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ඵවහනළහිර ඳෂළත් අධයළඳන පදඳළතමතප්තුවල 

Department of Education - Western Province 

ඳෂමු ලළර ඇගයීභ -  2018 

 First Term Evaluation - 2018 
 

 

වෆකිය යුවයි :- 

 සියලු භ ප්රහනල  ිළිතවු  වඳයතුන   
 අංක 1 සි  40 පතක් ප්රහනල ී  ඇි   ිළිතවු  අතිනතු ිවලෆරි  පශ  ලාළත් ගෆපඳන ිළිතවු  පත රතුන  
 ඔඵ  වෆඳපයන ිළිතවු  ඳත්රපේ  කක් කක් ප්රහනය  අදළෂ කල අතිනතු ඔඵ පත රළගත් ිළිතවර  අදළෂ කලය  
වෂ ( x) කුණ පයොදතුන  

 
(01)   ී  ඇි  ිළිතවු  අතිනතු ායිවෆකරයිායක් ලතුපතු කුභක්ද?   

         1) සුපර වහ                          2) පවලියුප වහ   3) ිළහ ය              4) ග්යිපක ජතු 

 

(02)     
     යනු උදළසීන ඳරභළණුලකි  කහි ිවයුපර නප පප්ර ප  න ශළ ෙපක්පර න වංඛ්යළ ිළිතපලලිතුප 

       1) 6ප6ප8 පේ              2) 6ප14ප6 පේ                     3) 8ප6ප6 පේ              4) 6ප6ප14 පේ  

 
(03)  

 
      ප්වයක් භත තඵළ ඇි  m kg වහකතුධයක් ඇි  ලී කුට්ටියක් F N ඵයක් ය පත්  a ms -2 ක ත්ලරණයක  
     ක්පේ  ඵය පලනවහ පනොකර වහකතුධය පදගුණ කපෂේ න් කහි ත්ලරණය ලතුපතුප 
       1)  a/2 ms -2 කි             2) a x 2 ms -2 කි                 3) a/4 ms -2 කි              4) a x 4 ms -2 කි  

(04)   භේ කිිනල ඇි  ෆක්ප  වහ ප්රි තයප 

       1) (2-3)% පේ            2) (4-5)% පේ                     3) (5-6)% පේ               4) (6-7)% පේ  

 

(05)     
    වභවහථළිවක ඳරභළණුලක වහකතුධය 1 99 x 1023 g න් ඳරභළණුක වහකතුධ ඒකකපේ  අගය ලතුපතුප 

        1) 1 99 x 1023 g /6  කි      2) 1 99 x 1023 g /12  කි  

      3) 1 99 x 1023 g 
  

 
  කි      4) 1 99 x 1023 g 

 

  
  කි  

(06)  ඵ ඝූතමණපේ  ව්භත ඒකකය කුභක් ද? 

        1) Kgms-1                      2) Nm               3) N              4) Ns-1 

 
(07) ඒක සවලික ි ලීරය කි  
        1) ඇමීඵළ                      2) ක්ෆමිපාොපභොනළවහ         3) යීවහට්              4) ඳෆරමීසිය් 
 
(08) Z  න් උදළසීන ඳරභළණුපේ ෙපක්පර න න්නයළවය 2ප8ප1 පේ  Z ිළිතඵ වළලදය ලතුපතුප 

       1) Z හි ඳරභළණුක රභළංකය 11 කි                    2) Z පදලන ආලතමතය  අයත් පේ       

       3) Z ඳෂමු කළණ්ාය  අයත් පේ                        4) Z වෆභන් භ +1 අයන වළදයි  

(09) නවීන ප කපේ  ඵහුලභ බළන්තළලන ජංගභ දුරකථනල පයොදළ ගෆපනන න්දුත් ම්්බක තරංග න්පේය  

       කුභක් ද? 

        1) කක්වහ කිරණ 2) ගෆභළ කිරණ                   3) ක්ෂුද්ර තරංග   4) ඳළරජ්බු කිරණ 

(10) ත්රි අංක ෂ්හඳ වහිත ළකයක් වව තලත් ක්ණය කි  
        1)  වභළතුතර නළරටි න්නයළවයක් දෆමභ              2) මුදුතු ම ඳද්ධි යක් දෆමභ  
        3)  කපේ ද්න්ි යික ලතමධනයක් සිදුවීභ                4) ක ළඛ්නය වී ි බීභ  

 

(11) පඵොරපතල් බළගික ආවලනපේ  ී  ආවලන කුළුපණ් ෙශිතතුභ ශළ ඳශිතතුභ ඵළගතුනළ වංඝ ක  ිවලෆරි  
       ිළිතපල  දක්ලළ ඇි  ිළිතවර ලතුපතුප 

       1) Lp ලළයුල ශළ ලිහිසි පතල් පේ   2) පඳරල් ශළ තළර පේ  

       3) Lp ලළයුල ශළ තළර පේ                4) තළර ශළ ලිහිසි පතල් පේ  
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(12)               පභභ වංපක්තපයතු දෆක්පලතුපතු කුභක්ද? 

