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ඵසනහහිය ඳශහත් ධයහඳන පදඳහතමතප්තුව 

Department of Education - Western Province 

ඳශමු හය ආගයීභ -  2018 

 First Term Evaluation - 2018 
 පරේණිය ඹ                    ෂයඹඹ                                                   ඳරඹ                     කහරඹ 

  Grade                  Subject                                                   Paper                      Time   

 

ළරකිඹ යුවයි :- 

    සිඹලු භ ප්රලසනර  පිළිවරු ඳඹතුන.  

 ංක 1 සි  40 පතක් ප්රලසනර ී  ආි   පිළිවරු තිනතු ිවළයි  පව  ාහත් ගළරපඳන පිළිවරු පත යතුන. 

   ඔඵ  ළඳපඹන පිළිවරු ඳරපේ  කක් කක් ප්රලසනඹ  දහශ ක තිනතු ඔඵ පත යහගත් පිළිවය  දහශ කඹ වශ  

( x) රකුණ පඹොදතුන. 

 

(01) සකතුධඹ නු භහන පේවපේ  ඩුභ ප්රි ලතඹක් ාංු  න මර්රය තුපතු  

        1. O ඹ.                            2. C ඹ.                        3. H ඹ.                           4. N ඹ. 
 
(02) ඳවත පිළිවරු තිනතු දදශික යහශි යුගරඹ පත යතුන. 
        1. දුය  ෂයසථහඳනඹ.                                                2. ෂයසථහඳනඹ  ප්රපගගඹ.   

        3. ප්රපගගඹ  පගගඹ.                                              4. පගගඹ  ත්යණඹ. 

 
(03) ඳයභහණු පිළිඵ නයසිකක අක ි ඹ ප්රථභපඹතු දි ිනඳත් කශ ෂයදයහඥඹහ තුපතු  
        1. J.J. පතෝතු ඹ.         2. නීල්ස පඵ තම ඹ.        3. තමනසට් යදෂඩ් ඹ.       4. පතපරස ඹ. 
 
(04) ලහකර ාංු  පනොන සීිව තමගඹ තුපතු  
        1. රළක්ප  ස ඹ.              2. ඳ ක්ප  ස ඹ.           3. සුපර ස  ඹ.                4. ලූලපක ස ඹ.  
 
(05) ‘ත්යණඹ’ භළනීභ වහ බහෂයතන ්භත ඒකකඹ තුපතු  
        1. m2s2   ඹ.                      2. ms-2  ඹ.                   3. ms-1  ඹ.                      4. ms ඹ.  
 
(06) ඳවත මර්රය තිනතු භබඹ ු ී  ඔක්යිාඹක් හදනුපේ  කයක් ද  
        1. P                                 2.  Mg                         3.  Al                              4. Si 

 
(07) ෂය මිතු   ‘C’  හී ඌනතහ රක්ණඹක් තුපතු  

        1. යහත්රී තුධතහ පග.                                           2. ෂයදුරුභස දුතමරවීභ පග.  

        3. සථි ෂයක ි වීභ පග.                                          4. භ ෂයඹළීභ පග.  

 
(08) කක්තයහ හවනඹක් 600 m ක් දුය ෂයනහඩි 2 කිතු ඹයි න් කහි භධයඹක පගගඹ තුපතු. 
        1.  5 ms-1 කි.                   2. 10  ms-1 කි.             3.  30 ms-1 කි.                4.  50 ms-1 කි.  

 
(09) ඹනීකයණ ලක්ි ඹ භළනීප් ඒකකඹ තුපතු   
        1.  kJmol-1 ඹ.                  2.  molkJ-1 ඹ.              3.  gmol-1 ඹ.                  4.  kJmol ඹ.  
 
(10)  ප්ද ්ර +                                            ලිපිා  +  ජරඹ 

   පභහි හිසතළන  පඹපදන ංඝ කඹ ඳවත පිළිවරු තිනතු කයක්ද  
 1. ආභයිපන  ්ර.           2. ලූරයිපක ජතු.         3. ගළරළක්ප  ස.             4.  ලූලිපය ල්. 

