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බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල 

Department of Education - Western Province 

පෂමු ලාර ඇගයීම -  2018 

 First Term Evaluation - 2018 
 පරේණිය ය                    ෂයයය                                                   පරය                     ාාය 

  Grade                  Subject                                                   Paper                      Time   

 

නම:- ....................................................................................                ෂයභාග අංාය:- ................................ 

වැකිය යුවයි; 

 ප්ර්න පරය  A ශා B  පව පාොටව් පාාකිතු යුක්ේ ය. A පාොටපවේ සියලු  ප්ර්න වහශා ිළිතවරු ප්ර්න 
පරපේ  වපයා ඇි  ඩඩ ප්රමායය වෂ ිවෂයය යුවය. B පාොටපවේ ප්ර්න 5 තු  3 ාට පමයක් බබ වපයාගත් 
ාඩාාසිල ිළිතවරු වපයතුන. ිළිතවරු ිවයා අලවන A පාොටව වශ B පාොටපවේ බබ ිවය ිළිතවරු එාට 
අමුයා භාරපාතුන.  

A ක ොටස - ව්යුහගත ර නා   

 

(01)  (A)  පමෝටතම රථ වෂ ගමතු ගතුනා මගීතු ආවන පටි පැෂඳීම අේයාලය ාරුයකි. එමිනතු රථපේ   

                සිටින මගීතුට ආරක්ාලක් වැපවේ. 

               1. ආවන පටි පැෂඳීම මිනතු ආරක්ාලක් වැපවතුපතු පාපවේා? 

                   ................................................................................................................................................ 

                   ................................................................................................................................................ 

               2. ඩශේ ාැක්ව ාරුණු ේශවුරු කිරීමට භාෂයේ ාෂ ශැකි ෂයායාත්මා යමයමය මකමක්ා?  

                   ................................................................................................................................................ 

               3. එම යමයමපේ  ඇවත් ලන ාරුණු අේරිතු එක් ාරුයක් වහශතු ාරතුන. 

                   ................................................................................................................................................    

                   ................................................................................................................................................ 

         

         (B)  ලණු සිෂයපේ  සව යමරීක්යය කිරීප් අලව්ථාලක් 10 පරේණිය පේ   ඔ බබට ැප .  

               1. යමරීක්යයට ප්රථමල ලණු සිෂයය මේට ල ිංංුවලක් ාමතුපතු ඇයි? 

                   ................................................................................................................................................ 

               2. ලණු සිෂයපේ  සවල බබට පශොඳිතුම යමරීක්යය ව පාොටව් 2 ක් න් ාරතුන. 

                   ................................................................................................................................................ 

               3. පලතුාරගත් ාා යමාතමායක් ාාාලක් මේට ගැනීමට භාෂයේ ාරන උපාරය අේරිතු එාක්  
                   න් ාරතුන. 
                   ................................................................................................................................................ 

               4. සව ප්රථමලරට යමරීක්යය ාෂ ෂයායාඥයායා ාවුරුතුා? 

                   ................................................................................................................................................  

        

         (C) ෂයායාගාරපේ   ඔ එක්ේරා අපෝශයක් ාැවීප්  ඔ යමල් පැශැ ාැල්ක් ාක්නට ැිංයම. 

               1. එම අපෝශය මකමක්ා?  

                  ................................................................................................................................................ 

               2. ඩශේ යමරීක්යයට අමේරල එහි ඔ ැබුනු පලනත් යමරීක්යයක් ිවයා ාක්ලතුන. 

                  ................................................................................................................................................ 

               3. බබ න් ාෂ අපෝශය වව පභෞි ා ගුයයක් ිවයා ාක්ලතුන. 

                  ................................................................................................................................................     

               4. මැග්නීසිය් යනු පෝශයකි. පෝශයක් පසිතු ාැක්වීමට එය වව පෝශ ගුය 2ක් ිවයතුන. 

                  ................................................................................................................................................  

                  ................................................................................................................................................ 
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(02) (A) ිළ්ඨය මේ ඇමයිපල්ව් එතුවයිමපේ  ක්රියාාාරීත්ලය ශඳුනාගැනීමට සිුවාෂ ක්රියාාාරාම මේායට 

               ගයමමු. 