 

       1) ආප ක වංපේි  ප්රි පර ධකය කි                     2)  වංධි ාපය ාය කි  

       3) ආප ක න්පභ චක ාපය ාය කි                      4)  න්චය ප්රි පර ධකය කි  

 

(13) ඳශත පශ තමපභ නලලිතු ඳිනනත ව ග්රළෆී ස වුිවකළල ිළිළම ඩි්ඵ පභ චනය සිදුවීභ  දළයකලන පශ තමපභ නය   

        ලතුපතුප 

       1) ඊවහරජතු පශ තමපභ නය යි                  2) පප්රොපජවහ පර තු පශ තමපභ නය යි  

       3) ලුප යිකරණ පශ තමපභ නය යි     4) වුිවකළ උත්පත්ජක පශ තමපභ නය යි  

 

(14) A) HF   B) CH4    C) H2O      D) O2   යන වශ-වංයුජ වංපය ගලලිතු ධ්රෆවීය වශ-වංයුජ ඵතුධන වහිත  

         වංපය ගය ලතුපතුප 

        1) A ශළ B ය           2) A ශළ C ය                      3) B ශළ D ය                 4) B ශළ C ය   

 

(15)  

 

 

 

 

 

       පභභ ප්රකළ අතිනතු ිවලෆරි  ලතුපතුප 
     1) A ශළ B ය           2) A ශළ C ය                      3)  B ශළ C ය     4) A ,B ශළ C ය  

 
(16) අලිංගික ප්රජනනය ශළ ව්ඵතුධ වතය ප්රකළය පත රතුන   

       1) ජතුභළණු ිවඳදවීභ                    2) ඌනන න්බළජනය සිදුවීභ  

       3) භළතෘ ජීන්යළ  වභළන ජීන්තු බිහිවීභ                  4) භේිළය ජීන්තු පදපදපනකු වශබළගී වීභ  

(17) සිසුපලක් රූඳපේ  ඳිනි  X ද්රළලණය වහිත බීකරයක  කළඵතු ෙපක්පර ා   
       2ක් පයොදළප කය  ව්ඵතුධක ක්බිප න්දුලි බුබුක් ශළ ඵෆ ින ව්ඵතුධ කෂ 

       න්  ඵල්ඵය දෆල්වුණි  X ද්රළලණය න්ය පනොශෆක්පක් ඳශත වශතු කලරක් ද?        

       1) සීිව ද්රළලණය යි          2) ලුණු ද්රළලණය යි  

       3) පදහි ඇඹුල් ද්රළලණය යි         4) තනුක HCl ද්රළලණය යි  

 
(18)  3 m ක් උවකිතු ිළහිටි ලවහවලක අාංගු න්බල ක්ි ය 270 J පේ  කභ ලවහවපේ වහකතුධය ලතුපතුප  
        (g=10 ms-2) 
       1) 9 kg කි                 2) 10 kg කි              3) 11 kg කි   4) 12 kg කි  

(19) ඳශත වශතු ක්ණ ෆයිවහවපලතු භෆප්ලියළලතු වව ක්ණ ලතුපතු පභොනලළද? 

             a) පර භලලිතු ආලරණය වු වභක් ඇත  

b) චතළිළ පේ 

c) ශෘදය කුටීර 4කි 

d) වෆශෆල්ලු අවහථිභය අබයතුතර වෆකිල්ක් දරයි  

      1) a  ශළ b  ය    2) a  ශළ c  ය              3) b  ශළ c  ය              4) b  ශළ d  ය  

 

(20) ජය 250 cm3 ක් වෂ  NaCl 3 g ක් ි යවී ඇත  කභ ද්රළලණපේ  වංයුි ය m/v ලලිතු දෆක්ව න් ප 

      1) 1/12  g dm-3 කි                  2) 3  g dm-3 කි                3) 6 g dm-3 කි                 4) 12  g dm-3 කි  
 
(21) ගවක ව පයක් පඳොෂලභත ඳි ත වීභ  5 S කළයක් ගනී  කය බිභ ලෆටුපණ් පකොඳභණ උවක සි  ද? 
        (g = 10 ms-2) 
      1) 2 5 m              2) 0 5 m                          3) 50m             4) කිල පනොශෆක 
  
