
 

 

 

 

 

 

                                                           

1 ක ොටස 

ප්රශ්න  ියල්ලටටම  පිළිතුරු සපලන් .  

නිවැරදි හ ෝ වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර හ ෝරන්න                                          

1.   රූපකේ දැක්කෙ  ජීවිලා                                                                                  

       1.  බැක්ටීරිලාෙකි .    2. ඇ්ලගාෙකි.      

       3.  දිලීරලකි.              4 . කප්රොකටොකසාොකෙකි. 

2.   රූප සටහකන් පරිදි  කබාතටල ට  සීනි ද්රාෙකලක් හා යීසනට් සනේලපලක් දමා  කබාතටකේ  

         ටට බැලු ලක් සවි ර, ටි  කේටාෙක්   තැබූ  විට  ටැකබ  නිරීක්ෂකලක් ෙන්කන්, 

 1.    ාබන්ඩකලොක්සයිඩ් ොයුෙ පිටවීම.       2.  බැලු ල පිම්බීම.   

       3. එති්ල  මදයසාර ොෂනප වීම.                        4.  මධ්යසාර ගන්ධ්ලක් දැනීම. 

 3.  ක ොඳුඇට කපළක් කහෙත්  කශ්ේරුෙක් රහිත ජීවිලා ෙන්කන්, 

            1. පත්තෑලා        2. පාත්තලා              3. පරවිලා 4. පාන්කිරිත්තා 

 4. ශ්ා ල  මූට පද්ධ්තිලට අලත්ෙ  ක ොටස ෙන්කන්, 

1.      පත්ර  2.  ඳ       3. ඵට            4.  මුදුන් මුට 

 5.       රටහුණු  ැබැ්ලට ට මෘදු සැහැ්ලලු බෙක් ටැකබන්කන් එහි , 

 1.  අංශු තදින් බැදී ඇති බැවිනි .    2. අංශු අතර අෙ ාශ්ල පෙති  බැවිනි.  

3.   අංශු අතර ලටල අඩංු  බැවිනි. 4.  ඝ  සනෙභාෙකලන් පැෙතු  බැවිනි. 

6.       ස්ලෆර්  කුඩුෙට පැහැල කුමක් ද? 

1.  ළු           2. නි්ල  3.  හ  4.  අෙර්ක 

7.       ද්රෙෙට ඝ ත්ෙල සැසදීමට  අෙශ්ය රූපකේ දක්ො ඇති  විදයාගාර කප රක  යුගටල ෙන්කන්, 

1.    බී රල හා ඝ ත්ෙ කුප්පිල     2. ඝ ත්ෙ කුප්පිල හා කතදඩු තුටාෙ 

3.    කතදඩු තුටාෙ හා  ැ ෑරුම්  ළල    4.   බී රල හා  ැ ෑරුම්  ළල 

8.       ශ්ා  පත්රලකින් දිො  ාටකේ දී ලටල ොෂනප කටස පිටවීම හැදින්කෙන්කන්,              

             1. කත්සනකේද ල    2. බින්දුදල    3. විසරකල           4.   සන න්ධ් ප්රොහල     කටසල 

9.       මිනිසාට හා කද්පට ෙටට හානි ෙ  අකුණු ෙර්ගල ෙන්කන්, 

 1. ෙටා අකුණු     2.  ො අකුණු     3. පෘථිවි අකුණු       4. පාර්ශ්නවි  අකුණු                      1 
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10. මිනිසාකේ ආහාර ජීර්ක පද්ධ්තිලට අලත් ක ොටසන අඩංු  ෙ  ෙරකල ෙන්කන්,  

              1. ඇස, ක, ,අන්ත්ර                              2. ආමාශ්ල,ග්රහනිල,අන්ත්ර                                                     

              3.  ාසල ,ශ්නොස ාළල, කප හඑ        4. මුඛල ,ශ්නොස ාළල,කප හළු                                                                                                   

11. අතර් සී. ක්ටාක් මහතා කේ  විශ්නෙ ගම්මා ල සං ්ලපලට අනුෙ අහකසේ සනථාෙරෙ   පෙත්ො ගතයුතු අෙම  

             භු සනථායි චන්ද්රි ා ගක   ක ොපමක ද? 

1.    1 කි.               2.  2 කි.                   3.   3 කි.       4.  4 කි. 

12. පුර්ක සූර්ල ග්රහකලක්  

1. අමාෙ  දි  දී ියදුකේ.        2. පුර අටෙ  දි   දී ියදුකේ.  

