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 ප්රශ්න සියල්ලට ස සිළිතුරු සපයල්න   

(01). ලරශන් තුෂ දී ඇති ලචකලලින් ගැෂශ්පන ක පිළිතුර ශ්තෝරා හිව්තැන් පුරලන්ක. 

i. ශරිත ාා ....................................... ජීවීන් ශ්ේ. (ව්ලයංශ්පන ෝෂී/විමශ්පන ෝෂී) 

ii. ජීවිත ාාය තුෂම ලර්ධ්කය වීම ....................................... වතු ක්ණයකි. (ාා/වතුන්) 

iii. ....................................... වර්ල භක්ා වශ්තකි. (වමකෂයා/ාපුටා) 

iv. ...................................... තුෂ පන මණක් අඩංගු ශ්ාොෂ පන ැශැති ලර්ණාය ශරිතප්රද  ශ්ේ. (ාා/වතුන්) 

v. ජීවින් තම ආශාර අලයතා වපුරා ගැීමශ්  ්රියාලලිය ...................... ක  ශ්ේ. (ශ්පන ෝණය/ලර්ධ්කය) 

vi. ාා ප්රභාවං්ශ්ේණ ්රියාලලිශ්ේ දී ................................ ලායුල පිට ාරයි. (ඔක්සිජන්/කයිට්රජන්) 

vii. පියවි ඇවට ශ්කොශ්පන ශ්කක ජීවීන් ........................... ශ්ව ශැඳින්ශ්ේ. (ක්ෂුද්ර ජීවීන්/මාං භක්ායින්) 

viii. ලයසින් ලැශ්ඩත්ම ජීවීන් ප්රමාණශ්යන් විා වීම ................................ ක  ශ්ේ. (ප්රජකකය/ලර්ධ්කය) 

ix. ...................................... පියවි ඇවට ශ්කොශ්පන ශ්කක ක්ෂුද්ර ජීවීන් නිරීක්ණයට ශ්යොද ා ගීම. 

(අන්වීක්ය/දුශ්ර්ක්ය) 

x. ....................................... ාා පන ත්ර අතින් ඇේලූ විට ශැකිශ්ෂේ. (නිදිකු බා/ාතුරු මුරංගා) 

(කුණු 10) 

 

(02). A ශ්ාොටශ්වේ දී ඇති අද ශව පන ැශැදිලි කිරීමට ගැෂශ්පන ක පිළිතුර B තීරුශ්ලන් ශ්තෝරා යා ාරන්ක. 

A  B 

i. ාා පන මණක් ආශාරයට ගීම.  ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 

ii. ශරිතප්රද  වහිත ාාල පන මණක් සිදු ශ්ේ.  බැක්ටීරියා 

iii. අලර්ණ හුණු දියර කිරි පන ැශැයට ශරලයි.  මශා රාලණා රැවු 

iv. ජීවීන්ශ්ේ අඛණ්ඩ පන ැලැත්මට අලය ශ්ේ.  ාා භක්ායන් 

v. සිරුර තුෂ ක්තිය නිපන ද වීශ්  ්රියාලලියයි.  වමකෂයා 

vi. වංචරණය ාෂ ශ්කොශැකි චක ද ක්ලක වශ්තකි.  ශ්ද ශ්බදු  සුචි 

vii. ජීවීන් ලර්ග කිරීමට ශ්යොද ා ගීම.  ප්රභාවං්ශ්ේණය 

viii. යු උරා ශ්බොක වත්ලශ්යකි.  මුහුදු ම 

ix. ශ්ලරෂබඩ ාායකි.  ්ලවකය 

x. ක්ෂුද්ර ජීවී ාාණ්ඩයකි.  ප්රජකකය 

(කුණු 10) 

 

(03). පන ශත ද ැක්ශ්ලක ජීවීන් අතුරින් ක්ෂුද්ර ජීවීන් රවු  ාරන්ක. 

අඹ ගව   මකුළුලා  පන ටිපන නුලා 

බැක්ටීරියා  දිලීර   පන ැරමීසිය  

ගලයා   ාටුව්වා  වමකෂයා 

ඇමීබා   වලරව්  අන්වීක්ෂීය පන නුලන්    (කුණු 05) 

u;=.u wOHdmk l,dmh 
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(04). පන ශත ප්රාාක නිලැරදි ක  () කුණ ද  ලැරදි ක  () කුණ ද  ශ්යොද න්ක. 

i. ාාල ්ලවක චක නිරීක්ණය ාෂ ශ්කොශැා.    (        ) 

ii. මාළුලා වංචරණය වඳශා ාරමේ ශ්යොද ා ගීම.     (        ) 

iii. ගිරලා විාා ගිලික වත්ත්ලශ්යකි.      (        ) 

iv. ාාල ආශාර නිපන ද වීමට අලය ක්තිය වපන යන්ශ්න් සූර්යයා ය.   (        ) 

v. වර්ල භක්ායන් වෘජුලම ශ්ශෝ ලක්රල ාා මත යැශ්..   (        ) 

vi. කූඩළු ාාය පන ැෂැටියාට උද ාශරණයකි.     (        ) 

vii. ප්රභාවං්ශ්ේණය ාාලට පන මණක් ශ්පන ොදු ක්ණයකි.    (        ) 

viii. පියාවර කිරීමට ශ්කොශැකි පන ක්ෂීන් ද  ඇත.     (        ) 

ix. වෑම වත්ලයකුටම වංචරණය ාෂ ශැා.     (        ) 

x. ශ්ගොඩබිම ජීලත් ලක වතුන් ශ්භෞමිා වතුන් ක  ශ්ේ.     (        ) සස(කුණු 10) 

 

(05). ශ්ද ශ්බදු  සුචියක් මගින් පන ශත වතුන් ශ්ලන් ාර ද ක්ලන්ක. 

ගිරලා, ගැඩවිා, පූවා, ශැාරැේා, මුලා, උකුව්වා 

        

පන ාද  04 ක් ඇති    පන ාද  04 ක් කැති 

     (..................,..................,..................,..................) 

අං ඇති  ........................      

(..................)  (පූවා)      

   ..............................  පියාපන ත් කැති 

   (ගිරලා, උකුව්වා)  (ගැඩවිා, ශැාරැේා) 

        

  ලක්ර ශ්ශොටක් ඇති  ..............................   

  (........................)   (........................)   

        

     පන ාද  ඇති  පන ාද  කැති 

     (........................)  (ගැඩවිා) 

(කුණු 15) 
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 ksjeros ms,s;=r hÜka brla woskak 

1. >k mod¾:h i|yd WodyrK muKla wvx.= ms<s;=r jkafka" 

a. hlv weK" mEk" fmd,a f;,a      b.   c,h" whsia" fmd;  

c. ysu" je,s" whsia                   d.   fmÜg%,a" äi,a" N+ñf;,a 

2. ialkaOhla iys; foa wvx.= ms<s;=r jkafka" 

a. wdf,dalh    b.   Tlaiscka jdhqj c.   ;dmh d.   Yíoh 

3. wjldYfha bvla fkd.kakd foa wvx.= ms<s;=r jkafka" 

a. mEk        b.  fmd;             c. Yla;sh      d.   úÿrej 

4. ialkaOhla we;s iy wjldYfha bvla .kakd foaj,a yeoskafjk ku jkafka" 

a. ;dmh        b.  wdf,dalh             c.   fmd;        d.   mod¾:h 

5. ysret<sh Yla;s wdldrhla f,i yeoskafjkafka" 

a. ialkaOhla we;s ksid              b.  bvla .kakd ksid  

c. ialkaOhla fyda bvla fkd.kakd ksid   d. bvla fkd.kakd kuq;a ialkaOhla we;s ksid 

6. jdhq mod¾: muKla wvx.= ms<s;=r jkafka" 

a. c,h"c,jdIam  b.  ysret<sh"c,jdIam  c. c,jdIam"Tlaiscka    d.  Tlaiscka "hlv 

7. ksYaÉ; mrsudjla we;s kuq;a ksYaÉ; yevhla fkdue;s øjH wvx.= ms<s;=r jkafka" 

a. w,audrsh      b.   .sKsfmÜáh      c.    fmd,alsrs     d.   msÕdk 

8. Nx.=r;dj fmkajk øjHla jkafka" 

a. hlv weKh    b. úÿrej   c.  fmd;  d.  rn¾ 

9. isksÿ jhkhla we;s øjHla fkdjkafka" 

a. je,s lvodis  b.  mqhr   c. fldiaf,,s  d.  l¿.,a 

10. r;arka NdKav iEosug yelsjkafka r;arka i;= ljr .=Kdx.hla ksido? 

a. Nx.+r;dj  b. ;kH nj  c.  m%;Hia: nj  d.  isksÿ nj       (පකුණු 10) 

 

rpkd m%Yak 

1. (A) my; jdlH yrs kñ ,l=K o jeros kï  ,l=K o fldgqj ;=< fhdokak' 

jd;h wjldYfha bvla ,nd .kS'        

fïih >k mod¾:hls'  

Yíoh Yla;s wdldrhla fkdfú'  

ysia ne,qï fnda,hlg yq<x msrjQ úg ialkaOh jeä fú'  

c,hg ksYaÉ; yevhla we;'  

