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ාලය පැය එ යි මිනිත්ුර තිහයි

6 නරේණිය

ෙම / අං ය : ………………………………………………………………
I න ොටස
 සියලුම ප්රශ්නෙවලට පිිතුරු  සපයන්ෙ
 වඩාත් නිවැරදි පිිතුරර න ෝරන්ෙ
01. ජීවින්නේ මූලි ලක්ෂණයක් වන්නන් ,
i. සනවයංනපෝෂී වීම
ii. සංචරණය කිරිම
02. ාපය යනුනවන් හඳුන්වනු ලබන්නන්,
i. පදාර්ථයකි
ii. ද්රවය වර්යයකි
03. නපොළවට ජලය පති වෙ ආ ාරයක් නෙොවන්නන්,
i. වර්ෂාව
ii. හිම
04. ජීවින් ුරළ ශ්ක්තිය නිපදවෙ ක්රියාවලිය වන්නන්,
i. වර්ධෙයයි
ii. ශ්නවසෙයයි
05. පහ ප්ර ාශ් අුරරින් වැරදි ප්ර ාශ්ය වන්නන්,

iii. විෂමනපෝෂී වීම

iv. වර්ධෙය

iii. ශ්ක්ති වර්යයකි

iv. අංශු වර්යය

iii. අයිසන

iv. ේලැසියර්

ැට වැසනස

iii. නපෝෂණයයි

iv. ප්රජෙෙයයි

i. නිව යත් ළ පියවි ඇසට නෙොනපනෙෙ ජීවින් ක්ෂුද්රජීවින්ය
ii. ශ්ා ආහාර නිපදවීනේ ක්රියාවලිය ප්රභාසංසනනේෂණයයි
iii. මුවා,යවයා වැනි සුරන් ශ්ා ම සෘජුව යැනපයි
iv. මුහුදු මල සංචරණය ළ හැකි සත්වනයකි
06. ශ්ා පිිතබඳ අස ය වයන්තිය වන්නන්,
i. නබොනහෝ ශ්ා සනවයංනපෝෂීනේ
ii. ශ්ා වලට සංචරණය ළ නෙොහැකිය
iii. ශ්ා වල වර්ධෙනේ සීමාවන් ඇ
iv. නබොනහෝ ශ්ා වල හරි ප්රද වර්ණ ඇ
07. වායව පරිසරනේ ජීවත්වෙ ජීවියකු වන්නන්
i න ොටියා
ii.
ේමසා
iii. උකුසනසා
iv. යැඩවිලා
08.
ය ද්රවයයක් නෙොවන්නන්,
i ඇලුමිනියේ
ii. වීදුු 
iii. ය ඩ
iv. ඹ
09. මුහුදු ජලනේ වැඩි ප්රතිශ් යකින් අඩංු  ලවණ වර්යය වන්නන්,
i. ැේසියේ ාබනන්ට්
ii. නසෝඩියේ ක්නලෝරයිඩ්
iii. මැේනීසියේ සේන ේට්
iv. මැේනීසියේ ක්නලෝරයිඩ්
10. පහ ප්ර ාශ් සල ා බලන්ෙ
A. ය ඩ යනු දැඩිබව හා ආහෙය ාව යෙ නභ ති
B. රබර් ප්ර යසනථ ද්රවයයකි
C. පුයර රළු වයෙයක් ඇති ද්රවයයකි
ඉහ ප්ර ාශ් වලින් ස ය වන්නන්,
i A පමණි
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ු ණ නද ම නපන්වෙ නලෝහයකි

ii A හා B පමණි

iii B හා C පමණි
(01)