              1. ිළ්ඨය ශඳුනාගැනීමට භාෂයේ පාපරන ද්රාලයය මකමක්ා? ..................................................... 

              2.  ිළ්ඨ පරීක්ාලට පපර වශ පසු එම ද්රාලයපේ  ලතමය වහශතු ාරතුන. 

                        පපර ලතමයය :- ............................................      පසු ලතමයය :- .......................................... 

              3. ඩශේ  A හි ක්රියාාාරාප්  ඔ ප්රපරෝශයයලන මුං ීජල අඹරා පපරා ගත් ද්රාලයයක් භාෂයේ ෂයය. 

                  ඒ මකමක්  වහශා ා? 

                 ................................................................................................................................................ 

        

        (B)  එක්ේරා පරෝිනපයමකපග් පරෝග ක්ය පව ාත් ශා අව්ථි ුවතමල වීම, රක්ේහීනේාල, යමේර 

               පාණ්ඩා පපරලීම ආදිය පැලි යම.  

              1. ාත් ශා අව්ථි ුවතමල වීමට එක්ේරා ඛයමල ලය පාාා ඌනේාල බපායි. එම ඛයමල ලන පාා 

                  න් ාරතුන. .......................................................................................................................... 

              2. ‘රක්ේහීනේාල’ පව ශඳුතුලතුපතු ාලර ේත්ත්ලයක් ා? 

                ................................................................................................................................................ 

              3. යමේර පාණ්ඩා පපරලීම පාපරහි ා ඛයමලයා ඌනේාලක් බපායි. එම ඛයමලය අපට බහුල 

                  ැපබතුපතු ආශාරයට එක්ාරන ාලරක් මිනතුා? 

               ................................................................................................................................................ 

              4. මියමව් පේශපේ  මුළු ඛයමල ලය බරිතු ලැඩිපුර අඩංගු ඛයමල ලය  පාා න් ාරතුන. 

               ................................................................................................................................................   

       
        (C) ආශාරයා වංඝටායක් පව ලය අඩංගු බල පපතුවීමට පශේ ඇටවුම වාව්ාරන  ඔ. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

              1. ආශාර වා්පය රත් කිරීමට පාෝලක් පයොාා ගතුපතු ඇයි?  

               ................................................................................................................................................ 

              2. පාෝලට ඩශිතතු වීුවරු ේශඩුලක් අල්තුපතු ඇයි? 

               ................................................................................................................................................ 

              3. පාෝල පේපාල මේ රැහවීමට භාෂයේ ාරන ෂයායාගාර උපාරයය න්ාරතුන. 

              ................................................................................................................................................ 

              4. පමහි ඔ ලය ශඳුනාගැනීමට භාෂයේ ාෂ ශැකි රවායයමා ද්රලයය න්ාරතුන. 

              ................................................................................................................................................ 

 

(03) (A) පාාතමථය රවායයමා වංයුි ය අනුල වංශුේධ් ද්රලය ශා මිරය පසිතු පලතුාෂ ශැා. 

              1. වංශුේධ් ද්රලය යතුන ශඳුතුලතුන 

              ................................................................................................................................................ 

වීුවරු ේශඩුල  

පාෝල  

පේපාල  

ාාශාය 

මකඩුාරගත් 

ආශාර 

වා්පය 
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               2. පලත්නා ව්ලභාලය අනුල මිරය ලතමග පාාකි. එම ලතමග පාා න් ාර ඒලා එා  එාට  
                  උාාශරයයක් බැිනතු පාතුන.         

               .................................................................................................................................................    

               ................................................................................................................................................ 

               3. පාාතමථය පභෞි ා ව්ලභාලය අනුල පලතු ාෂ ශැකි පාොටව් න්ාරතුන. 

               ................................................................................................................................................ 

          

        (B)  මූද්රලය පරමාණුලා ාලවල ඩපක්පරෝන පලි න වංඛයා ාැක්ව වටශනක් පශේ ාැක්ප .  

