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නම :- .....................................................................................    විභළග අංකය :- ................................ 

 වෆකිය යුතුයි - 

 සියලුම ප්ර හන ලට පිළිතුරු වඳයන්න. 
 අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්ර හන ලට දී ඇති 1,2,3,4  යන පිළිතුරු ලලින් නිලෆරදි තශෝ ලඩළත් ගෆතඳන පිළිතුර 

තෙෝරන්න. 
 ඔබට වෆඳතයන පිළිතුරු ඳත්රතේ  කක් කක් ප්රහන වශළ ඇති කල අෙරින් ඔබ තෙෝරළගත් උත්ෙරතයහි අංකයට 

වෆව       තන කලය තු (x) කුණ තයොදන්න. 
1) තකවහ ශළ කුරුළු පිශළටු ල අඩංගු වී ඇති තප්රෝටීන න ලගයගයකි. 

1. තකරටීන න් තේ.       2.. කියුටීන න් තේ.     3. ඇල්බියුමීන තේ.    4.. කයිටීන න් තේ. 

2) ඝන - ඝන වමජළතීය මිශ්රණය කුමක්ද   

1. ලෆලි - සිතමන්ති මිශ්රණය                    2. තක්ක් මිශ්රණය        

3. ලුණු කුඩු - ගම්මිරිවහ කුඩු මිශ්රණය     4. පිත්ෙ මිශ්ර තෝශය 

3) වජීල ඳදළගයථය නිගයමළණය වී ඇති ජජල අණු ඳමණක්  අඩංගු පිළිතුර තෙෝරන්න.  

1. කළතබෝශයිතගයට් , තප්රෝටීන න් , ලිපිඩ           2. ලිපිඩ , විටමින , තප්රෝටීන න               

3. නියුක්තයික් අම් , තප්රෝටීන න්  , විටමින   4. කළතබෝශයිතගයට් , ලිපිඩ , විටමින 

4) ප්රකළ ෙන්තුලක් තුෂ ආතෝකය ගමන් කිරීතම්දී  සිදුලන්තන්, 

1. ඳරළලගයෙනයකි.                                   2. ලගයෙනයකි.        
3. පගයණ අභයන්ෙර ඳරළලගයෙනයයි.           4. ඳරළලගයෙනය ශළ ලගයෙනයයි 

5) කක්ෙරළ ලවහතුලක ප්රතේගය ෙත්ඳර 10 ක් තුෂදී  20 ms-1 සිට 40  ms-1 දක්ලළ තලනවහ විය. කම 

කළය තුෂ ලවහතුතේ ත්ලරණය තකොඳමණද   

1. 2  ms-1         2.. 1/2ms-2                             3.   2  ms-2                       4.  1/2 ms-1 

6) ළකල තනොමෆති කකම සීනි ලගයගය කුමක්ද   

1. තමෝල්තටෝවහ                  2. ග්ලතකෝවහ                3. සුතරෝවහ             4. ෆක්තටෝවහ 

7) වම්බන්ධක ඳටකයකට උදළශරණයක් තනොලන්තන් , 

1. රුධිරයයි                   2. අවහථි ය.              3. වතම් අපිචගයමයයි.         4. කළටිතල්ජය 

8) ලුණුල අලද්රළලක ගුණයට තශුතුලන ලණය කුමක්ද   

1. මෆග්නීසියම් ක්තෝරයිඩ්     2. කෆල්සියම් වල්තසුට්      
3. කෆල්සියම් කළබතන්ට්      4. කෆල්සියම් ක්තෝරයිඩ් 

9) ප්රළමළක ක ද්රළලණයක් පිළිතය කිරීතම්දී භළවිෙ තනොකරන උඳකරණය කුමක්ද    

1. තදවුම් තබෝෙය   2. ඔරතෝසු ෙෆටිය   3. පුනීය    4.. තක්තු ප්ළවහකුල  

 බවහනළහිර ඳෂළත් අධයළඳන තදඳළගයෙතම්න්තුල 
Department of Education  - Western Province 

ඳෂමු ලළර ඇගයීම - 2019 
First  Term Test Evaluation - 2019 

 තශ්රකු ය      11 
Grade    
 

වියය          විදයළල 
 Subject       Science 

ඳත්රය       1 
Paper       

කළය     ඳෆය  01 
Time       1 Hour 

Pa
pe
rs.
lk

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


2 
 

10) කෆතෙෝඩ කිරණ තදෝතන්ක්තයන් දෆක්තලන ෙරංග වටශන් තදතකහි ශඳුනළගෙ ශෆකි වමළන 

ක්ණය ලන්තන් කුමක්ද   

 

 

 

1. ෙරංග තදතකහි ෙළරෙළල         2. ෙරංග තදතකහි විපුෙළල       

3. ෙරංග තදතකහි විවහථළරය       4. ෙළරෙළල ශළ ශතඩ් වෆර 

11) වම විහකම්භික ජව ශළ ලිග්නීන් මගින් බිත්ති ඝන ව ජව වහිෙ ඳටක පිළිතලලින් 

දෆක්තලන පිළිතුර තෙෝරන්න. 