iv B පමණි
( අනෙක් පිටුව බලන්ෙ)
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11. දූෂි ජලය පාෙය කිරීම නිසා වැලදීමට ඉඩ ඇති නරෝයයකි.
i නඩංු 
ii. ක්ෂය නරෝයය
iii. වකුයඩු නරෝය
iv. නිේනමෝනියාව
12. ද්රවයයක් සේබන්ධනයන් නිවැරදි ප්ර ාශ්ය න ෝරන්ෙ
i. නිශ්නචි පරිමාවක් ඇ
ii. නියමි හැඩයක් ඇ
iii. නියමි පරිමාවක් ෙැ
iv. නියමි සන න්ධයක් ෙැ
13. ශ්ා හා සත්වයන් සනවකිය ආහාර සඳහා නයොදා යන්ො ජිවින් හදුන්වෙ නපොදු ෙම කුමක්ද?
i. ශ්ා භක්ෂ
ii. මාංශ් භක්ෂ
iii. සර්ව භක්ෂ
iv.
ෘමි භක්ෂ
14. පියවි ඇසට නෙොනපනෙෙ නේ නිරීක්ෂයට නයොදා යනියි
i. බී රය
ii. සංයුක් අන්වීක්ෂය
iii. අත් ාචය
iv.
දාව
15. ශ්ා චලෙයක් / චලෙ නලස ය හැකි වන්නන්,
i. සනපර්ශ් ළ විට හැකිනලස නිදිකුේබාය
ii. පස ුරළ ජලය නසොයා වැනඩෙ මුේය
iii. සවසන වෙවිට පත්ර හැකිනලෙ ුරු මුු ංයාය
iv. ඉහ සියේලමය
16. ද්රව පරිමා මැනීමට භාවි ා රෙ උප රණය වන්නන්,
i. මිනුේසරාව
ii. පරීක්ෂෙ ෙලය
iii.
ැ ෑු ේ ෙලය
iv. පුනීලය
17. සන න්ධය මැනීමට නයොදා යන්ො සේම ඒ
ය වන්නන්
i. G
ii. kg
iii. Mg
iv. m
18. ප්රශ්නවාස වා ය හදුො යැනීමට භාවි ා ළ හැකි රසායෙ ද්රවයය වන්නන්,
i. නසෝඩියේ ක්නලෝරයිඩ්
ii.
ැේසියේ ක්නලෝරයිඩ්
iii. අවර්ණ හුණු දියර
iv. න ොපර් සේන ේට්
19. රදිය, මිරිදිය, කිවුේ දිය සමාෙ පරිමාවන් බැගින් නවෙ නවෙම සමාෙ බී ර ුරෙ ට නයෙ
සන න්ධය මැන්ෙ විට වැඩිම සන න්ධයක් නපන්වන්නන්,
i.
රදිය
ii. මිරිදිය
iii. කිවුේදිය
iv. ඉහ කිසිවක් නෙොනේ
20. නලෝ ජල දිෙය නයදී දිෙය වන්නන්,
i. මාර්ුර මස 01
ii. මැයි මස 25
iii. මාර්ුර 22
iv. මැයි 20

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(02)

( අනෙක් පිටුව බලන්ෙ)
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II න ොටස
 පළමු ප්රශ්නෙය ඇුරළු වත් ප්රශ්නෙ හ ර ට පිිතුරු  සපයන්ෙ
 පළමු ප්රශ්නෙය අනිවාර්ය නේ මුළු ප්රශ්නෙ සංඛ්යාව පහකි
(01) (A)
එක් රා ජීවි ාණ්ඩයක් නිරීක්ෂණය සඳහා සිදු රෙ ලද පරීක්ෂණය දී ස සන රෙ ලද ඇටවුමක් රූපනේ
දැක්නේ පුනීලයට ජලය සනවේපයක් දමා එහි ඇති පසන සාේපලය න ක් රනු ලැනේ

බේබය
C
පසන සාේපලය

ආධාර ය
D

i. නමම ක්රියා ාර ම සිදු රන්නන් කුමෙ ජීවි ාන්ඩයක් නිරීක්ෂණය සඳහාද?
ii. නමහිදී පුනීලයට ඉහලින් බේබයක් දැේවීනේ අරමුණ කුමක්ද ?
iii. නමම ජීවි ාණ්ඩය නිරීක්ෂණයට නයොදා විදයායාර උප රණය කුමක්ද?
iv. C හා D උප රණ ෙේ රන්ෙ.
v. නිව ආහාර නිපදවිය හැකි ජීවින් හදුන්වෙ නපොදු ෙම කුමක්ද?
(B). පහ ජීවින් ඇසුරින් පිිතුරු  සපයන්ෙ
a ශ්ා
b. මුහුදු මල c . ඇමීබා
e. ුරු මුු ංයා f. වවුලා
g. යැඩවිලා
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

d. නයේබා

පියවි ඇසට නෙොනපනෙෙ ජීවිනයකි
සංචරණය ළ නෙොහැකි සත්වනයකි
සවසන වෙවිට පත්ර හැකිනලෙ ශ්ා යකි
අසීමි වර්ධෙයක් දක්වයි
ශ්නවසෙයට සම, නපෙහළු ,මුඛ් කුහරය නයොදා යන්ො සන කි
පැටවුන් බිහි රෙ සන කි

(02) පදාර්ථය ඝෙ,ද්රව හා වායු නලස නභ ති අවසනථා ුරෙ පවතියි
 පැන්සල
 පාෂාණ
 ජලවාෂනප
 නපොේන ේ
 ඔක්සිජන්
 ජලය
i. ඉහ දී ඇති පදාර්ථ වු ව ුරළ නිවැරදිව වර්ය රන්ෙ
ඝෙ පදාර්ථ
1
4

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ද්රව පදාර්ථ
2
5

වායු පදාර්ථ
3
6

(03)

( අනෙක් පිටුව බලන්ෙ)

RCG(EDU)

ii. නිශ්නචි හැඩයක් නෙොමැති නිශ්නචි පරිමාවක් ඇති පදාර්ථය කුමක්ද?
iii. සියලුම පදාර්ථවලට නපොදු ලක්ෂණ 2 ක් සඳහන් රන්ෙ
iv. ඔබ දන්ො ශ්ක්ති ආ ාර 2 ක් ෙේ රන්ෙ
v. පදාර්ථය සුර සුවිනශ්ේෂි ු ණ 2 ක් ලියා එම ු ණය භාවි ා වෙ අවසනථාවක් ලියන්ෙ
ු ණය
1
2

භාවි
1
2

(03) ජලය පවතිෙ ආ ාර ආදර්ශ්ෙයට පිිතනයල

රෙ ලද ඇටවුමක් පහ දැක්නේ ෙේ

රන්ෙ

A
B
C
D

i.
ii.
iii.
iv.
v.