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 
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(B) ysia;ekg iqÿiq jpk f;dard iïmQ¾K lrkak' 

wm wjg mrsirfha wvx.= foaj,a ………………………iy Yla;s f,i fnod oelaúh yel'    wjldYfha bvla .kakd 

iy ………………………we;s foa mod¾: f,i yeoskafú' mod¾:h >k"øj"  ……………………… f,i wjia:d ;=klg 

fnosh yel' >k mod¾: j,g ksYaÉ; yevhla yd ksYaÉ; ……………………… we;'  øj mod¾: j,g ksYaÉ; yevhla 

ke;s w;r ksYaÉ; mrsudjla ……………………… ' jdhq mod¾: j,g ksYaÉ; yevhla yd ksYaÉ; mrsudjla ke;' 

^ jdhq $ we; $ mod¾: $ ialkaOhla $ mrsudjla &            (පකුණු 10) 

 

2. Tn mdif,aos isÿl, l%shdldrlï follg wod< rEm igyka a yd b f,i my; oelafú' 

(a)                                                       (b) 

                                         ïg¾ fldaÿj 

kQ,                    hál=re l, jdhq irdj 

    

                        jd;h      

msrjq 

ne,qk                                                             ÿu 

                

        Wvql=re jdhq irdj  

i. by;  a yd b wegjqï fhdod.ksïka ksrslaIKh l< yelafla ljr mod¾:hla i;= ,laIK ms,sn|jo? 

ii. by;  wegjqfï tla ne,qkhl kQ, lemqj fyd;a  ïg¾ fldaÿfú iunr;djhg l=ula isÿfúo? 

iii. >k øj jdhq hk mod¾: ;=kgu fmdÿ ,laIKhla i|yka lrkak' 

iv. øj  iy jdhq hk mod¾: folgu fmdÿ ,laIKhla i|yka lrkak' 

v. øj mod¾:h i;=  jdhq mod¾:hg fkdue;s ,laIKh l=ulao? 

vi. úÿre lemsug oshuka;s Ndú;d lrkafka oshuka;s i;= ljr .=Kdx.hla ksido? 

vii. f¾äfhdafjka ksl=;a jk Yla;s wdldrh l=ulao? 

viii. ksjfia nyq,j Ndú;d jk Yla;s wdldrhla kï lrkak'        (පකුණු 08) 
 

3.   (a) my; i|yka øjH >k øj jdhq f,i  j.=j ;=, olajkak' 

     ^fmd,a f;,a"  .,alegh"  mEk"  c,jdIam"  mq¿ka"  Tlaiscka" r;%ka" w.=re" j;=r" iy,a& 

>k øj jdhq 

 

 

 

 

 

  

            (b)  mrsirfha we;s Yla;s wdldr ;=kla ,shkak' 

            (c)   ialkaOh ueksug Ndú;d l, yels tall folla kï lrkak'       (පකුණු 15) 
 

4. (a) jd;h wjldYfha bvla.kakd nj fmkaúug isÿl, yels l%shdldrlul  rEmigykla  weo kï lrkak' 

(b) mqhr w;ska we,a,Q úg isks÷ njlao je,s r¿ njlao oefkhs fuu .=Kdx.h  yÿkajk ku ,shkak' 

(c) Nx.=r;dj fmkajk øjH folla kï lrkak'        

(d) rn¾ j, wefok iq¿ nj yÿkajk ku l=ulao? 

(e) ;kH;dj hkq lïí i;= .=Kdx.hls' ;kH;dj hkafkys f;areu l=ulao?        

(f) wdykH;dj  fmkajk øjH folla kï lrkak'          (පකුණු 07) 
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 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරන්ක. 

(1). ජපශ්ේ ඝක, ද්රව ාා වාු   ක ශ්තෞිකා අව්ථා ා පිළිශ්වලින් දැක්ශ්වක පිළිතුර ශ් ෝරන්ක. 

1. ජප වාෂථපන , ද්රව ජප  ාා අිස්ථ   2. අිස්ථ, ද්රව ජප  ාා ජප වාෂථපන         

3. ද්රව ජප , අිස්ථ ාා ජප වාෂථපන    4. ද්රව ජප , ජප වාෂථපන  ාා අිස්ථ   

(2). භූග  ජප  රැ්ථවී ඇික ්ථා ාක ක් ශ්ප් ්ැපකි  ාැක්ශ්ක්, 

1. ්ාගර    2. ශ්පන ොකුණු       3. ළිිං    4. වැව්   

(3). පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජපශ් න් අපන ට පන රිශ්තෝජක  ාළ ාැකි ජප ප්රිකත   වන්ශ්න්, 

1. 0.01%   2. 70%   3. 97.41%  4. 10% 

(4). ාරදි  අඩිංගු ජපාත වන්ශ්න්, 

1. ්ාගර ාා මුහුදු  2. ාපපු ාා ශ් ොකු 3. ළිිං ාා ශ්පන ොකුණු 4. ගිංගා ාා ඇළ ශ්දොළ 

(5). පන ා  ්ඳාන් වගන්ික අතුරින් ජප  පිළි ඳ ් ය ප්රාාත  ශ් ෝරන්ක. 

1. පවණ ාව  පන දකම් ාර ශ්ගක ජප  අිස්ථ, ද්රව ජප  ්ා හුමාප  ශ්ප් ව්ගග ාර ඇ .    

2. ව්ගෂණ , මතුපිට ජප  ්ා භූග  ජප   නු ජප  පන විකක විවිධ් ආාාර ශ්ව්.   

3. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ පන විකක ජපශ් න් 70%ක් පන මණ ප්රශ් ෝජක ට ග ාැකි ජප  ශ්ව්.    

4. ග්පැසි ්ග  නු ජප  වාෂථපන  ශ්ප් පන විකක ආාාර කි. 

(6). තාා ාට ජප  ප්රශ් ෝජකවත් වක අව්ථා ාවක් වන්ශ්න්, 

1. තාා ට ඛනිජ පවණ උරා ගැනීමට  3. තාා  ්ෘජුව පන වත්වා ගැනීමට   

3. තාා පන ත්රවප ආාාර නිෂථපන ාදක ට  4. ඉා  ්ඳාන් ාා්ග  න් සි ල්පටම 

(7). ජප දෂණ  ශ්ප් ාැඳින්ශ්වන්ශ්න්, 

1. ජපාතවප ජප මට්ටම ඉාළ  ාම 2. ජපාතවප ජපජ ජීවීන් ව්ගධ්ක  වීම    

3. ජපාතවප ගැඹුර අඩුවීම   4. ජප  ජීවීන්ශ්ග් පන රිශ්තෝජක ට නුසුදුසු  ත්ව ට පන ත්වීම 

(8). පවණ ප්රමාණ  වැිවවක අනුපිළිශ්වපට ජප  ශ්පන පග්ථවා ඇික නිවැරදි පිලිතුර ශ් ෝරන්ක.  

1. ාරදි , මිරිදි , කිවුල්දි    2. මිරිදි , කිවුල්දි , ාරදි     

3. ාරදි , කිවුල්දි , මිරිදි    4. කිවුල්දි , ාරදි , මිරිදි  

(9). ාපපුවප අඩිංගු ජප  ාඳුන්වන්ශ්න් කුමක කමින්ද? 

1. ාරදි     2. මිරිදි        3. කිවුල්දි   4. ශ් ොරදි    

(10). පන ා  ්ඳාන් ඒවාිසන් අ් ය වගන්ික  ශ් ෝරන්ක. 

1. ජප දෂණ  අවම කිරීමට ාිවකම් පි වර ග  ු තු .       

2. මතුපිට ජප  දෂණ  වීම භූග  ජප  දෂණ  වීමට ශ්ාේතු ශ්කොශ්ව්.     

3. ජප දෂණ  ශ්ාේතුශ්ාොට ශ්ගක පන රිශ්තෝජක ට ග  ාැකි ජප ප්රමාණ  සීමි  වී ඇ .   

4. ජප දෂණ  අවම ාර, ජප ්ම්පන   රැා ගැනීම අපන  ්ැමශ්ග් ු තුාමකි.        (පකුණු 10 ) 
 

B ක ොටස - රචනා 

01. පන ා  ප්රාාත වලින් නිවැරදි ප්රාාත  ්ඳාා (√) පකුණ ද වැරදි ප්රාාත  ්ඳාා (×) පකුණ ද ශ් ොදන්ක. 
 i. ජප  ඝක, ද්රව ාා වාු   ක ශ්තෞිකා අව්ථා ා තුශ්කන්ම පන වතී.     (   ) 
 ii. ාපපුවප ජප  ාරදි  ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්.       (   ) 
 iii. ලුණු ශ්ල්වා තුළදී මුහුදු ජප  වාෂථපීතවක  ාර ලුණු නිපන දවාගනු පැශ්ේ.   (   ) 
 iv. ජීවී ශ්ේා තුප  හි්ථස්රාවී මාධ්ය ක් ශ්ප් ජප  වැදගත් ශ්ව්.     (   ) 
 v. තාාවප පන ැවැත්මට ජප  අ යවතය ශ්කොශ්ව්.       (   ) 
 vi. ජප දෂණ  නි්ා පන රිශ්තෝජක ට ග ාැකි ජප  ප්රමාණ  අඩුවී ඇ .     (   ) 
 vii. තාාවප පන ැවැත්මට ජප  අ යවතය ශ්කොශ්ව්.      (   ) 
 viii. පවණ ාව  වැිව වක විට ජපශ්ේ ්ථාන්ධ්  ද වැිව ශ්ව්.     (   ) 
 ix. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජපශ් න් 97%ක් මිරිදි  අඩිංගු ශ්ව්.     (   ) 
 x. ප්රවාාක ාටු තු ්ඳාා ජප  තාවි ා ාප ාැකි .      (   ) 

(පකුණු 10) 
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02. හි්ථ  ැකට සුදුසු වචක  වරාක තුලින් ශ් ෝරා ලි න්ක.  

