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I ක ොටස 
 ප්රශ්ෙ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්ෙ. 

 දී ඇති වරණ අතරින් නිවැරදි වරණය යටින් ඉරක් අඳින්ෙ. 

01. ජීවි අජීවි අතර මැදි ලක්ෂණ නපන්වෙ සසලීය සංවිධාෙයක් නොමැති ක්ුද්ර ජීවි 

කාණ්ඩය වන්නන්, 

i.   සවරස් නේ    ii.  නප්රානටානසාවාවන් නේ. 

iii.  දිලීර නේ     iv.  බැක්ීරියා නේ 

02. ක්ුද්ර ජීීනන් සම්බන්ධ පහත ප්රකාශ අතුරින් අසතය වන්නන් ුමමක්ද? 

i. පෘථිවිනේ ඉතා පුළුල් වයාප්තියතියක් නපන්වෙ ජීවි කාණ්ඩය ීනම. 

ii. ඉතා සරල වුහයන් දැරීම 

iii. වර්ධෙ හා ප්රජනෙෙ  නේගය ඉහළ ීනම. 

iv. සියල්ලන්ම ඒක සසලිකයින් පමණක් ීනම. 

03. පහත කෘතයයන් හා අදාල ක්ුද්ර ජීවියා අතර වැරදි සම්බන්ධතාවයක් නිරූපෙය 

වන්නන් ුමමකින්ද? 

i. කිරි ආහාර නිපදීනම - Rhizodium  

ii. පනස් ස්වාධීෙව නවසමින් ෙයිට්රජනන් තිර කරෙ - Azotobacter 

iii. ජීව වායුව නිපදීනම - Methonococcus 

iv. සාගර මත විසිරැණු නතල් ෙට්ටටු විනයෝජනෙය - Psedomonas  

04. එන්ෙත් වශනයන් විෂ හරණය කරෙ ලද ධූලක භාවිත කරෙ නරෝගය වන්නන්, 

 i.   නපෝලිනයෝ    ii.  සරම්ප 

iii.  පිටගැස්ම     iv. නහපටයියීස් 

05. සජනව ක්ීරණය මගින් නිපදවාගන්ො නලෝහයක් වන්නන්, 

 i.  යකඩ    ii.  යුනර්නියම් 

iii.  රිදී     iv.  ඊයම් 

06. ඇතැම් කර්මාන්ත  වලදී පරිසරයට මුදා හරිෙ බැරනලෝහයක් වන්නන් පහත ඒවායින් 
කවනර්ද? 

                i.  Na    ii.  Fe                          iii.  Ca          iv.  Cr 

07. මැලීනනම් නරෝගනේදී බැක්ීරියා හා දිලීර මගින් අසාදෙයට ලක් කරන්නන් ශාකනේ 

පහත දැක්නවෙ ුමමෙ පටකයකටද? 

 i.  ප්තියනලෝයම    ii.  සශලම 

iii.  බාහිකය    iv.  මජ්ඡාව 

Richmond College 
 

9 කරේණිය 

 ොලය පැය කෙ යි. 

 ßÉukaâ úoHd,h  
 

First Term Test - 2020 

úoHdj  

නම / අං ය : ……………………………………………………………… 

m<uq jdr mÍlaIKh - 2020 



(02) 
 

RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 

08. අක්ි නගෝලනේ බාහිරන් ම පිහිටා ඇති ස්ථරය වන්නන් පහත කවරක්ද? 

  i.   ශ්නේත ඝෙ ස්ථරය   ii.  රුධිර ග්රාහිය 

 iii.  දෘෂ්ි විතාෙය    iv.  ප්රතිනයෝජනක නහහය 

09. පාරදෘශය ජනලීය තරලයකින් යුක්ත වන්නන් 

  i.   කාච රසය     ii.   අම්මය රසය 

iii.  අක්ි කාචය    iv.  ස්වච්ඡය 

10. දෘෂ්ි විතාෙනේ පිහිටි ආනලෝකනේ සංනේදී වෙ සසල වර්ගය වන්නන්, 

  i.  ප්තියනලෝයම                ii.  සශලම 

 iii.  බාහිකය                           iv.  යෂ්ටි සසල හා නක්තු සසල 

11. ඈත පිහිටි වස්තුවක් නදස බලා සිීනම්දී ඇනසහි දැකිය හැකි ලක්ෂයක් නොවන්නන් 

පහත කවරක්ද? 