3.  පුර පකසොකටොසනෙ  දි  දී  ියදුකේ.  4.  අෙ අටෙ  දි  දී ියදුකේ. 

13. රාශි චක්රලට අලත් ධ්නු රාශිල  

 1. මිථූ  හා ියංහ අතර පිහිටයි.     2. ියංහ  හා   තුටා අතර පිහිටයි. 

 3. ෙෘශ්නචි  හා ම ර අතර පිහිටයි. 4. ම ර හා මී  අතර පිහිටයි. 

14. විදුත් ප්රතිකරාධ්ල මැනීම සඳහා කලොදාගත හැකි කප රකල ෙන්කන්, 

 1. ඔම් මීටරල    2. ඇමීටරල        3.  කෝලට් මීටරල     4. ගැ්ලෙක ා මීටරල 

15. ඌර්ධ්ෙපාත ල ලනු, 

1. ඝ ලක් ද්රෙ බෙට පත්වීමයි.        2. ඝ ලක් ොයුෙක් බෙට පත්වීමයි. 

 2. ද්රෙලක් ොයුෙක් බෙට පත්වීමයි.      4. ොයුෙක් ද්රෙලක් බෙට පත්වීමයි. 

16.  හයිඩ්රලන් ොයු පිරි බැලු  ,ු ෙන් ලා ා හා කලට් ලා ා ෙටට අභයෙ ාශ් ගකේෂකලට කලොදා ගත ක ොහැකි 

ෙන්කන් කුම  කහේතුෙ නිසා ද? 

 1.   ඉන්ධ්  භාවිත  ර  බැවිනි.           2.  එන්ජින්  භාවිත  ර  බැවිනි. 

 3.   ොත මාධ්ය පෙති  බැවිනි.              4.  කරො ට් තාක්ෂකල  එහි ක ොමැති බැවිනි. 

17. ශ්රී ටං ාෙට අහිත ර බටපෑම අෙම සනෙභාවි  ආපදාෙ ෙන්කන්, 

 1.  නිලඟල                      2.  ගංෙතුර                   3. අකුක                4.  භූම් ම්පා 

18. පරිසර හිත ාමී දරුෙන් කටස ඇසුරුම්  ර  ටද ආහාරලක් මිටදී ගැනීකම්දී ෙඩාත්ම සැටකිලිමත්විල යුතු 

කතොරතුර ෙන්කන්,  

              1.  ශුද්ධ් බර       2.   ප්රමිතිල        3. නිශ්නපාදිත  දි ල            4. ඇසුරුකමහි පරිසර හිත ාමී බෙ. 

19. කඩංු  කරාග මර්ධ් ලට දුම රකල  ාගරි ෙ කලොදා ගනු ටබ  කපක්රමලකි.කමමිනන්  මදුරුොකේ ජීෙ  

චක්රකේ කුම  අෙසනථාෙට බටපෑම් ඇති  රයිද? 

 1. සුහුඹු්ල මදුරුොට           2.   බිත්තර ෙටට              3. පිටොට               4.  කීටලාට 

20. ක ොවිඩ් කරාගලට නිෙස තුට කලොදාගත හනො ැකි සං ්ලපල කුමක් ද? 

 1.    ජලෙ බුබුලු සං ්ලපල                              2.  සබන්ගා  දෑත්  කසේදීම  

 3.     පුද්ගට දුරසනථභාෙල ආරක්ෂා කිරීම          4.  මුඛ ආෙරක පැළදීම. 
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 පළමු ප්රශ්නන  ඇතුළුව ප්රශ්නන ප  ට පිළිතුු  සප න්න. 

1. A.   බිත්තරලකින් , බීලලකින් කහා කුඩා ජීවිකලකු කටස කමකටොෙට බිහිෙ  ඕ ෑම ජීවිකලකුට ජීෙ     

           චක්රලක්  ඇත.  
 

  1.  ජීෙ  චක්රලක් ලනු කුමක්ද?  

           2. ජීවින්කේ ජීෙ  චක්ර ෙටට අදාට අෙධි කීපලක් පහත දැක්කේ. ඒොයින් ගැළැකප  අෙධි   
             භාවිත    ර සම ටලාකේ ජීෙ  චක්රල නිරූපකල  රන් . 

 

 

 

          3.   කමම ජීෙ  චක්රල දැක්කෙ  රූපාන්තරකල කුමක්ද? 

         4.  සුහුඹුටා ආහාර ටබා ගැනීමට භාවිත  ර  කපාංගල සඳහන්  රන් . 

