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I ශ් ොටස

 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරා (ටින් ඉරක් අඳින්න.

(01) ශ්ෙවත්ශ්ත් ඇති ශා වර්ෙ ළහැකි ක්රමය(ක් වන්ශ්න්
(i)
ඳමයහ ශා හා ඳ සිහින් ශා .
(ii) පුෂ්ප හටෙන්නා ශා හා පුෂ්ප හට ශ්නොෙන්නා ශා
(iii) ද්ශාල පත්ර ඇති ශා හා සිහින් පත්ර ඇති ශා .
(iv) මුල් ඇති හා මුල් ශා හා මුල් නැති ශා .
(02) ළපටි පුෂ්ප ආරක්ෂා කිරීමය සඳහා වැෙත් වන පුෂ්ප ශ්
(i) මයණිය පත්ර
(ii) ළපත්ර
(03) ස්ථිති ද්ුත් ආශ්රෝපණ ලදාදි( හැකි ක්රමය( වන්ශ්න්
(i) පිරිමයැදීමය
(ii) රත්කිරීමය

.

ොටස වන්ශ්න්
(iii) වෘන් (

(iv) ශ්ර්ණු

(iii) ද්(ළීමය.

(iv) ද්දුලි( සැපයීමය

4 හා 5 ප්රශ්න ශ්මයමය උපාාංෙ( හා සම්දන් ශ්..

(04) ශ්මයමය උපාාංෙ( සඳහා භාද් ා වන සාංශ්ක් ( වන්ශ්න්
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v

(05) ශ්මයමය උපාාංෙ( කුළ ෙදඩා ළ හැකි ආශ්රෝපණ ප්රමයාණ( මයනිුයශ්,
(i) ඇම්පි(ර
(ii) ශ්වෝල්ට්
(iii) ෆැරඩ්
(iv) ඕම්
(06) මුල් ෙැටිති ශ්නොපිහිටන ශා ( වන්ශ්න්
(i) නිදිකුම්භා
(ii) කූඩළු
(iii) තුරුමුරුාංො
(iv) ශ්දෝාංචි
(07) පහ ක්වා ඇති වස්තු වලින් අනාකූල හැඩ(ක් ඇති වස්තුව (ටින් ඉරක් අඳින්න.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(08) භූෙ
ඳක් ැකි( හැකි ශා ( වන්ශ්න්
(i) ද ල
(ii) අර් ාපල්
(iii) මයඤ්ශ්ඤොක් ා
(iv) බීට්
(09) පහ ක්වා ඇති ද්ුත් ප්රභව වලින් ූරර්(ාශ්ලෝ ( ඇතිද්ට පමයණක් ද්දුලි( නිපවන උප රණ( කුමයක් 

A

(i)

A

B

(ii)

B
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C

(iii)