i. ප්රතිනයෝජනක නප්තියී  සංනකෝචෙය ීනම. 

ii. ප්රතිිමම්බය දෘෂ්ටි විතාෙය මත ොිගගත ීනම. 

iii. අක්ි කාචනේ ොිගය දුර වැඩි ීනම. 

iv. අක්ි කාචය මගින් සමාන්තර ආනලෝකය අිගසරණය කිරීම. 

12. අවුරුදු 40 වඩා වැඩි ඇතැමි පුහගලයින් නපාත් පත්, පුවත්පත් ආදිය ඈත්කර අල්ලා 

නගෙ කියීනම සිදු කරයි. ඊට අදාල දෘෂ්ටික නදෝෂය සම්බන්ධනයන් පහත වැරදි 

ප්රකාශය ුමමක්ද? 

i. නමම නදෝෂයට නහ්තුවක් වන්නන් අක්ි නගෝලය නකටිීනමයි. 

ii. උත්තල මාවක කාච ඇති උපැස් පිලියම් නලස නයාදාගත හැකියි. 

iii. අක්ි කාචනේ අිගසරණ හැකියාව අඩු ීනමද නමයට නහ්තුවක් නේ. 

iv. නමහිදී ඈත පිහිටි වස්ූන්නේ ප්රතිිමම්බ දෘෂ්ටි විතාෙය පිටුපසින් සෑදිනි. 

13. හවි නන්ත්රික දෘෂ්ිය නහ්තුනවන් මිනිසාට ලැබී ඇති දෘෂ්ික හැකියාවන් නොවන්නන් 

පහත කවනර්ද? 

i. ඇස් නදනකන්ම පුළුල් පරාසයක් දැකිය හැකිීනම 

ii. වස්තුවකට ඇති දුර තීරණය කිරීමට ඇති හැකියාව 

iii. වස්තුවක ඇති ගැඹුර නහෝ උස තීරණය කිරීමට ඇති හැකියාව 

iv. දෘෂ්ි විතාෙය මත සෑනදෙ යටිුමරු ප්රතිිමම්බ උඩුුමරුව දැීමනම් හැකියාව. 

14. කෙට ලැනබෙ ශබ්ද තරංග අනුව කම්පෙය වෙ අතර ශ්රවණ ස්ොයුව ආරම්භවෙ 

වුහය ුමමක්ද?  

                i.  කර්ෙ පටහා පටලය               ii.  කර්ණ අස්ථිකා 

          iii.  කර්ණ ශංඛය               iv.  ශ්රවෙ ස්ොයුව 

15. ආර්ජනන්ටම්  යෙ ලතින් ොමනයන් හඳුන්වෙ මූල ද්රවය වෙ මූල ද්රවය වන්නන් ුමමක්ද? 

        i.   රසදිය     ii.  රිදි 

        iii.  ඊයම්     iv.  යකඩ 
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16. මූලද්රවයයක අෙයතාවය ප්රකාශ කිරීනම්දී පදෙම් කර ගන්ො උප පරමාණු සංඛයාව 

වන්නන්, 

i. ෙයෂ්ටිය අඩංු  නප්රෝනටෝෙ සංඛයාවය. 

ii. ෙයෂ්ටිය වටා ඇති ඉනලක්නට්රෝෙ සංඛයාව ය. 

iii. ෙයෂ්ටිනේ අඩංු  නියුනට්රෝෙ සංඛයාවය. 

iv. ෙයෂ්ටිනේ අඩංු  නප්රෝනටෝෙ හා නියුනට්රෝෙ සංඛයාව එකතුව ය. 