 ( දෂණ , කිවුල්දි , විජපක , ද්රව, ග්පැසි ්ග, සීමි , පවණ, හුමාප , උල්පන ත්වලින්, භූග  ) 

i. අපන  ශ් ොශ්ාෝවිට ජප  ශ්ප් වයවාාර ාරනු ප න්ශ්න් ................................ අව්ථා ාශ්ව් පන විකක 

ජප ටිස. 

ii. ධ්රැවා්න්ක ප්රශ්ේතවප ................................. ශ්ප් පන විකන්ශ්න් ඝක අව්ථා ාශ්ව් ඇික ජප ිස. 

iii. ජප වාෂථපන  ්ා ......................................... වාු  අව්ථා ාශ්ව් පන විකක ජප  ්ඳාා උදාාරණ ශ්ව්. 

iv. පන ් තුප ඇික වැලි ශ් ොරලු, ගල් ආදි  අ ර රැඳී ඇික ජප  .............................. ජප  ශ්ප් 

ාැඳින්ශ්ව්. 

v. ළිිංවලින් ාා ................................ අපන ට පැශ් න්ශ්න් භූග  ජප ිස. 

vi. ාපපුවප අඩිංගු ජප  .......................................... ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්. 

vii. මිරිදිශ් හි දි වී ඇික ................................. ප්රමාණ  ඉ ා ්ථවල්පන  කි. 

viii. තරීරශ් න් අධිා ශ්ප් ජප  ඉවත්වීශ්මන් තරීර  ................................ වී මරණ ට වුවද පන ත්වි  ාැකි . 

ix. ජප  ................................ ්ම්පන  කි. 

x. මිනි්ාශ්ග් අදරද්ගශී ක්රි ා ශ්ාේතුශ්වන් සීමි  ්ම්පන  ක් වක ජප  ..................................... ශ්වමින් පන වතී. 

           (පකුණු 10) 

 

03. ශ්්ො ා දාශ්මන් අපන ට දා ාද ාළ ප්රශ් ෝජකවත් දෑ ්ථවාතාවිා ්ම්පන ත් ශ්ප් ාැඳින්ශ්ව්. ජප  සීමි    

       ්ථවාතාවිා ්ම්පන  කි. 

   

 

 

 

 

 

 

ඉා  රූපන ශ්ේ දක්වා ඇත්ශ්ත් පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ්ේ ඇික ජප ප්රමාණ න් . 

i. රූපන ශ්ේ දැක්ශ්වක පන රිදි වැිවපුරම ජප  ඇත්ශ්ත් ශ්ාොහිද?  

ii. ජප  පන විකක ප්රධ්ාක ආාාර 3ක් බ  ඉශ්ගක ශ්ගක ඇ . ඒවා කම් ාරන්ක.  

iii. ජපශ්ේ විවිධ් ප්රශ් ෝජක 4ක් ලි ා දක්වන්ක.  

iv. මිනි්ථ ක්රි ාාාරාම් නි්ා ජප  දුෂණ  වනු ඇ .ජප  දුෂණ  වක රම 2ක් ලි න්ක.  

v. ජප දෂණ   නු කුමක්ද? 

vi. ඒවා අවම ාර ගැනීමට ශ් දි  ාැකි උපන රම ක් ඉදිරිපන ත් ාරන්ක.  

vii. දුෂි  ජප  පන ාක  කිරීශ්මන් වැළදි  ාැකි ශ්රෝග 2ක් කම් ාරන්ක          (පකුණු 10) 
 

04. පන ෘථිවි පන ෘෂථඨශ් න් 70%ාට වැිව  ජපශ් න්  ට වී පන වතී. කමුත් පන රිශ්තෝජක ට ග  ාැකි ජප  ඉ ා සුළු  

              ප්රමාණ ක් පන වතී. 

i. ජප  සීමි  ්ම්පන  ක් වන්ශ්න් ඇිස දැිස ශ්ාටිශ් න් ්ඳාන් ාරන්ක. 

ii. ්ෘජුව පන රිශ්තෝජක ට ග  ශ්කොාැකි ආාාරශ්ේ ජප  ්හි  ජප ප්රතව ශ්දාක් කම් ාරන්ක. 

iii. ජපශ්ේ විවිධ් ප්රශ් ෝජක 4ක් ලි ා දක්වන්ක.  

iv. ජීවීන්ට ජීව  පන වත්වා ගැනීම ්ඳාා ජප  ප්රශ් ෝජකවත් වක අව්ථා ා 4ක් ලි න්ක. 

v. නිවශ්්ේදී ාා පන ා්ශ්ල්දී ජප  අපන ශ්ත්  ා ාැකි අව්ථා ා 2ක් ලි ා දක්වන්ක.  

vi. බ ට ාරදි , මිරිද  ්ා කිවුල් දි  ශ්වක ශ්වකම ්පන  ා ඇික කම් ඒවා ශ්වන් ාර ාඳුකා ගැනීමට 

සුදුසු රම ක් ශ් ෝජකා ාරන්ක.             (පකුණු 10) 

 

්ාගර 

ාා මුහුදු 

ජප  

ඝක අව ථ්ා ාශ්ව් ඇික ජප  

ප්රශ් ෝජක ට ග  ාැකි ජප  
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 ish¨u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' ksjerÈ ms<s;=r háka brla w¢kak'  
01& ñksidg Yla;sh ,ndfok uQ,sl m%Njh jkafka"  

 1& iq<`.   2& kHIaál Yla;sh   3& iQ¾hhd   4& c,h  
02& Yla;sh hkq"  
 1& n,hhs   2& ld¾hhhs   3& p,kh lsÍuhs  4& ld¾h lsÍfï yelshdjhs  

03& my; tajd w;ßka Yla;s m%Njhla fkdjkafka"  
 1& ffcj ialkaO  2& WIaK;ajh   3& bkaOk   4& f*dis, bkaOk  

04& oykfha § ;dmh ,nd fokafka my; i|yka l=uk Yla;s m%Njh o@  
 1& iQ¾hhd   2& bkaOk     3& iq<`.   4& úÿ,sh  
05& wm Ndú;d lrk m%Odk ffcj ialkaO jkafka"  

 1& iq<`.   2& iQ¾h ;dmh    3& or    4& ,S l=vq  
06& pkaøhdf.a yd iQ¾hhdf.a n,mEu ksid id.rfha c, uÜgu jßka jr fjkia fõ' fuu tla tla 

wjia:dj,§"  

  1& úÿ,sh ksmoúh yelsh'   2& N+ ;dmh ksmeoúh yelsh'  
  3& Ôj jdhqj ksmoúh yelsh'   4& kHIaál n,h ksmoúh yelsh'  

07& Y%S ,xldfõ msysgqjd we;s iq<x úÿ,s n,d.dr 02 la jkafka" 
  1& mq;a;,u yd hdmkh   2& .d,a, yd ud;r   
  3& mq;a;,u yd yïnkaf;dg   4& yïnkaf;dg yd .d,a,  

08& .,a w`.=re"  fmfg%da,shï f;,a j¾." fmÜfg%da,shï jdhq wd§ ish,a, u" 
  1& ffcj bkaOk fõ'    2& kHIaál bkaOk fõ'  
  3& ffcj ialkaO fõ'    4& f*dis, bkaOk fõ'  

09& mßir ¥IKh jeäfhkau isÿjkafka my; i|yka l=uk l%uhg úÿ,sh ksmojd .ekSfï § o@ 
  1& bkaOk oykfhka    2& iQ¾h Yla;sfhka  

  3& iq<f.a Yla;sfhka    4& .,dhk c,fha Yla;sfhka  
10& ksjerÈ ms<s;=r f;darkak'  
  1& ck.ykh jeä jk úg Yla;s m%Nj jeä fõ'  

  2& Yla;s m%Nj wrmsßueiafuka Ndú;d l< hq;= ke;'  
  3& iQ¾h Yla;sh wjidk fjñka mj;S'  
  4& Yla;s mßfNdackh wvq lsÍu ;=<ska wkd.; mrmqrg Yla;sh b;sß lr .; yel'      ^,' 10& 
 

B ක ොටස - රචනා 

 m%Yak ish,a,gu ms<s;=re imhkak'  
01& .%dóh ixj¾Ok jHdmD;shla hgf;a m%§maf.a ksjig úÿ,sh ,eî we;' ksjig wdf,dalh ,nd 

.ekSug N+ñf;,a Ndú; l< Tjqyq ±ka úÿ,h Ndú;d lr;s' tfy;a wdydr ms<sfh, lr .ekSug 

wjYH ;dmh ,nd .ekSug ;ju;a fhdod .kafka orh'  

 i' by; fþofha i|yka lreKq wkqj  

  w& Yla;s j¾. 02 la kï lrkak'                ^,' 02&  

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  wd& Yla;s m%Nj 02 la kï lrkak'             ^,' 02&  

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 ii' úÿ,sh ksmoùug fhdod .; yels Yla;s m%Nj 02 la kï lrkak'         ^,' 02&  

