úÿ,s mkaou ±,a jQ úg" ;srh u; Pdhdj yd WmPdhdj meyeÈ,s j fmKqks'

(i) by; ksÍlaIKh ,eîug ùÿrej yd fnda,h i;= úh hq;= .=Kdx. wkqms<sfj<ska ,shkak' ^,l=Kq 2&

(ii) úÿ,s mkaou yd fnda,h w;r ÿr jeä lsÍfï § Wm Pdhdjg isÿ jkafka l=ula o@ ^,l=Kq 2&

(iii) Pdhd fyj;a fijKe,s Ndú; jk wjia:d 02la ,shkak' ^,l=Kq 2&

(iv) zzwdf,dal mrdj¾;khZZ hkak meyeÈ,s lrkak' ^,l=Kq 1&

(v) ;, o¾mKhla ;=<ska fmfkk m%;sìïnfha ju ol=Kq udre ù fmkSu flfia  y÷kajhs o@ ^,l=Kq 1&

(vi) my; wjia:dj,§ Ndú; jk o¾mK j¾.h ,shkak'

(a) oka; ffjoHjre frda.Skaf.a o;a mÍlaId lsÍu'

(b) jdykj, me;s lKaKdä Ndú;h

(c) mÍlaIhla ks¾udKh lsÍu' ^,l=Kq 3&

^04& ñksidf.a wdydr Ô¾K moaO;sfha f¾Çh igykla rEmfha ±lafõ'

(A) (i) tys  A , B, C, D fldgia kï lrkak'
^,l=Kq 2&

(ii) wdydrh hdka;s%l Ô¾Khg ,la jk ia:dkhla
kï lrkak' ^,l=Kq 1&

(iii) wdydr Ô¾Kh moaO;sfha my; ld¾hhka isÿjk
wjhj ,shkak'

(a) wdydrfha Ô¾K M, wjfYdaIKh
^,l=Kq 1&

(b) c,h wjfYdaIKh ^,l=Kq 1&

(B) (i) Ydlhl we;s moaO;s 02la kï lrkak' ^,l=Kq 2&

(ii) ta tla tla moaO;shlg wh;a wjhj 1 ne.skaa ,shkak' ^,l=Kq 2&

(iii) Ydl l|l yria lvla wkaùlaIfhka ksÍlaIKh lsÍu i|yd f;dard .; yels Ydl 2la
kï lrkak' ^,l=Kq 2&

ùÿre ;yvqj

;srh

B C
D



^05& ±kg fidhdf.k we;s mßÈ Ôjfha meje;aug iqÿiqu mßirh we;s .%yf,dalh mDÓúhhs' mDÓúfha wNHka;r
jHqyh fmkajk rEmhla my; ±lafõ'

= (i) fuys A, B, C, D ia:r wkqms<sfj<ska kï lrkak' ^,l=Kq 2&

(ii) fï w;ßka ñksidg fnfyúka m%fhdackj;a jk øjH
wvx.= ia:rh l=ula o@ ^,l=Kq 1&

(iii) mDÓúfha wNHka;r iajNdjh ms<sn| f;dr;=re ,nd.;
yels l%uhla ,shkak' ^,l=Kq 2&

(iv) mDÓúfha we;=<;u ia:rfha nyq,j wvx.= f,day 2la
kï lrkak' ^,l=Kq 2&

(v) N+ lïmk udkhlska flfrk ld¾hh l=ula o@    ^,l=Kq 1&

(vi) YS% ,xldfõ N+ lïmk udkhla msysgqjd we;af;a l=uk
m%foaYfha o@ ^,l=Kq 1&

(vii) N+ ;eáj, p,k ksid we;s úh yels ydks lr isÿùï 2la ,shkak'
^,l=Kq 2&

^06& mDÓúh jgd jdhqfjka msÍ we;s ia:rh jdhqf.da,hhs' fuh ia:r lsysmhlg fnod we;'

= (i) jdhqf.da,h ia:rj,g fn§fï § mokï lr.;a idOl 02la ,shkak' ^,l=Kq 2&

(ii) mßj¾;S f.da,fhys nyq,j u we;s jdhq j¾.h ,shd tys m%;sY;h igyka lrkak' ^,l=Kq 2&

(iii) jdhq f.da,fha ia:r weiqßka my; j.=j mqrjkak'

^,l=Kq 5&

(iv) jd;fha nr ksid mDÓúh u; we;s ish¨ foa flfrys ls%hd;aul jk f;rmqu y÷kajk ku l=ula o@
^,l=Kq 1&

(v) ld,.=Ksl lghq;=j,§ th ukskq ,nk tallh l=ula o@ ^,l=Kq 1&

5

A
B

C

D

wod< jk ia:rh

1' ´fidaka ia:rh msysgd we;' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2' WIaK;ajfhka wvq u ia:rhhs' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

3' WIaK;ajh jeäu ia:rhhs' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4' jeä u jdhq m%udKhla wvx.= fõ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

5' ;=kSu jdhq ia:rh fõ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,laIKh

jhU m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j

7 fY%aKsh                                                           úoHdj
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^07& wjYH;dj wkqj úúO yevfha o¾mK Ndú; lrkq ,nhs'

= (i) m%Odk jl% o¾mK j¾. 2 kï lrkak' ^,l=Kq 2&

(ii) wdf,dal loïnhla hkq l=ula o@ ^,l=Kq 1&

(iii) wdf,dal loïn j¾. 3 kï lr" tajd ksrEmKh lr lsrK igyka 3 w¢kak' ^,l=Kq 3&

(iv) rEmfha ±lafjkafka Tn úiska lrk ,o ls%hdldrluls'

(a) bá mkaou o¾mKfhka bj;g f.k hk úg" ;srh u; m%;sìïnfha isÿjk fjkia ùï 02la i|yka
lrkak' ^,l=Kq 2&

(b) by; ls%hdldrlfï § Ndú; l< jl% o¾mK j¾.h l=ula o@ ^,l=Kq 1&

(v) úoHd.drh ;=< jl% o¾mK ms<sn| wOHhkfha § jl% o¾mK fjkqjg fhod .; yels fjk;a WmlrKhla
,shkak' ^,l=Kq 2&



ish¨u ysñlï weúßKs $ All Rights Reserved

  úoHdj ms<s;=re m;%h

I fldgi

(1) - (i)

(2) - (iv)

(3) - (iii)

(4) - (iii)

(5) - (i)

(6) - (ii)

(7) - (iii)

(8) - (ii)

(9) - (i)

(10) - (ii)

(11) - (iv)

(12) - (ii)

(13) - (iii)

(14) - (i)

(15) - (i)

II fldgi

1

^01& (i) idok ksjerÈ wdldrhg ^,l=Kq 2&

(ii) msg;g fkrd .sh ljdldr mDIaÀh iajNdjh $ fyda .e<fmk ms<s;=rlg ^,l=Kq 2&

(iii) wdf,dal wkaùlaIh $ ir, wkaùlaIh $ W;a;, ldph $ úYd,l ldph $ w;a ldp

       ^follg ,l=Kq 2&

(iv) 0.1 mm  muKs' ^,l=Kq 1&

(v) (a) w;a ldph ^,l=Kq 1&

(b) .e<fmk ksjerÈ ms<s;=rlg ^,l=Kq 1&

(vi) (a) kso¾Ylh iys; lodj ;ekam;a lr ;nd .ekSu' ^,l=Kq 1&

(b) kso¾Ylh fj; <Õd jk wdf,dal m%udKh md,kh lsÍuhs' ^,l=Kq 1&

(vii) Wmfk;" wjfk; ^,l=Kq 2&

(viii)bf,lafg%dak wkaùlaIh ^,l=Kq 2&

(ix)  .e<fmk ksjerÈ ms<s;=rlg ^,l=Kq 1&

^uq¿ ,l=Kq 16&^uq¿ ,l=Kq 16&^uq¿ ,l=Kq 16&^uq¿ ,l=Kq 16&^uq¿ ,l=Kq 16&

^02& (A) (i) ridhksl Yla;sh ^,l=Kq 1&

(ii) ridhksl Yla;sh  Õ ;dmc Yla;sh ^,l=Kq 1&

(iii) .e<fmk ksjerÈ ms<s;=rlg ^,l=Kq 2&

(B) (i) ;dm $ wdf,dal Yla;sh ^,l=Kq 2&

(ii) iQ¾h fldaI" iq¾h W÷k  jeks ms<s;=rlg ^,l=Kq 1&

(iii) m%Ndixiaf,aIKh ^,l=Kq 1&

(C) (i) ne¨kh msïîu ^,l=Kq 1&

(ii) ;dmh i;= Yla;sh u.ska n÷k ;=< we;s jQ jd;fha mßudj jeä ùu ^,l=Kq 1&

(iii) iq<x we;s ùu" c, pl%h jeks ms<s;=rlg ^,l=Kq 1&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&

(16) - x

(17) - x

(18) - 3

(19) - 3

(20) - 3

 ksjerÈ ms<s;=rlg ,l=Kq 2 ne.ska uq¿ ,l=Kq  I m;%h i|yd 2 x 20 } 40&

Answer
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^03& (i) ùÿrej - mdroDYH úh hq;= h' fnda,h- mdrdkaO úh hq;=h' ^,l=Kq 2&

(ii) l%ufhka fkdfmkS hEu ^,l=Kq 2&

(iii) ysre ;eáh Ndú;h úúO ks¾udK ks¾udKd;aul m%ix. ^,l=Kq 2&

(iv) wdf,dal lsrK hï mDIaghl m;s; ùfuka miq tu udOHh Tiafia

wdmiq yeÍ .uka lsÍu $ fyda .e<fmk ms<s;=rlg ^,l=Kq 1&

(v) md¾Yaúl wmj¾;kh ^,l=Kq 1&

(vi) (a) wj;, o¾mK ^,l=Kq 1&

(b) W;a;, o¾mK ^,l=Kq 1&

(c) ;, o¾mK ^,l=Kq 1&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&

^04& (i) A - wlaudj B - ms;a;dYh

C - wdudYh D- w.akHdih

01la i|yd 00 02la i|yd 00

03la i|yd 01 04la i|yd ^,l=Kq 2&

(ii) uqLh $ wdudYh ^,l=Kq 1&

(iii) a  -  laIqødka;%h

b  -  uydka;%h ^,l=Kq 2&

(iv) m%frday moaO;sh $ uQ, moaO;sh ^,l=Kq 2&

(v) ksjerÈ ms<s;=rg ^,l=Kq 2&

(vi) l=mamfïkshd jeks ms<s;=rlg ^,l=Kq 2&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&

^05& (i) A - lfnd, B - m%djrKh

C - msg; yrh D - we;=<; yrh ^,l=Kq 2&

(ii) A - lfnd, ^,l=Kq 1&

(iii) N+ lïmd ms<sn| wOHhkfhka

.sks l÷ msmsÍïj, § fmdf<dj u;= msgg tk mdIdK len,s wOHhkfhka ^tllg ,l=Kq 2&

(iv) hlv ^whka& ksl,a ^,l=Kq 2&

(v) iajhxlS%hj N+ lïmk ;rx. igyka lr .ekSu ^,l=Kq 1&

(vi) m,af,lef,a ^,l=Kq 1&

(vii) N=ñ lïmd $ iqkdñ $ .ssks l÷ jeks ms<s;=rlg ^,l=Kq 2&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&

^06& (i) jdhqf.da,fha úúO uÜgïj, WIaK;ajh fjkia ùu $ mSvkh fjkia ùu' ^,l=Kq 2&

(ii) khsg%cka 78] fyda .e<fmk wdikak w.hlg ^,l=Kq 2&

(iii) 1' ia;r f.da,h 2'  uOH f.da,h 3' ;dm f.da,h

4'  mßj¾;S f.da,h 5' nys¾ f.da,h ^,l=Kq 5&

(iv) jdhq mSvkh ^,l=Kq 1&

(v) ñ,snd¾ $ ;dr ^,l=Kq 1&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&
^07& (i) W;a;, $ wj;, ^,l=Kq 2&

(ii) wdf,dal lsrK iuQyhla ^,l=Kq 1&
(iii) wmidÍ     iudka;r      wNsidÍ

^,l=Kq 3&
(iv) (a) m%;sìïNh l=vd ùu

o¾mKh foig <x ùu ^,l=Kq 1&
(b) wj;, o¾mKh ^,l=Kq 1&

(v) Trf,daiq ;eáhla fyda .e<fmk ms<s;=rlg ^,l=Kq 2&

^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&^uq¿ ,l=Kq 11&

Answer

>
>>>

>
>
>
>

>>
>



01' my; i|yka Ydl w;ßka wmqIam Ydlhla jkafka l=ula o@

^1& boao ^2& fldia ^3& ie,aùkshd ^4& lgfrd¿

02' j¾Ol m%ckkh i|yd yev .eiqKq uq,a mj;sk Ydl ldKavh jkafka"

^1& kq." lsr," nq,;a ^2& fldia" fo,a" lrmsxpd

^3& jegflhshd" n;," ksÈl=ïnd ^4& fo,a" fn,s" lrmsxpd

03' mrd.kfhka miq M,hla njg m;ajkafka mqIamfha l=uk fldgi o@

^1& äunfldaIh ^2& äïnh ^3& l,xlh ^4& mrd.h

04' tal îc m;%S Ydl muKla we;=<;a ms<s;=r f;darkak'

^1& ù" lv," uqx ^2& fmd,a" nvbßÕ=" ù

^3& rglcq" ù" fmd,a ^4& fldia" fmd,a" fo,a

05' ir, fldaIfha Ok ̂ ¬& w.%h jkafka"

^1& fldm¾ ;yvqj ^2& ldnka l+r ^3& iskala ;yvqj ^4& Bhï ;yvqj

06' c,fha fyd¢ka Èhjk øjH wvx.= ms<s;=r jkafka"

^1& .aÆfldaia" ks,al=vq" fldkaäia ^2& iSks" ̈ Kq" bá

^3& ¨Kq" lmqre fnda," wdmam fidavd ^4& wdmam fidavd" úkdlsß" fldkaäia

07' ÿ¾j, l|la iys; Ydlhla fkdjkafka"

^1& .ïñßia ^2& nq,;a ^3& fmar ^4& oU,

08' Yajik udOHh jYfhka c,h Ndú; fkdlrk i;a;ajhd jkafka"

^1& fl,j,a,d ^2& ;s,dmshd ^3& Èh khd ^4& fudard

09' úoHd.drfha mj;sk pH lvodisj, j¾Kh"

^1& ks,a ^2& r;= ^3& ly ^4& ;eô,s

10' jdyk tkaðu wêl f,i r;aùu md,kh i|yd c,h Ndú; lrkafka c,h i;= l=uk .=Kdx.h ksid o@

^1& ødjl .=Kh ^2& isis,k ldrl .=Kh

^3& iafkayl .=Kh ^4& by; ish,a,u

1

ku$úNd. wxlh (-- '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ld,h ( meh 02hs'

KOg; gjpg;GupikAilaJ
ish¨u ysñlï weúßKs

All Rights Reserved

úoHdj

l ish¨u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'

l jvd;a .e<fmk ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak'

I fldgi

    w¾O jd¾Isl mÍlaIKh 
7 fY%aKsh



2

11' jhska lrk Trf,daiqjla l%shd;aul ùfï § isÿjk Yla;s mßKdukh jkafka"

^1& úoHq;a Yla;sh Õ pd,l Yla;sh ^2& pd,l Yla;sh Õ úNj Yla;sh

^3& úNj Yla;sh Õ pd,l Yla;sh ^4& ridhksl Yla;sh Õ úoHq;a Yla;sh

12' ùÿre fnda;,hg ne¨khla iúlr fnda;,h

WKqiqï c,h ;=< .s,ajk ,§' fuys ne¨kh msïîug

m%Odk;u fya;=j jkafka"

^1& fnda;,h m%idrKh ùu'

^2& c,h m%idrKh ùu'

^3& jd;h m%idrKh ùu'

^4& by; ish,a,u

13' ;, o¾mKhla bÈßfha ;nd we;s jia;=jla yd tys m%;sìïnh ksjerÈj olajd we;s ms<s;=r f;darkak'

^1& ^2&

^3& ^4&

14' ;;a lïmkh ùfuka y~ ksmojk NdKavhls'

^1& ngk,dj ^2& fydrKEj ^3& is;drh ^4& ;í,dj

15' oka; ffjoHjrhdg o;a mÍËd lsÍu i|yd jvd;a iqÿiq o¾mk j¾.h jkafka"

