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I ක ොටස 

1) 3       11) 2 

2) 2       12) 4 

3) 1       13) 1 

4) 3       14) 3 

5) 4       15) 2 

6) √       16) අඟශරු 

7) X       17) යුරේනව් 

8) √       18) රනප්චූන් 

9) X       19) සිකුරු 

10) √       20) ඳාකිව්ථානය 

II ක ොටස 

1. අ. අදාෂ තැන් උව යා කරමින් වරමෝච්ච රේඛා අ තිබීම.රේඛා 06 වශා කුණු එක බැගින්  
(කුණු 06) 

ආ.1. දුඹුරු ලේරයන් මීටර 620ට ලඩා උව් බිම් රදක රවේයා කිරීම.    (කුණු 02) 

2. A රරේණියේරප රධාන මාේගය රතු ලේයය රය දා තිබීම.     (කුණු 02)                       

3. B නැමැති රධාන ගගගාල වශා ා ිල්  ලේයය රය දා තිබීම.    (කුණු 02) 

4. C නැමැති ව්ථානරප දුම්රිය රඳ ක් D නැමැති ව්ථානරප දුම්රිය නැලතුම රතු ලේයරයන් ඇ 

තිබීම.           (කුණු 02)  

5. E නැමැති ලැල ිල් ඳාට ලේය කිරීම. 

6. F දක්ලා ලැරේ සිට ලාරි ඇ ිලයමිත වගරක්තරයන් ශා ලේයරයන් ඇ දැක්වීම. (කුණු 02) 

 

2. i. දවිලි ශා ලායු අගශු         (කුණු 02) 

 

ii. 1. ඳෘථිවිරප ජීලරප ඳැලැත්මට අලය ක්තිය බා රදන රධාන මය වීම. 

2. රවෞරග්රශ මණ්ඩය මධයරප ිහිටටා තිබීම. 

3. සේයයාරේ අභ්යන්තරරප සිදුලන විවිධ රති්රියා ිලවා අක ක තාඳයක් ිලකුත් වීම. 

4. සේයයාරේ මධයරප උ්යත්ලය 150000000c වීම. 

5. මතුිහට උ්යත්ලය 60000C ක් ඳමය වීම ආදී කරුණු ශතරක්   (කුණු 04) 

 

iii. a. ප්ලරටෝ, එරිව්, රවරිව්, මාරක් මාරක්, රශෝමියා මින් රදකක්    (කුණු 02) 
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 b. ග්රශක රවෞරග්රශ මණ්ඩය ිලේමායය විරම් දී රේ ූ  කැබලි රව වැරක්. ඒලා ඝන 

ඳාාය ලලින් ිලේමායය වී ඇති අතර, ිල්චිත ශැඩයක් රන මැති විවිධ විාත්ලරයන් යුත් 

අභ්යලකා ලව්තන් ය. අඟශරු වශ ්රශව්ඳති ග්රශරෝක අතර ග්රශක මිලිනයටකට අක ක 

වගඛයාලක් ලෂ් ක් රව ිහිටටා ඇත. රකටිරයන් විව්තර කිරීමට   (කුණු 03) 

          

3. i. 1. දිලා රාත්රි ඇතිවීම. 
   2. රේාරේ රාරීය ය රලනව්කම් ඇතිවීම.     (කුණු 02) 

 

ii.  1. ජීවීන්ට ිටතකර ලායූන්රගන් වමන්විත රමන්ම ජ ලා්ඳ විටත ලායුරගෝයක් ඳැලැතීම. 

 2. ජය ඳැලැතීම. 

 3. මධයව්ථ උ්යත්ලයක් ඳැලැතීම. 

4. භ්රමයය ශා ඳරිභ්රමයය සිදු වීම. 

5. ගුරුත්ලාකේය බය ඳැලැතීම ඇදී කරුණු ශතරක්    (කුණු 04) 

 

iii. a. රීාග 00- ග්රිිලච් රේඛාල 

   අක්ාග 00 - වමකය 

b. ඳෘථිවිය මත ඕනෑම තැනක ිහිටටීම ශඳුනා ගැනීමට ශැකි ලන ඳරිදි ඳෘථිවිය ලටා ිලේමායය කර 

ඇති ක් ිහත රේඛා ජාය අක්ාග ශා රීාග රේඛා රව ශැඳින්රේ.   (කුණු 03) 

 

4. i. ද්රල, ඝන, ලා්ඳ මින් රදකක් වශා       (කුණු 02) 

 

ii.  1. ලායුල ජීලරප ඳැලැත්මට අලය මලිකම වාධකය රේ. 

2. ජ ලා්ඳ රලා ගැනීරමන් ජ චක්රරප ්රියාකාරිත්ලය වශා උඳකාරී රේ.  

3. ඉශ ලායු රගෝරප ඇති ඕරවෝන් ලායු ව්ථරය මගින් සේය විකරයරප ඇති ජීවීන්ට අිටතකර 

කිරය ඳෘථිවිය කරා ඒම ඳානය කරයි. 

4. අභ්යලකාරප සිට ඳෘථිවිය රදවට එන උ් කාඳාත ලායුරගෝය ශා ගැටිරම්දී දැවී යාම ිලවා 

ඒලා ඳෘථිවිය මත ඳතිත වීම ඳානය රේ. 

