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I ශ් ොට) 

 නිරැපදි පිළිතුප ශ් ෝපය (ටින් ිපෂණ අඳින්න. 

(01) ශ්ෙපට ජනයරය) රයයප්තිහාශ්ස ඝ්ර ර්ධනන(ෂණ ිදුවූයශ්ස  

 (i) ක්රි.. . ව රන ව ර්ධයශ්ස  (ii)  ක්රි.. . ව රන ව ර්ධයශ්ස              

(ii) ක්රි.. . ව රන ව ර්ධයශ්ස              (iv) ක්රි.. . ව රන ව ර්ධයශ්ස 

(02) ෙස රැව් ැනවීශ්ේ ප්රනයන ෙ අප ව  ූයශ්ස  

(i)    කුඩය රැව්රලට ජල( ලබය දීෙට   

               (ii)   ජන යරශ්ේ එදිශ්නදය මරිශ් ෝජන( 

(iii)  රැඩිරන ජනගසන(ට )යශ්ප්තිෂණයර ආසයප නිය්මයදනශ්ස අභිශ්(ෝග(ට  වහු දීෙට. 

(iv)  ගංරතුප මයලන(ට 

(03) අශ්ප්ති පශ්ේ රයරි  යෂණය ( තරැව්ප පිළිබඳර රැඩිපුපෙ )ඳසන් රන්ශ්න්  

(i) ෙසය රංව( තුල              (ii) දීමරංව( තුල             (iii) තූමරංව( තුල                   (iv) 

ශ්බෝධිරංව( තුල                 

(04) ජ(රයපි රැර ිදි පරන ලද්ශ්ද් (ැයි )ැලශ් න්ශ්න් කුෙන පජ දර) ද? 

 (i)   මපයක්රෙබයහු පු  දර) (ii)  මණ්ඩු ය ( පු  දර) 

(iii) ෙසශ්)න් පු  දර) (iv) නයතුශ්)ේන පු  දර) 

(05) නූ න බ)රෂණකුලෙ රැර (නු අතී ශ්ස  

(i) අ ( රැර                     (ii) මයුවල රයපී රැර        (iii) ෙයදතුගෙ රැර  (iv) ෙශ්(ත් රැර                             

 නිරැපදි පිළිතුප ශ්)ො(ය (ය  පන්න. 

(06) ෙස රැව්  ැනීෙ ආපේ  කික්ෙ  ෙශ්(ත් රැර 

(07) හුරුළු රැර   ජල්ලුජරයපී රැර 

(08)  ලය රැර   ආ්ධ.එල්. ශ්රෝහියර(්ධ 

(09) ෙසරලච්චි( රැර  අෂණ ප වව80 

(10) ‘‘ලෂණදිර පුපය න රයරි ෙය්ධග”  ර)  පජතුෙය 

 මස  ප්රව්නරලට නිරැපදි පිළිතුරු රපසන තුළින් ශ් ෝපය ිය(න්න. 

(11) මු වරන අේගශ්බෝධි පු  විිදන් ෙසරැිය ගශ්ේ ිදට ජල( ශ්ගන(යෙට  නරන ලද 

........................................ අනුපයනපුප යුගශ්ස ඇුරල්  ැනවීශ්ේ විශිය්ට සැකි(යර ශ්මන්රන )යෂණෂි(කි. 
 

(12) ................................................... නගපශ්ස අලං යප( )ඳසය ශ්බොශ්සෝ ශ්මොකුණු  ැනවී (ැයි ෙසය 

රංවශ්ස )ඳසන්ශ්ව්. 

(13) ....................................................අ ව  )ථ්යරප ශ්ව්ල්ලෂණ )හියර  පුපය  අ ව කි. 

(14) නයතුශ්)ේන පු   ලය රැශ්ව් ිදට අනුපයනපුපශ්ස හා)ය රැරට ජල(ශ්ගන (යෙට ....................................... 

නමින් ඇුෂණ  පවී(. 
 

(15) දිරයිශ්න්  වල්රපට ................................................................. පු  විිදන් උ(නෂණ  නරන ලදී. 
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First Term Test - 2019 

නෙ :- .............................................. වි යග අං ( :- 
.......................... 
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 තර)  පු  / ශ්ත්ෂණ ේ /  වටඝ්ර / ශ්(ෝන ඇු / මිනිශ්ප්ති ඇුප 

 මස  ප්ර යව සරි නේ  ‘‘” ලකු  ද රැපදි නේ ‘‘ x  ” ලකු  ද ශ්(ොදන්න. 

(16)  වට ිදර පු  විිදන් “මද්ෙ )්රප” නමින් උ(නෂණ  නරන ලදී. 

(17) පන්ෙසු උ(න ිදි පරන ලද්ශ්ද් භිෂණෂූන් රසන්ශ්)ේලයශ්ේ මරිශ් ෝජන( )ඳසය ශ්නොර 

පජරරුන්ශ්ේ මරිශ් ෝජන( )ඳසය (. 
 

(18) ක්රි.ර ම)්රන ිද(ර)ට අ(ත් ඝ්රිරි ජල උදයයන( එච්.ඝ්.පී. ශ්බල් )ස ශ්)නපත් මප වි යන (න 

ෙසතුන් විිදන් ශ්)ො(යගන්නය ලදී. 
 

(19) ප්රයථමි  ෙේටමින් ෙැටි  යණ්ඩ  ැනවීෙ ආපේ  ු මිනි)ය ෙැටි බඳුන් අහාන්  නය ශ්මෝපණුර  

දෙය රින්ශ්නන් පුළු)්)ය වෂණහාෙත්  පගත්ස. 
 