^1& wj;, o¾mkh ^2& W;a;, o¾mkh ^3& ;, o¾mkh ^4& by; ish,a,u

16' .il we;s f.ähla i;=j mj;sk Yla;sh jkafka"

^1& úNj Yla;shhs' ^2& pd,l Yla;shhs' ^3& ridhksl Yla;shhs' ^4& ;dmc Yla;shhs'

17' Pdhd we;sùu ms<sn|j wdo¾Ykh flfrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ' ta ms<sn|j § we;s m%ldY w;ßka wi;H

m%ldYh f;darkak'

^1& fnda,h ;=<ska wdf,dalh .uka fkdlsÍu ksid Pdhdj we;s fõ'

^2& fnda,h yd úÿ,s mkaou b;d wdikakj we;s úg Pdhdj meyeÈ,s ke;'

^3& Wm Pdhdj we;s jkafka úÿ,s mkaou fnda,fhka wE;a lrk úghs'

^4& úÿ,s mkaou fnda,fhka wE;alrk úg Wm Pdhdj ke;sù hhs'



3

18' kso¾Ylh fj; <Õd jk wdf,dal m%udKh md,kh lrkafka wkaùËfha l=uk fldgi uÕska o@

^1& Wmfk; ^2& fõÈldj ^3& wjfk; ^4& m%dùrh

19' ;, o¾mKhla bÈßfha ±,ajQ bámkaoula ;nd we;' tuÕska

we;sjk m%;sìïnfha ,ËK jkafka"

^1& Wvl=rehs" ;d;aúlhs" jia;=fõ m%udKhg iudkhs'

^2& hál=rehs" w;d;aúlhs" jia;=fõ m%udKhg iudkhs'

^3& Wvql=rehs" w;d;aúlhs" jia;=fõ m%udKhg iudkhs'

^4& Wvql=rehs" w;d;aúlhs" jia;=jg jvd l=vdhs'

20' iQ¾hhdf.a isg ydkslr úlrK mDÓúh u;g meñKSu j<lajk jdhqj jkafka"

^1& khsg%cka ^2& Tlaiscka

^3& ´fidaka ^4& ldnkavfhdlaihsâ

II fldgi

l m<uq m%Yakhg wksjd¾hfhka ms<s;=r imhkak' b;sß m%Yak 06ka Tn leu;s ´kEu m%Yak y;rla f;dardf.k

m%Yak mylg muKla ms<s;=re imhkak'

1 '1 '1 '1 '1 ' (A) isiqka msßila fË;% pdßldjl § y÷kd.;a Ydl yd i;a;aj úfYaI lsysmhla my; ,ehsia;=fõisiqka msßila fË;% pdßldjl § y÷kd.;a Ydl yd i;a;aj úfYaI lsysmhla my; ,ehsia;=fõisiqka msßila fË;% pdßldjl § y÷kd.;a Ydl yd i;a;aj úfYaI lsysmhla my; ,ehsia;=fõisiqka msßila fË;% pdßldjl § y÷kd.;a Ydl yd i;a;aj úfYaI lsysmhla my; ,ehsia;=fõisiqka msßila fË;% pdßldjl § y÷kd.;a Ydl yd i;a;aj úfYaI lsysmhla my; ,ehsia;=fõ

±lafõ'±lafõ'±lafõ'±lafõ'±lafõ'

fmd,a" wU" flfi,a" fíÿre" rïfm" ksÈl=ïnd" uvq"

;Kfld<fm;a;d" .erçhd" iuk,hd" f,akd" .evú,d

^i& by; ,ehsia;=fõ wvx.= Ydl j¾. l< yels m%Odk wdldr fol kï lrkak'

^ii& ,ehsia;=fõ wvx.= my; ,ËK ork Ydl i|yd ksoiqkla neÕska ,shkak'

(a) lhsre uq,a

(b) uQ,.eá;s

(c) N+.; l|ka

^iii& fmd,a yd wU hk Ydlj, uQ, moaO;s w;r mj;akd m%Odk fjki l=ula o@

(B) ^i& ,ehsia;=fõ we;=<;a i;=ka wh;ajk m%Odk ldKav fol kï lrkak'

^ii& by; ldKav folg fjka lsÍug Wmfhda.S lr.;a ,ËKh l=ula o@

(C) mßirfha j¾Kh iuÕ YÍr j¾Kh .,md.ekSfï wkqj¾;kh ksid i;=kag jdis w;ajk wjia:d mj;S'

^i& fuu wkqj¾;kh ye¢kaùug fhdok úoHd;aul moh l=ula o@

^ii& tu.ska i;=kag ie,fik tla jdishla ,shkak'

^iii& fmd,a" wU" kq." ksÈl=ïnd" uvq hk Ydl fofnÿï iqÑhla u.ska j¾. lr olajkak'



4

2 '2 '2 '2 '2 ' (A) iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ms<sn|j isÿl< l%shdldrlul § hál=re l< ùÿrejla u; ;nd we;siaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ms<sn|j isÿl< l%shdldrlul § hál=re l< ùÿrejla u; ;nd we;siaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ms<sn|j isÿl< l%shdldrlul § hál=re l< ùÿrejla u; ;nd we;siaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ms<sn|j isÿl< l%shdldrlul § hál=re l< ùÿrejla u; ;nd we;siaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ms<sn|j isÿl< l%shdldrlul § hál=re l< ùÿrejla u; ;nd we;s

fv%daùka mska tlla wdOdrfhka fmd,s;ska mg,hlska msßuosk ,o îu nghla iu;=,s;j ;nd we;sfv%daùka mska tlla wdOdrfhka fmd,s;ska mg,hlska msßuosk ,o îu nghla iu;=,s;j ;nd we;sfv%daùka mska tlla wdOdrfhka fmd,s;ska mg,hlska msßuosk ,o îu nghla iu;=,s;j ;nd we;sfv%daùka mska tlla wdOdrfhka fmd,s;ska mg,hlska msßuosk ,o îu nghla iu;=,s;j ;nd we;sfv%daùka mska tlla wdOdrfhka fmd,s;ska mg,hlska msßuosk ,o îu nghla iu;=,s;j ;nd we;s

wdldrh my; rEmfha ±lafõ'wdldrh my; rEmfha ±lafõ'wdldrh my; rEmfha ±lafõ'wdldrh my; rEmfha ±lafõ'wdldrh my; rEmfha ±lafõ'

^i& by; îu ngh wi,g"

(a) fmd,s;ska mg,hlska msßueÈ ;j;a tjeksu îu nghla <x l< úg ,efnk ksÍËKh l=ula o@

(b) msßue§ug fhdod.;a fmd,s;ska mg,h <x l< úg l=ula ksÍËKh l< yels o@

^ii& by; (a) yd (b) wjia:dj, § ,enqKq ksÍËKj,g fya;= olajkak'

^iii& fv%daúka mska tlla wdOdrfhka îu ngh ùÿrej u; iu;=,s; lsÍfï jdish l=ula o@

(B) ^i& fiao froaolska ùÿre oKavla msßue§fï § tla tla øjHhg ,efnk wdfrdamK j¾.h ,shkak'

^ii& tÈfkod Ôú;fha § iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK yd iïnkaO isÿùula ,shkak'

^iii& iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK m%fhdackhg wjia:djla ,shkak'

^iv& iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK .nvd lrk WmlrKh l=ula o@

(03) úoHq;a m%Nj lsysmhla my; rEmfha ±lafõ'úoHq;a m%Nj lsysmhla my; rEmfha ±lafõ'úoHq;a m%Nj lsysmhla my; rEmfha ±lafõ'úoHq;a m%Nj lsysmhla my; rEmfha ±lafõ'úoHq;a m%Nj lsysmhla my; rEmfha ±lafõ'

A         B        C

^i& A, B, C wËrj,ska ±lafjk úoHq;a m%Nj kï lrkak'

^ii& tu tla tla úoHq;a m%Njh u.ska úÿ,sh W;amdokh jk l%uh ,shkak'

^iii& B u.ska úÿ,sh ksmojk uQ,O¾uh l=ula o@

^iv& C u.ska úÿ,sh ksmoùfï § isÿjk Yla;sh mßKdukh l=ula o@

îu ngh

fv%daúka mska tl

hál=re l< ùÿrej



(B) A yd B úoHq;a m%Nj fjka fjkaj fudagrhlg iïnkaO lrñka úÿ,sh imhk wdldrh x yd y rEmj,ska ±lafõ'

^i& X yd Y wjia:djka ys § fudagrhg  iú l< iq<x fm;af;a olakg ,efnk ksÍËK fjk fjku ,shd

olajkak'

^ii& by; tla tla  ksÍËKhg fya;=j i|yka lrkak'

4 '4 '4 '4 '4 ' (A) ksjfia § yuqjk øjH lsysmhla my; ±lafõ'ksjfia § yuqjk øjH lsysmhla my; ±lafõ'ksjfia § yuqjk øjH lsysmhla my; ±lafõ'ksjfia § yuqjk øjH lsysmhla my; ±lafõ'ksjfia § yuqjk øjH lsysmhla my; ±lafõ'

c,h" úkdlsß" ̈ Kq" wdmamfidavd" iSks" inka" w¿" foys"ñ,ala T*a ue.akSishd

^i& by; øjH w;ßka wdï,sl øjHhla yd NdIañl øjHhla ne.ska f;dard ,shkak'

^ii& wï, yd NIau fjkalr y÷kd.ekSug Ndú; l< yels iajNdúl mßirfhka imhd .; yels øjH 02la kï

lrkak'

^iii& tjeks øjH fmdÿfõ y÷kajk ku l=ula o@

^iv& .Eiag%hsáia fyj;a nfâ ±ú,a,g T!IO jYfhka nyq,j Ndú; lrk øjHh l=ula o@

^v& tu øjHh uÕska nfâ ±ú,a, md,kh l< yels jkafka wehs ±hs meyeÈ,s lrkak'

(B) P, Q, R f,i kï lrk ,o mÍlaIK k< ;=kl ̈ Kq" úkdlsß yd wdmam fidavd ødjK we;' tajd y÷kd .ekSug

isÿ lrk ,o ls%hdldrlul ksÍlaIK my; j.=fõ olajd we;'

^i& by; P, Q, R wËrj,g wod< ødjK y÷kdf.k tajd kï lrkak'

^ii& pH lvodis tl;= l< úg 7 wxlhg wkqrEm j¾Kh ,nd fok ødjKh l=ula o@

5 '5 '5 '5 '5 ' (A) ;dmc Yla;sfhka l%shd lrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ';dmc Yla;sfhka l%shd lrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ';dmc Yla;sfhka l%shd lrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ';dmc Yla;sfhka l%shd lrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ';dmc Yla;sfhka l%shd lrk wegjqula my; rEmfha ±lafõ'

^i& fuu wegjqu l=uk kñka y÷kajhs o@

^ii& áka n÷k ;=< jQ c,h r;aùfï § olakg ,efnk úfYaI ksÍËKhla ,shkak'

^iii& ;, nurh ilia lr .ekSug fhdod .; yels øjH fudkjd o@

^iv& wegjqu l%shd;aul ùfï § isÿjk Yla;s mßkdukh ,shkak'

5

P ks,a ks,a

Q r;= r;=

R ks,a r;=

ødjKh ks,a ,sÜuia ±uQ úg r;= ,sÜuia ±uQ úg

X Y

B
A



(B) w,sfmar f.ähl w¾Ohla rEmfha ±lafõ'

^i& A, B, C m%foaYj,g wkqrEm jk mDÓúfha yrialvl

wvx.= jk fldgia ms<sfj<ska kï lrkak'

^ii& N+ ;eá mj;skafka mDÓúfha l=uk m%foaYfha o@

^iii& Y%S ,xldj  msysgd we;af;a l=uk N+ ;eáfha o@

^06& (A) iQ¾h mek,hlg fudagrhla yd iq<x fm;a;la iïnkaO lr we;s wdldrh rEmfha ±lafõ'

^i& iQ¾h mek,h l%shdlrkafka l=uk Yla;sfhka o@

^ii& fudagrh l%shd;aul ùfï § iq<x fm;a; lerlefõ'

fudagrh ;=< isÿjk Yla;s mßKdukh ,shkak'

^iii& fudagrh yd iq<x fm;a; bj;alr úÿ,s mkaoï
n,anhla iïnkaO l< úg olakg ,efnk ksÍËKh
l=ula o@

(B) èjksh yd iïnkaO l%shdldrlul § ilik ,o wegjqula rEmfha ±lafõ'

^i& fuu wegjqu ilia lrkafka èjksh iïnkaO l=uk ,laIKhla wdo¾Ykh lsÍug o@

^ii& ßla; fmdïmfha ld¾hh l=ula o@

^iii& úÿ,s iSkqj kdo lr ßla; fmdïmh l%shd;aul l< úg ,efnk ksÍËKh l=ula o@

^iv& >k" øj" jdhq udOH w;ßka jeäu fõ.hlska èjksh .uka lrk udOHh l=ula o@

6

A

B
C

úÿ,s iemhqug

úÿ,s iSkqj

>KaGd irdj

 ßla; fmdïmhg



A

^07 &^07 &^07 &^07 &^07 & (A) ixhqla; wdf,dal wkaùËhl fldgia my; rEmfha olajd we;'ixhqla; wdf,dal wkaùËhl fldgia my; rEmfha olajd we;'ixhqla; wdf,dal wkaùËhl fldgia my; rEmfha olajd we;'ixhqla; wdf,dal wkaùËhl fldgia my; rEmfha olajd we;'ixhqla; wdf,dal wkaùËhl fldgia my; rEmfha olajd we;'

^i& A, B, C wËrj,ska ±lafjk fldgia kï lrkak'

^ii& by; WmlrKh Ndú;hg .kakd wjia:djla ,shkak'

^iii& wkaùËh ksÍËKhl § Wmfk; X 10 f,i;a" wjfk;

 X  20 f,i;a" igyka ù ;snqKs' tu wkaùËfha úYd,kh fldmuK o@

^iv& ixhqla; wdf,dal wkaùËhl Wmßu úYd,k n,h fldmuK o@

(B) ^i& my; rEmfha olajd we;af;a fln÷ o¾mKhla o@

^ii& bámkaou A ia:dkfha ;enQ úg o¾mkh ;=<ska fmfkk m%;sìïnfha ,ËK folla ,shkak'

^iii& B yd C ia:dkj, bámkaou ;enQ úg tu ,ËKj, fjkila isÿfõ o@ fkdfõ o hkak i|yka lrkak'

^iv& by; o¾mk tÈfkod Ôú;fha Ndú;hg .kakd wjia:djla ,shkak'

7

C

B

A

A B C



7 fY%aKsh

úoHdj - ms<s;=re m;%h

Answer

01' ^3& 06' ^4& 11' ^3& 16' ^1&
02' ^4& 07' ^3& 12' ^3& 17' ^3&
03' ^1& 08' ^3& 13' ^2& 18' ^4&
04' ^2& 09' ^3& 14' ^3& 19' ^3&
05' ^1& 10' ^2& 15' ^1& 20' ^3&

1

I fldgi

II fldgi

^01& A. (i) imqIam Ydl$ wmqIam Ydl ^,l=Kq 02&
(ii) (a) rïfm (b) ksÈl=ïnd

(c)flfi,a ^,l=Kq 03&
(iii) fmd,aj, ;ka;= uq,a moaO;shla

mj;sk w;r wUj, uqÿka uQ,
moaO;shla mj;S' ^,l=Kq 02&

B. (i) mDIaGjxYSka$ wmDIaGjxYSka ^,l=Kq 02&
(ii)fld÷wegfm<$ lfYarej ;sîu fyda

fkd;sîu' ^,l=Kq 01&

C. (i) fõYdka;rh ^,l=Kq 01&
(ii)wdrËdj ie,iSu$ wdydr ̂ f.dÿre&

imhd .ekSu' ^,l=Kq 01&
(iii)ksjerÈ fofnÿï iqÑhla i|yd ^,l=Kq 04&

^uq¿ ,l=Kq 16&

^02& A. (i) a) úl¾IKh fõ' ^,l=Kq 01&
b) wdl¾IKh fõ' ^,l=Kq 01&

(ii)úl¾IKh jQfha icd;Sh wdfrdamK mej;s
neúks' ^,l=Kq 01&
wdl¾IKh jQfha úcd;Sh wdfrdamK mej;s
neúks' ^,l=Kq 01&

