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6 ශ්රේණිය (

I ශ් ොටස

 නිව) ැපදි පිළිතුප ශ් ෝපා (ටින් ඉප් අඳින්න.
(01) සි(ළු ්ෂුද්ර ීවීනන්,
(i) ද්ෂම ශ්මෝෂීන් ශ්ේ
(ii) ස්ව) (ං ශ්මෝෂීන් ශ්ේ.
(iii) ීවීනන්ට හානිා( (.
(iv) නි නිව)  ගත් ු පි(ද් ඇසට ශ්නොශ්මශ්න්
(02) මෘථිද්ශ්ේ ඇති මිරිදිශ්(න් ව) ැඩි ප්රතිත (් මව) තින්ශ්න්,
(i) සාගප ශ්ෙස(.
(ii) භූග ජෙ( ශ්ෙස(.
(iii) අයිස්, ග්ෙැසි(ර් හා හිම ශ්ෙස(. (iv) ගංඟා ශ්ෙස(.
(03) තා ( ව) ර්ධන( මැනීම සඳහා භාද් ා පන්ශ්න්,
(i) අනිෙ මාන(
(ii) ව) ෘද්ධිමාන(
(iii) පීඩන මාන(
(iv) ව) ර්ෂාමාන(
(04) පත්රං සහ රි ආ රභපණ සී ආම සඳහා බහුෙව)  ශ්(ොා ගනී. ඒ සඳහා ශ්හේතු වූ ගුණ( ව) නුශ්ේ,
(i) ව) (න( හා දිස්න(
(ii) රහනය ාව)  හා නය ාව) 
(iii) දිස්න( හා ැඩිබව) 
(iv) භංගුප බව)  හා ප්ර යස් බව) 
(05) ව) ර්ධනශ්ේ සීමාව) ් ඇති ීවද්(ා ව) නුශ්ේ,
(i) අඹ
(ii) ශ්පෝස
(iii) ගව) (ා
(iv) ශ්ගොටුශ් ොු
(06)  වහුදු ජෙශ්ේ ලුණු පසට ශ්හේතුව) න ෙව) ණ( ව) න්ශ්න්,
(i) ශ්සෝඩි(ම් ්ශ්ෙෝපයිඩ්
(ii) ැල්සි(ම් ්ශ්ෙෝපයිඩ්
(iii) ැල්සි(ම් ාබශ්න්ට්
(iv) ශ්සෝඩි(ම් ාබශ්න්ටි
(07) ස් න්ධ( ප්ර ාත ිරකශ්ම් ජා ය(න් ප සම්ම ඒ
( ව) නුශ්ේ,
(i) මිලි ග්රීම්(
(ii) ිරශ්ෙෝග්රීම්(.
(iii) ග්රීම්(
(08) රූමශ්ේ ැ්ශ්ව) න ක්රි(ා ාප ම මන්න් ශ්මන්ව) ා දි( හැ්ශ්්,
(i) ව) ා (ට ස් න්ධ(් ඇති බව) 
(ii) ව) ා (ට ගො(ාශ්ම් හැිර(ාව) ් ඇති බව) 
(iii) ව) ා ( ඉඩ් ගන්නා බව) 
(iv) ව) ා ( ජෙශ්ේ දි(ව) න බව) 
(09) ව) ර්ෂණශ්ේ ස්ව) රූම( ශ්නොව) න්ශ්න්,
(i) හිම ැට ව) ැස්ස
(ii) හිම කුණාටු
(iii) අයිස් ැට ව) ැස්ස
(iv) උල්මත් ජෙ(
(10) මහ ද්රව) ය අ රින් ම්ි  සී ආමට සුදුසු ද්රව) ය(ිර.
(i) මිනිපන්
(ii) මැටි
(iii) ඹ