                              K  - 2  

                              L  - 

                             M  - 

                              N  - 32 

              1. පමහි හිව්ේැතු 2 ට අාා වංඛයා ිවයා ාක්ලතුන. 

             

              2. (a) පාවපල් ඔ පරමාණුා ආාෘි  ේැනීමට බබට සිුවලතුනට ඇේ. එහි ඔ බබ භාෂයේ ාෂ ද්රලය ලතමග  
                       2 ක් න් ාරතුන.  .............................................................................................................       

               ................................................................................................................................................ 

                  (b) එම ද්රලය ලතමග 2 මිනතු බබ පරමාණුප  ාලර පාොටව් යමරපයය ාපෂේා?  

               ................................................................................................................................................ 

               ................................................................................................................................................ 

 

       (C) 1. නේන ආලතමි ේා ලගුප  යමතමමාේෘ ාවුරුතුා?   

               ................................................................................................................................................   

             2. ශියපයක් ෂයසිතු ප්රථම මූද්රලය 20 ිවවීම වහශා අඳින ා වටශනක් පශේ ාැක්ප . 

        

 

 

                 

 

            

                පමහි ලැරදි පාාක් ඇි  බල ෂයායා ගුරුවමා පපතුලා ුවයම. එම ලැරදි  2 මකමක් ා? 

               ................................................................................................................................................ 

               ................................................................................................................................................ 

          

(04) (A) ෂයෂයධ් යතුර සර, ලාශන වශ ලතමේමානපේ  වමශර ්රීඩා භාණ්ඩ ආරිේල ා ාැකිය ශැකි උපරමයකි  

              පබෝ පබයාරි්. 

              1. පමපව පබෝ පබයාරි් පය ඔපමතු බාපපොපරොත්ව ලතුපතු මකමක්ා? 

               ................................................................................................................................................ 

              2. ඩශේ 2 හි ිළිතවර ට අාාල පබයාරි් පය ඔමට අමේරල භාෂයේ ලන පලනත් උපරම 2 ක් ිවයතුන.   

               ................................................................................................................................................ 

               ................................................................................................................................................ 
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     (B)    

 

 

 

             

          

              ි රව් ේයා පරොිවයක් රබතම පටියක් පයොාා අදින අලව්ථාලක් රපපේ  ාැක්ප .  A ව්ථානය එක්  

              අේකිතු අල්ාපගන අපනක් අි තු රබතම පටිය B ාක්ලා අදිනු ැප . රබතම පටිය එපවම 

              ේබාගයමමිතු A ව්ථානපයතු පරොිවය අේශරිනු ැප .  

             1.  එහි ඔ පරොිවපේ  සිුවලන විවේය පාපවේ ප ා? 

               ................................................................................................................................................ 

             2. ඩශේ ක්රියාාාරාම වහශා රබතම පටි 2 ක් පයොානු ැප  න් එම විවේය පලනව් ලතුපතු පාපවේා? 

               ................................................................................................................................................    

             3. ඩශේ ක්රියාාාරාම පාාා ාර ගැනුපතු මකමන ෂයායාත්මා යමයමයක් ේශවුරු ාර ගැනීමට ා? 

               ................................................................................................................................................ 

      

        (C) පුේගපයක් පෂමුල ‘P’  න් ව්ථානයා සිට 300 m ක් නැපගනහිරිතු ිළහිටි ‘Q’ව්ථානයට යයි.  

              ඩතුපසු බහු  Q සිට 400 m  ක් උවරිතු ිළහිටි ‘R’ න් ව්ථානයට යයි.  

             

              1. ඩශේ පේොරවරු  ඔ ඇි  පරිමායයට අනුල ඇහ ාක්ලතුන. (පරිමායය:- 100 m : 1 cm )  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              2. බහු ගමතු ාෂ මුළු ුවර පාොපමයා?  

              ................................................................................................................................................ 

              3. ඩශේ බබ අඳින ා පරිමාය රපය ඇසුරිතු බහුපග් ෂයව්ථාපනය ගයනය ාර ාක්ලතුන. 

              ................................................................................................................................................ 