 

(11)    
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ෂයසථහඳනඹ    

කහරඹ    

ී  ආි  චලිත ප්රසථහයඹ ්ඵතුධපඹතු ිවළයි  තුපතු ඳවත කයක් ද  

   1.  P/Q භගිතු සව ගභතු කශ දුය රළපේ.  
   2.  P/Q භගිතු සවපග ප්රපගගඹ රළපේ.     
   3.  P/Q භගිතු සවපග ත්යණඹ රළපේ.        
   4.  P/Q භගිතු සවපග ගභයතහ රළපේ. 
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 (12) ඳයභහණුක රභහංකඹ 13 න මර්රයපේ  දපරක්පර න ෂයනයහඹ තුපතු                            
        1.  2, 3  ඹ.                      2.  2, 3, 8  ඹ.               3.  2, 8, 3  ඹ.                 4.  2, 8, 13  ඹ.  
 
(13) ඳවත වතු දලීඹ දතුද්රියිකහ තිනතු ඳ ර පනොදයන  දතුද්රියිකහ කුභක්ද  
        1. භයි පකොතුඩ්රිඹහ.       2. යයිපඵොප භ.           3. ිනක්තකඹ.                   4. පගොල්ගිපේවඹ.       
 
(14) සවක ාංු  ඳදහතමථ ප්රභහණඹ  දහර සවපග      
        1. සකතුධඹ න් පග.       2. ඳිනභහ න් පග.       3. ඵය න් පග.                4. ඝනත්ඹ න් පග.      
 
(15) කහඵතු හී ඳවත කය සරඳඹ ෂයදුලි පක ර දපරක්පර ා වහ බහෂයත පග ද  
        1. ඟුරු.                          2. ි ඹභතුි .                 3.  මිිවයතු.                     4. සපිකක කහඵතු.   
 
(16) දරඹක් තමධනඹවීභ ඹතුන ිවළයි  වළඳිතුපතුපතු  
        1. දරපේ  වළාඹ පනසවීභක් පර ඹ.           
        2. දරපේ  ෂයඹළි ඵපයහි ළඩිවීභක් පර ඹ. 
        3. දරපේ  ිනක්තකඹ ෂයලහරත්පඹතු ළඩිවීභක් පර ඹ.     
        4. දරපේ  පතත් ඵපයහි ළඩිවීභක් පර ඹ. 
 

(17) 

 

 

 

      

        1. කහරඹ වහ පගගඹ පග.                            2. දුය වහ කහරඹ පග.   
        3. කහරඹ වහ  ප්රපගගඹ පග.                        4. කහරඹ වහ ෂයසථහඳනඹ පග.       
 
(18)  Y න් මර්රයඹක නයිපේ පේ  සරඹ Y(NO3)2  පග.  කපේන්  Y මර්රය වහ ාහත් ගළරපඳතුපතු  
         ඳවත කයක්ද      
         1.  Na ඹ.                       2. Mg  ඹ.                      3. Al  ඹ.                        4.  K  ඹ.      
 
(19)  N   K  Fe ඹන මර්රය ලහක තමධනඹ  ලය පග. මිතු කය මර්රය/  මර්රයඹතු ඌනවීපභතු  
        ඳරර  විනතක්ඹ තත්ත්ඹක් ආි  පග ද       
         1. N ඳභණිය .                   2. K ඳභණිය .                   3. Fe ඳභණිය .                   4.  N  K  Fe වනභ. 
 
(20) ිවග තුපලූ වතුන ිවඹභඹ  නු ඹ් ක්රිඹහක  කපයහි ක්රිඹහත්භකන ප්රි ක්රිඹහ  දහර  
        ක්රිඹහ      
        1. ි ලහපතු භහන ඹ.                                2. ෂයලහරත්පඹතු භහන ඹ. 
        3. ි ලහපතු ර්ඵකඹ.                               4. ෂයලහරත්පඹතු භහනඹ. 
 
 (21) ෂයදයහගහයපේ  ගඵාහ කිරීප් ී  ෂයපලේ අයක්ෂිත රභඹක් බහෂයත පකපයනුපේ  ඳවත කුභන මර්රය 
        වහ ද  
         1. තම                         2. ල්ෂතම                       3. ප ඩිඹ්                   4. ආලුමිිවඹ්  
 
(22) කහපඵ වයිපේට්  පප්ර ටීන න වහ ලිපිා ඹන වන භ පඳොදු  ව ළදගත්කභක් තුපතු  
         1. ලක්ි  ප්රබඹක් පර ක්රිඹහ කිරීභ යි.               2. කතුයිභ පර ක්රිඹහකිරීභ යි. 
         3. පව පභ න පර ක්රිඹහ කිරීභ යි.                     4. ජර ංයක්ෂිත කහතමඹ දටු කිරීභ යි. 
 