1.මෘදුවහථර ඳටකය ශළ වහථූතකෝණළවහථර ඳටකය     2. මෘදුවහථර ඳටකය ශළ දෘඩවහථර ඳටකය       

3.වහථූ තකෝණළවහථර ඳටකය ශළ දෘඩවහථර ඳටකය 4. වහථූ තකෝණළවහථර ඳටකය ශළ මෘදුවහථර    

12) ඳශෙ ගෆපුම් ලලින් නිලෆරදි පිළිතුර තෙෝරන්න. 

A - රළත්රී අන්ධෙළල  - විටමින්  A 

B - අවහථි විකෘති වීම  - විටමින්  B 

C - විදුරුමවහ දුගයල වීම  - විටමින්  C 

1. A ශළ  B  ඳමක .    2. B ශළ  C  ඳමක .     3. A ශළ  C  ඳමක .     4. A , B , C සියල්ම 

13) මිශ්රණ ල වංඝටක තලන් කිරීතම්දී වංඝටකල ඝනත්ල තලනව තයොදළ ගෆතනන යළන්්රික රමය  

ලන්තන්,     

1.  තඳළීම ශළ ශෆලීම තේ.       2. ශෆලීම ශළ ගෆරීම තේ.       

3. ශෆලීම ශළ ජතේ  ඳළ කිරීම තේ.      4. තඳළීම ශළ ගෆරීම තේ. 

14) ඳශෙ  ඳරමළණු  / අයන  අෙරින් ඉතක්තරෝන ගණන වමළන තනොලන යුගය තෙෝරන්න. 

1. Na+   ,   Ca ++     2.   Al+3    , Na +       3.    Na+  ,   Mg ++       4.   K+  , Ca++ 

15) ක්ෂුද්ර ෙරංග භළවිෙ ලන අලවහථළල තෙෝරන්න 

(a) ජංගම දුකථන භළවිෙතේ දී   (b) තගයඩළගය ඳද්ධති භළවිෙතේ දී 

(b)තභෞෙ චිකිත්වක ප්රතිකළර රමලදීය (d) මුදල් තනෝට්ටු ල රශවය වංතක්ෙ ඳරීක්ළලදීය 

1.  a  ශළ b  ඳමක .     2.  b  ශළ   c ඳමක .    3. c   ශළ  d  ඳමක .      4.   a  ශළ  c  ඳමක . 

16) තමහි දෆක්තලන ප්රතේග - කළ ප්රවහථළරතේ   OA , AB , BC  

ශළ CD ලලින් පිළිතලලින් නිරඳණය ලන්තන්, 

1. ඒකළකළර ප්රතේගය , ඒකළකළර  ත්ලරණය , ඒකළකළර 

මන්දනය  , ඒකළකළර ත්ලරණය 

2. ඒකළකළර  ත්ලරණය , ඒකළකළර ප්රතේගය ,  

ඒකළකළර ත්ලරණය ඒකළකළර මන්දනය   

3. ඒකළකළර ප්රතේගය  , ඒකළකළර  ත්ලරණය , 

ඒකළකළර ත්ලරණය, ඒකළකළර මන්දනය   

4. , ඒකළකළර  ත්ලරණය , ඒකළකළර ප්රතේගය , 

ඒකළකළර මන්දනය  , ඒකළකළර ත්ලරණය 
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17) ශියතයක්  කෆරම් ක්රීඩළතේ තයතදන විට කෆරම් ල් මෙට පුයර දමයි. ඊට ගෆතඳන 

විදයළත්මක තශුතුල වශන් ලන පිළිතුර කුමක්ද   

1. පුයර නිවළ ඳෘඨ අෙර ඝගයණ බය ලෆඩිතේ. 

2. පුයර නිවළ ඳෘඨ අෙර ඝගයණ බය  අඩුතේ. 