          5. ඉහත ආ ාරකේ රූපාන්තරකලක් ඇති පලිකබාධ්  ෘමිලකු  ම්  රන් . 

 B.   ෙරහන්  තුට ඇති ෙච  භාවිත  ර ෙු කේ හිසනතැන් පුරෙන් . 

                                     (බත්කුරා ,ක ටේලටා, ියංහලා, කුඩැ්ලටා) 

අපෘෂනඨ ෙංශීන් පෘෂනඨ ෙංශීන් 

  

  

              

  C.  ඔබ නිතර භාවිතලට ගන් ා පදාර්ථ කීපලක් පහත දක්ො ඇත ඒො භාවිත  ර දී ඇති ෙර්ගී රකකේ  හිසන     

      තැන් සම්පූර්ක  රන් . 

                       ොතල , කසාඩිලම් ක්කටාරයිඩ් ,   ාබන් ,  ක ොපර්  

 
 
 
                සංශුද්ධ් ද්රෙය                                           සංශුද්ධ් ක ොෙ  ද්රෙය                                     
 
        කදා:  ක ොපර් ,  1………….2………..              කදා:   3……………….. 
          
 
 
           මුටද්රෙයල                                           සංකලාග 

         
        කදා:  ක ොපර්  ,4………..                  කදා:    5……………… 
 
           
 කටාහ                                       අකටාහ   

කදා:     6…………               කදා:    ාබන්   
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බිත්තර සුහුඹුටා පිටො කීටලා ශිෂුො  



2. A.          පහත දැක්කෙන්කන් 8 ශ්නකර්ණිකේ ියසුෙකු විියන් ස ස  පරිපථල  පරිපථ සටහ කි. 

                                                

                                 

  

1.  P   ියට R  දක්ො   ක ොටසන   ම්  රන්  . 

 

2. P හි කදක ළෙර විභෙ අන්තරල මැනීමට අෙශ්නල  ම් ඒ සඳහා පරිපථලට සම්බන්ධ්  ළ යුතු කපාංගල ලිලා 

එල සම්බන්ධ්  ර  ආ ාරල  ඇඳ දක්ෙන් .( දී ඇති පරිපථල පිළිතුරු  පත්රකේ පිටපත්  රගන්  ) 

3. P ට ශ්නකර්ණිගතෙ  තෙත් එෙැනිම කපාංගලක් පරිපථලට කලදුකේ  ම් P කපාංගකේ කුම  නිරීක්ෂකලක්    

      අකප්ක්ෂා හැකිද හැකිද ? 

4. x   හා y  අතරට ඕම් 20    ප්රතිකරාධ් ලක් කලදුකේ  ම් එම නිරීක්ෂකල ක කසේ කෙ සන කේද? 

 

   B. 1.   පහත දක්ො ඇති පත්රකේ A  හා B ක ොටසන   ම්  රන් . 

                                     

             2. ශ්ා ල  පත්ර මිනන් ඉුවෙ   ෘතය කුමක් ද?  

             3. ලාටා ාර පත්ර  වි යාසල නිසා ශ්ා ලට ටැකබ  ප්රකලාල ල කුමක් ද?  

             4. පත්ර මිනන්  ෙ ශ්ා  ඇති  ර ගත හැකි ශ්ා ල 2 ක් සඳහන්  රන් . 

             5. ඝ  මින් ෙැඩි මාංශ්ට පත්ර දැකිල හැකි ශ්ා  2 ක්  ම්  රන් . 

 

3. A. කපාච්චිල  ියට වු ශ්ා ලක් විනිවිද කපක   කපොලිතින් බෑගලකින් 

ආෙරකල  ර කහොදින් හිරුඑළිල ෙැකට   සනථා ල  තබා ඇත. 

          1. කමම ඇටවුකමහි ටි  කේටාෙකින් දැ  ගත හැකි නිරීක්ෂකලක්     
ලිලන් .    

                                                                                                                                                                             
2. කමම නිරීක්ෂකල ඇතිවීමට කහේතුෙ කුමක් ද? 

          3.ශ්ා ල  ොලෙ ක ොටසන ෙලින් ලටල ොෂනප කටස පිටවීම කුම   මකින් 

හැදින්කේද? 

          4. ලටල හදු ා ගැනීමට භාවිත  ර  රසාල  ද්රෙය කුමක්ද?                                                                     
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P 

Q 

R S 

කපොලිතීන්  

බෑගල 



B. සුර්ල තාප විලළ ලක් රුපකේ දක්ො ඇත ඒ න්අ්ැසුරින් අසා ඇති ප්රශ්න   ෙටට පිළිතුරු  

සපලන් . 