(22) ජතුභළණු වී ප් ී  වභජළත ලතමණපද්ශ යුග වහලළධීනල න්යුක්තවීභ වභ න් භ සිදු පනොවීභ ිවවළ  
        අනපේක්ෂිත රූඳළනුදතම ඇි න්ය ශෆකි ඵලත්ප කය ජළන ප්රි ඵද්ධ පවත් ඳෆශෆි ලි කරන ද න්දයළඥයායළප 
      1) පභතුාල් ය              2) පභ තමගතු ය              3) පභතුාලීසහ ය              4) ිවේ තු ය  

ඵර W ව පලවක් කූඩුලක් නකිතු කල්ළ රූඳපේ  ඳිනි  වභවලිතල තඵළ ඇත  
නල් භගිතු පයපදන ආති  ඵ X ශළ Y පේ  පභහිප 

A. X,Y  ශළ W ඵ කකභ තපේ  ිළහි යි. 
B. X,Y  ඵල කකවල W ඵය  වභළනපේ  
C. X ශළ Y හි ව්ප්රයුක්ත ඵපේ  ප්රි න්ු ද්ධ ි ළල  W  ක්රියළ කරයි. 
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(23) ඳශත වංපය ග යුගල් අතිනතු වළපේක් අණුක වහකතුධය වභළන වංපය ග යුග ලතුපතුප   
             ( C=12,  O=16,  H=1,  N=14,  Ca=40,  Cl=35.5) 
        1) CO(NH2)2  ශළ  CH3COOH පේ                    2) NaCl  ශළ  CH3COOH පේ  
        3) CaO  ශළ  CO(NH2)2  පේ                            4) NaCl  ශළ  CaO පේ  
 
(24)  

  
  
 
 
 
 

         P ශළ Q ධ්ලිව තරංග පදපකහි වහලරූඳය කෆපත ා කිරණ පද පතුක්යකිතු ි වහලන අයුු  රූඳපේ  දෆක්පේ      

         P ශළ Q ිළිතඵල ිවලෆරි  ලගතුි ය ලතුපතුප 

      1) P ශළ Q ල තළරතළල පලනවහ අතර  ශපේ වෆර වභළන පේ  

      2) Pශළ Q ල ශපේ වෆර පලනවහ අතර තළරතළල වභළන පේ  

      3) P ශළ Q ල ධ්ලිව ගුණය පලනවහ අතර තළරතළල වභළන පේ  

      4) P ශළ Q ල ශපේ වෆර වභළන අතර ධ්ලිව ගුණය පලනවහ පේ  

(25) පභභ ඳනට් පකොටුපේ 1ප2ප3ප4 යන වහථළනල  අදළ ජීන්තුපග් ප්රපේණි දතම ලතුපතු ිළිතපලලිතුප 

 

 

 

 

 

(26)   ඳශත ී  ඇි  ප්රි ක්රියළ වකළ ඵතුන  

             (A)  CaO + CO2        CaCO3  

             (B)  CuSO4 + Mg         MgSO4 + Cu 

             (C)  2 KClO3       2KCl + 3O2 

             (D)  FeSO4 + 2NaOH   Fe(OH)2 + Na2SO4 

       පභහි වංපය ජනපන්පය ජනප ඒක න්වහථළඳන ශළ ද්න්ත්ල න්වහථළඳන ප්රි ක්රියළ ිළිතපලලිතු ඇි  ලරණය ලතුපතුප 
        1) A,B,C,D ය             2) D,C,B,A ය                3) A,C,B,D ය                  4) D,B,C,A ය  
 
(27)  ඳශත දක්ලළ ඇි  අලවහථළලතු වෆකිල්  ගතුන           

 ඔපේ මුහුපණ් න්ළ ප්රි බි්බයක් ඵළ ගෆනීභ  

 ලතමතනය වී අභිවළම ආප ක කද්ඵයක් ඵළ ගෆනීභ  

 න්ළ ප්රපද්යක් කුාළ ව ොකිතු නෆරඹීභ  ශෆකි වීභ  

         පභභ අලවහථළලතු ශළ ව්ඵතුධලන ප්රකළ උඳකරණ අනුිළිතපලලිතු ඇි  ිළිතවර ලතුපතුප  

1) උත්ත දතමඳණප උත්ත කළචප අලත දතමඳණ පේ  

       2) අලත දතමඳණප උත්ත කළචප උත්ත දතමඳණ පේ  

       3) අලත දතමඳණප අලත කළචප උත්ත කළච පේ  

       4) අලත කළචප අලත දතමඳණප උත්ත කළච පේ  

 
(28) ශෘදපේ  කුටීර 2ක්ප කුටීර 3ක් ශළ කුටීර 4ක් ඵෆගිතු අයත් වත්ත්ල කළණ්ා ිළිතපලලිතු ඇි  ලරණය ලතුපතුප 