(20) ශ්මොකු ට බැඝ්ෙට ශ්මප මය ශ්දෝරන(ට කුඩය මය ශ්දෝරන(ෂණ  නරය හාබුශ්ණ් පජගල මැපණිය  

ආපයෙ )ංකී්ධ ශ්ස(. 
 

II ශ් ොට) 

 මු ව ප්රව්න( අනිරය්ධ( ශ්ව්. 

 ිද(ළු ප්රව්නරලට පිළිතුරු ඔබ විිදන් )ම(යගත් ශ් ොුරල මෙ ෂණ ිය(න්න. මත්රශ්ස කිිදරෂණ ශ්නොිය(න්න. 
  මු ව ප්රව්න( ඇතුළුර ප්රව්න මස ට පිළිතුරු ිය(න්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(01) මස  රචන ශ් ටිශ්(න් සඳුන්රන්න. 

 (i) බිශ්)ෝ ශ් ොටුර 

(ii) ශ්)ොශ්පොව්ර 

(02)  

(i)   ෙස රැව්  ැනවීෙ ශ්සේතුශ්රන් ලයංකි යින් ලබයගත් ජ(ග්රස  තුනෂණ ිය(න්න. 

(ii)  රැව්  ැනීශ්ේදී  වහු මෑෙට ිදුවූය අභිශ්(ෝග ස පෂණ ිය(න්න. 

(iii) ින් ශ්ද ෂණ වි)් ප  පන්න. 

 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

(………..) 

A 
B 

C 

D 

E 

(i) ිංග්රීිද අකුරින්  දැෂණශ්රන )්ථයන 

සඳුන්රන නේ නිරැපදිර ිය(න්න. 

තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 

( ලකුණු 2 x 20 = 40 ) 

තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 

^wfkla msgqj n,kak'& 

තලකුණු 0වප 
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(03)  

(i)   ඇුරල්  ැනවීශ්ේ අරවය ය තුනෂණ ිය(න්න. 

(ii)  ශ්මොකුණු ර්ධග ස පෂණ ිය(න්න 

(iii) ශ්මොකුණු  ැනවීශ්ේ  යෂණය ( සඳුන්රන්න. 

 

(04)  

(i) ුවටුගැ වණු පු  විිදන් රුරන්රැිය)ෑ(  ැනීශ්ේ දී ගශ්ඩොල් රල ප්රමිහා( පිළිබඳ ශ්)ො(ය බැලෑහු.  
ශ්ේ පිළිබඳර ශ් ටිශ්(න්  රුණු දෂණරන්න. 

(ii)  අතී ශ්ස ශ්ෙපටින් )ම(යගනු ලැබූ ශ්ලෝස ර්ධග ශ්ෙොනරයද? 

(ii) ශ්ලෝස  යෂණය ( සය ශ්ලෝස ර්ධග  යවි ශ්ස ඝ්ර දියුණුරෂණ ඇහාවීෙ ශ් ශ්පහියර බලමයන ලද  

 රුණු ශ්ද ෂණ වි)් ප  පන්න. 

 

(05) (i)   අතී ශ්ස අශ්ප්ති පශ්ේ ( ඩ නි)්)යප ( මැරහා බරට උදයසප  ශ්ද ෂණ ිය(න්න. 

(ii)  අතී ශ්ස මැරහා ආගමි  ශ්ගොඩනැරිිය ර්ධග ස පෂණ ිය(න්න. 

(iii) ආගමි  ශ්නොරන ශ්ගොඩනැරිිය මසෂණ ිය(න්න. 

(06)  

ත1ප මස  දයගැබ්  නරන ලද පජරරුන්ශ්ේ නේ ිය(න්න. 

 (a) ථූමයපයෙ( 

 (b) ශ්ේ රනයපයෙ( 

  (C) ශ්දෙු ෙසය)ෑ( 

 

ත2ප   

     (i)  අතී ශ්ස දී ශ්ලන්  ටයපේ ශ් ොටය භිෂණෂූන් රසන්ශ්)ේලයශ්ේ මරිශ් ෝජන( )ඳසය . ජය ප  ලදී.  

එරන් ශ්ලන් විසයපරලට උදයසප  ශ්ද ෂණ ිය(න්න. 

    (ii)  අනුපයනපුපයුගශ්ස ස වරන හියරටි පිළිෙරලට උදයසප  තුනෂණ සය ශ්මොශ්ුොන්නරුශ්ව් ස වරන එරන්  

           පිළිෙ( ට උදයසප (ෂණ බැරින් )ම(න්න. 

 

    (iii) ශ්බෝධි)ත්ර ප්රහාෙය(නු කුෙෂණද? 

(07) මස  ෙය ෘ යරන් රියන් ඔබ  ැෙහා තුනෂණ ශ් ෝපය ඒරය වි)් ප  ප ිය(න්න. 

(i) පන්ෙසු උ(න                 

(ii) ඝ්රිරි ජල උදයයන                        

(iii) ර)  පු    

(iv) ෙසශ්)න් පු  

තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 

තලකුණු 0වප 

 
තලකුණු 0වප 

 
තලකුණු 0වප 
 

තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 

තලකුණු 0වප 
 
 
 

තලකුණු 0වප 

 
තලකුණු 0වප 
 
තලකුණු 0වප 
 

තලකුණු ව x ව = 12 
ප 
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