
 

 

 

I ක ොටස 

  1) 1 11) 1 21) 3 31) 4 

  2) 2 12) 1 22) 4 32) 3 

  3) 3 13) 3 23) 2 33) 3 

  4) 1 14) 3 24) 4 34) 3 

  5) 1 15) 4 25) 2 35) 2 

  6) 4 16) 2 26) 4 36) 3 

  7) 3 17) 3 27) 2 37) 3 

  8) 1 18) 4 28) 3 38) 2 

  9) 3 19) 4 29) 3 39) 3 

10) 2 20) 2 30) 2 40) 4 

 

II ක ොටස 

01) (A) 
(i). (a) ලූලා/හුංගා 

(b) තිලාපයා 

 

(ii). 1.මුහදු මසුන් ලබාගත න ාහැකි ප්රනශ  ලල න තාල  ලුත් 

මසුන් ලබාගත හැකිවීම. 

2.මස් ලර්ගලල මිල ඉහළ යාම සමඟ ඒ නලනුල  ආනශ ක නලස 

3.ස්ලයුං රැකියාලක් නලස 

4.විනශ  විනිමය ලබාගැනීම  හැකි වීම. 

(iii). කූඩු / නකාටු/ කුඹුරු/ නපාකුණු 

(iv). 10 නේණිය ය නපළනපාත  ප ටුටුල. 

(v). 1.තනි න ෝපණය 2.බහ න ෝපණය 

(vi).  උද ය ටුම්බු  ස්ලභාලය/උද ය මෘදු ස්ලභාලය ප්රන ක විල ය  ු 

ලර්ණයක් ගැනීම.        (ල. 12) 

            (B) 

(i).   A මුඛය                    C ආන්රය 

B ආමා ය             D ගුදය       (ල. 02) 



  

 

(ii).   ලුං  නර්ඛා පශධතිය 

ඇස් 

ලභයන්ත  ක  

 ාස් සිදුරු 

ලුංකු          (ල. 02)  

       

(iii). a) ආවිලතාල - නසචි තැටිය (Seechidisk) 

b) උෂ්ණ්ලය        (ල. 02) 

(iv). නේ ති්තයා, හුංගා, කාලයියා, ලූලා, මඩකරියා     (ල. 02) 

(ල. 0 ) 

(02) 

(i). (a) ගුංගාලක් මුහද  ලැන   මුලනදා  ගුං නමෝයක් නලස 

හැඳින්නේ.         (ල. 02) 

 

(b) නමාදා/ නකාස්සා/ නේක්කයා 

     *නල ළ ඛාද ය ලලම කිරීම      (ල. 02) 

(ii). (a) දැල ඉන්ධ  නලස භාවිතා කිරීම 

      සල් පා යක් සකස් කිරීම  

      සිවුරු ලර්ණ ගැන්වීම සඳහා 

(b) හීන් කනඩාේ/මහ කනඩාේ/බෑරියා/මණ්ඩා/කි ල/ 

      ු කනඩාේ        (ල. 02) 

(iii). සුදුසු කරුණු 2 ක් විස්ත  කිරීම .      (ල. 02) 

(03) 

(i). (a) දිලා කාලනේ දී හිරු එළිය ලැන   නිසා නලන  ාක ප්රභාසුංස්නේණණනයන් 

      ඔක්සිනන් ලායුල නිපදලයි.එම ලාතය  ැුංකිය ුළ වු නලනේ දියල  

      නිසා මසුන්  ශ්ලස ය  ප්රමාණල් ත ම්බ ඔක්සිනන් ලායුල ලැන.. 

            මු්  ාත්රී කාලනේ දී ප්රභාසුංස්නේණණය සිදු න ාල  බැවින් 

      ප්රමාණල් ත ම්බ ඔක්සිනන් ලායුල නලය ුළ න ාමැති නිසා නල 

      ස්ථ ය  පැමිණ ඒ ආසන් නේ ලාතය හා ගැන   නල ස්ථ නයන් O2 

      ලබා ගැනීම  උ්සාහ ගනී.                    (ල. 02) 

 

(ii). (b)  ැුංකිය ලාත ය කිරීම/ නල කලඹ  දැමීම නහෝ ගැළනප  

     ටුළිුරු සඳහා.        (ල. 02) 

ලැලිස්නන්රියා/ හයිඩ්රිේලා       (ල. 02) 

(iii). ම්සයයන්  ශ්ලස ය  ලල ය O2ලායුල සැපයීම/ මසුන්  ආ ක්ණාල 

ලබා දීම/ ආහා  ලබා දීම/ බි්ත  දැමීම  සුදුසු උපස්ථ  සැපයීම.     

