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I ශ් ොටස 
 සි(ලුම ප්රශ්නනව) ටට පිිතුරු  සම(්නන  

(01)  වල්ව) පට ෂණෂුද්ර ීවීන්න ිරක්ෂණය (  ු ද්යාඥයා(ා ව) ්නශ්්න  

(i)   ඇ්නට්න ව) ෑ්න ලීව) ්න හුෂණ   (ii) ෂණශ්ටෝඩි(සන ශ්ටොටමි 

(iii) ගැලීලිශ්(ෝ ගැලීලි    (iv) ශ්පොබට් හුෂණ 

(02) ශ්මොල් ව) ුරශ්ප්න බිංදුව) ෂණ  ාව) ෂණ මත තබා ආශ්ටෝ  අ්නීනෂණයශ්(්න ිරක්ෂණය (  ු ද්ට ැකි( හැකි ීවීන්න 

 ාණ්ඩ( ව) ්නශ්්න  

(i)   දිලීප     (ii)  බැෂණටීරි(ා 

(iii) වව) පසන     (iv) කිසිව) ෂණ බටගත ශ්නොහැ   

(03) මහත සඳහ්න ශ්ා ව) ලි්න උත්සනශ්ේන( අඩු කික්ම සඳහා අනුව) ර්තන( වූ ශ්ා ( ට ිරව) ැපදි උාහප (ෂණ 

ව) ්නශ්්න  

(i)   මිරිසන     (ii)  අඹ 

(iii) ළුෂණ     (iv) ශ්බෝ 

(04)  හ මැහැ(ට හුු  ඝන අශ්ටෝහ(ෂණ ව) ්නශ්්න  

(i)   ( ඩ      (ii)  තඹ 

(iii) සල්ෆර්     (iv) රිදී 

(05) ආග්නුර   වල් ආහාප සිංචිත  ප ඇති ශ්ා (කි   

(i) බීට්   (ii) පාබු   (iii) ශ්ගෝව) ා   (iv) ශ්ේලි(ා 

(06) ඝන  ද්රව)   ව) ාු  පිිතශ්ව) ලි්න ෂණනට ටැශ්බන  ාණ්ඩ( ව) ්නශ්්න  

(i)   පසදි(  රිදී  ඔෂණසිජ්න   (ii)  තඹ  ජට(  පසදි( 

(iii) ( ඩ  අයිසන  නයිට්රජ්න   (iv) රිදී  පසදි(  ඔෂණසිජ්න  

 7 සහ 8 ප්රශ්නනව) ටට මහත ශ්තොපුරු  උම ාක්  පග්නන  

A - වව) පසන      B - බැෂණටීරි(ා 

C - දිලීප     D - ශ්ප්රෝශ්ටොශ්සෝව) ා  

(07) කිරිමිීනම හා ශ්(ෝගට් ිරයනමාන( සඳහා ශ්(ොාග්නනා ෂණෂුද්ර ීවීන ව) ර්ග(  

(i) A (   (ii) B (   (iii) C (   (iv) D ( 

(08) ශ්ම්නසිලී්න එ්නනත් ිරයනමාන( සඳහා ශ්(ොාග්නනා ෂණෂුද්ර ීවීන ව) ර්ග(  

(i) A (   (ii) B (   (iii) C (   (iv) D ( 

(09) සිංගීතශ්ේ සනව) ප හත ිරමව) ා ඇත්ශ්ත් කුමෂණ මනම්  පශ්ගන ? 

(i) පීඩන(   (ii) ඝනත්ව) (  (iii) මරිමාව)    (iv) සිංඛ්යාත( 

(10) මටට  ම්මනශ්(්න හඬ ිරමව) න සිංගීත භාණ්ඩ(කි  

(i) ව) (ලීන(   (ii) ත්ම්මැට්ටම  (iii) ගිටාප(   (iv) එසනපාප් 

(11) සම්මත ව) ාු ශ්ගෝලී( පීඩනශ්ේ දී සිංශුද්ධ ජටශ්ේ තාමාිං (  

(i) Ooc   (ii) 30oc  (iii) 100oc    (iv) 110oc 

(12) ශ්ටෝහ සුර ටෂණය (ෂණ ශ්නොශ්ේ  

(i)   භිංගුප බව)       (ii)  ද්දුලි( ස්නන(න( කික්ම 

(iii) තාම( ස්නන(න(    (iv) තනය තාව) ( 

 