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 

6 fY%aKsh tosfkod cSú;fha oS Yla;sh tallh - 04  
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 iii' wm rfÜ msysá c, úÿ,s n,d.drhla kï lrkak'           ^,' 02&  
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 iv' w;S;fha § c,fha wvx.= Yla;sh fhdod .;a wjia:d 02 la i|yka lrkak'        ^,' 02&  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

^02& i' f*dis, bkaOk hkq fudkjdo@  
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

 ii' Tn okakd f*dis, bkaOk 04 la kï lrkak'  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''          ^,' 02&  

 iii' fndfyda Yla;s m%Njj, uQ,sl m%Njh jkafka l=ula o@  
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

 iv' bkaOk Ndú;d lr úÿ,sh ksmojkjdg jvd iq<f`.a Yla;sh u`.ska úÿ,sh ksmoùu jdisodhl 
jkafka wehs@         

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02& 

 v' f*dis, bkaOk iEfokafka flfiao@    
     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  
^03& my; ±lafjk wjia:dj, § Ndú;d lrk Yla;s m%Njh l=ula±hs bÈßfhka ,shkak'  

Yla;sh ,nd .ekSug Ndú;d lrk wjia:dj Yla;s m%Njh 

i& l=vq ,sm ±,aùu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ii& jEka r:h .uka lsÍu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iii& c, úÿ,s n,d.drhl úÿ,sh ksmoùu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

iv& OdkH fõ,d .ekSu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

v& ù j, we;s fnd,a ù bj;a lsÍu'   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

vi& id.r c, uÜgfï fjki wkqj úÿ,sh 
ksmoùu'   

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

vii& fmdf<dj hg we;s ;dmh u`.ska úÿ,sh ,nd 
.ekSu'  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

viii& mrudKqj,ska Yla;sh ,ndf.k úÿ,sh 
ksmoùu'  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ix& wdydr msiSu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

x& c,h r;a lsÍu'  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

^,' 10&  
04& tÈfkod Ôú;fha § isÿ lrkq ,nk iEu ld¾hhla i|ydu Yla;sh wjYH fõ'  

 i& Yla;sh hkq l=ulao@         
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

 ii& iq<x fm;a; lrleùfï § thg Yla;sh ,enqfKa flfia o@    
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

 iii& w;S;fha § iq<f`.a Yla;sh fhdod .;a wjia:d 02 la i|yka lrkak'  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

 iv& Tng c, g¾nhskhla iE§fï § fm;s i|yd fhdod .; yels øjHhla ,shkak'  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  

v& YsIHfhla úiska idok ,o fujeks c, frdaohla u;ska c,h my<g .,d .sho c, frdaoh 
lerl=fka ke;' fuhg fya;= ù hehs Tn is;k lreKla ,shkak'     
    
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''      ^,' 02&  
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01' my; § we;s m%ldY yßkï ^) ,l=K o" jerÈ kï ^& jerÈ ,l=K o fhdokak' 

i. wdf,dalh" fmkSu i|yd wjYH jk m%Odk idOlhls'   ^   &  

ii. pkaøhd wf,dal m%Njhla fkdfõ      ^   & 

iii. oe,ajQ ,dïmqj §ma; jia;=jla f,i ye¢kaúh yel    ^   & 

iv. wdf,dalh ir, f¾Çh ud¾.hl .uka lrhs    ^   & 

v. ldâfndaâ" f,day wdÈh mdrdkaO øjH fõ     ^   &  

vi. yß; Ydl wdydr ksIamdokh i|yd wdf,dal Yla;sh Ndú;d fkdlrhs ^   & 

vii. §ma; jia;= ;ud úiskau wdf,dalh ksmojhs    ^   & 

viii. .%yf,dal §ma; jia;= fõ       ^   & 

ix. ikaksfõok lghq;= j,§ wdf,dalh m%fhdackj;a fõ   ^   & 

x. ish¨u Ôùka Rcqju fyda jl%j yß; Ydl u; hefma   ^   & 

                     ^,l=Kq 110=10&  

 

02' i. fmkSu i|yd wjYHjk m%Odk idOl fol kï lrkak'          ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 ii. wdf,dalh ksmojk m%Odk m%Njh l=ulao @             ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iii. iQ¾hhd yereKq úg oel.; yels iajNdúl §ma; jia;= folla kï lrkak'       ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iv. pkaøhd w§ma; jia;=jla f,i ie,lSug fya;=j l=ulao @          , 04& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

^,l=Kq 10& 

 

03' i. mdroDIH øjH hkq fudkjdo @             , 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 ii. mdroDIH øjH i|yd WodyrK folla ,shkak'           , 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iii. óÿu iys; WoEikl mdr meyeÈ,sj fkdfmfka óg fya;=j l=ulao @       ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iv. wdf,dal lsrKhla yd wdf,dal loïnhla we| kïlrkak         ^, 04& 

       ^,l=Kq 10& 
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04' i. wdf,dalfha m%fhdack y;rla ලි kak'             ^, 04& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 ii. ikaksfõok lghq;= i|yd wf,dalh Ndú; lrk wjia:d j,g WodyrK folla  

  ,shkak '               (, 04& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iii. ñksid ksmojd we;s lD;su wdf,dal m%Nj folla kï lrkak'           ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 ^,l=Kq 10& 

05' i. ffjoH úoHdfõ§ YÍr wNHka;rh ksÍCIKh lrk WmlrKfha ku l=ulao @    , 01& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 ii. ffjoH lafIa;%fha§ wdf,dalh m%fhdackhg .kakd wjia:d fudkjdo @        ^, 02& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iii. ud¾. ix{d i|yd fhdod .kakd j¾K ;=k kï lrkak'             ^, 03& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 iv. ksjfia§ úÿ,s wdf,dalh wrmsßueiafuka Ndú;hg .; yels mshjr folla ,shkak' 

^, 04& 

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

^,l=Kq 10& 
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01. ගැපෙන පස යාකරන්න.                     

i. ශඬ නිඳදලන විට සිදුලන ඔබ ශ්මොබ චනය     ාන                                                                                                      

ii. ධ්ලනිය නිඳදලන ලවහතු        ඳළවල් සීනු ශඩ 

iii. බ්දය වශළ වංශ්ේදී ලන ඉන්ද්රිය      ගිටළරය                

iv. වහලළභළවිාල ඇතිලන බ්දයකි.       රබළන 

v. ාෘත්රිමල ඇතිාරන බ්දයකි.       ාම්ඳනය 

vi. රිද්මයාට අනුල ගෆශ්යන ශ්ශෝ ලෆශ්යන බ්ද     ධ්ලනි ප්රභල 

vii. තන්තු ාම්ඳනශ්යන් බ්දය නිඳදලයි.      වංගීතය 

viii. ඳට ාම්ඳනශ්යන් බ්දය නිඳදලයි.      ශ්වක්ව ශ්සෝනය 

ix. අවිධිමත් බ්ද         කුරුලු නළද 

x. ලළත ාක් ාම්ඳනය ලන උඳාරණයකි.     ශ් ෝළ      

                               (. 10) 

 

02. ඳශත වශන් ක්රියළාළරාම අනුල අවළ ඇති ප්රහණ ලට පිළිතුරු වඳයන්න.                                               

                                        

i. ඊත මගින් ශ්ඳන්ලළ ඇති ශ්ාොටවහ නම් ාරන්න.                            (. 02) 

ii. ශ්මම ක්රියළාළරාම කිරීශ්ම් දී දක්නට ෆශ්බන නිරීක්ණයක් ලියන්න.            (. 02) 

iii. ශ්මහි දී ාම්ඳනය ලන්ශ්න් රබළශ්න් කුමන ශ්ාොටව ද?             (. 02) 

iv. ධ්ලනි ප්රභල 02 ක් ලියන්න.                (. 04) 

 

03. ඔබ ඳංති ාළමරශ්ේදී බ්දය උඳදලන භළණ්ඩ කිහිඳයක් නිර්මළණය ාරන්නට ඇත. එයින්, 

i. එක් භළණ්ඩයක් ලන ටින් වීණළල නිර්මළණය කිරීම වශළ ඹබට අලය ද ලියන්න.          (. 04) 

ii. ඔබ නිර්මළණය ාෂ ටින් වීණළශ්ේ නම් ාෂ රඳ වටශනක් අඳින්න.           (. 06) 

iii. ඔබ දන්නළ ලළදය භළණඩ අතුරින් ටින් වීණළලට වමළන ලළදය භළණ්ඩයා නම ලියන්න.         (. 02) 

iv. ශ්මහිදී ාම්ඳනය ලන්ශ්න් ලළත ාක් ද? ඳටයක් ද? තන්තු ද?              (. 02) 
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04. ඳශත බ්ද වංගීත වශ ශ් ෝළ අනුල ලර්ග ාරන්න. 

      ලයලින් ලළදනය¸ බටනළ ලළදනය¸ නගරයා රථලළශන බ්ද¸ ාර්මළන්ත ළළලා බ්ද ̧  

ශ්ලශ්ෂදුන්ශ්ේ ා ගවන බ්ද¸ තබ්ළ ලළදනය                 (. 06)     

වංගීත ශ් ෝළ 

  

  

  

 

05. ගැපෙන රූෙ යා කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 10) 
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S

 

S

 

 
 
 
 
 
 

 jvd;a .e,fmk ms<s;=r háka brla w¢kak. 