17. පදාර්ථ අංශු වලට නබදා නවන් කල හැකි බව නලාවට පළමුව ප්රකාශ කරෙ ලහනහ, 

i. නජනෝන් නඩෝලටන් විසිනි. 

ii. ඩ්රිනමානරෝීස් විසිනි 

iii. රදර් ෆර්් විසිනි 

iv. නතාම්සන් විසිනි 

18. සම පරමානුක අනුවක් නලස පවතිෙ මූල ද්රවයයක් නොවන්නන් පහත දී ඇති ඒවායින් 

කවරක්ද? 

          i.   හයිඩ්රජනන්     ii.   ඔක්සිජනන් 

      iii.  ෙයිට්රජනන්    iv.  ඇනමෝනියා 

19. නබාරනතල් වලින් සංඝටක නවන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරෙ රම ිලල්පී රමය 

පහත ඒවායින් කවරක්ද? 

            i.   ආසවෙය    ii.   නපරීම 

      iii.  භාගික ආසවෙය   iv.  වාෂ්පීකරණය 

20. පහත ඒවායින් සමජනාතීය  මිශ්රණයක් නොවෙනන් කවනරක්ද? 

                i.   ලුණු ද්රාවෙ    ii.   පිත්තල 

      iii.  සබන් නපෙ    iv.  මදයසාර ද්රාවණය 
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II ක ොටස 
 

 පළමු ප්රශ්ේනය අිවාෝයය ක.. එය ඇතුළුා ප්රශ්ේන හතර ට පිළිතුරු ලියන්න. 

 

 

(01).  

A. ක්ුද්ර ජීීනන්නේ ප්රජනෙෙ නේගය, වර්ධෙ නේගය, පරිවෘත්තීය ්රියාකාරිත්වය නවෙත්  

ජීීනන්ට සානප්තියක්ෂව. ඉතාමත් ඉහල නේ. 

i.  ක්ුද්ර ජීීනන් යන්ෙ අර්ථ දක්වන්ෙ. 

ii. තනි සසලයකින් පමණක් සමන්විත ක්ුද්ර ජීවියුම ෙම් කරන්ෙ.  

iii. ක්ුද්ර ජීීනන් ජීවත්වෙ ආන්තික පරිසරයක් ලියන්ෙ. 

iv. පහත අවස්ථා වලදී භාවිතයට ගන්ො ක්ුද්ර ජීීනයා   ජීීනන් දක්වා සිදු කරෙ 

කාර්යය දක්වන්ෙ. 

 a. නකාම්නපාස්ට්ට නිෂ්පාදෙය  

 b. ජීව වායුව නිෂ්පාදෙය 

 c. නබ්කරි කර්මාන්තය 

 d. කිරි මුදීනම 

 e. නකාහු කර්මාන්තය 

B. පහත ප්රකාශ ඉදිරිනයන් සතය   අසතය බව දක්වන්ෙ. 

i. ඇල්ී කාණ්ඩනේ පියවි ඇසට දැකිය හැකි විනශ්ෂ ද පවතී.  (.........) 

ii. ප්රතිජීවක මිනන් නෙෑම ක්ුද්ර ජීීන කාණ්ඩයක වර්ධෙය නිනශ්ධෙය කළහැකියි. (.........) 

iii. ජනලනේ නිදැල්නල් පානවෙ අන්ීනක්ීය ඇල්ී ශාක ජනලවාංග නලස හඳුන්වයි. (.........) 

iv. අක්ි කාචය සෑදී ඇත්නත් නප්රෝීෙ වලිනි. (.........) 

v. ශ්රවෙ අස්ථිකා ඝෙ වූ විට ශ්රවණය දුර්වල නේ. (.........) 

vi. මිනිස් කෙ 20Hz වඩා අඩු කම්පෙ වලට සංනේදී නොනේ. (.........) 

vii. පරමාණුනේ සමස්ථ පරිමාවට සානප්තියක්ෂව ෙයෂ්ටිය විශාල පරිමාවක් අත්කර ගනී. (.........) 

viii. නප්රෝනටෝෙයකට සානප්තියක්ෂව ඉනලක්නට්රෝෙය ප්රතිවිරුහධ ආනරෝපණයක් දරයි. (.........) 

ix. සියළුම මූලද්රවය තැනී ඇති පරමාණු එක හා සමාෙ නේ. (.........) 

x. මූල ද්රවයක් රසායනික රම මිනන් තව දුරටත් නබදා නවන් කළ හැකියි (.........) 
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පදාර්ථය 