 

B ක ොටස -  නා   

 පමම පාොටපවේ  ඔ ඇි  ප්ර්න 5 තු ප්ර්න 3 ාට පමයක් ිළිතවරු වපයතුන. 
 

 (05)  (A) ාාපබෝශයිපේට යනු සුබල ශමුලන ාාබයමා වංපයෝග ාාණ්ඩයකි. එම වංපයෝග වෑ ඔ ඇි   

               ආාාරය අනුල ලතමග 3 ාට පබාා ඇේ. 

               1. ාාපබෝශයිපේට පබපාන ප්රධ්ාන ලතමග 3 න් ාර ඒලාට උාාශරයයක් බැිනතු ිවයතුන. 

               2. ඩශේ බබ න් ාෂ ාාපබෝශයිපේට ලතමග අේරිතු එක් ලතමගයාට X  අයත් ප .  X අඩංගු  

                   නෂයාට එක්ේරා ප්රි ාාරායක් ාමා රත්ාෂ ෂයට ලතමය පරේණිය යක් ැප . 

                     (a) X යනු මකමක් ෂයය ශැකි ා? 

                     (b) X ට ාැමූ ප්රි ාාරාය මකමක්ා? 

                     (c) ැපබන ලතමය පරේණිය පේ  අලවතු ලතමයය මකමක්ා? 

පරොිවය 

රබතම පටිය 
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          (B) ජීෂයපයමකපග් පේශ බරිතු ලැඩිම ප්රමායයක් අඩංගු ලන අාාබයමා වංපයෝගය ලය යි. 

               1. ජීවී පේශ බරිතු ාලර භාගයක් ලය අඩංගු ප  ා? 

               2. ලල ජීවීතුට ලපේ  ද්රාලා ගුයය ප්රධ්ාන ලපයතු ප්රපයෝලනලත් ලතුපතු පාපවේා? 

               3. උව ාාල ාහතු බව්පවේ ලය ඩශෂට ගමතු ාරයි. ඒ වහශා ලය වව ාලර ගුය  

                   උපාාරප  ා? 

          (C) වජීල පාාතමථය වෂ ශමුලන ේලත් ාාබයමා වංපයෝග ලතමගයකි ෂයටමිතු. 

               1. ෂයටමිතු ලිවතු පාපරන ාාතමය 2 ක් වහශතු ාරතුන. 

               2. ල ද්රාලය ෂයටමිතු ලතමග 2 න් ාරතුන. 

               3. පශේ ාාතමය වහශා ලැාගත්ලන ෂයටමිතු ලතමග න් ාරතුන. 

                     (a)  රුධිරය ාැටිගැසීමට. 

                     (b)  ාැල්සිය් ශා පපොවප්රව් අලපෝයයට. 

 

(06) (A) පශේ ප්රව්ේාරපේ  ාැක්පලතුපතු අනුයාේ මූද්රලය කිහිපයා ෂයාුත් ඍයේාලතු ප . එම මූද්රලය  

             ආලතමි ේා ලගුප  2 ශා 3 ලන ආලතමේලට අයත් ප . (ාක්ලා ඇි  වංපක්ේ වේය ඒලා පනොප .)      

                     

 

 

 

 

 

 

 

                1. ෂයාුත් ඍයේාල යතුපනතු අාශව් ලතුපතු මකමක්ා? 

                2. ඩශේ S මූද්රලය අයත් ාාණ්ඩය මකමක්ා? 

                3. ඩශේ ප්රව්ේාරපේ   ඔ අපට ශමුපනොලතුපතු ාලර ාාණ්ඩපේ  මූද්රලය ා? 

                4. ඩශේ ාක්ලා ඇි  මූද්රලය අේරිතු ලායුමය මූද්රලය  2 ක් න් ාරතුන. 

         (B) ආලතමි ා රටා අේර මූද්රලයල ප්රථම අයනීාරය ක්ි  රටාල ා බබට ශැාෑරීමට ඇේ. 

                1. ප්රථම අයනීාරය ක්ි ය යතුන පාටිපයතු අතමථ ාක්ලතුන. 