 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 m<uq jdr mÍlaIKh - 2019 
First Term Test - 2019 

ද්යාව)          - I  II 
Science  - I  II 

 ාට( මැ( 1 ½ 

නම :-                                                ද්භාග අිං ( :- 

                           

8 ශ්රේණිය ( 

^wfkla msgqj n,kak'& 



8 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ( - 2019 02 ව) න පිටුව)  
 

(13) ද්රව) ාිං ( සම්බ්නධ ිරව) ැපදි අර්  ැෂණීනම ව) ්නශ්්න  

(i)   (ම් ද්රව) ය(  ක   මරිමාව)   සන ්නධ( 

(ii)  ද්රව) (ෂණ පත්කික්ශ්ම් දී ව) ාු  අව) සන ාව) ට මත්ව) න ිරශ්නචිත උයන ත්ව) ( 

(iii) ඝන(ෂණ පත්කික්ශ්ම් දී ද්රව)  අව) සන ාව) ට මත්ව) න ිරශ්නචිත උයන ත්ව) ( 

(iv) ව) ාු ව) ෂණ සිසිල් කික්ශ්ම් දී ද්රව)  ව) න උයන ත්ව) ( 

(14) ශ්නොගැුශ්මන සම්බ්නධ( සහිත පිිතුරප ශ්තෝප්නන  

(i)   උත්සනශ්ේන( සිදුීනම -  පූටි ා  (ii)  ආහාප සිංචිත කික්ම - සිංචිත  වල් 

(iii) ප්රභාසිංසනශ්ල්ය ( - මත්ර(   (iv) ජට( හා ඛ්ිරජ ටව)   අව) ශ්ශ්ෝය ( - ව) ාු ධප  වල් 

(15) ආහාප සිංචිත භූගත  ඳ්න අඩිංගු ිරව) ැපදි මිතුරප  

(i)   ඉඟුු  හා ගහට     (ii)  ඉඟුු  හා  ැපට් 

(iii) බීට් හා  ැපට්    (iv) බතට හා ඉ්නනට 

(16) අමෘයනඨ ව) ිංශී්න මම ෂණ අඩිංගු පිිතුරප ව) ්නශ්්න  

(i)   බට(ා  උකුසනසා  සැටමැ්නපා  

(ii)   වහුදු මට  හිංශ්ගොල්ටා  මැත්තෑ මනුව) ා 

(iii) ව) වුටා  කුු මිණිය (ා  කූඩැල්ටා 

(iv) බත්කූපා  මකුළුව) ා  ව) වුටා 

(17) ශ්මොලුසන ාව) ්න සම්බ්නධ ිරව) ැපදි ප්ර ාශ්(  

(i)   සි(ලුම ශ්මොලුසන ාව) ්න  ව) ච සහිතයි  

(ii)  ශ්තත වූ ශ්ද්හාව) ප (ෂණ නැත  

(iii) ස්නධිමා යි්න ශ්ටස හඳු්නව) යි  

(iv) මෘද්ව) ිංශී්න ශ්ටස හඳු්නව) යි  

(18) මහත ැෂණශ්ව) න ක්රි(ා ාප ශ්ම් දී පිටව) න ව) ාු ව)  ව) ්නශ්්න  

 

 

 

 

 

(i)   ඔෂණසිජ්න    (ii)  නයිට්රජ්න 

(iii) මීශ්ත්්න    (iv)  ාබ්නඩශ්(ොෂණ සයිේ 

(19) පුපාතන සිංගීත භාණ්ඩ(ෂණ ශ්නොශ්ේ  

(i) තම්මැට්ටම  (ii) ශ්හොප ෑව)   (iii) ගිටාප(   (iv) වුට 

(20) මත්ර ෂණීනන ීනම ඇතැම් ශ්ා  මත්ර උත්සනශ්ේන( අව) ම කික්මට ෂණව) න අනුව) ර්තන(යි  එව) ැිර මත්ර සහිත 

ශ්ා (ෂණ ව) ්නශ්්න  

(i)   අපලි(    (ii)  නව) හ්නදි 

(iii)  ස    (iv) අ්නනාසි 
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II ශ් ොටස 

 ප්රශ්නන හතප ට මම ෂණ පිිතුරු  සම(්නන   

(01) ෂණෂුද්ර ීවීන්නශ්  හිත ප බටමෑම් ශ්ම්න ම අහිත ප බටමෑම්  මව) තී  එශ්ම්න ම ෂණෂුද්ර ීවීන්නශ්  ව) ර් ධන( සඳහා 