3. පුයර නිවළ ඉත්ෙන්තග් තේගය  ලෆඩිතේ. 

4. පුයර නිවළ ඉත්ෙන්තග් තේගය  අඩු තේ. 

18) ආශළර වෆකසීතම්දී පිපීතම් ක්රියළල වශළ බලවල භළවිෙ කරන ආප්ඳ තවෝඩළ ල සත්රය NaHCO3   

තේ.කහි මවුලික වහකන්ධය තකොඳමණද   (Na = 23   ,  H =  1   ,  O = 16 , C = 12)  

1. 80  g mol-1     2.  82   mol         3.  84  g mol-1    4.   84   mol 

19) ඳශෙ රඳ වටශන් ල A , B ,  C  තව පිළිතලලින් දෆක්තලන්තන් තමොනලළද   

 

 

 

 

 

 

 

1. රයිතබොතවෝම , තගොල්ගි තද්ශ  , මයිතටොතකොන්ඩ්රියම 

2. මයිතටොතකොන්ඩ්රියම  , රයිතබොතවෝම , තගොල්ගි තද්ශ    

3. තගොල්ගි තද්ශ  , රයිතබොතවෝම , මයිතටොතකොන්ඩ්රියම 

4. , මයිතටොතකොන්ඩ්රියම  ,  තගොල්ගි තද්ශ  , රයිතබොතවෝම  

20) තගොල්ගී වංකීගයණය මඟින් ඉටු තකතරන කළගයයය  කුමක්ද    

1. ක්තිය ජනනය කිරීම      2. ස්රළවීය  ද්රලය නිහඳළදනය        

3. ජවය තුෂ ජ වංතුනය      4. තප්රෝටීන න්  ප්රලළශනය 

21) ධ්රෆවීය ජ අණුලක් නිරඳණය ලන නිලෆරදි රඳවටශන තෙෝරන්න. 

 

 

 

22) A) වියළි අයිවහ වදීමට 

B) තරොකට් ඉන්ධනයක් තව 

C) වල්ෆියුරික් ශළ නයිට්රික් අම් නිහඳළදනතේ දී අමුද්රලයයක් තව  තයොදළ ගන්නළ ලළයු පිළිතලලින් 

වශන් ලන  පිළිතුර තෙෝරන්න. 

1.    CO2     ,   H2      ,    O2                                      2.      H2    ,   O2    ,  CO2                                        

3.   O2  ,     H2    ,      CO2                                4     CO2     ,    O2     ,  H2      ,        
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23) තමම ප්රතික්රියළ අෙරින් විතයෝජන ශළ ඒක විවහථළඳන ප්රතික්රියළ පිළිතලළින් දෆක්තලන පිළිතුර 

තෙෝරන්න. 

A  -   C +    O2            CO2 

B  -   2 KMnO4                   K2MnO4      +        MnO2       +      O2 

C  -   Zn    +   2  HCl                ZnCl2        +  H2 

D  -   2 NaOH   +  CuSO4               Na2SO4     +    Cu(OH)2 

          1. A ශළ  B  තේ.      2. B ශළ  C  තේ.      3.B ශළ  D  තේ.      4. A ශළ D  තේ. 

24) ඳශෙ වශන් ලගන්ති අෙරින් නිලෆරදි ලගන්ති අයත් පිළිතුර තෙෝරන්න. 

A) ජ අණු - ජ අණු අෙර  ඳලතින අන්ෙගය අණුක ආකගයන  බය නිවළ ජයට ඉශෂ විශිහඨ 

 ෙළඳධළරිෙළලක් ඇෙ. 

B) මිනිරන් ශළ දියමන්ති යනු ඳරමළණුක දෆලිවහ ආකළර තදකකි. 

C) වශ වංයුජ බන්ධන වහිෙ වංතයෝග ල ෙළඳළංක ශළ ද්රලළංක ඳශෂ අගයයන් ගනියි. 