C

(iv) සි(ල්ල
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(10) සාංයුක් පත්ර ද්ලාශ( ශ්නොක්වන ශා ( වන්ශ්න්
(i) රපිාංචා
(ii) පැශ්පොල්
(iii) නිදිකුම්භා
(iv) මයාර
(11) ඇ ැම් ශා වල ැකි( හැකි යිරු මුල්වල ාර්((ක් වන්ශ්න්
(i) ශා අතුවලට ඉහළ නැගීමයට ආ ාර (ක් ශ්ලස ක්රි(ා කිරීමය.
(ii) ශා
ඳ ඉහළ නැගීමයට ආ ාර (ක් වීමය.
(iii) වා ශ්, ජල වාෂ්ප ශා (ට අවශ්ශෝෂණ( ර ෙැනීමය.
(iv) ශා
ඳට අමය ර ආ ාර (ක් ශ්ලස ක්රි(ා රයි.
(12) ජලශ්, සිසිලන ාර ගුණ( භාද් ා රන අවස්ථාවක් වන්ශ්න්
(i) ශ්රදි ශ්සේදීමය.
(ii) බීමය සෑදීමය
(iii) වාහන ද්තිර (ට ජල( ශ්(දීමය.
(iv) මයාළු ටැාංකි(ට ජල( ශ්(දීමය.
(13) ලුණු වල අඩාංගු රසා(නි සාංශ්(ෝෙ( වන්ශ්න්
(i) ශ්සෝඩි(ම් සල්ශ්ෆේට්
(ii) ශ්සෝඩි(ම් ාදශ්න්ට්
(iii) ශ්සෝඩි(ම් ක්ශ්ලෝරයිඩි
(iv) ශ්සොඩි(ම් ආසශ්න්ට්
(14) පුෂ්ප ( ජා(ාාංෙ( පිළිදඳ නිවැරදි වෙන්ති( ශ් ෝරන්න.
(i) ශ්ර්ණුව ශ්ලස හඳුන්වන්ශ්න් ශ්මය(යි.
(ii) ජා(ාාංෙ( වන්ශ්න් ඩිම්ද ශ් ෝෂ(යි.
(iii) ලාං ( කීල( ඩිම්දශ් ෝෂ( අ(ත්ශ්..
(iv) ශ්මය( පුෂ්පශ්, ආ ර්ෂණීමය( ශ් ොටස ශ්..
(15) ශ් ෝෂ කිහිප(ක් නිවැරදිව එකිශ්න සම්දන්
රන ල ඇටවුමය
(i) දැටරි(කි.
(ii) ද්(ළි ශ් ෝෂ(කි.
(iii) ඩයිනශ්මයෝවකි
(iv) ශ්මයෝටර(කි.
(16) මී යිල් ඔශ්ර්න්ජ් ර්ශ (
(i) නිල් පැහැති ඩාසි(කි.
(ii) සුදු පැහැති කුඩු ද්ශ්ශේෂ(කි.
(iii) හ පැහැති කුඩු ද්ශ්ශේෂ(කි.
(iv) නිවැරදි පිළිතුර සඳහන් ශ්නොශ්..
(17) පහ වෙන්තිවලින් සරල ාරා හා ප්ර යාවර්
ාරා පිළිදඳව නිවැරදි වෙන්ති( කුමයක්
(i) සරල ාරාශ්වහි දිශාව ශ්වනස් ශ්නොශ්..
(ii) ප්ර යාවර්ථ ාරාව එ මය දිශාවට ෙළයි.
(iii) සරල ාරාව ඩයිනශ්මයෝශ්. නිපශ්..
(iv) නිවශ්සේ ප්ර ාන ද්දුලි සැපයුමය සරල ාරාවකි.
(18) පහ ැක්ශ්වන ක්රි(ා ර ශ්මයහි ඩ ඩ ම්ම්භ ( ම් ඟර( තුළට හා ඉව ට ශ්ෙන (න ලදී. එමය
ක්රි(ා ාර මය සම්දන් ව අස ය ප්ර ාශ( වන්ශ්න්
(i) ෙැල්වශ්නෝ මීටරශ්, ටුව උත්ක්රමයණ( නිරික්ෂණ( ද්(.
(ii) ඩයිනශ්මයෝව ද්දුලි( උත්පාන( හඳුනාෙ හැ .
(iii) ශ්මයහි ද්දුලි( නිපවීමයක් සිදුශ්..
(iv) ම්ම්භ ශ්වුයවට ඕනෑමය ද්රවයක් ශ්(ොාෙ හැකිශ්..
(19) දැටර් ඇසිඩ් ශ්ලස හඳුන්වන්ශ්න්
(i) ඇසිටික් අම්ල(
(ii) ුය සල්ෆියුරික් අම්ල(
(iii) ාශ්දොනික් අම්ල(
(iv) සිට්රික් අම්ල(
(20) පරාෙන( සඳහා ෘමීන් ආ ර්ෂණ( ර ෙැනීමයට පුෂ්ප ක්වන අුයවර් න(ක් වන්ශ්න්
(i) මයධුශ් ෝෂ සහි පුෂ්ප පිහිටීමය.
(ii) වර්ණවත් පුෂ්ප පිහිටීමය.
(iii) සුවඳවත් පුෂ්ප පිහිටීමය.
(iv) ඉහ සි(ල්ල.
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II ශ් ොටස
 ශ් ෝරාෙත් ප්රශ්න තුන ට පමයණක් පිළිතුරු සප(න්න.
(01) පහ ැක්ශ්වන්ශ්න් පුෂ්ප(

සිරස් ඩ ැක්ශ්වන රූප(කි.