(iii)ksÍËK ,nd .ekSu myiqùu$ ^>¾IKh
wvq ùu ksid& îu ngh myiqfjka
lerlSu' ^,l=Kq 01&

B. (i) ùÿre oKav ̂ +& fiao froao ̂ -& ^,l=Kq 02&
(ii) l wl=Kq we;sùu'

l frÈ ue§fï § áka y~ we;sùu'
l rEmjdyskS ;srh wi,g w; <x l< úg

frdau ta fj;g wdl¾IKh ùu' ^,l=Kq 01&
^´kEu ms<s.; yels ms<s;=rla i|yd&

(iii)Pdhd msgm;a hka;%h" .=jkaúÿ,sh yd rEmjdyskS
hka;%h jeks bf,lafg%dak mßm:

^´kEu ms<s.; yels ms<s;=rlg ,l=Kq 01&
(iv)Odß;%lh ^,l=Kq 02&

^uq¿ ,l=Kq 11&

^03& A. (i) A - úh<s fldaIh B - vhskfudaj
C -  iQ¾h fldaI $ iQ¾h mek,

^,l=Kq 02&
(ii)A - ridhksl l%shdj,s uÕska'

B - p,kh$ lrleùu u.ska
C - iQ¾h Yla;sh uÕska ^,l=Kq 03&

(iii) úoHq;a pqïNl fm%arKh ^,l=Kq 01&

(iv) wdf,dal Yla;sh Õ úoHq;a Yla;sh
^,l=Kq 01&

B. (i) x - iq<x fm;a; lerlSu' ^,l=Kq 01&
y - iq<x fm;a; fomig lïmkh ùu'

^,l=Kq 01&

(ii) x ys úh<s fldaIh ;=<ska ir, ̂ tlu ÈYdjg&
Odrdjla .e,Su' ^,l=Kq 01&
y ys vhskfudaj u.ska m%;Hdj¾;
^ÈYdj jßka jr fjkiajk& Odrdjla ,eîu'

^,l=Kq 01&
^uq¿ ,l=Kq 11&

^04& A. (i) wdï,l øjH  úkdlsß$ foys ^,l=Kq 01&
NdIañl øjH  wdmam fidavd$ inka$ w¿

^,l=Kq 01&
(ii)jou,a hqI$ ks,a lgfrd¿ u,a hqI$ ly ;eïnQ

c,h$ mqjla ;eïnQ c,h$ r;= f.dajd ;ïnd
idod.;a hqI$ .sß;s,a, u,a ;,d.;a hqI

´kEu 02la i|yd ̂ ,l=Kq 02&
(iii)o¾Yl ^,l=Kq 01&
(iv)ñ,ala T*a ue.akSishd ^,l=Kq 01&
(v) NdIañl .=Kh ksid nfâ wï, WodiSk fõ'

^,l=Kq 01&

w¾O jd¾Isl mÍlaIKh 



 B. (i) P  wdmam fidaâ
Q - úkdlsß
R - ¨Kq ^,l=Kq 03&

(ii)¨Kq ^,l=Kq 01&

^uq¿ ,l=Kq 11&

^05& A. (i) yqud, ;, nurh ^,l=Kq 01&

(ii);, nurh lrleùu' ^,l=Kq 01&

(iii) lsr, wenh$ we¨ñkshï ;yvqj
lïì lene,a, ^,l=Kq 02&

(iv) ;dm Yla;sh Õ pd,l Yla;sh ^,l=Kq 02&

B. (i) A  yrh
B - m%djrKh
C - lfnd, ^,l=Kq 03&

(ii) C / lfnd, ^,l=Kq 01&

(iii) ´ifÜ%,shka bkaÈhka N+;eáh ^,l=Kq 01&
^uq¿ ,l=Kq 11&

^06& A. (i) iQ¾h Yla;sh ^,l=Kq 02&

(ii)úoHq;a Yla;sh Õ pd,l Yla;sh ^,l=Kq 02&

(iii) n,anh ±,aùu' ^,l=Kq 01&

B. (i)  èjks iïfm%aIKhg udOHhla wjYH nj
^,l=Kq 02&

(ii)  >kaGdirdj ;=< we;s jd;h bj;a lsÍu'
^,l=Kq 02&

(iii) úÿ,s iSkqfõ y~ l%ufhka fkdweiS hEu'
^,l=Kq 01&

(iv)>k ^,l=Kq 01&
^uq¿ ,l=Kq 11&

^07& (i) A - r¿ iSre udrej
B - wjfk;
C - o¾mkh ^,l=Kq 03&

(ii)Ëqø Ôúka k sÍËKhg$ Ydl ffi,
ksÍËKhg$ i;a;aj ffi, ksÍËKhg jeks
ms<s.; yels ms<s;=rlg

^,l=Kq 01&
(iii) 10 « 20 } 200 ^,l=Kq 01&

(iv) 2000 jdrhla muK ^,l=Kq 01&

B. (i) W;a;, o¾mk ^,l=Kq 01&
(ii)Wvql=rehs $ l=vdhs$ w;d;aúlhs' ^,l=Kq 02&
(iii)fkdfõ' ^,l=Kq 01&
(iv)jdykj, me;s lKakdä i|yd ^,l=Kq 01&

^uq¿ ,l=Kq 11&
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I ක ොටස            

සියළුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

නිවැරදි හ ෝ වඩාත් සුදුසු පිළිතුර හ ෝරන්න. 

 

01) නිදිකුම්බා ශාකහේ මූලගැටිතිවල ජීවත් වන බැක්ටීරියාවන් නිදිකුම්බා ශාකයට 

(1) නයිට්රජනීය හපෝෂණය ලබාගැනීමට උදව් කරයි. 

(2) ප්රජනනයට උදව් කරයි. 

(3) පසට සවිවීමට උදව් කරයි. 

(4) ජලය උරාගැනීමට උදව් කරයි. 

02) පුෂ්පයක ඇති මණිපත්ර වල ප්රධාාන කා්යයය කුමක්ද? 

(1) ඩිම්බ නිපදවීමයි.  

(2) ළපටි පුෂ්ප ආරක්ෂා කිරීමයි. 

(3) පරාග නිපදවීමයි. 

(4) ව්යධාක ප්රජනනය සිදුකිරීමයි. 

03) විදයාත්මකව සතුන් කාඩ ඩ කරයහේ, 

(1) සංචරණය කරන  ා සංචරණය හනොකරන හලසය. 

(2) ශරීර ප්රමාණය විශාල  ා ශරීර ප්රමාණය කුඩා හලසය. 

(3) පෘෂ්ඨවංශීන්  ා අපෘෂ්ඨවංශීන් හලසය. 

(4) පියාඹන සතුන් පියාඹන්හන් නැති සතුන් හලසය. 

04) පියවි ඇහසහි විහේදන බලය කීයද? 

(1) 0.1 mm 

(2) 0.2 µm 

(3) 0.1 µm 

(4) 0.2 mm 

05) සංයුක්  අන්වීක්ෂයක් සම්බන්ධාහයන් ප   සද න් වගන්ති වලින් නිවැරදි වන්හන් කුමක්ද? 

උපහන  අවහන  

1. නිද්යශකයට සමීප කාචයයි ඇසට සමීප  කාචයයි 

2. ඇසට සමීප කාචයයි නිද්යශකයට සමීප කාචයයි 

3. ප්රභවවයකින් ලැහබන ආහලෝකය ප්රාචීරයරය හව  
හයොමු කරයි 

නිද්යශකය හව  ළගාවන ආහලෝක 
ප්රමාණය පාලනය කරයි 

4. නිද්යශකය හව  ළගාවන ආහලෝක ප්රමාණය 

පාලනය කරයි. 

ප්රභවවයකින් ලැහබන ආහලෝකය ප්රාචීරයරය 
හව  හයොමු කරයි 

06) ප   සද න් ප්රකාශ ඇසුරින් පිළිතුරු සපයන්න. 

 A. ජීවහේ වු මය  ා කෘ යමය කකකය ෛසලයයි. 

 B. යම් නිශ්චි  කා්යයයක් ඉටුකිරීම සද ා ෛසල සමූ යක් කකරාශි වී සකස් වූ සංවිධාාන  

     මට්ටම පටකයයි. 

A  ා B ප්රකාශ අ රින්, 

1. A ප්රකාශය පමණක් ස ය හව්. 

2. B ප්රකාශය පමණක් ස ය හව්. 

3. A  ා B ප්රකාශ හදකම අස ය හව්. 

4. A  ා B ප්රකාශ හදකම ස ය හව්. 

බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන කෙපාර්තකේන්තුව 

කෙවන වාර ඇගයීම - 2018 

7 කරේණිය                             විෙයාව I – II    ාලය පැය 2 යි. 

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



07) ආ ාර මා්යගයටත් ශ්වසන මා්යගයටත් හපොදු කුටීරය වන්හන් කුමක්ද? 

(1) අන්නහරෝ යයි. 

(2) ගලනාලයයි. 

(3) දිවයි. 

(4) ග්රසනිකාවයි. 

08) සරල ආ ාර, ඔක්සිජන් සමඟ ප්රතික්රියා කරමින් ශක්තිය නිපදවීහම් ක්රියාවලිය කුමක්ද?   

(1)  ප්රභවාසංශ්හේෂණයයි. 

(2)  ආශ්වාසයයි. 

(3) ශ්වසනයයි. 

(4) ප්රශ්වාසයයි. 

09) නාස් කුටීරය තුලදී සිදුකනොවන්කන් කුමක්ද? 

(1) වා ය උණුසුම් කිරීමකට ලක් කිරීමයි. 

(2) වා හේ ඔක්සිජන් රුධිරයට අවහශෝෂණය වීමයි. 

(3) වා යට හ  මනය එකතු වීමයි. 

(4) වා ය හපරීමකට ලක් කිරීමයි. 

10) නිවහසේදී  මුවන භවෂ්මය කුමක්ද? 

(1) බිලිං යුෂ 

(2) සීනි ද්රාවණය 

(3) හුණු දියර 

(4)  හදහි යුෂ 

11) හගොඩබිම පිහිටා ඇති භූ  ැටි මායිමක් වන්හන්, 

(1) ඇන්ටාක්ටිකා භූ  ැටිය 

(2) පැසිපික් භූ  ැටිය 

(3) යුහරෝපා භූ  ැටිය 

(4) උතුරු ඇමරිකා හව් සැන් ඇන්ඩ්රියාස් විහේදය 

12) උක් යුෂහේ දිය වී ඇති සීනි ව්යගයකි. 

(1) ග්ලූහකෝස් 

(2) සුහරෝස් 

(3) ලැක්හටෝස් 

(4) ගැලැක්හටෝස් 

13) X නම් ද්රචයකට pH කඩදාසියක් දැමූ විට ලැබුණු pH අංකය 10 විය. X ද්රවයය විය  ැක්හක්  

(1) හදහියුෂ 

(2) ජලය 

(3) හුණු දියර 

(4) ලුණු ද්රවණය 

14) ඇ ැම් ද්රවය පිරිමැදීම කළචිට කවාට සැ ැේලු ද්රවය ආක්යෂණය වන බව පළමුව හපන්වා හදන 

ලද්හද් කවුරුන්ද? 

(1) විලියම් ගිේබ්යට් ය. 

(2) හබන්ජමින්       ෆෑන්ක්ලීන් ය. 

(3) ගැස්ටන් ප්ලාන්හට්ය. 

(4) මයිකේ පැරහේ ය. 

15) විදුත් ශක්තිය,චාලක ශක්තිය බවට පරිව්ය නය වන උපකරණ යුගලය හ ෝරන්න. 

(1) හමෝටරය  ා විදුලි පංකාවය. 

(2) විදුලි බුබුල  ා ඩයිනහමෝව  ය. 

(3) හසේලම් කාරය හ්යඩිහයෝව ය. 

(4) සු්යය හකෝෂය  ා විදුලි සීයව ය. 

16) ධ්වනිහේ හව්ගය අඩුම මාධායය  වයහේ කුමක්ද? 

(1) ඝන මාධායය ය. 

(2) වායු මාධායය ය. 

(3) ද්රව මාධායය ය. 

(4)  රල මාධායය ය. 

 

  



17) එකිහනකට 600 ක ෝණයකින්  බන ලද  ල ද්යපණ හදකක් මඟින් ඇතිවන ප්රතිබිම්බ සං්යාව කීයද? 

(1) 3 කි.      (2) 4 කි.              (3) 5 කි.                (4) 7 කි. 

18) ධාාරිත්රකයක සංහක් ය ප      දැක්හවන කවායින් කුමක්ද? 

(1)                                           (2)                                              (3)                                 (4) 

 

 

19) ශක්තිය මනින අන් ්යජාතික කකකය වයහේ කුමක්ද? 

(1) ඕම් හව්.                    (2) ජූේ හව්.      (3) ෆැරේ හව්.             (4) හසේසියස් හව්. 

20) ප   දක්වා ඇත්හත් පැහපොේ, මඤ්හඤොක්කා  ා කතුරු මුරුංගා පත්රයන් ය. 

පැහපොේ                                          මඤ්හඤොක්කා                            කතුරුමුරුංගා 

 

 

 

 

ප   සඳ න් වාකය වලින් නිවැරදි වාකය  කුමක්ද? 

(1) කතුරු මුරුංගා  ා පැහපොේ සංයුක්  පත්රයන් ය. 

(2) කතුරු මුරුංගා  ා මඤ්හඤොක්කා සංයුක්  පත්රයන් ය. 

(3) පැහපොේ  ා මඤ්හඤොක්කා සංයුක්  පත්රයන් ය. 

(4) පැහපොේ  ා  මඤ්හඤොක්කා පත්ර  ලය අ්යධා හලස හබදුණු සරල පත්රයන් ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ක ොටස 

උපකෙස් : පළමු ප්රශ්නය සහ තවත් ප්රශ්න 4 ක් කත්රාකගන ප්රශ්න 5 ට පිළිතුරු සපයන්න. 

1. (i) ප    A, B,C,D, E  අවස්ථා අ රින්  විදුත්  ශක්තිය ලබාග   ැක්හක් කවර අවස්ථා වලදී ද? (ලකුණු 3) 

(A)                             (B)                              (C)                       (D)                           (E) 

 

         

 

(ii) දුන්න ඇදී ඇති අවස්ථාහව් දී ගබඩා වන ශක්ති ආකාරය කුමක් ද?      (ලකුණු 2) 

(iii) ළමයා දුන ්හනන් විදින විට ඇතිවන ශක්ති පරිණාමනය ලියන්න.    (ලකුණු 2) 

(iv)  (A) a. හමම අවස්ථාහව්දී ජලය රත් කිරීමට උපකාරීවූ  

                 ශක්තිය කුමක් ද?                        (ලකුණු 1) 

              b. ජලය රත් වූ බව දැන ගන්හන් හකහසේ ද? (ලකුණු 2) 

 

 

 

(v) DC හා AC යය විදුත් ධාාරා ආකාර හදකකි. 

a.DC ා AC යන විදුත් ධාාරා නම්කරන්න.      (ලකුණු 1) 

b.DC  ා AC හලස  ඳුන්වන ධාාරා අ ර ඇති හවනස්කම පැ ැදිලි කරන්න.  (ලකුණු 1) 

c. DC ා ACධාාරා ලබා ග   ැකි ආකාර එක බැගින් දක්වන්න.    (ලකුණු 2) 

d. හකොප්ය  ා සින්ක් පතුරු අ ර මැදට  යක සේපියුරික් අම්ලහයන් හපඟවූ හපර න්කඩදාසියක්   

දමා නිපදවිය  ැකි හකෝෂය කුමක් ද?       (ලකුණු 2) 

      (මුළුලකුණු 16) 

2. ප   රූප සට න් මඟින් නිරූපණය කරන්හන් ශාක  ා සත්ත්ව පටක ව්යග කිහිපයකි. 