1. A ශළ  B  ඳමක .    2. B ශළ  C  ඳමක .     3. A ශළ  C  ඳමක .     4. A , B , C සියල්ම 

25) ලළයුතගෝලීය පීඩනතේ  භළවිෙ අලවහථළලක්  තනොලන්තන් කුමක්ද   

1. බීම බටයක් භළවිෙතයන් බීම ඳළනය කිරීම 

2. වයිසන රමතයන් ටෆංකියක ජය ඉලත් කිරීම 

3. රබගය චූකයක් සුමට වීදුරු ඳෘහඨයකට වවි කිරීම 

4. තමෝටගය රථයක තිරිංග ඳද්ධතිය ක්රියළ කිරීම 

26) ප්රතිතරෝධක කට්ට 4 ක් රඳතේ  දෆක්තේ. ඒලළතේ   වමක ප්රතිතරෝධය ආතරෝශණ  පිළිතලට 

වෆකස විට ඳලතින අනුපිළිතල ලන්තන් , 

 

 

1. D  ,  B  ,  C  ,  A   ය                                 2.  B  ,  C  ,  D  ,  A   ය                                        

3.  A  ,   C  ,  D  ,  B    ය                                  4.   A  ,  B  ,D  ,  C   ය 

27) 1000 kg ක වහකන්ධයක් ඇති තමෝටගය රථයකට   10ms-1 ක  ත්ලරණයක් බළ දීමට මිනිසුන් සිේ 

තදතනක් විසින් වමළනල බය තයොදනු බයි. කක් අතයකු විසින් තයොදනබන බයතකොඳමණද   

1. 10 000  N      2. 1000  N      3. 2500  N     4. 250  N 

28) රඳතේ  දෆක්තලන විභළජන රමය දෆකිය  ශෆකි අලවහථළල කුමක්ද   

1. ඩිම්බ තකෝය තුෂ ඩිම්බ නිඳදවීතම්දීය.  

2. ශුරළණු මළෙෘ ජව ලලින් ශුරළණු නිඳදවීතම්දී ය.              

3. වම මෙ පිහිටි තුලළයක්  සුල වීතම්දීය. 

4. පුහඳයක ඳරළග නිඳදවීතම්දීය. 

29) ලගයධනය යනුතලන් අදශවහ ලන්තන් කුමක්ද   

1. ජව විභළජනය මඟින් ජව වංඛ්යළල ලෆඩි වීමය. 

2. ජන්මළණු ජව කකතු වී යුක්ෙළණුලක්  වදීමය. 

3. ජව විතුණය  වීමය. 

4. ප්රෙයළලගයෙ තනොලන ඳරිදි ජව ප්රමළණතයන් විළ වීමය.  
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30) ඌනන විභළජනය ලෆදගත් ලනුතේ  කුමන අලවහථළතේදීද   

1. අලිංගික ප්රජනනතේ දීය 

2. ඳරම්ඳරළතලන් ඳරම්ඳරළලට ලගයණ තද්ශ වංඛ්යළල නියෙල ෙබළ ගෆනීමටය. 

3. දුහිෙෘ ජව මළෙෘ ජව ලට වෆම අතින්ම වමළනල ඳලත්ලළ ගෆනීමටය. 

4. බලව ජවලික ජීවීන්තග් තද්ශ ලගයධනයටය. 

31) ඳශෙ ලගන්ති අෙරින් වෙය ලගන්ති ඇතුෂත් පිළිතුර තෙෝරන්න. 

A    තවෝඩියම් තෝශය සිසිල් ජය වමඟ ප්රතික්රියළකර තවෝඩියම් ඔක්වයිඩ් බළ තදයි. 

B    වල්සගය ල ඔක්වයිඩ ප්රබ ආම්ලික ගුණ දක්ලයි. 

C    සිලිකන්, රළන්සිවහටගය ලෆනි ඉතක්තරොනික උඳළංග වදීමට තයොදළ ගනියි.   

1.A ශළ  B  ඳමක .    2. B ශළ  C  ඳමක .     3. A ශළ  C  ඳමක .     4. A , B , C සියල්ම 

32) ජය 720 g  ක  තවෝඩියම් ශයිතරොක්වයිඩ් 40 g ක් දියකර වද ද්රළලණයක  ජතේ  මවු භළගය, 

1. 40/41  තේ.  2.   1/41 තේ.  3.   4/41 තේ.  4.   1/18 තේ. 

33) දී ඇති වටශතනහි දක්ලළ ඇති ආකළරයට A , B ශළ C   

ල අගයයන් පිළිතලලින් දෆක්තලන පිළිතුර 

තෙෝරන්න. (H=1 , O=16 , Na =23 , C=12) 

1. 40    ,     44    ,    18   

2. 40    ,     18    ,    44     

3. 18    ,     44    ,    40   

4.  44    ,    18    ,    40  

34) රඳතේ  දක්ලළ ඇති ආකළරයට පින්තරයක් කල්ළ ඇෙ. ඒ පිළිබ නිලෆරදි ප්රකළය තෙෝරන්න. 