                              (ල. 03) 

(04) 

(i). නල ළාසන්  මුහදු කලාපය/ ලක් නල ළ කලාපය/ ගැඹුරු මුහදු 

කලාපය         (ල. 01) 

(ii). (a) ගැළනප  ඕ ෑම කරුණු නදකක් සඳහා     (ල. 01) 

 

(b) *ක දිය පරිස නේ ඇති නකා ේප  ආශ්රිත නලන ස්්ලයින් 

       වි ා  වීම. 

     *නකා ේප  ලල  හානිවීනමන් නල ළ ඛාද ය ලැඩිවීම. 

     *නලන පරිස ය දුණණය වීනමන් නලන  ාක ප්රනාල  හානි වීම./ 

      ලැනි ගැළනප  ටුළිුරු නදකක .      (ල. 04) 

(iii). *නප්රෝටීන්න් බහල ආහා යක් ල  ම්සය සම්බප් ලබා දීම. 

*රැකියා ලලස්ථා ලබා නද  මාර්ගයක් වීම. 

*ම්සය නිෂ්පාද  ලප ය නයන් විනශ  විනිමය උපයා ගත 

  හැකි වීම. 

*විසිුරු ම්සය කර්මාන්තය මඟින් ස්ලයුං රැකියා උ්පාද ය ලැනි ගැළනප  ටුළිු ක (ල. 04) 



 (05) 

(i). A-මුඛය     E- නරෝණිය  ල ල 

B-ඇස     F- ළය ල ල 

C-පෘෂ්ිය ල ල                   G- ගුද ල ල 

D-ක මේ ටුධා ය                   H- නපෞච්ඡ ල ල  (ල. 02) 

 

 

 

(ii). 4  ටුටුල 10 නේණිය ය නපළනපාත     (ල. 02) 

 

(iii). (a) ටුහිනීනම්බ දි ාල නල ස් කිරීම නලය ුළ ස්ථායිතාල රැකගැනීම 

     ටුහිනීම  ලල ය බලය ලබා ගැනීම. 

(b) පාර්ශ්වික පැතලි- 

     පෘෂ්නඨෝදරීය පැතලි- 

     ල ාකූල හැඩති - 

     ආඳා හැඩය       (ල. 02) 

  

(iv). (c) එක් න ාක් වීම/  ුංචු ල නයන් ටුහිනීම    (ල. 02) 

 

(0ප) 

(i). (a) ප්රලහා ය/  ක්ණණ 

(b) හණු කර්මාන්තය/ ඒගාර් කර්මාන්තය    (ල. 02) 

 

(ii). (a) *ක දිය, මිරිදිය, කිවුේදිය නල ප්රභල 

     *රම බලකායක් සිටීන්ම 

     *නයදවුම්බ ලබාගැනීනම්බ පහසුල (ටුටු ලුංකය ප)    (ල. 03) 

 

(iii). (a) 1. ල ප්රනදද හුනන්ලා දීම. 

     2. සුංචා ක කර්මාන්තය ඒකාබශධ වීම. 

     3. කිමිදුම්බක ණය 

     4. පුහණු කිරීම්බ හා පර්නේණණ  

(b) ආම්බපන්  හිඟකම 

      තාක්ණණිය ක දැනුම න ාමැතිවීම     (ල. 05) 

(07) 

(i). 10 නේණිය ය නපළනපාත ටුටු ලුංක 32     (ල. 04)  

 

(ii). (a) දියලැේ/ උදම්බ/ උකු්පාය ය     (ල. 02) 

      ගුංලු / තාප ස්ථායී ස්ථ ය 

(b) සම්බප් ලධිපරිනභෝන ය 

     ලහිතක  පන්  භාවිතය        

     නපළ නපාත 10 ටුටු ලුංක 42-43     (ල. 02)     

 

(iii). 10 නපළ නපාත ටුටු ලුංක 4ප-4ප      (ල. 02) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