(1). pqïnlhlg wdl¾IKh jk øjHhla jkafka, 

1. ms;a;, weK  2. mekai,a l=r  3. hlv weK   4. ;U len,s 

(2). pqïnl Ndú;d lrk WmlrKhls. 

1. ud,sudj  2. mEk    3. mekai,    4. msysh 

(3). ksjerÈj O%ej kï lrk ,o pqïnlh jkafka, 

1.    2.        3.    4.    

(4). oKaav pqïnlhl pqïnl .=K msysáu ms<sn| i;H jkafka, 

1. pqïnl O%ej fol wi,      3. N O%ejh wi, muKs 

2. S O%ejh wi, muKs         4. pqïnlh ueog jkakgh 

(5). ksoyfia t,af,ak ,o pqïnlhla iEu úgu, 

1. Bidk ksß; È. ÈYdjg msysghs   3. W;=r ol=Kq  ÈYd Tiafia msysghs  

2. jhU .sksfldk ÈYdjg msysghs   4. kef.kysr ngysr ÈYdjg msysghs 

(6). pqïNl folla tlsfklg ,xlrk wjia:djla my; rEmfha oelafõ' pqïNl wdl¾Ykh jkafka 

l=uk wjia:dfõ§ o?  

 a.          b.   c.  

 

1. a muKs  2. b muKs    3. c muKs  4. by; ish,a,u 

(7). fuu rEmfha olajd we;af;a" 

1. U pqïnlhls'   2. Lqmr pqïnlhls'   

3. oKav pqïnlhls'  4. j,hdldr pqïnlhls 

(8). pqïnlhla jgd hlv l=vqj, msysàu ksjerÈj oelafjkafka" 

 

 

 
 

 

(9). චුම්බායන් පිළිබඳ my; m%ldY i,ld n,kak' 

a) úcd;Sh O%ej wdl¾IKh fõ'  b)  icd;Sh O%ej úl¾IKh fõ' 

c) pqïnlhl O%ej 02la mj;S' 

1.  a  yd b i;H fõ'   3.  c muKla i;H fõ' 

2.  b muKla i;H fõ'   4.  ish,a,u i;H fõ' 

 

N              N S S S               N       N    S 
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(10). jeäu m%N,;djh we;s pqïnlh jkafka"  

     1       2        3     4 

  

^,. 1x10& 

B fldgi - rpkd 

 m%Yak ish,a,gu ms<s;=re imhkak' 

01. iqÿiq jpk fhdod ysia;eka mqrjkak'  

^pqïnl O%ej" olaIsK O%ej" pqïnl fCIa;%h" W;=re ol=Kq ÈYd" wdl¾ශකh& 

i. pqïnlhl wdl¾Yක n,h jeämqr we;s m%foaY ………………………………. f,i yeÈkafõ' 

ii. we;eï øjH pqïnl fj; ………………………………. jk w;r iuyr tajd tfia fkdfõ' 

iii. pqïnlhla jgd tys n,h me;sÍ mj;sk m%foaYh …………………………… kï fõ' 

iv. ksoyfia p,kh jkakg bvyßk ,o pqïnlhla iEu úgu ……………………… Tiafia 

ksYap, fõ' 

v. pqïnlhl S wl=ßka olajd we;af;a ………………………….. hs'         ^,. 2x5& 

 

02. i' my; pqïnl O%ej <x lrk úg isÿjkafka wdl¾ශකhla o? úl¾ශකhla o? hkak olajkak' 

 a' S-S b. S-N  c.  N-N  d. N-S              ^,. 04& 

ii. pqïnlj,g wdl¾Ykh jkøjH 2la ,shd olajkak'               ^,. 02& 

iii. pqïnl Ndú;fhka ;kd we;s WmlrK 2la kï lrkak'         ^,. 02&  

iv. pqïnlj,g wdl¾Ykh fkdjk øjH 2la kï lrkak'          ^,. 02& 

 

03. i' yevh wkqj pqïnl j¾. lsysmhls' Tn úoHd.drfha§ ksÍlaIKh lr we;s pqïnl j¾. 2la  

   weo kï lrkak'                 ^,. 02& 

     ii' rEm igyfka wdldrhg oKav pqïnlhla ksoyfia t,a,d we;' th iEu úgu W;=re yd ol=Kq  

        ÈYd Tiafia msysghs'  

a. pqïnlfha A yd B O%ej kï lrkak'    ^,. 02& 

b. fuu .=Kdx.h fhdodf.k ks¾udKh lr we;s WmlrKh l=ula o@ ^,. 02& 

c. tu WmlrKh uÕska ,nd .kakd m%fhdackh l=ulao  ^,. 02& 

d. tu WmlrKh nyq,j Ndú;dlrk wjia:d 2la ,shd olajkak'    ^,. 02&  

 

 

04. i' my; i|yka øjH Tng imhd we;'  

^fm;s pqïnlhla" hlv oKav" ,S lene,a,la" lvodis" ldishla" bÈlgqjla" we¨ñkshï lene,a,la" 

;U lïìhla" ms;a;, weK& 

a) pqïnlj,g wdl¾IKh jk øjH by; ,ehsia;=fjka f;dard ,shkak'          ^,. 02& 

b) pqïnl j,g wdl¾IKh fkdjk øjH by; ,ehsia;=fjka f;darkak'          ^,. 04& 

ii. oKav pqïnlhla jgd hlv l=vq msysgk wdldrh rEm igyklska olajkak'          ^,. 02& 

iii. úoHd.drfha oKav pqïnl .nvd lr ;nd we;s wdldrh rEm igyklska olajkak'       ^,. 02& 

W o 

A 
B 
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 my; i`oyka m%ldY ksjeros kï ^& ,l=K o jeros kï ^«& ,l=K o fhdokak' 

01' úÿ,sh Yla;s m%Ndjhla fkdfõ'     ^ & 
02' b;d l=vd úÿ,s Odrdjla uekSug .e,ajfkdaógrh fhdod .kS' ^ & 
03' ñksrka úoHq;a ikakdhlhls'      ^ & 
04' iQ¾hfldaI j, úÿ,sh W;amdokh i`oyd ridhksl øjH fhdod .kS'^ & 

05' vfhdavhla ;=<ska úÿ,sh .uka lrkqfha tla osYdjlg muKs' ^ & 
06' úÿ,sh ,ndÿka úg wdf,dalh ksmojk WmlrKhls' 

 1& m%;sfrdaOlh    2& wdf,dal úfudapl vfhdavh 
 3& vfhdavh    4& wdf,dal ixfõoS m%;sfrdaOlh 
07' my; i`oyka tajdfhka úoHq;a ikakdhlhla fkdjkafka" 
 1& ñksrka     2&  ;U 
 3& hlv weKh    4& fmd,s;ska 
08' ir, fldaIhla ks¾udKhg wjYH øjHhls' 

 1& úh<s fldaIhla    2& fldm¾ ;yvqjla 
 3& weógrhla    4& .e,ajfkdaógrhla 
09' Y%S ,xldfõ ;dm úÿ,s n,d.drhla msysá ia:dkhls' 
 1& fkdfrdÉfpda,h   2& ,laImdk 

 3& l=l=f<a .`.    4& fld;auf,a 
10' úÿ,s wk;=re j<lajd .ekSug fya;= jkqfha" 
 1& úÿ,s ia;sßlalhlska fros uosk úg mdjyka me,eo isàu' 
 2& wl=Kq iys; wjia:dj,oS rEmjdyskS wekagkd .,jd bj;a lsÍu' 

 3& úÿ,s /yeka wi, wekagkd wdosh iú lsÍfuka je,lSu' 
 4& by; i`oyka ish,a,u' 
 

B fldgi - rpkd 

01' 6 fY%aKsfha isiqkag úÿ,s mßm:hla ks¾udKh i`oyd ,nd oS we;s WmlrK my; oelafõ' 

 úh<s fldaIhla   n,anhla 

 .e,ajfkdaógrhla   iaúphla 

1& by; WmlrK j, ixfla; we`o fmkajkak'    ^,'4& 
2& by; WmlrK j,ska úÿ,s Odrdj ukskq ,nk WmlrKh l=ulao@ ^,'1& 
3& úoHq;a ikakdhl øjHhla iy úoHq;a mßjdrl øjHhla kï lrkak'^,'2& 
4& Y%S ,xldfõ iq<x úÿ,s n,d.drhla msysá ia:dkhla kï lrkak' ^,'1& 

5& úÿ,sh ixrlaIKhg Tng l, yels l%shd 02 la ,shkak'  ^,'2& 
 

02' my; rEmfha oelafjkqfha .e,ajfkdaógrhlg iúl, ;U lïì o.rhla ;=,ska oKav     
 pqïnlhla p,kh lr úÿ,sh ksmoúh yels nj wdo¾Ykhg ieliQ wegjquls' 
 
 

 

 

 