හිත ප සාධ  මැව) ති( ු ුර(  

I. ෂණෂුද්ර ීවීන්න (්නන හඳු්නව) ්නන  

II. ෂණෂුද්ර ීවීන්න ව) ර්ධන( සඳහා අව) ශ්ය ව) න හිත ප සාධ  ශ්මොනව) ා? 

III. ෂණෂුද්ර ීවීන්නශ්  අහිත ප බටමෑම් ුරනෂණ නම්  ප්නන  

IV. මහත ආහාප මත ෂණෂුද්ර ීවීන්නශ්  ක්රි(ා ාක්ත්ව) ( ශ් ශ්සේ හැඳි්නශ්ේ? 

a) සීිර බහුට ආහාප මත 

b) ලිපිඩ බහුට ආහාප මත 

c) ශ්ප්රෝටී්න බහුට ආහාප මත 

V. වව) ය ද්යාශ්ේදී ෂණෂුද්ර ීවීන්නශ්  භාද්ත ශ් ෂණ සඳහ්න  ප්නන  

VI. මහත ැෂණශ්ව) න ෂණෂුද්ර ීවීන්න  ාණ්ඩ නම්  ප්නන  

 

 

 

 

(02) (A) ශ්ා  මත්ර(  ශ් ොටසන මහත ැෂණශ්ේ  

 

 

 

 

I. ශ්මහි A සිට D ෂණව) ා  ශ් ොටසන නම්  ප්නන  

II. ශ්ා  මත්ර(  ප්රධාන  ාර් (( කුමෂණ? 

III. ඉහත ප්රධාන  ාර්((ට අමතපව)   ව) ර්ධ  ප්රජනන( (න  ෘතය ඉටු කික්ම සඳහා හැඩගැසුනු ශ්ා  මත්ර 

සහිත ශ්ා  සඳහා උාහප  ුරනෂණ ලි(්නන  

IV. මත්ර ද්නයාස( (නු කුමෂණ? 

V. මහත ැෂණශ්ව) න ද්නයාස රම මව) තින ශ්ා  සඳහා උාහප (ෂණ බැගි්න ෂණව) ්නන  

a)  ඳව) ටා මත්ර සර්පිටා ාපව)  පිහිටීම  

b) මත්ර ු ගට ව) ශ්ශ්(්න මාු ශ්ව) ්න මාු ව) ට පිහිටීම  

       (B) මත්රව) ටට අමතපව)   වල්   ඳ  පුයනම හා ඵට ශ්ා (  ව) ැගත් අිංග(්න(  

I. ශ්ා   ඳ්නව) ට ප්රධාන  ෘතය ශ් ෂණ නම්  ප්නන  වල් ඇසුරි්න මහත ව) ගුව)  සම්පූර්    ප්නන  

 

 

 

 

 

 

 

 වල් ව) ර් ග( උාහප ( ප්රධාන  ෘතය 

                                                            
 ඳට අධාප (ෂණ ශ්ටස 

  ශ්්න හට ග්නනා  වල් 

                                                            
අුරව) ටට ආධාප (ෂණ ශ්ටස 

අුරව) ලි්න හටග්නනා  වල් 

ව) ා(ව)   වල්                                                             

ව) ාු ධප  වල්                                                             
 

A 

B 

D

0C 
E 
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8 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ( - 2019 04 ව) න පිටුව)  
 

(03) මහත ැෂණශ්ව) ්නශ්්න මරිසපශ්ේ ැකි( හැකි සුර්න කිහිමශ්ශ්නකි   

 

   

 

  

I. සත්ව)  ව) ර්ගී ප ( (නු කුමෂණ? 

II. ඉහත ැෂණශ්ව) න සුර්න මෘයනඨව) ිංශී්න හා අමෘයනඨව) ිංශී්න ශ්ටස  ාණ්ඩ ශ්  ට ශ්ව) ්න  ප්නන  

III. මෘයනඨව) ිංශී්න  නැව) ත ශ්බා ැෂණද්( හැකි  ාණ්ඩ මහකි  නම්  ප්නන  

IV. ඉහත C  හා D  ාණ්ඩ ශ්ශ් හි සුර්න අතප ඇති සමාන ම් හා ශ්ව) නසන ම් ශ් ෂණ ලි(්නන  

V. E අ(ත්ව) න  ාණ්ඩශ්ේ ශ්ව) නත් ටෂණය  ශ් ෂණ ලි(්නන  

VI. A අ(ත්ව) න  ාණ්ඩශ්ේ ීවීන්නශ්  ැකි( හැකි සනව) රූම ශ් ෂණ නම්  ප්නන  

VII.  