(iv) ශ්සන්ටි ග්රීම්(

(iv) පබර්

(11) ්ෂුද්ර ීවීනන්ශ්ග් ප්රශ්(ෝජන(් ශ්නොව) න්ශ්න්,
(i) ැලි සු දිපාමත් ිරකම.
(ii) රහාප නප් ිරකම.
(iii) ශ් ොහු ර්මාන් ශ්ේ  ආ ශ් ඳි ශ්ව) න් ිරකම.
(iv) ිරරි  වීනම
6 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණ( - 2019
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(12) සාගප ජෙ(, ගංඟා ජෙ( හා ුපු ජෙ( සමාන ජෙ මරිමාව) ෙ ස් න්ධ( සම්බන්ධව)  නිව) ැපදි ව) ගන්ති(
ව) න්ශ්න්,
(i) ව) ැඩිම ස් න්ධ(් ඇත්ශ්ත් සාගප ජෙශ්ේ(.
(ii) අඩුම ස් න්ධ(් ඇත්ජශ්ත් ෙපු ජෙශ්ේ(.
(iii) ගංඟා ජෙශ්ේ ස් න්ධ( ව) ැඩිම ශ්ේ.
(iv) ජෙ මරිමා සි(ල්ෙ සමාන ස් න්ධ ඇ .
(13) සංචපණ( ශ්නො පන න වදු චෙන මමණ් ශ්මන්ව) න සත්ව) ශ්(ිර,
(i) ශ්ෙෝඩි(ා
(ii)  වහුදු මෙ
(iii)  වහුදු අත්ව) (ා
(iv) මැපමීසි(ම්
(14) (ම් ද්රව) ය( මෘදු ශ්හෝ පළු බව)  හඳුන්ව) න්ශ්න්,
(i) භංකුප බව) 
(ii) ව) (න(
(iii) රහනය බව) 
(iv) නය ාව) 
(15) ජෙ දූෂණ(ට ශ්හේතු ද්( හැිර රුණ් ශ්නොව) න්ශ්න්,
(i) ශ්මොලිතීන් හා ප්ොස්ටි් ජෙ(ට  වා හැකම.
(ii) ගෘහස්
ැලි සු ජෙ(ට  වා හැකම.
(iii) ජොත ව) ෙ ව) ාහන ශ්සේ ආම හා නීම.
(iv) ජොත රසන්නශ්ේ තා සිටුීනම.
(16) මහ සඳහන් ශ්ද් අ රින් ත්ති(් ව) නුශ්ේ,
(i) ව) ා (
(ii) ජෙ(
(iii) සුුඟ
(iv) ද්දුලි(
(17) ත්ව) සන චෙන ැ්ද්( ශ්නොහැ්ශ්්,
(i) බල්ොට(
(ii) මී(ාට(
(iii) මිනිසාට(
(iv) අඹ ගසට(.
(18) ශ්මම ක්රි(ා ාප මින් ශ්මන්ව) න්ශ්න් X නම් මාර් ( සතු
(i) නිත්චි

මරිමාව) ් ඇ .

(ii) නිත්චි

හැඩ(් ඇ .

ව) ප ගුණ(් ?

(iii) ස් න්ධ(් ඇ .
(iv) අව)  ාතශ්ේ ඉඩ් ගනී.

(19) (ම් මාර් (් සතුව)  මහ ේෂණ මව) තී.
 නිත්චි හැඩ(් ඇ .
 නිත්චි මරිමාව) ් ඇ .
 ස් න්ධ(් සහි (.
ශ්මම ේෂණ ව) ලින් යු් මාර් ( ද්( හැ්ශ්්,
(i) ද්රව) ය්
(ii) ව) ායුව) ිර
(iii) ඝන(ිර.

(iv) මින් එ ්ව) ත් ශ්නොශ්ේ.

(20) ද්යාව)  ද්ෂ( හාපන ෂ්ෂය(කු ශ්ෙස බබ,
(i) මරිසප(ට රප( ුයුතු අ ප එ( රැ ග යුතු(.
(ii) නව)  නිමැයුම් ශ්ෙොව) ට ා(ා ු යුතු(.
(iii) මරිසප සංසිද්ධි ශ්හොඳින් අධයන( ු යුතු(.
(iv) ඉහ සි(ල්ෙම
(ෙකුණු 20 x 2 = 40)
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 ශ් ෝපාගත් ප්රත්න තුන ට මමණ් පිළිතුරු සම(න්න.
(01)

6 ශ්රේණිය ශ්ේ සිසුන් වජව)  ශ්ෙෝ ශ්ේ අසිරි( මාඩම (ටශ්ත් අධයන(
ැ්ශ්ේ.