       1) ිළවහපක්වහප ඇ්ෆිබියළප ආපේවහ  ය                   2) ආපේවහප ඇ්ෆිබියළ ප ිළවහපක්වහ ය  

       3) ඇ්ෆිබියළප ආපේවහප ිළවහපක්වහ ය                    4) ිළවහපක්වහප ආපේවහප ඇ්ෆිබියළ ය  

 
(29) CaCO3   CaO + CO2 ප්රි ක්රියළපේ ී  CaCO3 50g ක් දශනය කිමපභතු ඵළගත ශෆකි CaO  

       වහකතුධය ලතුපතුප     (Ca =40, O=16, C=12 ) 

      1) 28g කි     2) 50g කි     3) 56g කි              4) 100g කි  

 

 

       T t 

T 1 2 

t 3 4 

Q P 

1)  Tt,TT,Tt,tt පේ  

2)  TT,Tt,Tt,tt පේ  

3)  Tt,Tt,TT,Tt පේ  

4)  TT,tt,Tt,Tt පේ  
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(30)   

 

 
 

 

    1) අලධි පක ණය = ඳතන පක ණය පේ                       2) අලධි පක ණය > ඳතන පක ණය පේ  
    3) අලධි පක ණය < ඳතන පක ණය පේ                       4) අලධි පක ණය = ඳතන පක ණය = 900 පේ  
 
(31) ලිංග ප්රි ඵද්ධ ප්රපේණිය ිවවළ ඇි ලන ප්රපේණික ආඵළධ ව්ඵතුධපයතු ිවරලදය ප්රකළය ලතුපතුප 

      1) ප්රි ඵද්ධ ජළන Y ලතමණපද්ශය භත ිළහි න අතර පර ගීතු වෆභන් භ ිළිනමිතුය  

      2) ප්රි ඵද්ධ ජළන X ලතමණපද්ශය භත ිළහි න අතර පර ග ලළශකයිතු ිළිනමිතුය  

      3) ප්රි ඵද්ධ ජළන X ලතමණපද්ශය භත ිළහි න අතර පර ග ලළශකයිතු කළතුතළලතුය  

      4) ප්රි ඵද්ධ ජළන Y ලතමණපද්ශය භත ිළහි න අතර පර ගීතු වෆභන් භ කළතුතළලතුය  

 

(32)  
 
 
 
 
 

 

      
       1) A,B ශළ C ය                      2) B,A ශළ C ය                  3) C,B ශළ A ය              4) B, C ශළ A ය  

(33) පඳොෂපේ ි බු පගොදුරක් ාෆශෆගත් රළජළලිපයක් 4 ms-1 ක ආර්බක ප්රපේගයක් ඵළ ගිවමිතු 40 J ක චළක 
        ක්ි යක් වහිතල ිළයළවර කරයි  පගොදුපතම වහකතුධය1kg න් රළජළලියළපග් ඵර පකොඳභණ ද? (g = 10 ms-2) 
       1) 4 N පේ                          2) 40 N පේ             3) 5 N පේ              4) 50 N පේ  
 
(34) ිවයුපර ණයක ක්ණයක් පනොලතුපතුප 

       1) සව පද්ශයකිතු ශළ ප්රවරලලිතු වභතුන්ත වීභ  

       2) අක්වනය භගිතු සව පද්ශපයතු ෙලත  ආපේග පගන යභ  

       3) අනුළඛිකළ භගිතු උත්පත්ජ ප්රි ග්රශණය කර සව පද්ශය  ඵළ ී භ  

       4) භයලීතු පකොෂ් ිළහිටීභ ිවවළ ආපේග ව්පප්රේණය ලන පේගය අඩුවීභ  

 

(35) Xප Yප Z න් ව ප ශ වනක් දක්ලන ද රවළයිවක න්ඳතමයළව ඳශත දෆක්පේ   
   X ප ශය ඇල්ජය වභග ප්රි ක්රියළ පනොකෂ නමුත් උණු ජය වභග ප්රි ක්රියළ කරමිතු ලළයු බුබුලු 