G 
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 1& my; wjia:d j,oS .e,ajfkdaógrfha mdGdxl lgqfõ oelsh yels ksÍlaIK ,shkak' 
  pqïnlh lïì oÕrh ;=,g we;=`M lrk úg   ^,'1& 
  o.rh ;=, pqïnlh ksYap,j we;s úg    ^,'1& 

  pqïnlh o.rh ;=,ska bj;g .kakd úg    ^,'1& 
 2& by; l%uh Wmfhda.S lrf.k úÿ,sh ksmojk WmlrK ^wjia:d& 02 la kï lrkak'  
           ^,'2& 
 3& l=vd c, úÿ,s n,d.drhla wdo¾Ykh lr fmkaùug wfmalaId l, isiqfjla ta i`oyd     
  wjYH øjH lÜg,hla /ia lf<a h' tys my; øjH ;snqKs' 

 l=vd fudagrhla 

 fhda.Ü yeos 

 jh¾ 

  fuys ;sìh hq;= ;j;a øjH 02 la kï lrkak'   ^,'2& 
 4& my; WmlrK u`.ska bgqlrk ld¾hhla ne`.ska ,shkak'  ^,'2& 

 weógrh 

 iaúph 

 n,anh 
 

03' isiqfjla ;u ksjfia úÿ,s ì, i`oyd jehjk uqo,a b;sß lr .ekSug is;=fõh' ta i`oyd Tyqg    
 WmldÍ jk l%shd lsysmhla fhdackd lf<a h' 
 1& ta i`oyd ksjfia mdúÉÑhg WÑ; úÿ,s n,an j¾.hla kï lrkak' ̂ ,'2& 
 2& úÿ,sh wdrlaId lsÍug .=jka úÿ,s yd rEmjdyskS hka;% mßyrKfha oS wkq.ukh l,    
  hq;= l%shd ud¾.hla ,shkak'      ^,'2& 

 3& úÿ,sh wdrlaId lsÍug Ys;lrK mßyrKh lsÍfï oS wkq.ukh l< yels l%shd          
  ud¾.hla kï lrkak'       ^,'2& 

B fldgi 

 úÿ,sfhka isÿjk wk;=re je,elaùu i`oyd my; wjia:dj,oS wkq.ukh l,yels l%shdjla 
 ne`.ska ,shkak' 
 1& úÿ,s mßm:hla w`M;ajeähd lsÍfï oS    ^,'2& 
 2& úÿ,s ia;sßlalhlska fros ueoSfï oS     ^,'2& 
 

04' my; wjia:d j,oS úÿ,sh W;amdokhg fhdod .kakd øjH f;dard bosßfha we;s ;s;a br   
 u; ,shkak' 

 ysre t<sh" .,a w`.=re" .,dhk c,h" ridhksl øjH" iq<x n,h 
 1& iQ¾h fldaIfhka úÿ,sh ksmoSfï oS ^''''''''''''''''''''''''''''''''''''& 
 2& fkdfrdÉfpda,fha ;dm úÿ,s n,d.drfha ^''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& 

 3& úh,s fldaIh ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& 
 4& l=l=f<a .`. c, úÿ,s n,d.drfha ^''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& 
 5& iq<x úÿ,s n,d.drj, ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''& ^,'1 ne.ska& 

 B fldgi 

 my; WmlrK j, l%shdj ksjerosj f;dard hd lrkak' 
 1& vfhdavh     úÿ,s Odrdj uekSu 

 2& úh,s fldaI     wdf,dalh ,nd .ekSu 
 3& m%;sfrdaOl     úÿ,s Odrdj tla osYdjlg muKla heùu 

 4& LED n,an     úÿ,sh ,nd .ekSu 

 5& weógrh     úÿ,s Odrdj md,kh lsÍu 

           ^,'1 ne.ska& 
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^01& WIaK;ajh uksk iïu; tallh l=ula o@  

 1& *erkayhsÜ   2& fl,aúka   3& fi,aishia   4& cQ,a  

^02& wmf.a m%Odk ;dm m%Njh jkafka"  

 1& iQ¾hhd h'  2& úÿ,sh h'  3& pkaøhd h'  4& or <sma h'  

^03& ñksia isref¾ WIaK;ajh fldmuKo@  

1) 100 
0
C  2) 78 

0
C  3) 43 

0
C  4) 37

0
C 

^04& j;=r fla;,hl j;=r kgk úg msgdr .e,Sug fya;=j jkafka" 

 1& m%idrKhhs'    2& ixfldapkhhs'  

 3& wjia:d úm¾hdihhs'   4& >kSNjkhhs'  

^05& whsia c,h njg m;a ùfu § isÿjk wjia:d úm¾hdih ksjerÈj olajd we;af;a l=uk ms<s;=f¾ o@  

 1& øj   jdhq    2& >k   øj  

 3& >k  jdhq    4& øj   >k  

^06& ;dmh hkq" 

 1& mod¾:hls'    2& Yla;s úfYaIhls'  

 3& wjia:d úm¾hdihls'  4& mod¾:h Yla;sh njg m;a jk wjia:djls'  

^07& ;dm m%Nj muKla wvx.= ms<s;=r f;darkak'  

 1& fmÜg%,a" or" oyhshd   2& or" L.P jdhqj" inka  

 3& ma,diaála" fmÜg%,aa" ùÿre  4& lvodis " Ôj jdhqj" hlv  

^08& ;dmh Wmojk úÿ,s WmlrKhla fkdjkafka" 

 1& rhsia l=lrh'  2& ySgrh   3& úÿ,s Wÿkh' 4& úÿ,s nqnq<h'  

^09& ndysr mßirfha WIaK;ajh wkqj isref¾ WIaK;ajh fjkia fkdjk i;a;ajfhls'  

 1& f.ïnd   2& khd   3& uqjd   4& lerfmd;a;d  

^10& iajhxl%Sh ;dm md,lhla fkdue;s úÿ,s WmlrKh l=ulao@  

 1& ySgrh   2& úÿ,s Wÿk   3& rhsia l=lrh  4& úÿ,s ia;%slalh   
 

B fldgi - rpkd  

^01& jryk ;=< we;s jpk w;ßka ksjerÈ jpkh f;dard ysia;eka mqrjkak'  

 1& wmf.a m%Odk ;dm m%Njh ^iq<`. $ iQ¾hhd& fõ'   

 2& jia;=jl we;s WKqiqfï m%udKh ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^;dmh$WIaK;ajh&  

 3& fla;,fha flñfhka msgfjkafka '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^c,h $ c,jdIam& h'  

4& c,fha ;dmh bj;aùu ksid '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^whsia$yqud,h& iE§ug bv ;sfí'  

5& id.r c,fha WIaK;ajh fjkiaùu fya;=fjka ''''''''''''''''''''''''' ^Èhje,a$iqkdñ& we;s fõ'  

6& hlv ;Èka r;a lrk úg m<uqj '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^r;=$iqÿ& meyehg yefrhs'  

7& øjH isis,a jk úg '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^m%idrKh$ixfldapkh& fõ'  

8& ^ma,diaála$;U m;=r& ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;=<ska ;dmh fyd¢ka .uka lrhs'  

9& úÿ,sfhka ;dmh Wmojk WmlrKhla jkafka ''''''''''''''''''''''''''''''''''  

   ^.Eia l=lrh$;dmk o`.rh&  

10& WIaK;ajudkh ;=< we;s øjH ßÈ mdgh' fuu øjH ^uOH idr$riÈh& fõ'      ^,l=Kq 10&  

 

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 
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මතුගම අධ්යාපන ක ාපාපන ය - 6 ශ්රේණිය  

^02& ksjerÈ m%ldY bÈßfhka     ,l=K o jerÈ m%ldYh bÈßfhka     ,l=K o fhdokak'  

 1& bkaOk oykfhka ;dmh ,nd.; yel'      ^      &  

 2& ¨Kq ksmojkq ,nkafka uqyqÿ c,fhks'      ^      &  

 3& wjia:d úm¾hdih we;sjkafka ;dmh ksidh'     ^      &  

 4& riÈh f,dayh ldur WIaK;ajhl § øjHhls'     ^      &  

 5& WIaK;ajudkhl riÈh l| WKqiqu jeä jk úg my< niS'   ^      &  

 6& c, pl%h l%shd;aul ùu flfrys ;dmh n,mdhs'    ^      &  

 7& isis,a Èhje,a .,d hkafka iulh foighs'     ^      &  

 8& ndysr mßirfha WIaK;ajh wkqj f.ïndf.a YÍr WIaK;ajh fjkia fkdfõ'  

 9& WIaK;ajh uksk iïuk tallh jkafka fl,aúkah'    ^      &  

 10& mDÓú WIaK;ajh by< hk úg O%ej m%foaYj, mj;sk  

             whsia c,h njg m;afõ'        ^      & ̂,l=Kq 10& 

  

^03& A yd B .e<fmk f,i hd lrkak'  

A  B 

1& ;dm m%Njh   Tlaiscka jdhqj  

2& bkaOk   ;dmh  

3& oyk fmdaIKh   WIaK;ajh  

4& ;dmh ksid we;sjk úm¾hdi   nkaika odykh  

5& ±,af,ka îlrhg ,efnk Yla;sh   riÈh udjlh uÜgfï  

6& ±,af,ka ,efnk Yla;sfhka c,fhys 

fjkiajk ,CIKh  

 fi,aishia wxYl  

7& WIaK;ajh uksk WmlrKh   wjia:d úm¾hdih  

8& WIaK;ajh uekSfï § wei ;eìh hq;af;a   100 0C 

9& WIaK;ajh uekSfï tallh   WIaK;ajudkh 

10& kgk c,fha WIaK;ajh   udjlh 
^,l=Kq 10&  

^04& (A) my; i|yka wjia:d j,§ ;dmh Wrd .kSo" ;dmh msgfõ o hkak i|yka lrkak'  

 1& or oykh  

 2& úÿ,s nqnq<la ±,afjk úg  

 3& ng¾ Èh ùu  

 4& c,h whsia njg m;aùu  

 5& WKqiqï f;a fldamamhla ksfjk úg        ^,l=Kq 05&  

 