                2. ාාණ්ඩයක් බව්පවේ පශෂට යනෂයට ප්රථම අයනීාරය ක්ි ය පලනව් ලතුපතු පාපවේා? 

                3. ප්රථම මූද්රලය 20 හි ලැඩිම ශා අඩුම ප්රථම අයනීාරය ක්ි  ාරය මූද්රලය 2 ිළිතපලිවතු න් 

                   ාරතුන.  

         (C)  1. මැග්නීසිය් පෝශය ලාේපේ  ාැවීප්  ඔ ාැකිය ශැකි යමරීක්ය 2 ක් ිවයතුන. 

                2. ‘මැග්පතුිවය්’ න් මිර පෝශය ේැනී ඇත්පත් ාලර පෝශ පාාක් එක්වීපමතුා? 

                3.  H2O ශා NaCl යන රවායයමා සර එපව ාැක්වීමට පශේවල වංයුලේා ඇසුරිතු ිවයා  ාක්ලතුන.  

 

(07) (A)  ිවව්වන ගපවේ නැගීම අවුරුුව ්රීඩා අේර ලැඩි ාායක් ගේලන ්රීඩාලකි.  

               1. ඩශේ ්රීඩාල වහශා ලැඩි ාායක් ගේලතුපතු ඇයිාැයි පශාතුන. 

               2. ිවව්වන ගපවේ ආපල්ප ාරන ද්රලය මකමක්ා? 

               3. ්රීඩායා ගපවේ පශෂට ිවව්සීප්  ඔ ක්රියාත්මාලන ප්රි ෂයරුේධ් බ ශා ඒලාපේ  දිා වහශතු ාරතුන. 

               4. ාඹ ඇ ඔම වශ ිවව්වන ගපවේ නැගීම යන ්රීඩා වහශා අාාලන පපොුව ෂයායාත්මා වංසිේධිය  

                  න්ාරතුන. 

       

පරමාණුා  

රමාංාය  

ෂයාුත් ඍයේාල 
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        (B) ලී මකට්ටි කිහිපයක්, ුවනු ේරාදි පයොාා ගයමමිතු සිසුපලක් පශේ ක්රියාාාරාම සිුවාරන  ඔ. එහි ඔ ලී  

              මකට්ටි වනය ඇරපඹන පමොපශොපත් ුවනු ේරාදි පාඨාංා ගනු ැප . 

         

            

         
             

                 

                  1. පමමිනතු ආාතමනය කිරීමට බාපපොපරොත්ව ලනුපේ  ඝතමයය පාපරහි බපාන මකමන වාධ්ාය ා? 

                  2. ඩශේ a ශා b අලව්ථා 2 හි ුවනු ේරාදි පාඨාංා ිළිතබහල මකමක් කිල ශැකිා?   

                  3. පමහි ාැක්ව වාධ්ායට අමේරල ඝතමයය පාපරහි බපාන පලනත් වාධ්ායක් න්ාරතුන. 

         

          (C)   ලව්වලා විවේය ාැක්වීමට අඳින ා ප්රප ග-ාා ප්රව්ේාරයක් පශේ ාැක්ප . 

            

 

 

 

 

 

 

 

(08) (A) සවලට ලතමධ්නය වීමට පමතුම ගුයනය වීමට ා ශැා. සව ගුයනය ලනුපේ  සව  

              ෂයභාලනපයයම. 

              1. සව ෂයභාලනය යනු මකමක්ා? 

              2. සවයා ෂයභාලනපේ   ඔ පෂමුල ෂයභාලනය ලනුපේ  සවපේ  ාලර ඩතුද්රයිාාලක් ා? 

              3. (a) සව ෂයභාලනය සිුවලන ප්රධ්ාන රම 2 න් ාරතුන.  

                  (b) එම ෂයභාලන රම ාැකිය ශැකි අලව්ථාලට උාාශරයයක් බැිනතු ිවයතුන.  

        (B) වනය ලන ලව්වලා විවේය නැලැත්වීමට පාේර් අපශසු ා යතුන ිළිතබහ මිනුමකි ගමයේාල. 