b

d

a
e

c

f

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ශ්මයහි a, b, c, d, e, f ශ් ොටස් නම් රන්න.
පූමයාාංෙ(ට අ(ත් ශ් ොටස ඇඳ නම් රන්න.
රාත්රි(ට පිශ්පන පුෂ්ප සුදු පැහැ ෙන්ශ්න් ඇයි
සපුෂ්ප ශා ශ්දදි( හැකි ප්ර ාන ාඩ ඩ ශ් නම් රන්න.
ඒ බීජ පත්රී ශා වලට උාහරණ ශ් ක් ලි(න්න.
ඒ බීජ පත්රී ශා හා වීවීබීජ පත්රී ශා අ ර ැකි( හැකි ප්ර ාන ශ්වනස් ම් ශ් ක් ලි(න්න.
ඒ බීජ පත්රී ශා

වීද්බීජ පත්රී ශා

1.
2.
(vii)
(viii)

ඵල හා බීජ වයාප්තිති( සුදු කිරීමයට ඉවහල්වන ප්ර ාන සා
හ රක් ලි(න්න.
ඔද නම් ළ එක් සා (ක් නම් ශ් ොට එ( ඵල හා බීජ වයාප්තිති(ට ක්වන අුයවර් න ශ් ක්
ලි(න්න.

(02) පහ රූපශ්, පරිදි ශ්පොලිතීන් ශ් ොළ(කින් පිරිමයදින ල බීමය දට(ක් චිත්ර

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ටුවට සද්

රුය ලැශ්..

එ(ට වත් ශ්පොලිතීන් වලින් මය පිරිමයදින ල නම් B නම් බීමය දට(ක් ළාං ල ද්ට කුමයක් නිරීක්ෂණ(
ළ හැකි
එශ්සේ වීමයට ශ්හේතුව කුමයක්
A බීමය දටශ්, ඇත්ශ්ත් සෘණ ආශ්රෝපණ ි-) නම් B බීමය දටශ්, ඇති ආශ්රෝපණ වර්ෙ( කුමයක් 
න ආශ්රෝපි ි+) ශ්වනත් බීමය දට(ක් A ආසන්න(ට ශ්ෙන ආද්ට කුමයක් නිරීක්ෂණ( ළ හැකි
ඔශ්. නිරීක්ෂණ(ට ශ්හේතුව කුමයක් 
දුවය යුෙලක් එකිශ්න ට පිරිමයැදීශ්ම් දී සිදුවන ක්රි(ාවලිශ්, පි(වර පහ A, B, C ශ්ලස ක්වා ඇ . එමය
පි(වර පරිමයැදීමයට ශ්පර පිරිමයැදීශ්ම්දි හා පිරිමයැදීශ්මයන් පසු(න පිළිශ්වලට ස සන්න.
A - එක් වස්තුවක් මය ඇති අාංශු ෙැලවී අශ්නක් වස්තු මයතුපිටට පැමිණීමය
B - ි+) ආශ්රෝපි හා ි-) ආශ්රෝපි අාංශු සමයා ාර ශ්ලස ද්සිරී පවතී.
C - ආශ්රෝපි අාංශු වස්තුව මයතුපිටට එක් රැස්වීමය නිසා එක් ද්රවය(ක් වත් ි-) ශ්ලස අශ්නක්
වස්තුව ි+) ශ්ලස  ආශ්රෝපණ( ශ්..
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අකුණක් ඇතිවන ද්ට දී ක්නට ලැශ්දන නිරීක්ෂණ ශ් ක් ලි(න්න.
ස්ථි ද්ු ( එදිශ්නා විද් ශ්, ක්නට ලැශ්දන අවස්ථා ශ් ක් ලි(න්න.
(03) ශ්හි ශ්ෙඩි(ක් ශ්ලෝහ වර්ෙ 2
හඩු සම්දන්
ව(ර් ෙැල්වශ්නෝමීටර(ක් ශ්හෝ මිලි ඇමීටර(ක්
ශ්(ොාශ්ෙන ස සන ල ඇටවුමයක් පහ ක්වා ඇ .
(vii)
(viii)

𝑥
y
^wfkla msgqj n,kak'&
(i)
(ii)
(iii)