ු ීවීනන් තිශ්ශ්නකුශ්ග් රූම මහ

B

A

C

(a)
(i) A,B හා C ීවීනන් නම් පන්න.
A ……………………………………….
B ……………………………………….
C ……………………………………….

(ෙකුණු 03)

(ෙකුණු 01)
(ii) බවුන් ීවව) ත්ව) න මරිසප( කුම්? .......................................................................................

(iii) B ීවද්(ා අ(ත් ීවද්

(ෙකුණු 01)
ාණ්ඩ( කුම්? .................................................................................

(ෙකුණු 02)
(iv) B ීවද්(ා නික්ෂ( සඳහා සුදුසු උම පණ( කුම්? ............................................................

(v) B ීවීන

ාණ්ඩශ්(න් මිනිසාට ඇති අව) ාසි ශ් ් ලි(න්න.

(i)
…………………………………………………………………..
(ii)
…………………………………………………………………..
(vi) A ීවද්(ා හා අඹ ගස අ ප ඇති,
සමාන ම්

- ........................................................................................

(ෙකුණු 01)

අසමාන ම් - ........................................................................................

(ෙකුණු 01)

ලි(න්න.
(vii) A හා C ීවීනන්ශ්ග් සංපචණ ක්රම ශ්මොනව) ා?
A .....................................................................
C .....................................................................
(b)
(i)
(ii)

(ෙකුණු 02)

(ෙකුණු 01)
(ෙකුණු 01)

(ෙකුණු 01)
C ීවද්(ාශ්ග් ත්ව) සන අව) (ව) ( කුම්?..................................................................................

එ( ශ්ඩොල්ෆින් මත්සය(ාශ්ග් ත්ව) සන අව) (ව)  සමග ශ්ව) නස් ශ්ේ? ශ්නොශ්ේ? මැහැදිළි පන්න.
....................................................................................................................................
......
....................................................................................................................................
......

6 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණ( - 2019

03 ව) න පිටුව) 

....................................................................................................................................
......
(ෙකුණු 01)

(iii)

^wfkla msgqj n,kak'&

ප්රත්ව) ාස ව) ා ශ්ේ අඩංගු ව) ායුව)  ශ්සො(ා බැීමශ්ම් ක්රි(ා ප ශ්මහි රූම සටහන මහ ැ්ශ්ේ.
A) - 𝑥 ද්රාව) ණ( නම් පන්න.
(ෙකුණු 01)
............................................................
B) - ශ්මහි නික්ෂණ( කුම්?
(ෙකුණු 01)
...........................................................
...........................................................
c) - නිගමන( කුම්?

𝑥

(ෙකුණු 01)
..........................................................

..........................................................
(iv)

ීවීනන් ත්ව) සනශ්ේ ආ
(ෙකුණු 01)
(ෙකුණු 01)

1. ෙබා ගන්නා ව) ායුව)  ...........................................
2. පිට පන ව) ායුව)  ...........................................
(02)

(A) සිසුන් පිරිස් ්ශ්ෂේත්ර චාරි ාව) 
* නිදිකුම්භා මැුීටි(්
* ගැඩිද්ශ්ේ
* ශ්මොකුණු ජෙ සාම්මෙ(්
(i)

 ආ රැස් පගත් ී අ රින් ිරහිම(් මහ ැ්ශ්ේ.
* ශ් ොස් බීජ ිරහිම(්
* ශ්
මස් සාම්මෙ(්.
* ශ්ගොළුශ්බලි ටුව) ්.
* සමනෙ ි ත් ප සහි තා

මත්ර

්ශ්ෂේත්ර චාරි ාව)   ආ රැශ්ගන (ා යුතු ද්රව) ය ශ් ් ලි(න්න.
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................