A, B, C, D ෙේ රන්ෙ
මින් නපන්විය හැකි ජලය පවත්ො ආ ාර ුරෙ ලියන්ෙ
ලවණ ාව අනුව ජලය වර්ය රන්ෙ
ජල දූෂණය යනු කුමක්ද?
නිවනසේ ජලය අපනත් යෙ අවසනථාවක් ලියන්ෙ

i.
ii.

“නදනබදුේ සූචි” යන්ෙ පැහැදිලි රන්ෙ
පහ දක්වා ඇති නදනබදුේ සූචිය නිවැරදිව සේපූර්ණ

(04)
රන්ෙ

යවයා, නේො, ේමසා, මකුළුවා

2 …………………………

1. ……………………………
…
(යවයා 3…………………….
)
අං ඇ

5

(යවයා)

(8
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(4

6
)

, ේමසා)

7
(මකුළුවා)

(04)

(8

)

( අනෙක් පිටුව බලන්ෙ)

RCG(EDU)

(05) පදාර්ථය සුර ලක්ෂණයක් නපන්වීමට සිදු

ළ පරීක්ෂණ ඇටවුමක් පහ දක්වා ඇ

මීටර් රූල
බැලුේ නබෝලය

i.
ii.
iii.
iv.
v.

පරීක්ෂණනයන් නපන්වන්නන් පදාර්ථය සුර කුමෙ ු ණයද ?
එය නපන්වීමට ඔබ සිදු ළ යුත්නත් කුමක්ද?
ඉහ ක්රියා ාර නේදී ලැනබෙ නිරීක්ෂණය ෙේ ළ රූප සටහෙකින් අදින්ෙ
ඝෙ පදාර්ථය සුර ලක්ෂණ 2 ක් ලියන්ෙ
පහ මිනුේ ලබා යැනීමට භාවි ා වෙ විදයායාරනේ ඇති උප රණ 2ක් ලියන්ෙ
1. ද්රව පරිමාව
2. සන න්ධය

(06) වායුනයෝලනේ ජල වාෂනප ඇති බව නපන්වීමට සිදු

ළ ක්රියා ාර මක් රූපනේ දැක්නේ

ආවරණය

අයිසන

ැට

ජලය

i.
ii.
iii.

අයිසන ැට දමා ටි නේලාව ට පසු දක්ෙට ලැනබෙ නිරීක්ෂණයක් ලියන්ෙ
එම නිරීක්ෂණයට නහේුරව පැහැදිලි රන්ෙ
පරිනභෝජෙයට ය හැකි ජල ප්රතිශ් ය න ොපමණද?

iv.

පෘථිවි පෘෂනඨනයන් 70%

v.
vi.

ජල දූෂණය යනු කුමක්ද ?
ජලය දූෂණය සිදුවෙ ආ ාර 2 ක් ලියන්ෙ

ට වඩා ජලනයන් යටවී පැවතිය ? ජලය සීමි

සේප ක් වන්නන් ඇයි ?

(07) ශ්නවසෙය ජීවින්ට අ යාවශ්ය ජීව ක්රියාවලියකි පහ පරීක්ෂණය ශ්නවසෙනේදී පිටවෙ වායුව හදුො
යැනීමට සිදු ළ පරීක්ෂණයකි
i. ශ්නවසෙය හැු ණු විට ජීවින් දක්වෙ නවෙත් ජීව ක්රියාවක් ලියන්ෙ
ප්රශ්නවාස වා ය
ii. ශ්නවසෙනේදී ලබා යන්ො හා පිට රෙ වායු නමොෙවාද ?
1. ලබා යන්ො වායුව
2. පිට රෙ වායුව
iii. හුණු දියර නයොදා යන්නන් කුමෙ වායුව හදුො යැනීමටද?
බීම බටය
අවර්ණ
පරීක්ෂණ
iv. හුණු දියර ුරළ ඔබ අනේක්ෂා රෙ නිරීක්ෂණය කුමක්ද?
හුණු දියර
ෙලය
v. ජීවි ලක්ෂණ නෙොනපන්වෙ දෑ හදුන්වන්නන් න නසේද?
vi. ජීවින් වර්ය වෙ ප්රධාෙ ආ ාර නද ලියන්ෙ
vii. සුරන්නේ සංචරණ ක්රම 3 ක් ලියන්ෙ
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(05)