පදාර්ථනේ අංශුමය 

ස්වභාවය 

පරමාණු

ව 

ඉනලක්නට්රෝෙ

ය 

නියුනට්රෝෙය 

C. පදාර්ථය පිළිබඳ විස්තර කිරීමට නිර්මාණය කරෙ ලද සංකල්ප සිතියමක් පහත දැක්නේ. 

                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. පදාර්ථනේ අංශුමය ස්වභාවය පිළිබඳ අදහස මුල්වරට ඉදිරිපත් කළ A ෙම් විදයාඥයායානේ 

ෙම ලියන්ෙ. 

ii.  පරමානුව ෙැමැති සංකල්පය නලාවට හඳුන්වාදුන් B විදයාඥයායානේ ෙම ලියන්ෙ. 

iii. C නලස සඳහන් වචෙය ලියන්ෙ. 

iv. E,D,F.G.H,I.J යෙ හිස් තැන් වලට සුදුසු ෙම් හා අගයන් ලියන්ෙ. 

(02). මිනිසානේ දියුණුම සංනේදී ඉන්ිය ඇස නේ. 

i. පහත මිනිස් ඇසක දක්වා ඇති සියලුම නකාටස් ෙම් කරන්ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

ii. අක්ි නප්තියී  වල කෘතය ෙම් කරන්ෙ. 

ආනරෝපණය 

ස්කන්ධය නසායාගැනීම 

අර්ෙස්ට්ට 

රදර්ෆ් 

 

නසායා ගැනීම  
ආනරෝපණය 

ස්කන්ධය  

තවදුරටත්  
නබදිය නොහැක 

G 

H 

 

D 

 

F 

 

J 

 

 I 

 

A 

C 

 

B 

 

E 
 

ලතින් ෙම 
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iii. වස්තු දුර නවෙස් නොකර පැහැදිළි ප්රතිිමම්බයක් තිරය මතට ලබා ගැනීමට 

අවශය ීන ඇත. ඒක් වස්තුවක් ළගින්ද අනෙක් වස්තුව ඈතින් ද නේ ඒ සඳහා නයාදගත් 

කාච නදක පහත නේ. 

 

 

 

 

          ඒ් සඳහා භාවිත කළ කාච නදක ලියන්ෙ. 

 ළඟ ඇති වස්තුව සඳහා ………………………………… 

 දුර ඇති වස්තුව සඳහා   ………………………………… 

 

iv. ඉහත කාච නදනක් ොිගනේ දුර වැඩි කාචය ුමමක්ද? 

v. ේූනකෝමාව ඇති ීනමට ප්රධාෙ නහ්තුව ුමමක්ද? 

vi. ේූනකෝමාව වර්ධෙය ීනම නිසා ඇතිවෙ අහිතකර තත්ත්වය පැහැදිළි කරන්ෙ 

vii. හවිනන්ත්රික දෘෂ්ිය යනු  ුමමක්ද? 

viii. ප්රධාෙ දෘෂ්ි නදෝෂ නදකක් ෙම් කරන්ෙ 

ix. දෘෂ්ිවිතාෙය මත සෑනදෙ යටිුමරු ප්රතිිමම්බය නමාළය මගින් උඩුුමරු කර නත්රුම් 

ගැනීනම් ්රියාවලිය කවර ෙමකින් හැදින්නේද? 

 

(03). පදාර්ථය සංශුහධ ද්රවය නලස නමන්ම මිශ්රණ නලස ද පවතී. 

i. මිශ්රණ යනු ුමමක් දැයි අර්ථ දක්වන්ෙ. 

ii. පහත දෑ සමජනාතීය මිශ්රණ හා විෂම ජනාතීය මිශ්රණ නලස වු වක නවන් කර ලියන්ෙ. 