(ii)

්ශ්ෂත්ර චාරි ාව) 

 ආ අධයන(

ු යුතු මරිසප සාධ

(ෙකුණු 02)

ශ් ් ලි(න්න.

1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
(iii)

්ශ්ෂේත්ර චාරි ාශ්ේ  ආ සැෙිරලිමත් ද්(යුතු

(ෙකුණු 02)

රුණු ශ් ් ලි(න්න.

1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
(iv)

(ෙකුණු 02)

ඉහ ද්රව) ය අ රින් ීවද් න වත් ීවීන ේෂණ ශ්නොශ්මන්ව) න ද්රව) ය ශ් ් ලි(න්න.
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................

(v)

මස් සාම්මෙශ්ේ ැිර( හැිර මාංශු ීවද්ශ්(කු ිමහා ීවද්ශ්(කුප නම්

(ෙකුණු 02)

පන්න.

(ෙකුණු 02)
...................................................................................................................................
(B) සිසුන් ගස් (ටින් ෙබාගත් මස් සාම්මෙශ්ේ ්ෂුද්ර ීවීනන් සිී  ැයි බැීමම සඳහා ස ස් ු අටවුම් මහ
ැ්ශ්ේ.
(i) A හා B නම් පන්න.

බල්බ(

A - ……………………………………………………………………………………

(ෙකුණු 01)

B - ……………………………………………………………………………………

(ෙකුණු 01)
04 ව) න පිටුව) 

6 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණ(
A
(ii)- 2019
ශ්මහි බල්බ(් ල්ව) ා ැබීශ්මන් බොශ්මොශ්පොත්තුව) න්ශ්න් කුම්?
පුනීෙ(
………………………………………………………………………………………….

(ෙකුණු 02)

(ෙකුණු 01)
^wfkla msgqj n,kak'&

(C) ්ශ්ෂේත්රශ්ේ  ආ ්නට ෙැශ්බණු මහ සත්ව) යින් ශ්බදුම් සුචි(් ඇසුශ්පන් ව) ර්ග

ප ්ව) න්න.

ිගැපඬි(ා, සාරිගප්පි, ශ් ොශ්බයි(ා, සමනු(ාප

(ෙකුණු 05)

(ෙකුණු 20)

(03)

ද්රව)  මාර් ( සතු ේෂණ(් ශ්සො(ා බැීමම සහා ස ස්

පන ෙ ක්රි(ා ාප ම් මහ ැ්ශ්ේ.

ශ්මපහන් මත්ර

ජෙ ද්දින(
(A)
(i) ශ්මම ක්රි(ා ාප ම මන්න් ශ්සො(ා බෙන ද්රව)  මාර් ශ්ේ ේෂණ( කුම්?
(ෙකුණු 02)
......................................................................................................................................
(ii) ශ්මහි නික්ෂණ රූම සටහන අඳින්න.

6 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණ( - 2019

05 ව) න පිටුව) 

(ෙකුණු 02)

^wfkla msgqj n,kak'&

(iii) ඉහ ද්රව)  මාර් ( සතු ේෂණ( ව) ායු මාර් ( සතු බව)  ශ්මන්ීනම සඳහා ශ්මපහන් මත්ර ශ්ව) නුව) ට
ශ්(ොාග යුත්ශ්ත් ශ්මොනව) ා?
(ෙකුණු 02)

............................................................................................................................................
(iv) ද්යාගාපශ්ේ ආ ඝන ව) ස්තුව)  ස් න්ධ( මැනීම සඳහා භාද් ා ු හැිර උම පණ( කුම් ?
(ෙකුණු 01)

............................................................................................................................................
(v) අව)  ාතශ්ේ ඉඩ් ශ්නොගන්නා ස් න්ධ(් ශ්නොමැති ී හඳුන්ව) න්ශ්න් ශ් ශ්සේ?
(ෙකුණු 01)

............................................................................................................................................

(B)
ද්රව)  මරිමාව) ් මැනීම සඳහා සුදුසු උම පණ(
ml

150

(i) ශ්මම උම පණ( කුම්?