       (A)                                                (B)                                            (C)                                      (D) 

 

 

 

(i) ඉ   A, B, C,D  රූප  ඳුනාහගන නම් කරන්න.     (ලකුණු2) 

(ii) පද්ධාතියක් යය කුමක් ද?.         (ලකුණු1) 

(iii) ආ ාර ජි්යණ පද්ධාතිය, මිනිස් හද් හේ ඇති එක් පද්ධාතියකි. මිනිස් හද් හේ ඇති  වත්   

      පද්ධාති හදකක් නම් කරන්න.        (ලකුණු 2) 



(iv) ආ ාර ජි්යණ පද්ධාතිහේ රූප සට නක් ප   දැක්හව්. එහි P,Q,R,S හලස දක්වා ඇති හකොටස්  

      නම් කරන්න.         (ලකුණු 4) 

 

 

 

 

 

 

 

(v) ශාකයක පද්ධාති හදක නම් කරන්න.       (ලකුණු 2) 

      (මුළුලකුණු 11) 

03. ප   දැක්හවන්හන් විදයාගාරයක දී ඔබ විසින් සිදු කරන ලද ක්රියාකාරකමට අදාළ රූප සට න් හදකකි. 

 

 

 

 

 

 

අත් කාචයක් හයොදා ගනිමින්      අත් කාච හදකක් හයොදාගනිමින් 

ලක්ෂය හදකක් අ ර පර රය බැලීම.                                                    ලක්ෂය හදකක් අ ර පර රය බැලීම.   

 

i. සරල අන්වීක්ෂය සඳ ා භවාවි  කරන්හන් කුමන ව්යගහේ කාචයක් ද?    (ලකුණු 1) 

ii. ලක්ෂය හදක අ ර පර රය වැඩි වූහේ කුමන අවස්ථාහව් ද?    (ලකුණු 1) 

iii. විශාලනය උපරීම වූහේ කුමන අවස්ථාහව් ද?       (ලකුණු 1) 

iv. සංයුක්  ආහලෝක අන්වීක්ෂහේ උපරිම විශාලනය  හකොපමණ ද?   (ලකුණු 1) 

v. සංයුක්  අන්වීක්ෂය දිගු කලක් භවාවි  හනොකර  බන විට එහි ඇති කාච ගබඩා කර  බන්හන් 

හකහසේ ද?          (ලකුණු 2) 

vi. ෛසලයක අභවයන් ර වු ය සවිස් රාත්මකව අධායයනය කිරීමට භවාවි  කරන්හන් කුමන 

අන්වීක්ෂය ද?           (ලකුණු 1) 

vii.  සංයුක්ක අන්වික්ෂහේ විහේදන  ැකියාව, පියවි ඇහසේ විහේදන  ැකියාව හමන් කී ගුණයක්ද?                                                                      
            (ලකුණු 1) 

viii. ඉහලක්හට්රෝන අන්වික්ෂය  ා සංයුක්  අන්වික්ෂය අ ර හවනස් කම් හදකක් ලියන්න. (ලකුණු 2) 

ix. සංයුක්  අන්වික්ෂය, එක් ස්ථානයකින්  වත් ස්ථානයකට රැහගන යාහම්  දී අයගමනය කළ යුතු 
නිවැරදි පිළිහව  ලියා දක්වන්න.       (ලකුණු 1) 
                 (මුළුලකුණු 11) 



4. හපොළව මට්ටහම් සිට ඉ ළට යන විට වායුහගෝලහේ එක්එක් ස් ර වල උෂ්ණත්වය හවනස් වන ආකාරය 

ප   රූපහේ දැක්හව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. A  ා B යන ස් ර අ රින් ස් ර හගෝලය ස  පරිව්යතී හගෝලය හවන් කර ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 2) 

ii. D හලස දක්වා ඇති හගෝලය කුමක් ද?        (ලකුණු 1) 

iii. හමම හගෝලහේ උෂ්ණත්වය අහනක් ස් රවලට වඩා අඩු ද? වැඩි ද?    (ලකුණු 1) 

iv. ඉ   ස් ර අ රින් සිසිේම ස් රය කුමක්  ද?      (ලකුණු 1) 

v. වායු හගෝලහේ වායුමය දූෂක ද, අංශුමය දූෂක ද දක්නට ලැ  හේ. වායු හගෝලහේ පවතින  වායුමය දූෂක 

හදකක් ද .අංශුමය දූෂක එකක් ද ලියන්න.       (ලකුණු 3) 

vi. වායුදුෂණය නිසා ඇතිවන   ානිකර ප්රතිඵල හදකක් දක්වන්න.    (ලකුණු 2) 

vii.  ත් වන හරේණිහේ ශිෂයහයකු හලස වායු  දූෂණය අවම කිරීමට ඔබට  කළ  ැකි කා්යයයක් ලියන්න. 

            (ලකුණු 1) 

                 (මුළුලකුණු 11) 

 

5.ප   දැක්හවන ප්රකාශ  රිනම් () ලකුණ ද, වැරදි නම් (X) ලකුණද ඉදිරිහේ ඇති වර න තුළ හයොදන්න. 

i. අපුෂ්ප ශාක, කක බීජ පත්රි ශාක  ා ද්වි බීජ පත්රි ශාක  හලස හකොටස් හදකකට හබහද් ( ) 

ii. පෘෂ්ඨවංශීන්ට හකොඳු ඇට හපළක් ඇ .       ( ) 

iii. ජීවීන්  ව්යගීකරණය සඳ ා හදහබදුම් සුචියක් භවාවි  කරයි.    ( ) 

iv. ආහලෝක  අඩ වීක්ෂහේ විශාලක බලය X 100 නම් විහේදන බලයද X 100 හව්.   (          ) 

v. ජීවීන්හග් පටක සංවිධාානය  වීහමන් අවයව නි්යමාණය හවයි.       (          ) 

vi. එ හනෝේ ජලහේ දිය වීම ජලහේ ශී කාරක ගුණය හපන්යම් කරයි.   (          ) 

vii. හුණු දියර  ා සබන් භවාෂ්මික ද්රාවණ හව්.       (          ) 

viii. සිේක් හරදි කැබැේලක්  වීදුරු දඩ ඩකින්  පිරිමදින විට වීදුරු දඩ ඩ ධාන හලස ආහරෝපණය හව්. 

            (          ) 

ix. හකෝෂය,  බැ ටරිය, ඩයිනහමෝව  විදුත් ප්රභවව හව්.                                                            (          ) 

x. ජලය  ා වා ය  ර ා ධ්වනිය ගමන් කරන හව්ග සමාන හව්.                                           (          ) 

xi.  ලද්යපණයක් තුලින්  යම් කිසි වස්තුවක ප්රතිබිම්බය හපහනන විට වම  ා දකුණ මාරු වීහපනීම 

පා්යශ්වික අපව්ය නය හලස  දුන්වයි                                                                             (          )                                                                

    (මුළුලකුණු 11) 

 

 

D 

C 

B 

A 



6. සූ්යය හකෝෂයක ක්රියාකාරිත්වය  ඳුනා ගැනීම සඳ ා සිදුකරන ක්රියාකාරකමක් ප   දක්වා ඇ . 

* සූ්යය හකෝෂහේ අග්ර වලට විදුලි හමෝටරහේ අග්ර සම්බන්ධා කිරීම. 

* ආහලෝකය ඇති ස්ථානයක  බා නිරීක්ෂණය කිරීම. 

* සූ්යය හකෝෂහේ අග්ර මාරු කර හමෝටරයට සම්බන්ධා කිරීම. 

* හමෝටරය හවයවට බේබය සම්බන්ධා කර නැව  ක්රියාකාරකම කිරීම. 

 

 

 

 

 

i. (A) ඉ   ක්රියාකාරකමට අයව ප   වගුහව් හිස් ැන් පුරවන්න. 

අවස්ථාව                                      හමෝටරය                 බේබය 

1. ආහලෝකයට  ැබූ විට    .................................. ................................ 

2. අඳුරුකල විට ................................. ................................. 

3. අග්ර මාරුකළ විට   ...................................       .................................     (ලකුණු ½ x 6=3) 

   (B). i. ප   දැක්හවන බයිසිකේ ඩයිනහමෝහව් හකොටස් නම් කරන්න.                           (ලකුණු ½ x 6=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.ඩයිනහමෝව තුල විදුලිය නිපදවයහේ කුමන මූලධා්යමය අයව ද?  (ලකුණු2) 

iii.සරල ඩයිනහමෝවක ඇතිවන විදුලිහේ  ප්රබල ාව රදා පවතින සාධාක හදකක් ලියන්න.   (ලකුණු2) 

iv.බයිසිකලය  ැර ඩයිනහමෝව භවාවි  කර විදුලිය ලබාගන්නා හවනත් අවස්ථා හදකක් සද න් කරන්න.                                                                          

  (ලකුණු2) 

  (මුළුලකුණු 11) 



7.  

(A) (ආකලෝ , ශක්තිය, චාල , තාපජ, විෙුත්, පරිණාමනය) වර න් තුළ ඇති වචන හයොදාහගන හිස් ැන් 

පුරවන්න. 

i. ගිනි මැලයක් ආසන්නහේ සිටින විට සමට දැහනයහේ..................................ශක්තිය යි. 

ii. රසායනික ශක්තිය. වියළි හකෝෂය මගින්...........................ශක්තිය බවට පත් කරයි. 

iii.  ............................ශක්තිය භවාවි හයන්  රි  ශාක ආ ාර නිපදවයි. 

iv. චලනය වන වස්තූන් සතු ශක්තිය...............ශක්තිය හලස  දුන්යි. 

V. එක් ශක්ති ආකාරයක්  වත් ශක්ති ආකාරයක් බවට පත්වීම ශක්ති ........................හලස  ැදින්හව්. 

 (ලකුණු 1x 5 = 5) 

(B) ප   රූපසට හන් දක්වා ඇත්හත් ඡායා  ා උප ඡායා ඇතිවන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම සද ා ඇති 

ඇටවුමකි. 

 

 

 

 

 

i.  A, B, C හලස තිරය ම  අංක කර ඇති හකොටස් නම් කරන්න.  (ලකුණු 3) 

ii. විදුලි පන්දහම් කිරණ මගින් තිරහේ A හකොටස කුමන ව්යණයකින්  දිස්හව් ද?   (ලකුණු 1) 

iii .විදුලි පන්දම  හබෝලහයන් ඈත් කරන විට ඡායාව ගැන කුමක් කිව  ැකිදැයි විස් ර කරන්න. (ලකුණු 2) 

  (මුළුලකුණු 11) 

 



²   ish¨u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'  jvd;a ksjerÈ ms<s;=r háka  brla w¢kak'

01. Ôjfha jHqyuh yd lD;Huh tAllh l=ulao@

(1) mglh (2) Ôúhd (3) ffi,h (4) moaO;sh

02. Ôú foayfha ixúOdk uÜgï ms<sfj,ska olajd we;s ms<s;=r f;darkak'

(1) ffi,  ¾® mgl  ¾®  moaO;s  ¾®  wjhj  ¾®  Ôúhd

(2) ffi,  ¾® mgl  ¾®  wjhj  ¾®  moaO;s  ¾®  Ôúhd

(3) ffi,  ¾® wjhj  ¾®  moaO;s ¾® mgl  ¾®  Ôúhd

(4) ffi,  ¾® moaO;s  ¾®  wjhj ¾® mgl  ¾®  Ôúhd

03. Ydlhl wdydr mßjykh lrkafka l=uk mglh u.ska o@

(1) maf,dahu (2)  ffY,u (3) leïìhu (4) uÊcdj

04. wdydr Ô¾K moaO;shg wh;a fkdjk wjhjh l=ulao@ 

(1) w.akHdYh (2) wkakfi%da;h (3) uydka;%h (4) iajrd,h

05. Èh nq,;a me<Eáhla fyd¢ka fidaod tys uQ, moaO;sh r;= meyefhka j¾K .kajk ,o c, n÷kl meh lSmhla 
;nd l| r;=mdg jQ miq lf|a yrialvla f.k wkaùCIfhka ksÍCIKh l< úg r;= meyefhka Èiajk mglh 
jkafka"

(1) ffY,uh (2) maf,dahuh (3) ueÈmsrjqï mglh (4) wmsp¾uh

06. jdhqf.da,h ¥IKhg fya;=jk jdhquh ÿIlhla jkafka"

(1) isfuka;s l=vq (2) ldnka fudfkdlaihsâ (3) ¥ú,s (4) Bhï wxY=

07. ;, o¾mkhla bÈßfha ;enQ bx.%Sis lemsg,a wl=re y;rla my; oelafõ' fïjdhska l=uk wCIrh Bg fjkia jQ 
m%;sìïnhla o¾mkh ;=<ska m%o¾Ykh lrkafkao@

(1) A (2) T (3) O (4) P

08. ;srhlg .;yels hál=re m%;sìïn ,nd.; yelafla my; i|yka l=uk m%ldY WmlrKfhkao@

(1) ;, o¾mkh (2) W;a;, o¾mkh 

(3) wj;, o¾mkh (4) ùÿre ;yvqj

09. mqIamhl Èlalv rEmhla fuys oelafõ' tu rEmfha X wlaIrfhka olajd we;af;a"

(1) l,xlhhs' (2) lS,hhs'

(3) äïnfldaIhhs' (4) äïnhhs'

10. my; ixfla;fhka oelafjkafka"

(1) úh<s fldaIhls'

(2) vfhdavhls' 

(3) Odß;%lhls'

(4) weógrhls'

11. c,fha jvd;a fyd¢ka Èhjk øjHhls'

(1) ks,a l=vq (2) iSks (3) ly l=vq (4) fmd,af;,a

7 fY%aKsh ld,h meh 02 hs

ku$ úNd. wxlh(

úoHdj

fojk jdr mÍlaIKh 2019

ish¨u ysñlï weúßKs
All Rights Reserved 

I fldgi

X



12. by; rEm j,ska olajd we;s îc yd M, jHdma; jkafka"

(1) c,h u.sks' (2) iq<Õ u.sks'

(3) iafmdagkh u.sks' (4) i;=ka u.sks'

13. mg, lïmkfhka muKla Yíoh ksmojk WmlrK 
we;s ms<s;=r f;darkak'

(1) fnrh" ;í,dj" ngk,dj' (2) fydrKEj" ngk,dj" uekav,Skh

(3) rndk" .egfnrh" ;ïueÜgu (4) jh,Skh" is;drh" .sgdrh'

14. oaùîc m;%S Ydlhls'

(1) uvq (2) WK (3) ls;=,a (4) mefmd,a

15. m%;sìïn myla ,nd .ekSug ;, o¾mk folla wdk;j ;eìh hq;= fldaKh l=ulao@

(1) 45° (2) 60° (3) 72° (4) 90°

16. mDÓúfha we¨ókshï f,dayh yd ksl,a f,dayh we;af;a ms<sfj,ska"

(1) lfndf,a yd yrfha h' (2) lfndf,a yd m%djrKfha h'

(3) m%djrKfha yd yrfha h' (4) yrfha yd lfndf,a h'

17. ;eïnQ ì;a;rhla lgqj iys;j yria w;g lemQ úg mDÓú wNHka;rfha jHqyhg wkqrEm wdlD;shla f,i 
ie,lsh yelsh' tys§ ì;a;rfha lyuoh wkqrEm jkafka mDÓúfha"

(1) lfnd,g h' (2) m%djrKhg h' (3) yrhg h' (4) by; lsisjla fkdfõ'

18. jhska lsÍu u.ska l%shdlrk fi,a,ï ldrhl .nvd ù we;s Yla;s wdldrh l=ulao@

(1) ridhksl Yla;shhs' (2) pd,l Yla;shhs' (3) úNj Yla;shhs' (4) úoHq;a Yla;shhs'

19. W;a;rdf,dalh yd oCIsKdf,dalh kï o¾Yk yg .kafka l=uk f.da,fha o@

(1) uOH f.da,h (2) ia;r f.da,h (3) ;dm f.da,h (4) nys¾ f.da,h 

20. wdf,dal wkaùCIfha m%dÖrh u.ska"

(1) lodj fõÈldj u; r|jd ;nd .ekSug WmldÍ fõ'

(2) m%Njfhka ,efnk wdf,dalh fõÈldj fj;g fhduq lrhs'

(3) lodj iy wjfk; w;r ÿr fjkia lrhs'

(4) wdf,dal m%udKh md,kh lrhs'

21. fuu rEmfhka fmkajd we;af;a"

(1) Ydl m;%hl há wmsp¾óh mglhhs' (2) yD;a fmaYS mglhhs'

(3) reêr mglhhs' (4) ÆKq isúfha ffi,hs'

22. ridhksl Yla;sh  ¾® ;dm Yla;sh

by; Yla;s mßKdukh yd fyd¢ka .e,fmkafka"

(1) oykh jk bámkaouhs' (2) o,ajk ,o úÿ,smkaouhs'

(3) r;al< úÿ,s bia;%slalhhs' (4) nhsisl,a vhskfudajhs'