𝑥 හා y ශ්ලස ශ්(ොාෙන්නා ශ්ලෝහ වර්ෙ( නම් රන්න.
ශ්මයහි + අග්ර( හා - අග්ර( වන්ශ්න් කුමයන ශ්ලෝහ
ශ්මයමය ඇටවුශ්ම් ඇති ශ්හි ශ්ෙඩි( ඉවත්ශ් ොට එ(ට ුය සල්පියුරික් අම්ල( (ම් ප්රමයාණ(ක් සහි
බී ර(ක් සම්දන්
රුය ලැශ්..
(a) එද්ට ලැශ්දන ඇටවුශ්ම් රූප සටහනක් අඳින්න.
(b) එමය ඇටවුමය හඳුන්වන නමය කුමයක් 
(c) එමය ඇටවුමය භාද් ා කිරීශ්ම් දී ඇතිවන අපහසු ා ශ් ක් ලි(න්න.

A

(iv)
(v)
(vi)

B

ඉහ A හා B උප රණ නම් රන්න.
ඉහ උප රණ ශ්ශ් හි සමයානත්ව(ක් සඳහන් රන්න.
B උප රණශ්(න් ලැශ්දන ාරාව ාල( හා ද්චලන( වන ආ ාර( ැක්ශ්වන ප්රස්ථාර(
අඳින්න.

සටහනක්

ාරාව

ාල(

(04) ජල( අප එදිශ්නා විද් ශ්, දහුලව භාද් (ට ෙැශ්නන ද්රවයයි.
(a)
(i) පහ සඳහන් ද්රවය ජලශ්, දි(වන අර් වශශ්(න් දි(වන දි( ශ්නොවන ශ්ලස වර්ෙ රන්න.
ිඉටි ලුණු හකුඩු භූමිශ් ල් සීනි පාන් පිටි)
(ii) පහ සඳහන් ාර්((න් සඳහා වැෙත් වන ජලශ්, සුද්ශ්ශේෂී ගුණ ලි(න්න.
(a) ශ් ොන්ඩිස් ැට ජලශ්, දි(වී ම්පාට ද්රාවණ(ක් සායි.
(b) අයිස් ැට(ක් අ ට ෙත්ද්ට සිසිලක් ැශ්නයි.
(c) ආහාර විර්ණශ්(න් සිරුරට උරාෙන්නා ශ්පෝෂ සසල ක්වා රුධිර( මයගින් පරිවහන( කිරීමය.
(iii) ූරර්( ාපශ්(න් මුහුදු ජල( වාෂ්ප ර ලදා ෙන්නා ද්රවයක් ලි(න්න.
(iv) සමයහර රටවල ශී
ාලවලදී ජලාශවල ජල( අයිස් දවට පත්ශ්.. එද්ට එහි විවත්වන ජලජ විවීන්ට
විවත්වන මයා ය අහිමිවන්ශ්න්  ශ්හේතු ක්වන්න.
(v) උක්ශා යුෂශ්(හි දි(වී ඇති සීනි වර්ෙ( කුමයක්
(b) ර්ශ මයගින් අම්ල භෂ්මය ශ්වන් ර හඳුනාෙ හැ . පහ සඳහන් ද්රවය ඔදට සප(ා ඇ . ඒ ඇසුරින් පහ
ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප(න්න.
(සදන් වතුර ශ්හි යුෂ හා ජල()
(i) නිල් ලිට්මයස් රතුපාටට හරවන දි(ර( කුමයක්
(ii) පිශ්නොප්ති ලින් සමයෙ ශ්රෝස ශ්රෝස පැහැ(ක් ෙන්නා දි(ර( කුමයක් 
(iii) pH පත්ර මයගින් නිරීක්ෂණ( කිරීශ්ම් දී එහි අාං ( ි7) ට ෙැළශ්පන වර්ණ( ලැශ්දන්ශ්න් කුමයන දි(ර(
සමයෙ
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(iv) නිවශ්සේදී හමුවන ර්ශ ශ් ක් ලි(න්න.
(v) පහ විවීන් ශ්ශ්දදුම් සුචි(කින් වර්ගී රණ(
ිවඳුරා න(ා ගිරවා මයාළුවා)

7 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) පළමු වාර පරීක්ෂණ( - 2019

රන්න.
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