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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) 

 (III)       a)        b)ගැල්වකනෝ මීටරකේ  ටුව උමකක්රමණය ක..(2)     

c)  චලිත දි ාවට විරුද්ධ අතට චලනය ක..(2) 

                                            d) සරල ධාරාවක් (1) 

                        (IV)    ප්රතයාවර්ත ධාරාවක්(1) 

 

        (04) A. (I) ප්රභාාසශ  කල්ෂි  (II)  භූගත (III)   ජාලාභා     (IV)  බීජපත්ර      (V)   ඍන     (VI)ද්රාව  ණණය 

  B.   I -   රුධිරය   II - අනාකූල හැඩය   III -හයිඩ්රොක්ලෝඩ්ලික්ක්ලෝ අලලය 

        IV -ස්ථිති විද්යුතය  V - ඩ්ේශාන්තරය  

 

 

G 

fojk jdr we.hSï jevigyk - 2020 
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        (05)  A.   (I)   ලශ ය , කර්ණු (II)  ඩිම්බ    

         (III)  පුෂ පකේ අභායන්තර ක ොටස  ආරක්ෂා කිරිම හා පරාගනයට  ෘමීන් කගන්වා ගැනීම   (IV)ද්වි බීජ පත්රි 

               B. (I) සතුන්   (II)  රසවමක මාශසල ක ොටසක් තිබිම  (III)   ජලකයන් 

       (IV) බතල - ධාව   ඳ           කරපිංචා  -   මුල්   අරලිය - අතු/  දඩු  ැබලි 

 

(06)  A. (I) ආකලෝ ය කිසියම් පෘෂ ටය ට වැදි ආපසු හැරි ගමන් කිරිම 

       (II)  

 

 

 

       (III) වාහන පැති  ණ්ණාඩි  කලස /   දන්ත වවදයවරු දමක පීකක්ෂාව 

       (IV) ස වර තන්ත්ර  ම්පනය 

       (V) ඝන        (VI)   ආහාර ජීරණය හා  අවක ෝෂණය 

B.  ගැලකපන බාහිර ලක්ෂණ සහිත පිලිතුරු. 

උදාහරණ -  

                                   තණඩ්කොළඩ්ෙත්තා, ගැරඩියා , කටුස්සා , කපුටා , ගැඩවිලා. 

 

                   ොද්ය ඇත                                                                              ොද්ය නැත                                                                

තණඩ්කොළඩ්ෙත්තා, කටුස්සා ,කපුටා. ගැරඩියා , ගැඩවිලා 

 

. පයාෙත් ඇත                        . පයාෙත් නැත                                ඩ්කොරඩ්ෙොතු ඇත                   ඩ්කොරඩ්ෙොතු නැත 

කපුටා                          තණඩ්කොළඩ්ෙත්තා, කටුස්සා                      ගැරඩියා  ගැඩවිලා 

  

             

        වලිගයක්ලෝ ඇත.                                      වලිගයක්ලෝ නැත                                       

            කටුස්සා                                       තණඩ්කොළඩ්ෙත්තා 

 