      ^B& flá ms<s;=re imhkak'  

 1& ;dmh m%fhdackhg .; yels wjia:d 02 la ,shkak'  

 2& f¾,a mS,s iú lsÍfï § tajd w;r l=vd ysveila ;eîug fya;=j l=ulao@  

 3& bfvdar ld,fha § mßirfha ±lsh yels fjkialï 02 la ,shkak'     ^,l=Kq 05&  
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 - 6 ශ්රේණිය  

 

 

 

 

A -ක ොටස 

(1) ආශාර වඳශා ජීවීන් අතර පන ලතික විවිධ් දිාලන්ට ශ්යොමු වූ වම්බන්ධ්තd  නිරපන ණය ාරක වටශන් 

කුමක කමකින් ශන්ඳුන්ලය s ද@ 

1. ආශාර ජා 2. ප්රශ්ශේිකාාල 3. ශ්මනුපන ත 4. ආශාර දාමය 

(2) ශ්ම් අතරින් ආශාර දාමශ්ේ ඉශිකන්ම සිටික ජීවියd ාව්ද@ 

1. තණශ්ාොෂ 2. ගලයා 3. ශ්පන ොල්කිච්චා 4. දෂඹුලා 

(3) වත්ලයන් ශ්ශො වත්ත්ල ද්රලය පන මණක් ආශාරයට ගන්කා වතුන් ශඳුන්ලක කාමය, 

1. ඒා භක්ා 2. වර්ල භක්ා 3. ාා භක්ා 4. මාාං භක්ා 

(4) ආශාර දාමයා නි්පන ාදායා අයත් ලන්ශ්න්, 

1. පන ෂමුලක පුරුා 2. ශ්දලක පුරුා 3. ශ්තලක පුරුා 4. සිව්ලක පුරුා 

(5) ාා ආශාර නි්පන ාදකශ්ේ දී භාවිත ශ්කොාරන්ශ්න්, 

1. ඔක්සිජන් 2. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 3. ජය 4. සූර්ය ක්තිය 

(6) ආශාර ජායා ලැදගත්ාම, 

1. පන රිවරශ්ේ තුිකතතාල රැා ගැනීම 2. ආශාර ලර්ග ශඳුකා ගැනීම 

3. වතුන් වාංඛ්යාල දැක්වීම 4. ප්රභාවාංව්ශ්ල්ණයට අලය වාධ්ා දැක ගැනීම 
 

(7) ාාය    තණශ්ාොෂශ්පන ත්තා    ාටුව්වා    
ඉශත ආශාර දාමශ්ේ හිවත්ැකට අදා නිලැරදිම ප්රාාය ශ්තෝරන්ක. 

1. අනිලාර්යශ්යන් ම ාා භක්ාශ්යකි. 2. අනිලාර්යශ්යන් ම මාාං භක්ාශ්යකි. 

3. අනිලාර්යශ්යන් ම වර්ල භක්ාශ්යකි. 4. ඉශත කිසිලක් නිලැරදි ශ්කොශ්ව්. 

(8) ාා තු ආශාර නිපන දවීශ්ම් ාs%යාලිකය ශඳුන්ලක කම කුමක් ද@ 
1. ප්රභාවාංව්ශ්ල්ණය 2. ව්ලවකය 3. ඔක්සිජන් නිපන දවීම 4. ආශාර ජීර්ණය 

(9) නිලැරදි ආශාර දාමය ශ්තෝරන්ක' 

1. ගැරඬියා          ශ්ගම්බා        තණශ්ාොෂ ශ්පන ත්තා        තණශ්ාොෂ 

2. දෂඹුලා        ශ්පන ොල්කිච්චා          බෂා 

3. තණශ්ාොෂ         ාටුව්වා         ගැරඬියා 

4. ශ්ේර        ාාය        දෂඹුලා        ඇටිකුකුෂා 

(10) ාා ශ්ශෝ ාා ශ්ාොටව් පන මණක් ආශරයට ගන්කා වතුන් ශඳුන්ලක කම කුමක් ද@  

1. ාා භක්ා 2. මාාං භක්ා 3. වර්ල භක්ා  4. ජීවී භක්ා 

(11) වතුන් අතරින් මාාං භක්ාශ්යකු ශ්කොලන්ශ්න්,   

1. ාටුව්වා 2. ගැරඬියා 3. ශ්ාොටියා 4. වමකයා 

 

6 fY%aKsh wdydr yd ne÷Kq wka;¾ l%shd tallh - 10  

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 
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(12) පන ශත වතුන් අතරින් ආශර දාමයා ඉශෂම පුරුා විය ශ්කොශැක්ශ්ක්,  

1. තණශ්ාොෂශ්පන ත්තා 2. ාටුව්වා 3. ගැරඬියා 4. ශ්ගම්බා 

(13) පන ශත ලාාය අතුශ්රන් අවතය ලාාය ශ්තෝරන්ක. 

1. ාා භක්ායින් තණශ්ාොෂ ආශාරයට ශ්කොගනී. 

2. ආශාර දාමයක් ආරම්භ ලන්ශ්න් ාායකිනි. 

3. ාාල අඩාංගු සූර්ය ක්තිය ාා භක්ායින් වතු ය. 

4. මාාං භක්ායින් ාා භක්ායින්ල ආශාරයට ගනී. 

(14) වර්ල භක්ා යක පන දශ්ය A ශ්ත්රුම, 

1. මාාං පන මණක් ආශාරයට ගැනීමයි. 2. ාා පන මණක් ආශාරයට ගැනීමයි. 

3. ාා ශා මාාං ශ්දලර්ගයම ගැනීමයි. 4. ජීවියාල වම්පූර්ණශ්යන් ම ආශාරයට ගැනීමයි. 

(15) අශ්ේ නිලව තුෂ ලාවය ාරක මාාං භක්ාශ්යකි.  

1. කිඹුල් හූකා 2. ාැරශ්පන ොත්තා 3. කුහුඹුලා 4. ශ්ාොව්ඇටමීයා 

(16) ශ්ගොදුර යනු"  

1. ාායකි 2. ාා භක්ාශ්යකි 3. වතුශ්රකි 4. ආශාරයකි 

(17) ලව ශ්බශ්ශත් ගවා තණශ්ාොෂ මැරීශ්මන් අපන ට ැශ්බක ලාසිය ලන්ශ්න්, 

1. ජීලත්වීශ්ම් ආයු ලැඩිවීම 2. එළිශ්පන ශ්ශික වීශ්මන් තාලාාිකා ාභයක් ැබීම. 

3. අපන ශ්ේ මිතුරු ජීවීන් මියයාම. 4. පන ෂා ලර්ග පන රිවරශ්ේ ලැඩිවීම. 

(18) පන ෂතුරු ආදී ාා සිටුවීශ්මන් ලඩාත්ම සිදු ලන්ශ්න්, 

1. පන ෂතුරු මැව්වන් ලැඩි ශ්ව්. 2. ාා භක්ායින් ශ්ගලත්ත පන ැමිශ්ේ. 

3. පන රිවර මිතුශ්රකු බලට පන ත් ශ්ව්. 4. ව්ලවක ලායුල අඩු ශ්ව්. 

(19) මිනිවා වර්ල භක්ාශ්යකු ශ්ව වැශ්ාන්ශ්න්, 

1. විවිධ් ලර්ගශ්ේ දත් තිශ්බක නිවා ය. 2. ලලාශ්ගක ාක නිවා ය. 

3. බත් ආශාරයට ගන්කා නිවා ය. 4. උයාශ්ගක ාක නිවා ය. 

(20) සියලුම ජීවීන්ට ආශාර අලයය ලන්ශ්න්,  

1.වාංචරකය වඳශා ය. 2. විවිධ් ාාර්යයන් වඳශා ක්තිය අලය බැවිනි. 

3. ලර්ධ්කය වඳශා ය. 4. ව්ලවකය වඳශා ය. 

 

(කුණු 20) 
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B fldgi - rpkd 

01. A  දක්ලා ඇති ආශාරජාය ඇසුරින් ප්ර්කලට ිළළිතුරු වපන යන්ක. 

 

 

 

 

 
             

             

             

             

       

1- fuys we;s ksIaamdol cSúhd _____________ fjs'  

2- __________ Yla;sh u.ska wdydr ilialr .ekSu Ydl i;= úfYaI ld¾hhls' 

 3-fuu wdydr cd,fha udxY NlaIl cSùka .Kk __________________ ls' 

 4-fuys we;s msául=Kd g ________________  මගින් iSksuh wdydrhla ,nd foa'  

 5-.erçhd wdydr cd,fha ________________ u mqrefla olajd we;'                     

        B ගැශ්පන ක ශ්වට යා ාරන්ක.  
        A      B     

 i¾j NlaIlfhls    පන ණ රැා ගැනීමට ය 

 n<,a mjq,g wh;a udxY NlaIlfhls  ාා ආශාරයකි 

 ó meKs      බල්ා 

 .jhd      ශ්ාොෂ දිවියා 

 lgqiaid mdg fjkia lrkafka   ාා භක්ාශ්යකි        (කුණු 10) 

02. 1-    wdydr cd, yd wdydr odu oelaúh yels wdldr 2la ,shkak' 

2- tys by,skau isáh hq;= cSúfhl= kï lrkak' 