නත් වතුර, මුහුදු ජනලය, දහයියා සහිත සහල්, විොකිරි, ලුණු ද්රවණය, මඩ වතුර ජනලය , 

පලතුරු සලාදය, මුහුදු වැලි, අයිස් ක්රීම්, නිනි ද්රවණය, නපාල්නතල්, නකාන්ක්රීට්ට 

iii. පරමාණුවක් සෑදී ඇති උප පරමාණුක අංශු ෙම් කරන්ෙ. 

iv. සමස්ථානික යන්ෙ පැහැදිළි කර උදාහරණයක් ලියන්ෙ 

v. පහත මිශ්රණ වල සංඝටක නවන්කරගන්ො  ිලල්ප රමය ලියන්ෙ 

a. නිනි ද්රවණයකින් සිනි නවන්කර ගැනීම. 

b. ඉල්ලමකින් මැණික් නවන්කර ගැනීම. 

c. මුහුදු වතුනරන් ලුණු නවන්කර ගැනීම. 

d. ඛණිජන වැලි වලින් ඇතැම් ඛනිජන නවන්කර ගැනීම. 
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vi. පහත රසායනික සංනයෝග හඳුොනගෙ ෙම් ලියන්ෙ. 

 

 

 

 

 

   …………………………………         ……………………………………. 

 

 

 

 

 

   …………………………………         ……………………………………. 

 

vii. ක්නලෝරීන් පරමාණුව නප්රෝනටෝෙ 17 ක් හා නියුනට්රෝෙ 18 ක් ඇත . ඒහි ස්කන්ධ 

රමාංකය හා පරමාණු රමාංකය සම්මත ආකාරයට ලියා දක්වන්ෙ. 

 

(04). ක්ුද්ර ජීීනන් හිතකර නමන්ම අහිතකර ලක්ෂණ ද නපන්වයි. 

i. ජීව වායුව තැනීමට නයාදාගත හැකි ද්රවය නදකක් ලියන්ෙ. 

ii. ජීව වායුව තැනීමට දායක වෙ බැක්ීරියා සතු විනශ්ෂ ලක්ෂණයක් ලියන්ෙ 

iii. ජීව වායුනේ ප්රධාෙ සංඝටකය ෙම් කරන්ෙ. 

iv. ජීව වායුනේ ප්රනයෝජනෙ නදකක් ලියන්ෙ 

v. ශාක තන්තු ලබා ගැනීමට භාවිතා කරෙ ශාක ද්රවය නදකක් ෙම් කරන්ෙ 

vi. ශාක තන්තු නවන්කර ගැනීමට වැදගත් වෙ බැක්ීරියා ස්රාවය කරෙ එන්සයිමනේ ෙම 

ලියන්ෙ. 

vii. ක්ුද්ර ජීීනන් කර්මාන්ත සඳහා නයාදාගැනීනම් වාසි තුෙක් ලියන්ෙ. 

viii. නයෝගට්ට නිපදීනනම් දී  ආම්ලික මාධයක් තිබීනම් වැදගත් කම ලියන්ෙ 

ix. ආහාර ෙරක්ීනනම්දී සිදුවෙ රසායනික විප ර්යාසයක් ලියන්ෙ  

x. ආහාර ෙරක්ීනම නකනරහි බලපාෙ අභයන්තර සාධක නදකක් ලියන්ෙ. 
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(05). ශ්රවණ සංනේදෙය සඳහා කෙ වැදගත් නේ. 

i. මිනිස් කනෙහි රූපසටහෙක් පහත දැක්නේ ඒහි සියලුනකාටස් ෙම් කරන්ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. නමාළය දක්වා ශබ්දය ගමන්කරෙ මාර්ගය අනුපිළිනවලින් ලියන්ෙ 

iii. මිනිස් කනන් ප්රධාෙ ප්රනයෝජනෙය ලියන්ෙ 

iv. කනන් ආරක්ෂාව සඳහා පිළි පැදිය යුතු යහපුරුදු තුෙක් ලියන්ෙ. 

v. මැද කනන් පිහිටි අස්ථි තුෙ ලියන්ෙ. 

vi. නහහනේ සමතුලිත තාවය පවත්ෙවා ගැනීමට වැදගත් මිනිස් කෙ තුළ පිහිටි වුහය 

ෙම් කරන්ෙ. 

vii. මිනිස් කනන් ශ්රවයතානහහලීය අගය ලියන්ෙ. 

viii. මිනිස් කනන් පහත නකාටස්වල ප්රනයෝජනෙ ලියන්ෙ. 

a. ශ්රවණ ස්ොයුව  

b. බාහිර ශ්රවණ ොලය  

c. යුස්නට්ටීමය ොලය 