a) ශ්මහි ෂණනට ශ්නොටැශ්බන අමෘයනඨව) ිංශී  ාණ්ඩ(ෂණ නම්  ප්නන  

b) ඔවු්නශ්  ද්ශ්ශ්ේය ටෂණය  ශ් ෂණ ලි(්නන  

(04) තී්නත අඩිංගු  ැටි( ට පටහුණු  ැබැල්ටෂණ සනමර්ශ්  ු ද්ට එම තී්නත ව) ට  ව) ර් (  පටහුණු  ැබැල්ශ්ල් 

මැතිප(න අු ු  ිරක්ෂණය (  ු හැ   

 

i. එ(ට ශ්හේුරව)  කුමෂණ? 

ii. ද්රව)  මාර් ශ්ේ ශ්මම සනව) භාව) ( ිරරූම ( කික්ම සඳහා සුදුසු 

ක්රි(ා ාප මෂණ ලි(්නන  

 

 

iii. මාර් ශ්ේ ශ්භෞති  අව) සන ා ුරනකි  ක ඇසුරි්න මහත ව) ගුව)  සම්පූර්   ප්නන  

 

 

 

 

 

 

iv. අඩිංගු සිංඝට  මනම්  පශ්ගන මාර් ( ව) ර්ග  ු හැ   ක ඇසුශ්ප්න මහත සටහ්න සම්පූර්   ප්නන  

 

 

 

 

 

 

 

 ඝන ද්රව)   ව) ාු  

අිංශු සැ ැසනම 

(රූම සටහ්න) 
   

ටෂණය  

01. 
 
02. 

01. 
 
02. 

01. 
 
02. 

 

හැඳි්නීනම 

(c)                                   

        

                                   

        

                                   

ද්රව) ය 

මිර  (a)………….. 

මූටද්රව) ය 

හැඳි්නීනම (d)                               

         ..                            

                                       

හැඳි්නීනම (e)                                 

                                         

                                         

A B C E D 

පටහුණු  
 ැබැල්ට 

තී්නත 

(b)…………

. 



8 ශ්රේණිය ( ිද්යාව) ප මු ව ව) ාප මක්ෂණය ( - 2019 05 ව) න පිටුව)  
 

  

v. මහත ැෂණශ්ව) න ශ්භෞති  ගු ( නම්  ප්නන  

a) තාම( සැමයීශ්ම් දී ඝන(ෂණ ද්රව) (ෂණ බව) ට මත්ීනම  

b) ශ්නො ැඩී  ම්බ(ෂණ ශ්ම්න ඇදීමට ඇති හැකි(ාව)   

c) තැලි( හැකි බව)   

d) ක   මරිමාව)   සන ්නධ(  

e) අති්න ඇල්ලූ ද්ට ැශ්නන පළු ශ්හෝ සිිරඳු බව)   

f) ඇශ්න සුළු ීනම  

(05)  

i. ධ්ව) ිර ප්රභව) (ෂණ (නු කුමෂණ? 

ii. ධ්ව) ිර( ිරමව) න ආ ාප( අනුව)  ධ්ව) ිර ප්රභව)  ව) ර්ග ුරනකි  නම්  ප්නන උාහප  ශ්  බැගි්න 

ලි(න්නන  

iii.  

a)  ම්මන සිංඛ්යාත( (නු කුමෂණ? 

b) සිංඛ්යාත( මිරන අ්නතර්ජාති  ක  ( කුමෂණ ? 

iv. සිංගීත නා(ත් හා ශ්ඝෝයාව) ත් අතප ශ්ව) නසන ම කුමෂණ? 

v. මහත ැෂණශ්ව) න උම ප  ව) ට ධ්ව) ිර( ිරමව) න ආ ාප( නම්  ප්නන  

 

 

 

 

vi. සනව) භාද්  ශ්බ්ධ හා  ෘතීම ශ්බ් සඳහා උාහප  ශ්  බැගි්න ලි(්නන  

  

A B C D 
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