1.  තමය වමළන්ෙර බ 3 ක් යටතත්  වමතුලිෙල ඳලතියි.         

2. බ 2 ක් යටතත් ලවහතුල වමතුලිෙල ඳලතියි. 

3. වමළන්ෙර තනොලන බ 3 ක් යටතත්  වමතුලිෙල ඳලතියි. 

4. වමළන බ 3 ක් යටතත් වමතුලිෙල ඳලතියි. 

35) ප්රකළ උඳකරණයක් භළවිෙතයන් ජතන්යකට ඈතින් පිහිටි ගවක 

 ප්රතිබිම්බය බළ තගන ඇති ආකළරය  රඳතේ  දෆක්තේ.ඒ අනුල X  

  ප්රකළ උඳකරණය විය යුත්තත්, 

1. උත්ෙ කළචයකි.       2. අලෙ කළචයකි.  

3.උත්ෙ දගයඳණයකි.  4.ෙ දගයඳණයකි. 

36) මුලවතද් ගෆඹුර තවොයළ බෆලීම වශළ නෆලක සිට මුලවදු ඳතුට යලන ද අති ධ්ලනි ෙරංගයක් 

ඳරළලගයෙනතයන් ඳසු නෆලෙ නෆලට ඳෆමිණීමට ෙත්ඳර 6 ක කළයක්  ගෙවී නම් මුලවතද් ගෆඹුර 

තකොඳමණද  (ජය තුෂ ධ්ලනිතේ  තේගය 1440  ms-1 තව වකන්න.) 

1. 1440 X 6 m 2. 1440 X 6  m  3. 1440 X  2  m  4. 1440  X  6  m 

                                               2                                    6                                     3 

37) ෙළත්වික ලවහතුලක අෙළත්වික ප්රතිබිම්බ ඳමණක් බළ ගෙශෆකි ප්රකළ උඳකරණ තමොනලළද  

1.උත්ෙ කළචය ශළ අලෙ කළචය තේ.  2. උත්ෙ දගයඳණය ශළ අලෙ දගයඳණය තේ.      

3. උත්ෙ දගයඳණය ශළ අලෙ කළචය තේ.          4.  උත්ෙ කළචය ශළ  අලෙ දගයඳණය තේ. 

 

ලවහතුල 

ප්රතිබිම්බය
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38) ද්රළලයෙළල පිළිබ ඳශෙ ප්රෙළ වකළ බන්න. 

(a) ඝන ද්රලයයක ද්රළලයෙළල තකතරහි උහණත්ලය බඳළයි. 

(b) ලළයුලක ද්රළලයෙළල තකතරහි පීඩනය බඳළයි. 

(c) නිගයධ්රෆවීය ද්රළලය, නිගයධ්රෆවීය ද්රළලකල දියතේ. 

ඉශෙ වශන් ප්රකළ ලලින් වෙය ලන්තන්, 

1. a ශළ  b  ඳමක .    2. b ශළ  c  ඳමක .     3. a ශළ  c  ඳමක .     4. a , b , c සියල්ම 

39) මෆතම්ලියළ ශළ ආතේවහ යන කළණ්ඩ තදකටම අයත් තඳොදු ක්ණ ලන X  ශළ  Y  ලලින් 

දෆක්තලන්තන් , 

1. ශෘදතේ  කුටීන ර  4 ක් පිහිටීන ම ශළ මුඛ්තේ  දත්  පිහිටීන මය. 

2. ශෘදතේ  කුටීන ර  4 ක් පිහිටීන ම ශළ අචෙළපී වීමය. 

3. අචෙළපී වීම ශළ තද්ශතේ  පිශළටු ලලින් ආලරණය වී තිබීමය. 

4. වහථන ග්රන්ථි  දෆරීම ශළ වෆශෆල්ලු අවහථි තිබීමය. 

40) අයඩිනීකෘෙ ලුණු කිතෝ ග්රම් කකකට තඳොටසියම් අයතඩ්ට් 50 mg  

ක් අඩංගු තේ. කම ලුණු මිශ්රණතේ   තඳොටසියම් අයතඩ්ට් හි වංයුතිය  

ppm  ලලින් නිලෆරදිල දක්ලළ ඇත්තත් කුමන පිළිතුතරහිද   

1. 0.5 ppm  තේ. 2.   50  ppm  තේ. 3.   500  ppm  තේ. 4.   5000  ppm  තේ. 
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