100
50

රූම සටහන් මහ ැ්ශ්ේ.

(ෙකුණු 01)

………………………………………………………

(ii) උම පණ( තුු 100 ml ද්රව)  මරිමාව) ් මා එ( පිහිටන ර ාප(
ඇඳ ්ව) න්න.

(ෙකුණු 02)

(iii)

ඝන මාර් (

ප්රශ්(ෝජන(

පත්රං

රභපණ සී ආම

( ඩ
(C) ...............................
පබර්
ීනදුරු

(C)

6 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණ( - 2019

(b) ........................................
ීනදුරු

ැපීම

(d) .........................................
රශ්ෙෝ ( ෙැබීමට ජශ්න්ෙ ව) ෙට
ැමීම.

සුද්ශ්තේෂී ේෂණ
(a) ........................................
ෘඩ බව) 
ෘඩ බව) 
පු යස් බව) 
(e).........................................
(ෙකුණු 1 x 5 = 05)

06 ව) න පිටුව) 

(i) A බඳුශ්න් ඇති ද්රව) ය( B බඳුනට ැමූ ද්ට B බඳුන තුු  ආ ද්රව) ශ්ේ,
ශ්ව) නස් ව) න ේෂණ(.
……………………………………………… (ෙකුණු 02)
ශ්නොශ්ව) නස් ව) න ේෂණ(
……………………………………………… (ෙකුණු 02)
(ෙකුණු 20)
^wfkla msgqj n,kak'&

ඉහු ව) ායුශ්ගෝෙශ්ේ  ආ මෘථිද්( නිල් මැහැශ්(න් දිස්ශ්ේ. එ(ට ශ්හේතුව)  ව) නුශ්ේ මෘථිද් මෘෂ්ඨශ්(න් 70% ්
මමණ ජෙශ්(න් ව) ැසී මැව) තීමයි.එශ්හත් ජෙ( සීමි සම්ම ිර.

(04)
(A)

(i) ජෙ( සීමි සම්ම ් ශ්ෙස හඳුන්ව) න්ශ්න් ඇයි?
............................................................................................................................
..................
............................................................................................................................
..................

(ෙකුණු 01)

(ii) මෘථිද්ශ්ේ මරිශ්භෝජන( සඳහා ග හැිර ජෙ ප්රතිත ( ශ් ොමමණ ?
(ෙකුණු 01)

.............................................................................................................................................
(iii) මෘථිද්( මතුපිට ශ්භෞති අව) ස් ාව)  අනුව)  ජෙ( ව) ර්ග ුහැිර ර ාප තුන ශ්මොනව) ා? ඒ එ් එ්
ර ාප( ස්ව) භාද් මරිසපශ්ේ මව) තින අව) ස් ා ශ්මොනව) ා?
ජෙ( මව) තින ර ාප
උා :-

i)

ඝන ජෙ(

උා :- අව) ස් ා
i)

ii)

ii)

iii)

iii)

අයිස්, හිම

(ෙකුණු 1 x 4 = 04)

(iv) ජෙ( මව) තින ර ාප තුන් මහ ැ ව) ා ඇ . ඒ සඳහා සුදුසු උාහපණ හිස් ැන් ම ලි(න්න.
ව) ර්ෂණ(
:- i. …………………………… ii …………………………..
ගංඟා
මතුපිට ජෙ(
:- i …………………………....
ii …………………………..
(ෙකුණු 02)
ළිඳ
භූග ජෙ(
:- i ………………………….... ii …………………………..
(v) මිරිදි(, පදි( හා ිරවුල් දි( ශ්ෙස ජෙ( ව) ර්ගී පණ(ට මනම් වූ ේෂණ( කුම්?
(ෙකුණු 02)

.............................................................................................................................................
(vi) ජෙශ්ේ ද්ද්ධ භාද් අව) ස් ා තුන් ලි(න්න.
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…………………………………………………………
ii.
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iii.
…………………………………………………………
(B) ද්යාගාපශ්ේ  ආ සිදු පන ෙ ක්රි(ා ාප ම රූමසටහන් මහ ැ්ශ්ේ.
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