     ිළ කරන     ී   

 Y ප ශය ඇල් ජය පශ  උණු ජය වභග ප්රි ක්රියළ පනොකෂ නමුත් හුභළය වභග ප්රි ක්රියළ කරන ී   

 Z ප ශය ඇල් ජය  දෆම න්  ‘ෂූ’ ශඬ නගමිතු පේගපයතු ප්රි ක්රියළ කරන ී   

       ෙශත ිවිනක්ණ භත ප ශල වක්රියතළල අලපර ශණය ලන ිළිතපල ලතුපතුප 

        1) X,Y,Z  ය           2) X,Z,Y ය                      3) Z,Y,X ය   4) Z,X,Y ය 

 

(36) ඳශත ප්රකළ වකළ ඵතුන   

A - ලවර කරළභයක් න්ලෘත කිමභ 

B - වහඳෆනරයකිතු මුිනච්චි ඇණයක් ගෆවීභ  

C - යවරකිතු පදොරක් ඇමභ  

       මිතු ඵ යුග්භයක් ක්රියළත්භක ලන අලවහථළ ලතුපතුප 

        1) A ශළ B ය           2) A ශළ C ය                     3) B ශළ D ය    4) B ශළ C ය  

 

  

වභද්න්ඳළද වෘජු පක ණික ප්රිවහභයකිතු ආප ක කිරණයක් 900  කිතු ශරලළ 

යලන අයුු  රූඳපේ  දෆක්පේ  පභහිී  වීදුු ල අලධි පක ණය ශළ AC ඳළහඨය 
භත ඳතන පක ණය ව්ඵතුධල ිවලෆරි  ලතුපතුප 

A,B,C නල  වභළන ජ ඳිනභළලක් ශළ වභළන CaCO3 කුඩු වහකතුධයක් පයොදන 

ී    ෙතුඳසුලප  A-නය  HCl බිංදු 5ක් දප B නය  HCl බිංදු 10ක් ද, C නය  
HCl බිංදු 15ක් ද පයොදන ී   (කකභ වළතුද්රණයක් ඇි  අ් බළන්ත කර ඇත) 
ප්රි ක්රියළල සිදු වී ලළයු ිළ වීභ අලවතු ලන අනුිළිතපල ලතුපතුප 

A 

C B 
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(37)  

 

 

 

 

  
       ද්රලභළන පදකක් A ශළ B ද්රළලණ පදකක ගිලී ඇි  භට් ් රූඳපේ  දෆක්පේ  ද්රලභළන වභ භට් භ  ගෆනීභ  
       සිදුකෂ පය ජනළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්පේ  

P  -    A   ද්රළලය කකව කිමභ  
Q -    B   ද්රළලකය කකව කිමභ  
R -    A   ද්රළලකය කකව කිමභ  
S -    B   ද්රළලය කකව කිමභ  

        මිතු ිවලෆරි  ලතුපතුප 
          1) P ශළ Q ය        2) Q ශළ R ය                   3) R ශළ S ය    4) P ශළ S ය  

 
(38)  ඳශත දෆක්පලතුපතු කළඵතු මද්රලය බළන්තය ව්ඵතුධ ලගතුි  කිහිඳයකි  

            A - රඵතම ිළරවු් කළරකය පව අවහපටික කළඵතු බළන්ත කරයි  

            B -  ෙතුධනයක් පව මිිවරතු බළන්ත කරයි  

            C - ලළයු අලප ණය වශළ අඟුු  බළන්ත කරයි  

            D - පක  ෙපක්පර ා වශළ ි යභතුි  පයොදළගනී                               

                  

       මිතු ිවලෆරි  ලතුපතුප 

           1) A ශළ B ය              2) B ශළ C ය    3) C ශළ D ය                        4)  A ශළ C ය                       

                                                                   

(39)   

 

 

 

 
         ෙශත ඳිනඳථපේ  වභක ප්රි පර ධය ශළ ඳිනඳථය වලිතු ගන ධළරළල ිවලෆරි ල දෆක්පලන ලරණය ලතුපතුප 
         1)  25    ශළ  7 5 A පේ                            2) 30    ශළ 6 A පේ                 

         3) 6    ශළ  7 5 A පේ                4) 4    ශළ  7 5 A පේ  
 

(40 ) 
 

  

  
 
 
 

         පභභ වහථිර ප්රි පර ධකපේ  ප්රි පර ධී අගයප වශන අගය ශළ වතය අගය ඳරළවය ිවලෆරි ල දෆක්පලන ලරණය 
         ලතුපතුප 

1) 1000 ප  5%ප  (950-1050)   පේ  
2) 102 ප  5%ප   (102-152)    පේ  
3) 100 ප  5%ප   (105-110)   පේ  
4) 102 ප   5%ප  (950-1050)   පේ  

දුඹුු  - 1 

කළු - 0 

රව - 2 

රතු - 5% 

A B 
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