 

                                                                                                                                                    

1. කමල කුම   ාර්ලලක් සඳහා කලොදා ගනීද? 

2.  කමයින් විලළා ගත හැකි ආහාර ද්රෙය 2 ක් සඳහන්  රන් . 

3. කමම කප රකල භාවිතකලන් ටබාගත හැකි ොිය 2 ක් සඳහන්  රන් . 

4. කමල තුලින් ගට  ොයු ධ්ාරාෙ  ළු පැහැති ආසනතර ල  මතින් ගමන් ගන් ාවිට කුමක් ියදුකේද? 

5. පෘථිවි සම ල ආසන්  රටෙටට භාවිතලට කමම කප රකල ෙඩාත් සුදුසු වීමට කහේතුෙ 

 කුමක් ද? 

4 .   A. ආකටා  සංකේදී ප්රතිකරාධ් ලක් මතට ඇකටා ල පතිත ෙ  විට ප්රතිකරාධ්ල අඩුෙ  බෙ කපන්වීමට කමම  

         ඇටවුම ස සා ඇත .ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්රශ්න  ෙටට පිලිතුරු සපලන් . 

 

1. A,B,C හා D ක ොටසන  ම්  රන් . 

2. අදුරු සනථා ල  තබා B  සංෙෘත  ටවිට ටැකබ  නිරීක්ෂකල කුමක්ද? 

3. කහොදින් ආකටා ල ටැකබ  සනථා ල  තබා B සංෙෘත  ටවිට ටැකබ  නිරීක්ෂකල කුමක් ද? 

4. කමම ඇටවුකමහි ඇති ආකටා ලට සකේදී ක ොටස කුමක්ද?  

5. ඉහත පරිපථල, පරිපථ සංකක්ත කලොදා අඳින් . 

B . 

                             

 

 

          

            1. ඉහත රූපකේ දැක්කෙ  පද්ධ්තිල කුමක් ද? 

          2.  කමම පද්ධ්තිල මිනන් ක කර   ාර්ලල කුමක්ද?                                                                     

            3. කමම පද්ධ්තිල ආශ්රිතෙ හටගන් ා කරාගලක් සඳහන්  රන් .                                               

 



5.   A. ශ්රී ටං ාකේ රසාලනි  කපොකහොර භාවිතල අතහැර  ාබනි  කපොකහොර ප්රචලිත  ර  කද්ශීල කගොවිලන් ඊට කලොමු  

             කිරීකම් අරමුණින් රසාලනි   කපොකහොර ආ ල ල  ෙතා ඇත .  

              1.  ාබනි  කපොකහොර ලනු ද ? 

             2.  ාබනි  කපොකහොරෙට ෙර්කල කුමක්ද? 

               3. කමම කපොකහොර නිපදවීමට අෙශ්ය ද්රෙල කම්ා ොද? 

               4. කමම ක්රිලාෙලිලට දාල  ෙ  ජීවී  ාඩයඩල කුමක්ද? 

               5. ෙගාබිම ට  ාබනි  කපොකහොර කලදීකමන් අත්ෙ  ොිය කද ක් සඳහන්  රන් . 

               6. රසාලනි  කපොකහොර කලදීකමන් ඇති අොිය කද ක් සඳහන්   රන් . 

 

    B. පහත ෙගන්ති හරි ම් “හරි “ටකුක ද ෙැරදි  ම් “ෙැරදි “ටකුක ද කලොදන් . 

 
            1. සකමහි පිහිටා ඇති කමටනින් ෙර්ක ල මිනන් අහිත ර පාරලම්බුට කිරකෙලින් කද්හල ආරක්ෂා  
                  රයි.                                                                                     (     ) 

             
            2. රසාලනි  ප්රතික්රිලාෙටට භාල ල ෙ  ද්රෙය ප්රතික්රිල   ම් කේ.   (     ) 

    
            3. ආහාරෙට ඇති එන්සයිම ක්රිලා ාරීත්ෙල නිසා ආහාරෙට සනෙභාෙල කෙ සනවීම සනෙලං විකලාල ල     

                කටස  හැඳින්කේ.                                                                      (      ) 

 

            4. රූපකේ දැක්කෙන්කන් චන්ද්රග්රහ ලකි.   (     ) 
 

                                            

 

6 .  A. 1. කසෞරග්රහ මඩයඩටලට අලත් ග්රහකටා  පිළිකෙලින්  ම්  රන් . 

 2.  චන්ද්රලාට පෘථිවිල ෙටා පරි්රමකල වීමට ගතෙ   ාටල ක ොපමකද ? 