23. my; i|yka k.r w;=frka Wkak;dxYh wvq k.rh yd jdhqf.da,Sh mSvkh wvq k.rh ms<sfj,ska oelafjk 
jrKh l=ulao@

a  -  fld<U b  -  uykqjr c  -  kqjrt<sh'

(1) a yd b (2) a yd c (3) b yd c (4) c yd a

24. wmDIaGjxYS i;=ka muKla olakg ,efnk ms<s;=r l=ulao@

(1) uqyqÿ ,sysKshd" iuk<hd" f.ïnd (2) biaid" bínd" uqyqÿ wYajhd

(3) uqyqÿ ,sysKshd" f.ïnd" lnrf.dhd (4) l+ve,a,d" iuk<hd" f.d¨fn,a,d

25. wkaùCIh iïnkaO m%ldY ;=kla my; oelafõ'

a - wjfk; jia;=jg ióm ldphhs' b - o< iSreudrej u.ska foay k<h p,kh l< yelsh'

c - wjfk; f,i wj;, ldp fhdod .kS'

fïjdhska i;H jkafka"

(1) a yd b (2) a yd c (3) b yd c (4) a, b yd c ish,a,u

02



II fldgi7 fY%aKsh úoHdj

II fldgi

² m<uq m%Yakh we;=¿j m%Yak 05 lg ms<s;=re imhkak'

² iEu m%Yakhlgu ,l=Kq 12 ne.ska ysñ fõ'

01. A ihqß mjqf,a ish¨ fokd iuÕ ududf.a ksjig .sfha fudag¾ r:fhks' ududf.a ksji msysáfha 

l÷lr m%foaYhlh' tys§ Tjqyq iqkaor Èh we,a,la wi, iEfyk fj,djla kej;S isá w;r ijia 

jk úg ududf.a ksjig <Õd jQy' udud rEmjdysksh krUñka isák wdldrh Tjqyq ÿgqfjdah' 

wd,skaofha úÿ,s myka o,ajd ;snqKq w;r úÿ,s mxldj o l%shd;aul lr ;snqKs'

(1) fþofha háka bß we| we;s my; i|yka mo j,ska m%o¾Ykh jk Yla;s wdldr fudkjdo@

(a) Èh we,a,     ''''''''''''''''''''''''''''''''

(b) rEmjdysksh   ''''''''''''''''''''''''''''''''

(c) úÿ,s myka    ''''''''''''''''''''''''''''''''

(d) úÿ,s mxldj   '''''''''''''''''''''''''''''''' ^,' 4&

(2) fudag¾ r:h .uka lsÍu i|yd Yla;sh ,nd .kafka bkaOk ̂ fmg%,a& oykfhks' bkaOk j, 

Yla;sh .nvd ù we;af;a l=uk Yla;s m%fNaoh $ wdldrh f,i o@ ^,' 1&

(3) Èh we,a,l isÿjk Yla;s mßKdukh ,shkak' ^,' 2&

B rEmfha ±lafjk f,i fi,a,ï lr;a;hla ilia lsÍug iQodkï jQ 

YsIHfhl=g tA i|yd kQ,a T;k fndìkhla fidhd .ekSu wmyiq úh'

(1) tA fjkqjg fhdod.; yels fjk;a øjHhla fhdackd lrkak' ^,' 1&

(2) fuu WmlrKfha Yla;sh .nvd lr we;s øjHh l=ulao@ ^,' 1&

(3) tys Yla;sh .nvd lrkafka flfiao@ ^,' 1&

(4) tu Yla;sh .nvd lrkafka l=uk Yla;s wdldrh f,io@ ^,' 1&

(5) fuu WmlrKh ks¾udKh lsÍfï§ Tng we;s jQ ÿIalr;djhla 

,shkak' ^,' 1&

02. A mDÓúfha N+ ;eá olajk is;shu fuu rEmfhka 

oelafõ'

(1) N+ ;eá hkafkka woyia lrkafka 

l=ulao@ ^,' 1&

(2) Y%S ,xldj wh;ajk N+ ;eáh kï lrkak'

^,' 1&

(3) N+ ;eá tlsfkl idfmaCIj p,kh ùfï§ N+ ;eá folla tlsfklska wE;a úh yelsh' tfia 

jqjfyd;a we;s jk m%;sM,h l=ula úh yelso@ ^,' 1&

(4) N+ ;eá p,kh ùfï § N+ lïmkhla we;s úh yelsh' tfia ùug N++ ;eá flfia p,kh úh 

hq;= o@ ^,' 1&

(5) N+ ;eá udhsula W;=re weußldfõ le,sf*dakshd m%dka;fha we;' th y÷kajk ku l=ulao@

^,' 1&
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(6) N+ ;eá p,kh wdo¾Ykh lsÍu i|yd Tng mka;s ldurh ;=< isÿ l< yels l%shdldrlula 

fláfhka olajkak' ^,' 2&

B (1) mDÓúfha wNHka;r jHqyh ksrEmKh i|yd ;%sudK wdlD;shla iE§fï § Tn fhdod .;a øjH 

fudkjdo@ ^,' 1&

(2) tu wdlD;sh iE¥ wdldrh mshjr 3 lska olajkak' ^,' 3&

(3) tu wdlD;sh weiqfrka mDÓúfha wNHka;r jHqyh m%o¾Ykh lf<a flfiao@ ^,' 1&

03. A Pdhd we;sùu iïnkaOj 7 fY%aKsfha isiqka lKavdhula isÿ l< l%shdldrlulg wod< øjH msysgk 

wdldrh ms<sfj,ska rEmfha oela fõ'

(1) A wdf,dal m%Njfhka wdf,dalh ksl=;a lrk úg D u; meyeÈ,s ;shqKq Pdhdjla ,enqKs kï 

B yd C úh hq;af;a l=uk øjHh o@ ^,' 2&

(2) D u; wmeyeÈ,s fnd| jQ Pdhdjla ,nd .ekSug fuys hï fldgila fjkia l<  hq;=h'

(a) tu fjkia l< hq;= fldgi wod< wlaIrh ,shkak' ^,' 1&

(b) tA fjkqjg w¨f;ka we;=<;a l< hq;= fldgfia ;sìh hq;= úfYaI ,laIKhla $ .=Khla 

,shkak' ^,' 1&

(3) B fldgi bj;a lr YsIHhdg D u; C ys Pdhdj yd Wm Pdhdj oel .ekSug wjYH úh' tA 

i|yd C øjHh p,kh l< hq;af;a D foig o@ A foig o@ ^,' 1&

B (1) ;, o¾mK Ndú; jk wjia:d 02 la ,shkak' ^,' 1&

(2) ;, o¾mK j,ska we;sjk m%;sìïn j, ,CIK folla ,shkak' ^,' 2&

(3) wj;, o¾mKhlska Wvql=re m%;sìïnhla we;sjk wjia:djl o¾mKh fj;g jia;=j f.k 

tAfï§ m%;sìïnfha oelsh yels fjki l=ulao@ ^,' 1&

(4) jdyk j, me;s lKakdä f,i jl% o¾mK j¾.hla Ndú; lrhs'

(a) tu o¾mK j¾.h kï lrkak' ^,' 1&

(b) tys § we;s jk m%;sìïnfha ,CIK folla ,shkak' ^,' 2&

04. A wdydr Ô¾K moaO;sh wdo¾Ykh lsÍu i|yd laf,a Wmfhda.S 

lrf.k ieliQ wdydr Ô¾K moaO;sfha f¾Çh rEm igykla 

my; oelafõ'

(1) rEm igyfka A, B, C, D, E, F fldgia kï lrkak' ^,' 3&

(2) c,h wjfYdaIKh isÿjkafka l=uk jHqyh u.skao@ ^,' 1&

(3) wdydr Ô¾K moaO;shg;a Yajik moaO;shg;a wh;a jk 

fmdÿ jHqyh l=ulao@ ^,' 1&

(4) uqLl=yrh ;=< § wdydr hdka;%sl Ô¾Khg ,lafõ' th 

isÿjkafka flfiao@ ^,' 1&
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05

A

B

C

D

B (1) udkj Yajik moaO;sh yd tys l%shdj,sh wdo¾Ykh lsÍu i|yd 

úoHd.drfha § ilia l< wdlD;shl rEm igykla my; oelafõ' 

tys A, B, C, D fldgia udkj Yajik moaO;sfha ljr jHqyj,g 

iudk fõo@ ^,' 4&

wdlD;sfha fldgi Yajik moaO;sfha jHqyh

A ....................................

B ....................................

C ....................................

D ....................................

(2) fuu wdlD;sfha rn¾ mg,h my<g wÈk úg olakg ,efnk ksÍCIKhla ,shkak' ^,' 1&

(3) fuh Yajikfha l=uk l%shdj,shg iudk fõo@ ^,' 1&

05. (1) my; oelafjkafka èjksh ckkh jk wdldrh 

ksÍCIKh lsÍu i|yd isÿ l< l%shdldrlul rEm 

igykls'

úh<s fldaIhg iïnkaO lïì iïnkaO l< úg"

(a) ,efnk ksÍCIKh ,shkak' ^,' 1&

(b) thska t<ôh yels ks.ukh l=ulao@ ^,' 1&

(2) wfma lgy`v we;s jkafka lïmkhla fya;=fldg 

f.k fõ' tys§ lïmkh jk jHqy fudkjdo@ ^,' 1&

(3) my; i|yka èjks m%Nj j, Yíoh ksmoùug wjYH lïmkh jk oE i|yka lrkak' ^,' 3&

WmlrKh lïmkh jk oE

jh,Skh '''''''''''''''''''''''''''''''

;í,dj '''''''''''''''''''''''''''''''

ngk,dj '''''''''''''''''''''''''''''''

(4) èjksh iïnkaOfhka úoHd.drh ;=< isÿl< 

l%shdldrlul rEm igykla fuys oelafõ'

(a) m<uqj úÿ,s iSkqj kdo l< úg ,efnk 

ksÍCIKh ,shkak' ^,' 1&

(b) ßla; fmdïmh wdOdrfhka >KaGd irdj ;=< 

we;s jd;h iïmQ¾Kfhka u bj;a jQ miq olakg 

,efnk ksÍCIKhla ,shkak' ^,' 1&

(c) thska t<ôh yels ks.ukh l=ulao@ ^,' 1&

(5) YsIHfhla fïihg lk ;nd weÕs,s ;=vq j,ska fïihg ;Ügq lr Yíoh fyd¢ka Y%jKh jk 

nj mejiSh' thg fya;=j myokak' ^,' 2&

(6) wl=Kq .eiSul§ wdf,dalh yd .s.sreï y`v tlu fudfyd;l we;sjk kuq;a wdf,dalh m<uqj 

we;s ù iq¿ fudfyd;lg miq Yíoh wefia' tfia jkafka wehs@ ^,' 1&

>Kagd irdj

úÿ,s iSkqj

ßla; 
fmdïmhg

úÿ,s iemhqug



Z

Y

X

nys¾ f.da,h

uOH f.da,h

mDÓúh

06 (1) my; olajd we;s wdf,dal wkaùCIfha A isg E 

olajd we;s fldgia kï lrkak' ^,' 2&

(2) D u.ska isÿlrk ld¾hh l=ulao@ ^,' 1&

(3) wdf,dal wkaùCIh Ndú;fha § ie,ls,su;a úh 

hq;= lreKq folla ,shkak' ^,' 2&

(4) wdf,dal wkaùCIhl wjfk; iy kso¾Ylh 

w;r we;s ÿr fjkia l< yels l%u folla 

,shkak' ^,' 2&

(5) wdf,dal wkaùCIhl Wmfk; X 15 f,io 

wjfk; X 40 f,io i|yka j we;akï tys 

úYd,kh fldmuKo@ ^,' 1&

(6) Ydl kso¾Yl ;=kla úkdlsß ødjKhl uOHidr 

ødjKhl iy yqKq ødjKhl .s,ajd we;akï tAjd 

wï, NIau WodiSk f,i j¾. lrkak' ^,' 3&

(7) by; ødjK j,g r;= ,sÜuia lene,a, ne.ska oeuQ úg j¾K fjkila isÿfõ kï th isÿ 

jkafka l=uk ødjKfhao@ ^,' 1&

07. my; oelafjkafka jdhqf.da,fha mj;sk jdhq ia;r oelafjk igykls'

(1) X jdhq ia;rfhka Ôùkag we;s jeo.;alu l=ulao@ ^,' 1&

(2) X jdhq ia;rfha we;s jdhq j¾. w;=frka jeäu m%;sY;hla we;s jdhq ;=k kï lrkak' ^,' 3&

(3) Y jdhq ia;rfhka Ôùkag ,efnk jeo.;a m%fhdackhla ,shkak' ^,' 2&

(4) WIaK;ajh wvqu jdhq ia;rh l=ulao@ ^,' 1&

(5) wka;¾cd;sl wNHjldY uOHia:dkh msysgqjd we;af;a l=uk jdhq ia;rfhao@ ^,' 1&

(6) c, jdIam whsia j<dl=¿ f,i ñ§ we;s jdhq ia;rh l=ulao@ ^,' 1&

(7) jdhqf.da,fha lD;Hhka folla ,shkak' ^,' 2&

(8) j<dl=¿j, we;s jkafka l=uk j¾.fha wdfrdamKo@ ^,' 1&

A

C

D

E

B
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ms<s;=re m;%h - I fldgi

07 fY%aKsh fojk jdr mÍËKh  2019 úoHdj

II fldgi

01. (   ) 02. (   ) 03. (   ) 04. (   ) 05. (   ) 06. (   ) 07. (   ) 08. (   ) 09. (   ) 10. (   )

11. (   ) 12. (   ) 13. (   ) 14. (   ) 15. (   ) 16. (   ) 17. (   ) 18. (   ) 19. (   ) 20. (   )

21. (   ) 22. (   ) 23. (   ) 24. (   ) 25. (   )

3 2 1 4 1 2 4 3 4 3

2 2 3 4 2 1 3 3 3 4

1 1 2 4 1

01. A (1) (a) pd,l Yla;sh

(b) wdf,dal Yla;sh $ èjks Yla;sh

(c) wdf,dal Yla;sh

(d) pd,l Yla;sh ^,' 4&

(2) ridhksl Yla;sh ^,' 1&

(3) úNj Yla;sh  ¾®  pd,l Yla;sh ^,' 2&

B (1) ysia áka tlla ^,' 1&

(2) rn¾ máh ^,' 1&

(3) weUÍfuka $ oÕr .eiSfuka ^,' 1&

(4) úNj Yla;sh ^,' 1&

(5) rn¾ máh ksjerÈ wdldrhg we;=¿ l< fkdyels ùu $ yßhdldrj oÕr .eiSu l< 

fkdyels ùu jeks fya;=jlg ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&

02. A (1) mDÓú lfnd, fn§ we;s fldgia ^,' 1&

(2) TiafÜ%,shka bkaÈhka N+;eáh ^,' 1&

(3) .eUqre wd.dOhla we;s úh yelsh' ^,' 1&

(4) tla N+ ;eáhla wfkla ;eáh fkrmd by<g .uka lsÍu $ N+ ;eá tlsfkl u; ,siaid hdu' ^,' 1&

(5) ieka wekaä%hdia úfNaokh ^,' 1&

(6) fodvï f.ähl fmd;a; lE,s j,g fjka jk fia msyshlska lmd w;afoflka f;rmSu' ^,' 2&

B (1) ueá $ laf,a ^,' 1&

(2) tla j¾Khl laf,a .=,shla iE§u $  tA jgd fjk;a j¾Khl laf,a ;Ügqjla we,ùu $

tA jgd ;j;a j¾Khl laf,a ;Ügqjla we,ùu' ^,' 3&

(3) tu fnda,h lmd ne,Sfuka ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&

03. A (1) B - mdroDYH ;yvqj

C - mdrdkaO fnda,h ^,' 2&

(2) (a) B ^,' 1&

(b) mdrNdIl .=Kh ^,' 1&

(3) A foig $ D g úreoaO ÈYdjg ^,' 1&

B (1) uqyqK ne,Sug $ jdyk ;=< msgqmi ne,Sug $ nyqrEfmaCI ks¾udKh lsÍug  jeks ms<s;=re 2lg ^,' 1&

(2) Wvql=rehs $ jia;=fõ m%udKhg iudkhs $ ;srhlg .; fkdyelsh jeks ms<s;=re 2 lg ^,' 2&