              1. ගමයේාල පාපරහි බපාන වාධ්ා 2 න් ාරතුන. 

              2. පශේ වහශතු ලව්ව පලනපලනම එාම ප්රප ගයකිතු ෂයසි ාපෂේ යැයි සිේතුන. 

                  (a)  යගුිවයක්.      (b) පටයමව් පබෝයක්.        (c) පාතම පබෝයක්.        (d) ප්ව පතුුවලක්. 

                  එහි  ඔ පමම ලව්වලට ැපබන ගමයේාල ලැඩිලන ිළිතපලට පපෂගව්ලතුන. 

              3. ගමයේාල සාශිා රාශියක් ා? අදිව රාශියක් ා? 

        (C)   

 

 

 

 

 

 

 

                 ෂමපයක් සිය යමලපවේ සිට ආවතුන ාඩයාට පගොව් නැලේ යමලවට පැමිණීම පමහි ාැක්ප . 

               1. ාඩය ඇත්පත් යමලපවේ සිට පාොපමය  ුවරකිතු ා? 

               2. ෂමයා ාඩපේ  ගේ ාෂ ාාය පාොපමයා? 

               3. ඩශේ විවේයට අාා ප්රප ග-ාා ප්රව්ේාරපේ  ා වටශනක් ඇහ ාක්ලතුන. 

 

1. පමම ලව්වප  විවේ ව්ලභාලය ිළයලර 3 කිතු ිවයා  

    ාක්ලතුන. 

2. ලව්වප  සිුවව ත්ලරයය ගයනය ාරතුන. 

3. ලව්වල ගමතු ාෂ මුළු ුවර පවොයතුන.  

ෂයව්ථාපනය  

ාාය 
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(09) (A) පෘථිෂය ලායුපගෝපේ  ලැඩිම ප්රි ේයක් අඩංගු වංඝටාය ලතුපතු නයිරලතු ය. 

               1. ලායුපගෝපේ  නයිරලතු අඩංගු ප්රි ේය පාොපමයා? 

               2. ලායුපගෝපේ  නයිරලතු පලි තුපතු ාලර ආාාරයකිතු ා? 

               3. නයිරලතු ලායුප  පභෞි ා ගුය 2 ක් ිවයා ාක්ලතුන. 

               4. ෂයුවිව බල්බ ිළරවීමට නයිරලතු පයොාා ගනුපේ  එය වව ාලර ක්යයක් යමවාා? 

         

        (B)  1. මූද්රලය පරමාණුලා ඩපක්පරෝන ෂයනයාවය මිනතු එය ආලතමි ේා ලගුප  ිළහිටන ආලතමේය ශා  

                   ාාණ්ඩය ිළිතබහ  ව්බතුධ්ේාලක්  පපතුලයි. උාාශරයයක් ඇසුරිතු එය පැශැදිිව ාරතුන. 

               2. එක්ේරා මූද්රලය පරමාණුලා වංපක්ේය පශේ පරිදි ාක්ලා ි බුයම.  

                   

 

 

                   පමහි A  ශා  Z  මිනතු යමරපයය ලතුපතු ාලරක්ා? 

        (C)   1. ‘ෂයව්ථාපනය පලනවව්ීප් සීඝ්රේාල’ ශැඳිතුවීමට ේයම ලවනයක් පාතුන. 

                2.  ‘ත්ලරයය’ පසිතු ශැඳිතුපලතුපතු මකමක් ා? 

                3.  ලාශනයා පසුපව ‘32 KMPH’ පව වහශතු ාර ි බුයම. ඩතු ඩදිරිපත් ාර ඇි  අාශව ාක්ලා  

                     ඒාාය ා  යමලැරදි ආාාරයට ාක්ලතුන.  

                4.  ්රීඩාපයක් 200 m ධ්ාලන පථයා ලට 4 1/2 ක් දිල  යයි. බහුට ඒ වහශා මියමත්ව 5 ක් ගේ ෂයය. 

                             (a) බහු ගමතු ාෂ මුළු ුවර පාොපමයා? 

                             (b) බහුපග් මධ්යයා ප ගය පාොපමයා?  

  

 

                     