5. ලායුල ිලවා ඳාථිවි තය මත උ්යත්ලය ඳානය වීම මින් කරුණු 04 ක්   (කුණු 04) 

 

iii. a.   1. ජීවීන්රේ ඳැලැත්මට අලය වාධකයකි. 

2. ගෘශවථ් කටයුතු වශා 

3. සියලුම කෘෂිකාේමික කටයුතු වශා 

4. විවිධ කේමාන්ත වශා 

5. ඳරිලශන කටයුතු වශා 

6. විදුලිබ උත්ඳාදනයට 

7. විරනෝද කටයුතු වශා ආදී කරුණු රදකක්.    (කුණු 02) 

b. කේමාන්ත මගින් අඳද්රලය මුදා ශැරීම, ගෘශව්ථ කටයුතු මගින් කැලි කව මුදා ශැරිම, කෘෂිකාේමික 

කටයුතුලදී කෘමි නාක ශා රවායිලක රඳ රශ ර මගින් ලැිල මානල කටයුතු රශේතුරලන් ජයට 

අඳවිත්ර ූ  ජය මුදා ශැරීම ිලවා ජ දයය සිදු රේ. රමලැිල කරුණු රදකක් විව්තර කර තිබීම. 

 (කුණු 03) 

 

5. i. a. නැරගනිටර මායිම - රබගගා රබ ක්ක 
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b. බටිටර මායිම - අරාබි මුහුද        (කුණු 02) 

 

ii.  භුමියා, කවා, දරඩ්, රප්චා, රේඳා ආදි ජන ලේග 4ක්     (කුණු 04) 

    iii.  a. 1. කඳු නැගීමට ශැකි ලන රව ක්තිමත්ල ිහිටටි ඳැතලි පුළු්  ඳතු්  වශත ඳාද 

    2. බර ඉසිලීමට ශැකි රව ක්තිමත් ූ  බාහු 

    3. අඩු ඔක්සිජන් ලායුරලන් ජීලත් වීමට ශැකි අයුරින් වකව් ූ  රඳනශළු ආදී කරුය රදකක් 

           (කුණු 02) 

 b. කෘෂි කේමය ශා වත්ල ඳානය රධාන ජීලන රටාල රේ. කඳු අතර බිම්ල රශ් මළු ලගාල සිදු 

කරයි. කඳු ආශ්රිත රරීල ගලයන් ශා බැටළුලන් ඇති කරයි. කඳු නගින අයට මඟ රඳන්වීම, 

භ්ාණ්ඩ අරවි කිරීම ශා බර උසුාරගන යාම ලැිල වගචාරක කේමාන්තය ආශ්රිත කිකියා කරයි. 

කාන්තාරලෝ රරදි විවීම , න්  රගතීම ලැිල කිකියාල ිලරත රලති. රමම කරුණු රකටිරයන් ලියා 

තිබීම.  

(කුණු 03)  

  

6. i. රන්ඳාය, භුතානය         (කුණු 02) 

 

ii.   1. ලැලිතා විටත ඳැතිරුණු භූමිය 

 2. මිලිමීටර 250ට අඩු ලේාල 

 3. අක ක ලා්පීකරයයක් ඳැලැතීම. 

 4. අක ක උ්යත්ලයක් ඳැලැතීම. ආදී කරුණු 4ක් වශා    (කුණු 04) 

 

iii. a. 1. රශෝට්  ආශ්රිත කිකියා 

    2. විසිතුරු භ්ාණ්ඩ අරවිය 

    3. ආයුේරේද මධයව්ථාන 

    4. වගචාරක මඟ රඳන්ලන්නන් රව 

    5. රලෂාම 

    6. ලරාය ආශ්රිත කිකියා යනාදි කරුණු රදකක්      (කුණු 02) 

 

b. කරඩ ාන, රතත් බිම්, ඝන ලගුරු, ඒ අතර සුවිරේෂි ඳරිවර ඳීධති රේ. ඳරිවරය තුෂ ාක 

විරේ , උරග, ඳක්ෂි විරේ ශා මත්වය විරේ ආදිරප විවිධත්ලය දක්නට ඇත. රමම කරුණු 

රකටිරයන් විව්තර කිරීම වශා       (කුණු 03)  

   

7. i. රභ්ෞතික ක්ය ශා වගව්කෘතික ක්ය යනු භූමිය මත ිහිටටි ව්ලාභ්ාවික ක්ය රභ්ෞතික 

ක්ය රවත් මිිලවාරේ මැදිශත් වීරමන් ිලේමායය කර ඇති ක්ය වගව්කෘතික ක්ය 

රවත් ශැඳින්රේ.         (කුණු 02) 

 

ii.  a. දිග 12cm =6 km  ඳෂ 8 cm =4 km     (කුණු 02) 

 b. ඳෂාත් දිව්ත්රික්ක රාරීය ය ර් කම් රක ඨාසාව , ග්රාම ිලධාරී රක ඨාසාව නගර වභ්ා සීමා ආදී 

ඳරිඳාන මායිම් රදකක් වම්මත ලේයරයන් ශා  වගරක්ත මගින් ඇ තිබීම.  (කුණු 02) 

 

iii. a. කඳු ලැටි, රක ත්කන්ද, තැිලතා, රනරුල, ිලම්න, කරඳ ලු    (කුණු 02) 

 b .ඉශත එක් ක්යයක් ිහළිබ රකටිරයන් විව්තර කර තිබීම.   (කුණු 03) 
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