(3) m%;sìïnh úYd, fõ' ^,' 1&

(4) (a) W;a;, o¾mK ^,' 1&

(b) l=vhs $ Wvql=rehs' ^,' 2&

^uq¿ ,l=Kq 12&

01



ms<s;=re m;%h - II fldgi b;sß fldgi07 fY%aKsh fojk jdr mÍËKh  2019 úoHdj

04. A (1) A -  wka;fi%da;h B -  wudYh C -  w.akHdYh

D -  l=vd wka;%h E -  wlaudj F -  uydka;%h ^,' 3&

(2) uydka;%h u.ska ^,' 1&

(3) .%iksldj ^,' 1&

(4) o;a u.ska wdydr l=vd len,s j,g leãu' ^,' 1&

B (1) A -  jï Yajikd,sldj $ Yajikd,sldj B -  jï fmkye,a, $ fmkye,a,

C -  uyd m%dÖrh D -  Wria l=yrh ^,' 4&

(2) rn¾ ne¨kh msïfí' ^,' 1&

(3) wdYajdi l%shdj ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&

05. (1) (a) fmd,siaghßka len,s by<g úis fõ' ^,' 1&

(b) ks.ukh - Yíoh ksmojk úg iamSlrfha fla;=j fooÍu ̂lïmkh& jk neúks' ^,' 1&

(2) iajr ;ka;% ^,' 1&

(3) jh,Skh - ;ka;= $lïì ;í,dj - mg,

ngk,dj - jd;h ^,' 3&

(4) (a) úÿ,s iSkqfõ y`v fyd¢ka weish yel' ^,' 1&

(b) úÿ,s iSkqfõ y`v fkdwefia' ^,' 1&

(c) èjksh .uka lsÍug udOHhla wjYH fõ' ^,' 1&

(5) >k udOHh ;=,ska jdhq udOHhlg jvd fyd¢ka èjksh iïfm%aIKh fõ' $ 

,S ;=,ska jd;hg jvd fyd¢ka Yíoh .uka lrhs' ^,' 2&

(6) Yíoh .uka lrk fõ.h wdf,dalfha fõ.hg jvd wvq ùuhs' ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&

06 (1) A -  Wmfk; B -  o< iSreudrej C -  wjfk;

D - fõÈldj E -  o¾mkh ^,' 2&

(2) kso¾Ylh ;nd .ekSu ^,' 1&

(3) ksjerÈ ms<s;=rlg ^,' 2&

(4) o< iSreudrej lrleùfuka fyda ishqï iSre udrej lrleùfuka' ^,' 2&

(5) úYd,kh = 15 x 40  = 600 ^,' 1&

(6) úkdlsß - wï,  uOHidr - WodiSk

yqKq ødjKh - NIau ^,' 3&

(7) yqKq ødjKfha ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&

07. (1) Ôùkaf.a Yajikhg $ Ydl j, m%Ndixiaf,aIKhg jeks ms<s;=rlg ^,' 1&

(2) khsg%cka" Tlaiscka" wd.ka ^,' 3&

(3) iQ¾hdf.a isg meñfKk ydkslr lsrK mDÓúh u;g meñKSu je<elaùu' ^,' 2&

(4) uOHf.da,h ^,' 1&

(5) ;dmf.da,h ;=< ^,' 1&

(6) uOHf.daa,h ^,' 1&

(7) ksjerÈ ms<s;=re follg ^,' 2&

(8) iaÓ;s úoHq;a wdfrdamK ^,' 1&

^uq¿ ,l=Kq 12&
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²   m%Yak ish,a,g u ms<s;=re fuu m;%fhau ,shkak' jvd;a ksjerÈ ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak'

01. iq<Õ u.ska úÿ,sh ksmoùfï§ isÿjk Yla;s mßKdukh l=ulao@

(1) úoHq;a Yla;sh pd,l Yla;sh (2) úNj Yla;sh úoHq;a Yla;sh

(3) pd,l Yla;sh úoHq;a Yla;sh (4) hdka;%sl Yla;sh úoHq;a Yla;sh

02. r;s[a[d lr,l wvx.= jkafka"

(1) ridhksl Yla;sh fõ' (2) èjks Yla;sh fõ'

(3) ;dm Yla;sh fõ' (4) wdf,dal Yla;sh fõ'

03. my; oelafjk wCIrj,ska md¾Yúl wmj¾;kh olajk wCIrh l=ulao@

(1) O (2) S (3) V (4) H

04. my; oelafjk wdf,dal loïN ms<sfj,ska kï lrkak'

(1) wNsidÍ" wmidÍ" iudka;r (2) wNsidÍ" iudka;r" wmidÍ

(3) wmidÍ" iudka;r" wNsidÍ (4) wmidÍ" wNsidÍ" iudka;r

05. ñksia mshú wefia úfNaok yelshdj fldmuKo@

(1) 10 mm (2) 0.01 mm (3) 1 m (4) 0.1 m

06. èjksh jeäu fõ.hlska iïfm%aIKh jk udOH l=ulao@

(1) jdfka (2) c,h (3) jd;h (4) ßla;h

07. my; oelafjk jdoH NdKavj,ska y`v Wmoùu 
i|yd lïmkh l<hq;= fldgi wkqms<sfj,ska 
olajd we;s ms<s;=r f;darkak'

(1) mg," ;;a" jd;h (2) mg," jd;h" ;;a

(3) ;;a" mg," jd;h (4) ;;a" jd;h" mg,

08. udkj wdydr Ô¾K moaO;sfha c,h wjfYdaIK lrk wjhjh l=ulao@

(1) uydka;%h (2) .=oh (3) l=vd wka;%h (4) .%yKsh

09. cd;Hka;r wNHjldY uOHia:dkh r`ojd we;s jdhq f.da,Sh ia:rh l=ulao@

(1) ia;r f.da,h (2) ;dm f.da,h (3) uOH f.da,h (4) nys¾ f.da,h

10. maf,dahï mglh u.ska isÿjkafka Ydl foayh ;=<"

(1) wdydr mßjykhhs' (2) c,h mßjykhhs'

(3) Yla;sh ksmoùuhs' (4) wdydr ksmoùuhs'

11. udkj wdydr Ô¾K moaO;sfha .%iksldj"

(1) wdydr ud¾.h wdrïNjk ia:dkhhs' (2) iajik ud¾.h wdrïNjk ia:dkhhs'

(3) wdydr ud¾.h;a iajik ud¾.h;a yuqjk ia:dkhhs'

(4) wdydr Ô¾Kh wdrïNjk ia:dkhhs'

I fldgi
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12. Ôùkag jvd;au jeo.;ajk jdhqf.da,Sh ia:rfha khsg%cka yd Tlaiscka m%;sY;h ms<sfj<ska olajd 
we;s ms<s;=r l=ulao@

(1) 78%  yd 21% (2) 28%  yd 72% (3) 72%  yd 28% (4) 21%  yd 78%

13. j¾Kj;a we÷ï ;o wõfõ oud úh,d .ekSu kqiqÿiq nj is;s,f.a woyi úh' thg fya;=úh yelafla 
;dmc Yla;sh u.ska we÷ïj,"

(1) yevh fjkiaùuhs' (2) j¾Kh fjkiaùuhs'

(3) úhe,Su jeäuhs' (4) by; ish,a,u ksidh'

14. Y%S ,xldfõ N+ lïmk udkhla msysgqjd we;s ia:dkh jkqfha"

(1) ud;f,a (2) wrkalef,a (3) lka;f,a (4) m,af,lef,a

15. ol=Kqmi oelafjkafka iajik moaO;shg wh;a wjhjhls' 
tys rjqï lr we;s wjhjfha ld¾hh úh yelafla"

(1) wdYajdi jd;h we;=¿ lr .ekSuhs'

(2) wdYajdi jd;h WKqiqï lsÍuhs'

(3) jdhq yqjudrej isÿ lsÍuhs'

(4) by; ish¨u l%shdjka h'

16. wï," NIau" WodiSk øjH ms<sfj,ska we;s ms<s;=r l=ulao@

(1) ishU,d" Ieïmq" .a¨fldaia (2) .a¨fldaia" inka" ̈ Kq

(3) foys" inka" úkdlsß (4) inka" .a¨fldaia" ishU,d

17. iQ¾h .%yK iy pkaø .%yK iïnkaOfhka § we;s m%ldY w;=ßka wi;H m%ldYh f;darkak'

(1) iQ¾h .%yK iy pkaø .%yK we;sjkafka fijke,s we;sùu fya;=fjks'

(2) iQ¾h .%yK we;sjkafka wudjl Èk§ h'

(3) pkaø .%yK we;sjkafka mif<diajl Èkl§ h'

(4) iQ¾h .%yKhl§ iQ¾hhd iy pkaøhd w;rg mDÓúh meñfKa'

18. ;, o¾mkhla bÈßfha ;enQ jia;=jl 
m%;sìïnh iEfok ia:dkh ms<sn| fidhd 
ne,Sug isÿl< l%shdldrlula my; 
oelafõ'

fuys jia;= ÿr yd m%;sìïN ÿr w;r we;s 
iïnkaO;dj my; oelafjk m%ldY w;=ßka 
f;darkak'

(1) m%;sìïN ÿr jia;= ÿrg jvd úYd,h' (2) jia;= ÿr m%;sìïN ÿrg jvd úYd,h'

(3) jia;= ÿr m%;sìïN ÿr fuka fo.=Khls' (4) m%;sìïN ÿr jia;== ÿrg iudk h'

19. mDIaGjxYS Ôúhl= yd wmDIaGjxYs Ôúhl= ms<sfj,ska i|yka jk ms<s;=r l=ulao@

(1) w,shd" leianEjd (2) mie`.s,a,d" iuk<hd

(3) .evú,d" jjq,d (4) uqyqÿ wYajhd" f.d¨ fn,a,d

20. my; i|yka m%ldY w;=ßka .ukd.ukh i|yd mdmeÈh Ndú;fha§ tlÕ úh fkdyels m%ldYh 
l=ulao@

(1) mßir ¥IKhla isÿ fkdfõ' (2) ld¾hCIu;dj jeäh'

(3) jHhdu i|yd fyd| l%shdldrluls' (4) Ndú;fha§ úhou wvqh'
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{ {
m%;sìïN ÿrjia;= ÿr

m%;sìïNhjia;=j
;, o¾mkh



II fldgi7 fY%aKsh úoHdj

² m<uq m%Yakhg wksjd¾hfhka ms<s;=re imhkak' b;sß m%Yak 05 ka Tn leu;s m%Yak 04 lg muKla 

ms<s;=re imhkak' ̂ms<s;=re ,sùug fjku lvodis Ndú; lrkak'&

² iEu m%Yakhlgu ,l=Kq 09 ne.ska ysñfõ'

01. 7 fY%aKsfha bf.kqu ,nk iùIdg mx;sfha isiqka iuÕ keröug .sh m%o¾Ykhl§ tla;rd l=áhl 

tla ks¾udKhla ;=<g we;=¿ jQ úg ;udf.a m%;sìïNh iEu me;a;lskau oel .ekSug yelsúh'

(i) fuu ixisoaêhg wod<j nyq m%;sìïN oel .ekSu i|yd Tn mx;s ldurfha§ ks¾udKh l< 

WmlrKh l=ulao@ ^,'01&

(ii) tu WmlrKh ks¾udKh i|yd fhdod.;a o¾mK j¾.h l=ulao@ ^,'01&

(iii) Tn i|yka l< o¾mK j¾.fhka iEfok m%;sìïNj, ,laIKhla ,shkak' ^,'01&

(iv) ;jÿrg;a m%o¾Yk l=áfha bÈßhg .sh wehg tla wjia:djl ;u m%;sìïnh l=vdjg;a" ;j;a 

wjia:djl m%;sìïNh úYd,j;a oel.; yelsúh' tu wjia:d fofla § Ndú;d lr ;snQ o¾mk 

j¾. fol ms<sfj,ska ,shkak' ^,'02&

(v) wj;, o¾mk Ndú;hg .efkk wjia:d 02 la ,shkak' ^,'02&

(vi) rEmfha oelafjkafka ;, o¾mk Ndú;hg .efkk WmlrKhls' tys ;, o¾mK 2 yd 

wdf,dal lsrKfha .uka u. ksjerÈj we| olajkak' ^,'02&

02. A c,h WKqlr .ekSug wïud fla;,h or,sm u; ;nd 

.skaor oeïud h' c,h WKqjk úg fla;,fhka msgjk 

yqud,hg ieye,a¨ rEx fm;a;la <x l, rejka th 

lerflk foi n,d i;=áka lE.eiqfõ h' tu y`vg 

t;ekg meñKs wïud yqud,hg w; mq¿iaid .kakg 

tmd hehs wjjdo l<d h'

(i) by; ixisoaêhg iïnkaOj Tn y÷kd.;a Yla;s m%Nj 02 la yd tAjdhska WmÈk Yla;s wdldr 

,shkak'

Yla;s m%Njh Yla;s wdldr

^,'02&

(ii) Yla;s mßKdukh f,i ye¢kafjkafka l=ulao@ ^,'01&

(iii) yqud,fhka rExfm;a; lrleùfï § isÿjk Yla;s mßKdukh ,shkak' ^,'01&

B (i) rEm igyfka olajd we;s fla;,fha ye`v,h ks¾udKfha § A f,i olajd we;s ia:dkhg 

fh§ug iqÿiq øjHhla ,shkak' ^,'01&

(ii) tu øjHh i;=úh hq;= .=Kdx.hla ,shkak' ^,'02&
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C we;eï fi,a,ï NdKav .uka lrùug jhska l< hq;=h' túg tu WmlrKh ;=< we;s i¾ms, 

ÿkakla t;S Yla;sh .nvd fõ'

(i) i¾ms, ÿkak tf;kúg .nvdjk Yla;sh y÷kajkafka flfiao@ ^,'01&

(ii) by; oela jQ ish¨ Yla;s wdldrj, uQ,sl Yla;s m%Njh l=ulao@ ^,'01&

03. A mDÓú f.da,h;a" bka Tíng mj;sk jdhq f.da,h;a Ôjfha meje;aug ys;lr mßir ;;a;aj imhhs'

(i) mDÓú f.da,h u;=msg isg wNHka;rhg hdfï§ fnod olajd we;s ia;r w;=ßka my; i|yka 

,laIK mj;sk ia;r kï lrkak'

a) 4400°C - 5000°C jeks by< WIaK;aj fya;=fjka ksl,a" whka jeks f,day øj ;;ajfha 

mj;sk ia;rh ^,'01&

b) mdIdK yd mia wvx.= ia;rh ^,'01&

(ii) mDÓjfha we;=<; iajNdjh ms<sn| N+ úoHd{hska f;dr;=re ,nd .kakd wdldrhla i|yka 

lrkak' ^,'01&

(iii) fmd<j wNHka;rfha mj;sk mdIdK fmd<j u;=msgg meñfKk l%shdj,sh l=ulao@ ^,'01&

   B jdhq f.da,h f,i ye¢kafjkafka mDÓú f.da,h jgd mj;sk jdhq jeiauhs'

(i) Wkak;dxYh wkqj jdhqf.da,fha fjkiajk .=K folla ,shkak' ^,'01&

(ii) tu .=K mokï lrf.k jdhqf.da,h fnod olajk ia;r 05 my< isg by<g wkqms<sfj,ska 

,shkak' ^,'02&

(iii) ´fidaka úhk mj;sk ia;rfha by< WIaK;ajhla mej;Sug fya;=j l=ulao@ ^,'01&

04. udOH wxY= lïmkfhka èjks yg.kS'