 3. පහත දැක්කෙ  A  හා B රාශිෙට ඇති දීප්තිමත් තාර ා 2  ම්  රන් . 

                                                              A                                                  B 

 

             4.  තරු අතර දුර මනි  ඒ න්  ල කුමක් ද? 

 5.  තරුෙ  කහා ග්රහ කටා ල  පිහිටීම ප්ර ාශ්   ළ හැකි කප රකල කුමක්ද? 

 6.  ග්රහ කටා ල  හා තරුෙක් අතර දැකිල හැකි කෙ සක් සඳහන්  රන් .                            6 

                                                                                      

                                                                                        



 B.   A ක ොටසට ගැටකප  ෙච ල B ක ොටියන්  කතාරා ලා  රන් . 

A      B 

  1. කටාහලකි     ාද  ර  කුරු්ලටන් 

             11. ක්ෂුද්ර ජීවිකලකි    මැේනීියලම් 

           111. ධ්ෙනි ප්රභෙලකි    ඇමීබා 

            1v. ප්රතිකරාධ්ල මනි  ඒ න්  ලකි  ඕම් 

 

7.   A. 1.  ශ්ා  පත්රල  ආහාර නිපදෙ  ක්රිලාෙලිල හදුන්ෙ   ම කුමක්ද? 

 2. ඉහත ක්රිලාෙලිකේ දී ොයුකගාටකලන් ඉෙත්ෙ  ොයුෙ කුමක්ද?  

 3.  පිෂනටල හදු ා ගැනීමට භාවිත  ළහැකි රසාල  ද්රෙය කුමක්ද? 

 4. ඉහත ක්රිලාෙලිකේ දී ශ්ා කලන් පිටෙ  ොයුෙ කුමක්ද? 

 5. කමම ොයුකේ ප්රකලාල ලක් සඳහන්   රන් . 

 6. අංශු සාන්ද්රකල ෙැඩි තැ  ියට අංශු සාන්ද්රකල අඩු සනථා ල දක්ො අංශු ගමන් කිරීම ක කසේ හඳුන්ෙයි ද ? 

 

     B. පහත ෙගන්තිෙට හිසනතැ ට ගැළකප  ෙච ල කතාරා ලටින් ඉරක් අඳින් . 

 
          1. ොලෙ  කඳේ ආහාර සංචිත  ර  ශ්ා ලකි……….. ( අර්තාප්ල /කක් ) 

 
          2…………… ( ොයු / ඝ ) පහසුකෙන් සම්පීඩ ල  ළ හැකිල. 

 
          3. තන්තුෙට ආතතිල  ( අඩු / ෙැඩි )ෙ  විට ිනටාරලකින් තියුණු හඬක් ඇකසේ. 
 
          4. ……….(අම්ටල ට / භසනමල ට )  පික ොප්තලින් දැමූවිට කරාස පාට කේ. 
 

           5. ………..( මූත්ර  /  ාබන්ඩකලොක්සයිඩ්)  මිනිසන කද්හකේ  ප්රධ්ා   යි්රලනීල බහි්ාවී ද්රෙයලකි . 
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        4. ශුණ්ඩාව  ල .1                                 5.   පළුරු මැස්සා   ල .1 
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 C.  1. ක ෝඩියම් කකලෝරයිඩ්   2. ොබන්  3. වාතය  4.  ොබන්   5. ක ෝඩියම් කකලෝරයිඩ්  6.කොපර්    ල .6                 
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2. A      1.  P- විදුලි බල්බය      Q- ඇමීටරය     R -වියළි ද ෝෂ     ල .3 
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                                                            (1) 



4 .   A. 1.  A  ආකලෝෙ  ංකේදී ප්රිකරෝධය , B   ්විච්ඡය Cඇමීටරය  D බල්බය   ල-2 
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 5. A. 1.දිරාගිය ශාෙ  ා  ත්කත්කව කොට ්   ල - 1      2. ළු    ල-1 

           3. කගාම ,පිුරු , ගිරිසීලියා  /ගැලකපන පිළිුර   ල-2     4.කුද්ර ජීීන්      ල-1 
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        B.                            A      B 
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111. ධ්වනි ප්රභවයකි    ඇමීබා 

  1v. ප්රිකරෝධය මනින ඒ්ෙෙයකි  ඕම්      (ල - 4) 
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            1. ප්රභාසිංස්දල්ෂණය     ල . 1                  2. ාබන්තඩදයාක්සයිඩ් වායුව  ල . 1 
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