3- Ydl NlaIlfhl= oelaúh h=;= mqrel olajkak' 

4- f.ïndg f.doqre jk Ydl NlaIlhska fofofkl= kï lrkak' 

5- tu Ydl NlaIlhska wdydrhg .kakd iajhxfmdAISka fofofkl= kï lrkak' 

6- iEu cSúfhl=u wmf.a cSú;hg jeo.;a jk nj meyeos,s fõ'i¾mhska úkdY lsrSfuka mrsirg isoq jk 

ydks 2la ,shkak' 

7- f.dõ;efka oS f.ïnd" i¾mhd" ljqvd" l+rd wmg lrk Wojsjla ,shkak'         (කුණු 10) 

 

03. 1-  i;=ka tla wdydrhla u; hefmkjdg jvd wdydr j¾. rdYshla u; hefma' th Tjqkaf.a meje;aug  

          n,mdkafka flfiAo@ 

2-  tla wdydrhla u; hefmk oekg j|ùfï ;¾ckhg Ndckh ù we;s i;ajfhl= kï lrkak' 

3-  i;=ka Ydl NlaIl ùfï jeo.;alu l=ulao@ 

4-  ñksid õiska isoq lrk mrsir ydksh wdydr cd, ì£hdug fya;= fjs'WodyrK folla ,shkak' (කුණු 10) 

uE Ydlh 

|<Uqjd .srjd 

.erçhd 

lgqiaid 

msául=Kd 

l==y=Uqjd 

ljqvd 
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(1) පන ශත දී ඇති ප්රාා ිවලරරි  න් "√" කුණද, ලරරි  න් " x " කුණද ලරශන තුෂ ශ්යොදන්න.  

(i). අකුණු අනතුරු ලෂක්ලා ගරනීම පිණිව අලය පපන ශ්දව  ාා ශ්දන්ශ්න් කාා ලව තු 

ිවරීක්ණ කයතනය මගිිව.  

 (     ) 

(ii). ලර්ාපන තනය ප්රාා ිරරීම  ශ්යොදා ගන්නා ඒාාය ශ්වන්ටි මී ර් ශ්ේ.  (     ) 

(iii). ශ්ාටි ාායක් තුෂ ිවයමිත ව ථානයා පන ලතින ලායුශ්ගෝලීය තත්ලය ශ්ේගුණය ශ්ේ.  (     ) 

(iv). ය් ප්ර ශ්ේයා ශ්ේගුණය පිළිා ද අනාලරිර ප්රාා ිරරීම  අවුරුු  3  ා ාාගුණ 

දත්ත අලය ශ්ේ. 

 (     ) 

(v). පන රිවර ප ණත්ලය මරනීම  වලදය ප ණත්ලමානය ශ්යොදාගනී.  (     ) 

(vi). සුෂං ි ා දර්ාශ්ේ හී තුඩ නරශ්ගනහිර ි ාල  ශ්යොමු වී ඇත්න් සුෂග ශමන්ශ්න් 

නරශ්ගනහිර සි  ා හිර ි ාල ය. 

 (     ) 

(vii). ගංලතුර යනු  ශ්ගොඩබි් ප්රශ්ේයක් තාලාාිකාල ලශ්යන් ය වීමි.  (     ) 

(viii). කර්ද්රතාලය මිවන පපන ාරණය අිවමානයි.  (     ) 

(ix). සුළි සුෂං ශ ගන්ශ්න් ලාතශ්ේ ල ලා පන  ලරඩිවීම ිවවාය.  (     ) 

(x). ව ලාභාවිා කපන දා ව්පර්ණශ්යන්ම ලරෂරක්වීශ්් ශරිරයාල අපි  ඇත.  (     ) 

කුණු 1 x 1  = 1  

 

(2) පන ශත වදශන් ලචන ලිකන් සුු සු ලචනය ශ්තෝරා හිව තරන් පුරලන්න. 

 (මධයවාර, ශ්වල්සියව , මිිකමී ර්, ලර්ාමානය, සුෂංි ා දර්ාය, අඩු, ලායුශ්ගෝලීය, ලරඩි, අිවමානය,  

          රවි ය) 

(i). ලර්ාපන තනය  මිවන්ශ්න්      මගිිව. 

(ii). ලර්ාපන තනය මිවන ඒාාය     ශ්ේ. 

(iii).     අංා මගින් ප ණත්ලය ප්රාා ාෂ ශරිරය. 

(iv). ප ණත්ලමානයා ඇති ද්රලය   ශ්ශෝ   විය ශරිරය. 

(v). සුෂශ්ේ ශ්ේගය මිවන්ශ්න්    මගිිව. 

(vi). සුෂශ්ේ ි ාල මිවන්ශ්න්    කධාරශ්යිව. 

(vii). වියළි ප්රශ්ේයා ලාතශ්ේ කර්ද්රතාල    විය ශරිර අතර, ලර්ා වහිත ි නා ලාතශ්ේ 

කර්ද්රතාල    විය ශරිරය.              කුණු - 1    
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මතුගම අධයාපන න ාාපන ය - 6 ශ්රේණිය 

(3) පන ශත A හි වදශන් ප්රාා වදශා ගරශ්පන න පිළිතුර B ශ්ාො සින් ශ්තෝරා අදාෂ අක්රය ලරශන තුෂ 

ිකයන්න. 

A   B 

(i). ලායු පිඩනය අඩු ව ව ථානයක් ශ්් නමින් ශු න්ලි.    (      ) a. ලරේ 

(ii). ශ්රී ංාාල  ාපන ාන සුළි සුෂං ශ  ගන්ශ්න්ශ්් ප්ර  ශ්ේය     

කශ්රිතල ය. 

 (      ) b. ිවයගය 

(iii). සුළි සුෂං වමග ඇතිවිය ශරිර තලත් කපන දා තත්ලයිර.     (      ) c. නායයෑ් 

(iv). ශ්ගොඩබි් ප්රශ්ේයක් තාලාාිකාල ලශ්යන් ය වීම ශ්මශ්වේ 

ශරි න්ශ්ේ. 

 (      ) d. අකුණු 

(v). ය් ප්රශ්ේයා  රශ්ාන ලර්ාපන තනය 5    ලඩා අඩු ව           

වි  ශ ගනී. 

 (      ) e. ශ්ාෝප්පන ය 

(vi). ශ්රී ංාාශ්ේ ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය අඩුම ාාපන ය ශ්මම 

ාාපන යි.     

 (      ) f. ශ්තත් ාාපන ය 

(vii). ිවයගය  පිළියමක් ශ්ව අතීත රලලරු ිවර්මාණය ාරන දී.    (      ) g. පීඩන අලපන ාතය 

(viii). ශ්රී ංාාශ්ේ ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය ලරඩිම ාාපන ය ි.      (      ) h. ශ්ාංගා ශ්ාොක්ා 

(ix). ි න තුනක් පන මණ තද ලර්ාල පන රලතීම ිවවා ඇතිලන ව ලභාවිා 

 කපන දාලිර.     

 (      ) i. ගංලතුර 

(x). ිවලශ්වේදී වර කර්ද්රතාමානයක් වෑදීම  ශ්යොදාගත ශරිර 

ද්රලයයිර.     

 (      ) j. ශු ා ාාපන ය 

කුණු 1 x 1  = 1  

(4) ාාගුණය ශා ශ්ේගුණය පන ාඩශ්්දී ඔා විසින් වාව  ාෂ ලර්ාමානශ්ේ, සුෂං ි ා දර්ාශ්ේ ශා 

කර්ද්රතාමානශ්ේ රපන  ව ශන් ඉි රිපන ත් ාරන්න. 

 

 

 

 

  

 ලර්ාමානය        සුෂං ි ා දර්ාය                                 කර්ද්රතාමානය 

 කුණු - 3    කුණු - 3          කුණු - 4                    කුණු - 1   

(5) ශ්රී ංාාශ්ේ මශලනතාල ශ්ලත ිවකුත් ාරන ද ාාගුණ ිවශ්ේදනයක් පන ශත දරක්ශ්ේ. 

" ි ලිශ්න් දකුණු ශා ාව නාහිර ප්රශ්ේ ල  ි ලා ාාශ්ේ තද පණුසුමක් ඇතිලන අතර වලව  ාාශ්ේ 

ගිගුරු් වහිත තද ලරසි ඇතිවිය ශරිරය තද සුෂං ද ශ්් වමග ඇතිවිය ශරිරය. මුහුද රළු ලන අතර ධීලර 

ලනතාල ඒ පිළිාද ල වරිරළිමත් විය යුතුය." 

(i). ාාගුණ ිවශ්ේදනයා අඩංගු විය ශරා ප්රධාන ාාගුණ වාධා  3 ක් වදශන් ාරන්න.          කුණු- 3 

(ii). ාාගුණය යන්න ශ්ාටිශ්යන් පන ශදන්න.               කුණු- 2 

(iii). කර්ද්රතාල යන්ශ්නන් කුමක් අදශව  ශ්ේ ද ?               කුණු- 2 

(iv). ාාගුණ තත්ලයන් ිවශ්ේදනය ාරන රාලය කයතනය කුමක්ද ?            කුණු- 2 

(v). ශ්ාොෂඹ, නුලර එළිය ,ශ්ාන්ශ්තො  යන ප්රශ්ේ අතරින් ලාර්ක ා ලර්ාපන තනය අඩුම ප්රශ්ේය කුමක්ද?  

කුණු- 1 
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