(i) lïmkh hkq l=ulao@ ^,'01&

(ii) lïmkfhka èjksh WmÈk nj wdo¾Ykh lsÍug 

úoHd.drfha § fhdod.; yels WmlrKhla my; oelafõ' 

tu WmlrKh kï lrkak' ^,'01&

(iii) my; oelafjkafka èjks iïfm%aIKh i|yd udOHhla wjYH jkafka o hkak fidhd ne,Sug 

ilia l< WmlrK wegjquls'

a) by; WmlrKfha X yd Y fofl<jr 

iïnkaO l< hq;af;a l=ulgo@ ^,'01&

b) túg ,efnk ksÍCIKh l=ulao@ ^,'01&

c) ßla;  fmdïmhla  iúlsÍfuka 

n,dfmdfrd;a;= jk ld¾hh l=ulao@ ^,'01&

d) ßla; fmdïmh l%shd;aul lsÍfuka miq 

,efnk ksÍCIKh l=ulao@ ^,'02&

e) tu ksÍCIKhg wkqj t<fUk ks.ukh 

l=ulao@ ^,'02&
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05. (i) § we;s rEm igyfka A, B, C, D fldgia kï 

lrkak' ^,'02&

(ii) X ys ld¾hh l=ulao@ ^,'01&

(iii) wkaùCIh Ndú;fha § ie,ls,su;a úh hq;= lreKq 

02 la ,shkak' ^,'02&

(iv) Tn wkaùCIfhka ksÍCIh l< ffi,hl 

^frdysfhda m;%h $ ÆKq isúh $ fldmq,a ffi, 

jeks& f¾Çh igykla w¢kak' ^,'01&

(v) ixhqla; wdf,dal wkaùCIhl wjfk; x 40 iy 

Wmfk; x 10 f,i igykaj we;' wkaùCIfha 

úYd,kh fldmuKo@ ^,'01&

(vi) bf,lafg%dak wkaùCIh Ndú; jk wjia:djla 

,shkak' ^,'01&

(vii) ixhqla; wdf,dal wkaùCIfha Ndú; jk ldp 

j¾.fha rEm iygk w¢kak' ^,'01&

06.A Ôùka ;=< Yla;sh ckkh jk l%shdj,sh Yajikhhhs' Yajik l%shdj my; wdldrhg oelaúh yel'

ir, wdydr ldnka vfhdlaihsâ

(i) fuys 1" 2" 3 ia:dkj,g .e,fmk f,i my; i|yka jpk fhdod tu m%ldYh kej; ,shkak'

«Yla;sh

«c,jdIam

«Tlaiscka ^,'03&

(ii) rn¾ mg,hla" rn¾ ne¨k" >kaGd irdj fyda ma,diaála fnda;,h" Y k,h hk øjH Ndú; lr 

Yajik l%shdj wdo¾Ykh lsÍug Tn mx;s ldurfha § lrk ,o l%shdldrlug wod< rEm 

igyk we| kï lrkak' ^,'02&

B ffi,              mgl              wjhj              moaO;s             Ôúhd  

by; olajd we;af;a nyq ffi,sl Ôùkaf.a foay f.dvke.S we;s ixúOdk uÜgï fõ'

(i) tA wkqj Ydl foayh f.dvke.Sug odhl ù we;s"

a) mglhla

b) wjhjhla

c) moaO;shla ne.ska ,shkak' ^,'03&

(ii) Ydlh ;=< c,h yd Lksc ,jK mßjykh lrk mglh l=ulao@ ^,'01&
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ms<s;=re m;%h - I fldgi

II fldgi
01. (i) nyqrEfmaCIh     ̂,'01& (ii) ;, o¾mK   ̂,'01&

(iii) m%;sìïNh jia;=jg m%udKfhka iudkhs'$ md¾Yaúl wmj¾;khg ,la fõ' $ Wvql=rehs' $ w;d;aúlhs' $ 

jia;= ÿr = m%;sìïN ÿr - tla ms<s;=rlg    ̂,'01&

(iv) m%;sìïNh l=vd wjia:dj - W;a;, o¾mk   ̂,'01&m%;sìïNh úYd, wjia:dj - wj;, o¾mk   ̂,'01&

(v) /jq, nEfï§ $ oka; ffjoHjre frda.Skaf.a o;a mÍCId lsÍug $ mrdj¾;l ÿf¾CIj, iQ¾h W÷kaj, 

wjia:d 02 la i|yd     ̂,'02&

(vi) o¾mk 2 45°C wdk;j we§u -  ̂,'01&

wdf,dal lsrKh we£u -  ̂,'01& ^uq¿ ,l=Kq 09&

02.A(i) Yla;s m%Njh Yla;s wdldr

yqud,h ;dm Yla;sh

or ridhksl Yla;sh ^,'02&

(ii) tla Yla;s wdldrhla fjk;a Yla;s wdldrhla njg m;aùu'    ̂,'01&

(iii) ;dm Yla;sh   à  pd,l Yla;sh     ̂,'01&

B (i) ,S $ ma,diaála    ̂,'01&

(ii) ;dm mßjdrl ùu $ ;dmh .uka fkdlsÍu $ WKq fkdùu'     ̂,'02&

C (i) úNj Yla;sh     ̂,'01& (ii) iQ¾hhd    ̂,'01& ^uq¿ ,l=Kq 09&

03.A (i) a)  yrh   ̂,'01& b)  lfnd,     ̂,'01&

(ii) N+ lïmk u.ska $ .sksl÷ msmsÍfï § fmd<j u;= msgg meñfKk mdIdK ksÍCIKfhka    ̂,'01&

(iii) .sksl÷ msmsÍu   ̂,'01&

B (i) mSvkh" WIaK;ajh   ̂,'02&

(ii) mßj¾;S f.da,h" ia;rf.da,h" uOH f.da,h" ;dm f.da,h" nys¾ f.da,h  ^wkqms<sfj, ksjerÈ kï 

^,'02&

(iii) ´fidaka jdhqj u.ska iQ¾hhdf.a isg meñfKk mdrcïnq, lsrK Wrd .ekSu hk woyig  ̂,'01& 

^uq¿ ,l=Kq 09&

04. (i) hï udOHhl wxY= j, isÿjk Tnfudn p,k    ̂,'01&

(ii) iriq,   ̂,'02&

(iii) a)   úÿ,shg $ negßhg    ̂,'01&

b)   úÿ,s iSkqfõ y`v weiSu $ lïmkh jk nj fmkSu'    ̂,'01&

c)   jdhq bj;a lsÍu'    ̂,'01& d)   úÿ,s iSkqfõ y`v fkdweiSu    ̂,'02&

e)   Yíoh $ èjksh .uka lsÍu i|yd jd;h ̂udOHhla& wjYH nj    ̂,'02& ^uq¿ ,l=Kq 09&

01. (   ) 02. (   ) 03. (   ) 04. (   ) 05. (   ) 06. (   ) 07. (   ) 08. (   ) 09. (   ) 10. (   )

11. (   ) 12. (   ) 13. (   ) 14. (   ) 15. (   ) 16. (   ) 17. (   ) 18. (   ) 19. (   ) 20. (   )

3 1 2 3 4 1 3 1 2 1

3 1 2 4 3 1 4 4 4 2



05. (i) A  -  Wmfk;       B  -  wjfk;       C  -  r¿ iSreudrej       D  -  o¾mkh ^,'½ x 4 = 02&

(ii) kso¾Ylh iys; lodj ;ekam;a lr ;eîu'    ̂,'01&

(iii) lreKq 2 lg ,l=Kq    ̂,'02&

(iv) ksjerÈ igyklg    ̂,'01& ^uq¿ ,l=Kq 09&

(v) wkaùlaIfha úYd,kh    =    Wmfkf;a úYd,kh   x   wjfkf;a úYd,kh

=       10   x   40

=      400     ̂,'01&    - ̂ms<s;=r muKla we;s úgo ,l=Kq fokak'&

(vi) «  úúO frda.ldrl Ôùkaf.a l%shdldÍ;ajh ksÍCIKhg

«  ffi,hl wNHka;r jHqyh wOHhkh lsÍug

«  cdk úoHd;aul m¾fhaIK lghq;= i|yd

«  wêlrK ffjoH úoHdfõ § cdkuh idlaIs ,nd .ekSug'       ̂,'01&

(vii) ^,'02&

06.A (i) 1  -  Tlaiscka      2  -  Yla;sh $ c,jdIam     3  -  c,jdIam $ Yla;sh   ̂,'03&

(ii)

^,'02&

B (i) a  -  ffY,u $ maf,dahu   ̂,'01& b  -  l| $ wxl=r $ M, $ m;% $ mqIam $ uq,   ̂,'01&

c  -  m%frday moaO;sh $ uQ, moaO;sh   ̂,'01&

(ii) ffY,u mglh    ̂,'01& ^uq¿ ,l=Kq 09&

ms<s;=re m;%h - b;sß fldgi

Y k,h

ne¨k

>kaGdirdj$fnda;,h

rn¾ mg,h
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I ක ොටස 

 නිවැරදි ක ෝ වඩොත් ගැලකෙන පිළිතුර ක ෝරො යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. සපුෂේප ශාකයක් හා අපුෂේප ශාකයක් පිළිශ්වලින් ලියා ඇති පිළිතුර කුමක් ද් ? 

 1.ජම්බු, මිරිසේ                    2. කරවිල, පයිනසේ      3 මඩු, සියඹලා        4. මඩු, පයිනසේ 

   2 . පත්රවල ජාලාභ නාරටි විනයාසයක් ද්ැකිය හැකි ශාකය වන්ශ්න්, 

           1 . ශ්ද්ාඩම්බ               2 . ශ්පාල්               3 . වී                   4 . ඉරිගු 

    3 . ලුණු නිෂේපාද්නශ්ේ දී මුහුදු ජලය වාෂේප වීමට ශ්යාද්ා ගන්නා ශක්තිය කුමක් ද් ? 

            1 . චාලක ශක්තිය                2 . විභව ශක්තිය            3 . තාප ශක්තිය           4 . රසායනික ශක්තිය 

4. ඇසට ශ්පශ්නන කුඩා ශ්ේ විශාල කර බැලීමට භාවිතා කරන විද්යාගාර උපකරණය කුමක් ද් ? 

   1.  සංයුක්ත ආශ්ලෝක අන්වීක්ෂය                          2. ඉශ්ලක්ශ්රෝන අන්වීක්ෂය  

     3. සරල අන්වික්ෂය                                               4 . උත්තල ද්ර්පනය 

   5 . පුෂේපයක පුමාංගයට අයත් ශ්කාටසේ නිවැරදි ව සඳහන් පිළිතුර කුමක් ද් ? 

            1 . කලංකය හා සුත්රිකාව                 2 . කලංකය හා  කිලය          

            3 . පරාග ධානිය හා කිලය                                           4 . පරාග ධානිය හා සුත්රිකාව 

  6 . ධාරිත්රකයක ගබඩා කල හැකි විද්ුත් ආශ්රෝපණ ප්රමාණය මනිනු ලබන්ශ්න් කුමන ඒකකශ්යන් ද් ? 

         1 . ඇම්බපියර්    2 . ෆැරඩ්    3 . නිව්ටන්   4 . ශ්වෝල්්  

  7 . විනාකිරි හා හුණු දියර පිළිශ්වලින් කවර ද්රවය වර්ගයට අයත් ද්? 

         1 . අම්බල, භෂේම    2 . භසේම, අම්බල   3 . අම්බල, උද්ාසින        4 .  අම්බල, අම්බල 

  8 .  ජලශ්ේ වඩාත්ම ශ්හාදින් දියවන ද්රවයය කුමක්ද්? 

        1 . තිරිගු පිටි        2 . කහ කුඩු  3. ලුණු කුඩු     4 . නිල් කුඩු 

  9 . සබන් ගා ශ්සෝද්ා හැරීශ්මන් ශ්රදිවල ඇති කුණු ඉවත් ශ්ව්. ශ්මහිදී ප්රශ්යෝජනයට ශ්ගන ඇත්ශ්ත්, 

           1. ජලය මාධයයක් ශ්ලස ක්රියා කිරිශ්ම්බ ගුණය               2 . ජලශ්ේ ගලා යාශ්ම්බ ගුණය 

3. ජලශ්ේ සිසිලනකාරක ගුණය                              4 . ජලශ්ේ ද්රාවක ගුණය 

10 .  පහත ප්රකාශ සලකා බලන්න. 

         a . ගම්බමිරිසේ ශාකය ආධාරක කඳට සවි වන්ශ්න් ආලග්න මුල් මගිනි . 

         b . ගැඬවිලා, මැඩියා හා නයා අපෘෂේඨවංශී සතුන් ශ්ව්. 

         c . ශ්මෝටර් රථ එන්ින් සිසිල් කිරීශ්ම්බ දී ජලශ්ේ සිසිල්කාරක ගුණය ප්රශ්යෝජනයට ගනියි. 

             1.    a  පමණි .     2. a හා b පමණි     3.    a හා c පමණි  4.  b හා c පමණි. 
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7 ශ්රේණිය - විද්යාව 

  11 . අපෘෂේඨවංශි සතුන් පමණක් ද්ැක්ශ්වන පිළිතුර වන්ශ්න්, 

1. සමනළයා, නයා, ඉබ්බා                                2. කූඩැල්ලා, මකුලුවා, කුරුමිණියා 

        3.  මකුළුවා, ශ්ගම්බබා, ඉසේසා                               4. කූඩැල්ලා, මැඩියා, ගැරඩියා 

  12. විද්ුත් චුම්බබක ශ්ේරණ මුලධර්මය උපශ්යෝගී කරශ්ගන විදුලිය නිපද්වන උපකරණය වන්ශ්න්, 

       1 . බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝව     2. සුර්ය ශ්කෝෂ    3. වියලි ශ්කෝෂය     4 සරල ශ්කෝෂය 

 13. පිශ්නාල්්තැලීන් බංදු කිපයක් ද්ැමූවිට ශ්රෝස පාටක් ඇති වන්ශ්න්, 

       1 .විනාකිරි     2 .ශ්ද්හි යුෂ      3 . සල්පියුරික් අම්බලය   4. හුණු දියර 

 14 . ධාරිත්රකයක් ආශ්රෝපණය කර LED බල්බයක් රූපශ්ේ පරිදි සම්බබන්ධ කරන ලදී. ශ්මහිදී පහත කවර  

       නිරීක්ෂණය ලැශ්බ්ද්? 

       1. ද්ැල්වී නිවී යයි.         2. දිගටම ද්ැල්ශ්ව්.   

       3. ශ්නාද්ැල්ශ්ව්.       4. නිවි නිවී ද්ැල්ශ්ව්. 

 15 . පහත ප්රකාශ වලින් අසතය ප්රකාශය ශ්තෝරන්න. 

1. මැද් බංදු ගැල්වශ්නෝ මිටරයක් මගින් ප්රතයාවර්ත ධාරාවක් හඳුනා ගත හැක.  

2. බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝවකින් ඇති වන්ශ්න් සරල ධාරාවකි.  

3. ශ්කෝෂ කීපයක් නිවැරදිව පිළිශ්වලකට සම්බබන්ධ කල විට ලැශ්බන්ශ්න් බැටරියකි. 

4.  ඇමීටරයක් මගින් ගලන විද්ුත් ධාරාශ්ව් ප්රමාණය ශ්සායා ගත හැක.  

  16 .  

     
      

        ඉහත ඵල වර්ග වයා්තිය සිදුවන ආකාර පිළිශ්වලින් සඳහන් පිලිතුර කුමක් ද් ? 

       1 .සුළඟ, සුළඟ, සතුන් 2. සතුන්, සතුන්, සුලඟ   3 .සුළඟ, සතුන්, සතුන්    4 .සුළඟ, සතුන්, සුළඟ 

17 . ශාකයක් සතු ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත ද්ැක්ශ්ව්. 

*  කඳ අතු ශ්බදී නැත.         *  බීජයක ඇත්ශ්ත් බීජ පත්ර එකකි.    *  තන්තු මුල පේධතියක් ඇත.  

      ශ්මම ලක්ෂණ ද්ැකිය හැකි ශාක වන්ශ්න්, 

       1. වී, කිතුල්       2. ශ්පාල්, මැශ්හෝගනි   3. අරලිය, නාරං      4. පුවක්, ශ්ද්ල් 

  18. රසායනික ක්රියාවලියක් මගින් විදුලිය නිපද්වන උපාංගය පහත පිළිතුරු අතරින් ශ්තෝරන්න. 

      1 .ඩයිනශ්මෝව      2. වියලි ශ්කෝෂය    3. සුර්ය ශ්කෝෂය       4. ශ්මෝටරය 

  19. ඩයිනශ්මෝවක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරිමට ගතහැකි ක්රියාමාර්ග පහත ප්රකාශ අතුරින් ශ්තෝරන්න. 

     A  -  ද්ඟරශ්ේ ශ්පාටවල් ගණන වැඩි කිරිම        B  -  චුම්බබකශ්ේ ප්රභලතාව අඩු කිරිම 

     C  - චුම්බබකය චලනය කරන ශ්ව්ගය වැඩි කිරිම;     මින් සතය වනුශ්ේ 

     1. A  හා B          2. A හා C        3. B හා C            4. A, B හා C   

  20 . සුදුපාට බත්තියක රැදී සිටින විට ලා පාටකින් යුක්ත වු මැඬියකු දුඹුරු පාට ශ්ද්ාරකට පැන ටික ශ්ව්ලාවක දී දුඹුරු       

පාටට හුරු කළු පාටකින් ද්ැක ගත හැකි විය. ශ්මම සිේිය හැඳීන්වීමට සුදුසු ශ්යදුම කුමක් ද් ? 

    1. විශ්ලෝපියතාවය         2. ශ්ව්ශාන්තරය         3. අනුවර්තනය     4. අනාකූල හැඩය 
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II ක ොටස 

පළමු ප්රශේනය ඇතුලුව ප්රශේන 5කට පිලිතුරු සපයන්න. 

 

1 . A  අවට පරිසරශ්ේ වැශ්ඩන ශාකවල මුල්වල විශාල විවිධත්වයක් ඇත. 

I. ශ්මාණර කුඩුම්බබය හා වී ශාකශ්ේ ඇති මුල පේධති වර්ග 2 ක පිළිශ්වලින් නම්බ කරන්න.  ( ලකුණු 02 ) 

II. ශාක මුලකින් ශාකයට ඉටු කරන ප්රධාන කෘතයයක් ලියන්න.     ( ලකුණු 01 ) 

III. විශ්ශේෂ කාර්යයන් ඉටු කරන මුල් වර්ග සහිත ශාක පහත ද්ක්වා ඇත. 

 වැශ්ටශ්කයියා           ගම්බමිරිසේ                                          

 

                  කිරල  

 

     ශ්මම ශාක මුල්වලින් ඉටු කරන කාර්යයක් බැගින් ලියන්න.     ( ලකුණු 03 ) 

 

     B. ද්රවය එකිශ්නක පිරිමැදීම මගින් එම ද්රවය වලට සේතිථි විද්ුත් ආශ්රෝපණ ලැශ්බ්. 

I. සේථිති විද්ුත් ආශ්රෝපණ වර්ග 2 නම්බ කරන්න.      ( ලකුණු 02 ) 

II.  

 

   විජාතීය ආශ්රෝපණ සහිත වසේතු 2ක් ආධාරක ශ්ද්කක එල්ලා ශ්මම වසේූන් ශ්ද්ක ලං කරන විට කුමක් 

නිරීක්ෂණය කළ හැකි ශ්ව්ද් ?         ( ලකුණු 02 ) 

III. ශ්මම රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්වන්ශ්න් ධාරිත්රකයක් ආශ්රෝපණය කිරිම සද්හා සකසේ කල ඇටවුමක ශ්කාටසකි. 

  ශ්මහි A B හිඩැසට සම්බබන්ධ කල යුත්ශ්ත් කුමක්ද්? 

     ( ලකුණු 02 ) 

IV. ඉහත ධාරිත්රකය ආශ්රෝපණය වි තිශ්බ් ද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සකසන ඇටවුමක රූපසටහන අදින්න.   

( ලකුණු 02 ) 

V. ලැශ්බන නිරික්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.       ( ලකුණු 01 ) 

VI. එම නිරික්ෂණයට ශ්හේතුව ලියන්න.        ( ලකුණු 01 ) 

A B 
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2. A. නිවශ්සේදී ශ්මන්ම විද්යාගාරශ්ේදී ද් විවිධ  ද්රවය භාවිතයට ගැශ්න්. එවැනි ද්රවය කිපයක් ශ්මහි ද්ැක්ශ්ව්. එම ද්රවයය 

ඇසුරින් පහත ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

                     ශ්ද්හි යුෂ, නිල් ලි්මසේ, pH කඩද්ාසි, පිශ්නාල්්තැලීන්, හුණු දියර, විනාකිරි 

I. ශ්මහි ඇති ආම්බලික ද්රවය 2ක් ලියන්න.       ( ලකුණු 2 ) 

II. භාෂේමික ද්රාවණයක් නම්බ කරන්න.        ( ලකුණු 1 ) 

III. ලුණු ද්රාවණයට හා ශ්ද්හි යුෂවලට නිල් ලි්මසේ කැබැල්ල බැගින් ද්ැමු විට ලැශ්බන නිරික්ෂණ ශ්වන ශ්වනම 

ලියන්න.           ( ලකුණු 2 ) 

IV. හුණු දියරවලට ශ්මහි ඇති ද්රවයයක් මිරකල විට ශ්රෝස පාටක් ඇති ශ්ව්. එම ද්රවයය කුමක්ද්? ( ලකුණු 1 ) 

V. pH කඩද්ාසි කැබලි ද්ැමු විට pH 7ට වඩා වැඩි අංකයක් සහිත වර්ණයක් ලබා ශ්ද්න ද්රවයය ශ්තෝරා ලියන්න. 

( ලකුණු 1 ) 

B. ශ්මහි ද්ැක්ශ්වන ප්රකාශ හරි නම්බ  ලකුණ ද් වැරදි නම්බ  ලකුණ ද් ශ්යාද්න්න. 

I. ශ්ග් කුරුල්ලාශ්ග් ශරිර වර්ණය දුඹුරු පාට පුල්ලි සහිත වීම ඌ ශ්වනත් සතුන්ට ශ්ගාදුරු වීම වැලැක්වීමට  
ඇති අනුවර්තනයකි.         (       ) 

II. විද්ුත් ශ්කෝෂයක ධන අග්රයට හා ඍණ අග්රයට කම්බබයක් සම්බබන්ධ කල විට ධාරාවක් ගලන්ශ්න් එක් දිශාවකට 

පමණි.            (       ) 

III. බීජශ්ේ පියලි එකක් සහිත ශාකවල පත්රවල ඇත්ශ්ත් සමාන්තර නාරටි විනයාසයකි.  (       ) 

IV. මඤේශ්ඤාක්කා හා ශ්ඩ්ලියා ශාකවල ආහාර සංචිත කර ඇත්ශ්ත් මුදුන් මුශ්ල්ය.  (       )      ( ලකුණු 4 ) 

 

3. එදිශ්නද්ා ිවිතශ්ේදි ශ්බාශ්හෝ කටයුතු සිදු කර ගැනිමට විදුලිය අපට අතයාවශය ශ්ව්. 

 

 

I. විදුලිශ්යන් අප ලබා ගන්නා ප්රශ්යෝජන 2ක් ලියන්න.      ( ලකුණු 2 ) 

II. විද්යාගාරශ්ේදී සකසේ කරන ලද් සරල ශ්කෝෂයක ශ්කාටසක් ඉහත රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්ව්. 

a. ශ්මහි A වශශ්යන් ශ්යාද්ා ගත හැකි ශ්ලෝහය නම්බ කරන්න.    ( ලකුණු 1 ) 

b. ධාරාවක් හටගන්ශ්න් ද්ැයි පරික්ෂා කිරිමට X Y අග්ර ශ්ද්කට සම්බබන්ධ කල හැකි උපකරණයක් නම්බ 
කරන්න.          ( ලකුණු 1 ) 

c. උපකරණය සම්බබන්ධ කල විට ලැබය හැකි නිරික්ෂණයක් ලියන්න.   ( ලකුණු 1 ) 

III. a. භාවිතශ්යන් ඉවත් කළ වියලි ශ්කෝෂ 2ක් ශ්රේණිගතව මැද් බංදු ගැල්වශ්නෝමිටරයකට සම්බබන්ධකරණ   

ආකාරය සම්බමත සංශ්ක්ත ශ්යාද්ා අඳින්න.     ( ලකුණු 2 )     

b. ශ්මහිදි කුමක් නිරික්ෂණය කළ හැකිද්?    ( ලකුණු 1 )  

c. ශ්කෝෂශ්ේ අග්ර මාරුකර සම්බබන්ධ කළ විට ලැශ්බන නිරික්ෂණය කුමක් ද්? ( ලකුණු 1 ) 

d. ශ්මහි ඇති කම්බබය තුලින් ගලා යන්ශ්න් සරල ධාරාවක් ද් ප්රතයාවර්ත ධාරාවක් ද්?    
         ( ලකුණු 1 ) 

IV. බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝවකින් හටගන්ශ්න් කවර ධාරාවක් ද්?   ( ලකුණු 1 ) 

ශ්කාපර් 

පතුර A 

X Y 
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4. A. වරහන් තුල දී තිශ්බන වචන ශ්යාද්ා හිසේතැන් පුරවන්න. 

 

(ද්රාවක ගුණය, ප්රභාසංශේශ්ල්ෂි, ආශ්රෝහක, භූගත, සමාන්තර, ජාලාභ, බීජ පත්ර, ධන, සජාතීය, ඍණ,  

සිසිලන කාරක ගුණය) 

I.  හී රැසේස ශාකය .............................. කඳක් සහිත ශාකයකි. 

II. වද්කහ, ඉඟුරු, හබරල ආදි ශාකවල කඳ ....................... කඳකි. 

III. වැල් ශ්ද්ාඩම්බ ශාකශ්ේ පත්රවල ඇත්ශ්ත් .................. නාරටි විනයාසයකි. 

IV. බඩ ඉරිඟු ශාකය ප්රශ්රෝහණය වන විට බීජශ්ේ ඇති ................ ශ්පාලශ්වන් ඉහළට මතු ශ්නාශ්ව්. 

V. ශ්ලෝමවලින් පිරිමදින ලද් එබනයි්වලට ....................සේථිති විද්ුත් ආශ්රෝපණයක් ලැශ්බ්. 

VI.   ඔක්සිජන්, කාබන්ඩශ්යාක්සයිඩ් වැනි වායු ජලශ්ේ මිර වි තිශ්බන්ශ්න් ජලය සතු ................නිසාය. 

 

      B. ගැලශ්පන ශ්යදුම්බ යා කරන්න. 

I. ශරිරය තුල ද්රවය පරිවහනය                                          අනාකූල හැඩය 

II. වාතශ්ේ ප්රතිශ්රෝධය මැඩ ඉදිරියට යාම                         සේථිති විද්ුතය 

III. ආමාශශ්ේ ගැසේරයිටිසේ තත්වය                                    රුිරය 

IV. වැසිදිනවල අකුණු හට ගැනිම                                     ශ්ව්ශාන්තරය 

V. හරිත පැහැ වනාන්තරයක ශ්කාළ පැහැ ජීවීන් බහුල වීම                    හයිශ්රාක්ශ්ලෝරික් අම්බලය 

 

 

5. A. ශාකයක හට ගන්නා පුෂේපයක කෘතය වනුශ්ේ  ඵල හටගන්වා තම වර්ගයා ශ්බෝ කිරිමයි. පුෂේපයක ශ්කාටසේ ශ්මහි   

      ද්ැක්ශ්ව්. 

 

 

I. a හා b ශ්කාටසේ නම්බ කරන්න.                  ( ලකුණු 02 )      

II. බීජ හට ගන්ශ්න්  c  වල ඇති කුමන ශ්කාටසේ මගින්ද්?     ( ලකුණු 01 ) 

III. d වල කෘතයය කුමක්ද්?         ( ලකුණු 01 ) 

IV. ශ්මම පුෂේපශ්ේ තිුශ්ේ ශ්පති පහකි. ශ්මය ඒක බීජ පත්රි ශාක පුෂේපයක්ද්? ේවිබීජ පත්රි ශාක පුෂේපයක්ද්? 

 

a 

c 

b 

d 
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  B. පුෂේපයක ඵළ හා බජ හටගත් පසු ඒවා වයා්ත විය යුතුය. ඵල හා බීජ වයා්තියට උද්ව් කරන බාහිර කාරක ශ්ද්කක් 

වන්ශ්න් සතුන් හා සුළඟයි 

I. අඹ බීජය වයා්ත වන්ශ්න් කුමන කාරකය මගින්ද්?         ( ලකුණු 01 ) 

II. ඔබ සද්හන් කල ක්රමයට වයා්ත විමට අඹ ඵලශ්ේ ඇති අනුවර්තනයක් ලියන්න  ( ලකුණු 01 ) 

III. ශ්පාල් ඵලය වයා්ත විමට හැඩ ගැසී ඇත්ශ්ත් කුමන ක්රමයටද්?    ( ලකුණු 01 ) 

IV.  පහත සද්හන් ශාක ශ්බෝ කර ගන්ශ්න් කුමන ශ්කාටසේ මගින්ද්? 

   බතල            කරපිංචා                 අරලිය       ( ලකුණු 03 )  

 

6. A. මුහුණ බලන කේණාඩිය සුමට, දිලිශ්සන සමතල පෘෂේඨයකි. ශ්ම්බවා විද්යාශ්ව්දී තල ද්ර්පන ශ්ලස හඳුන්වයි. 

     තල ද්ර්පණ තුලින් ආශ්ලෝකය ඉතා ශ්හාඳින් පරාවර්තනය කරයි. 

I. ආශ්ලෝක පරාවර්තනය යන්න හඳුන්වන්න.                       (ලකුණු 02) 

II. අපසාරී ආශ්ලෝක කද්ම්බබයක් ඇඳ ශ්පන්වන්න .                                            (ලකුණු 01) 

III. උත්තල ද්ර්පන බහුලවම භාවිතා කරන අවසේථාවක් ලියන්න.                       (ලකුණු 01) 

IV. කම්බපනය වීම නිසා හඩ ඇතිශ්ව්. අශ්් කට හඬ නිකුත් වන්ශ්න් කුමක් කම්බපනය විශ්මන්ද්?   (ලකුණු 01)                 

V. වැඩිම ශ්ව්ගශ්යන් ශබ්ද්ය ගමන් කරන්ශ්න් ඝන, ද්රව, වායු යන කුමන මාධයශ්ේ ද්?   (ලකුණු 01) 

VI. මිනිසාශ්ග් ආහාර ජීරණ පේධතිශ්ේ කාර්යය කුමක් ද් ?               (ලකුණු 01) 

 

B)   ශ්ද්ශ්බදුම්බ සුචිය ඇසුශ්රන් හිසේතැන් පුරවන්න. 

                                   තණශ්කාළශ්පත්තා, ගැරඩියා , කටුසේසා , කපුටා , ගැඩවිලා. 

 

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

තණශ්කාළශ්පත්තා, කටුසේසා ,කපුටා. ගැරඩියා , ගැඩවිලා 

 

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

කපුටා                          තණශ්කාළශ්පත්තා, කටුසේසා                      ගැරඩියා  ගැඩවිලා 

  

             

        ...................                                   ..........................                                      ( ලකුණු 04 ) 

          කටුසේසා                                       තණශ්කාළශ්පත්තා 



1 
 

 

 

 

 

 

 

I ක ොටස 

1. 2                    

2. 1 

3. 3 

4. 3 

5. 4 

6. 2 

7. 1 

8. 3 

9. 4 

10. 3 

11. 2 

12. 1 

13. 4 

14. 1 

15. 2 

16. 4 

17. 1 

18. 2 

19. 2 

20. 2 

II ක ොටස 

(01)  A.  (I) මුදුන් මුල පද්ධතිය හාතන්තු මුල පද්ධතිය  (2)            (II)  ජලය ඛනිජ අවක ෝෂණය වැනි පිළිතුරු (1) 

        (III)   දට සන්ධාරනය . ආධාර යට සවිවිමට  ,වායුකගෝලිය වාතය උරා ගැනිම(3) 

B. (I) ධන  ඍන   (2)  (II)  දඩු ආ ර් ණය ක..(2)     (III)  වියලි ක ෝෂයක්(1) 

    (IV)නිවැරදි රූපයට(3)  (V)LED බල්බය දැල්වි නිවි යයි (1)     (VI) ක්ෂණිකව ආකරෝපණ විසර්ජනය වීම(1)    

               

         (02) A . (I) කදහි යුෂ,විනාකිරි. (2)      (II) හුණු දියර(1)         (III) ලුණු - කවනසක් නැත  කදහි යුෂ  - රතු පාටයි. ( 2) 

          (IV) පිකනොල්ප්තැලින් (1)  (V)  හුණු දියර(1) 

                  B.  (I) √  (II)  √      (III) √  (IV)  X 

 

        (03)        (I) ආකලෝ ය ,තාපය උපදවා ගැනීම, උප රණ ක්රියාමකම   රවා ගැනීම 

(II) a) සින්ක් තහඩුව ( 1) b) ගැල්වකනෝ මීටරය (1)   

  c) ක ොපර් තහඩු අසල වායු බුබුලු පිටක. / සින්ක් තහඩුව දියක..(1) 
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