(23)  

 

 

 

     

 

         1.  ිවග තු පලූ ඳශමු ිවඹභඹ.                                   2.  ිවග තු පලූ පදන ිවඹභඹ.  
         3.  ිවග තු පලූ පතන ිවඹභඹ.                                4.  ිවග තු පලූ ිවඹභ වනභ.   
 

සිසුපක් ෂයසිතු ඳින රද චලිත ප්රසථහයඹක් රඳපේ  පග. 
ඔහු කභගිතු ‘ිවලසචරතහ’ ිවරඳණඹ කය ආත්න් X  වහ Y වහ  
පඹ ගය යහශි පිළිපලිතු  

රඳපේ  දළක්පන ක්රිඹහකහයකභ භගිතු ඳවත වතු කයක් අදතමලනඹ 
පකපතමද   
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(24) කකභ මර්රයඹක භසථහිවක ්ඵතුධපඹතු තය තුපතු ඳවත කයක් ද  
         1. ඳයභහණුක රභහංකඹ භහන වීභ.                            2. පප්ර ප  න ගණන භහන වීභ. 
         3. සකතුධ රභහංකඹ භහන වීභ.                                4. දපරක්පර න ගණන භහන වීභ. 
 
(25) ණ්වීක්ඹක් ඹ පත් ප්රථභ ය  සිදු ව දර ිවරීක්ණඹ වහ පඹොදහපගන ි බී ආත්පත්  
        1. මී දඹක වයසකාකි.                                             2. ලණු සිෂයඹක පකො කි. 
        3. ලහක ඳරඹක ඹික සිෂයඹකි.                                       4. කියර ආඵඹක පේදඹකි. 
 

(26) මුහුදු  භට් ප් ී  සකතුධඹ වහ ඵය කියන රද සවක් කභ තත්ත්පඹතුභ කඳු මුදුනක  පගන  
       ගිඹ ෂය ී   
        1. කහි සකතුධඹ ඩු පග.                                             2. කහි ඵය ඩු පග. 
        3. කහි සකතුධඹ ළඩි පග.                                            4. කහි ඵය ළඩි පග. 
 

(27)  X න් මර්රයඹක් ඔක්සිජතු භග හදන ඔක්යිාඹ  X2O පග. කපේන් X  හි කහඵපතු පේ   
         සරඹ තුපතු  
         1.  X2CO3  ඹ.               2.  XCO3  ඹ.                3.  X(CO3)2 ඹ.               4.  X3CO2  ඹ.  
 
(28)  ඳළතලි තළික යහශිඹක් පරසිතු පිළිපඹර වී ඳත්නහ දලීඹ දතුද්රියිකහ තුපතු  
         1. භයි පකොතුඩ්රිඹහ යි.                                               2. විනතරඹ යි.   
         3. තුතඃප්රහසමීඹ ජහලිකහ යි.                                   4. පගොල්ගි ංකීතමණඹ යි. 
 
(29)  

 

           

   

        

         1.  P භගිිව.                  2.  Q භගිිව.                   3.  R භගිිව.                   4.  S භගිිව.   

 

(30)  ංයුජතහ ආසුිනතු  ව ඳවත ගතුි  රකහ ඵරතුන.  
          ( a ) ංයුජතහ ඹනු මර්රය ඳයභහණුක ංපඹ ජන ඵරඹ යි. 
          ( b ) ංපඹ ජන ඵරඹ වයිඩ්රජතු ඳයභහණු   හපප්ක් භිවනු රළපේ. 
          ( c ) මර්රය ඳයභහණුක ප්රථභ කචපේ  දපරක්පර න ංයුජතහ දපරක්පර න න් පග.  
        මිතු තය තුපතු     
         1. a වහ b ඳභණිය .           2.  b වහ c ඳභණිය .           3.  a වහ c  ඳභණිය .           4.  a  b  c  වනභ. 
 
(31)  ප්රහසභ ඳ රඹ ්ඵතුධ කරුණු කිහිඳඹක් ඳවත දළක්පග. 
          ( a ) කඹ ත්ත් දරර ඳභණක් ආත. 
          ( b ) කඹ තමධ ඳහයගභය ඳ රඹකි.  
          ( c ) කඹ පඳොසපඳො ලිපිා වහ පප්ර ටීන නලිතු තළනී ආත. 
        මිතු තය තුපතු  
        1. a වහ b ඳභණිය .           2.  a වහ c ඳභණිය .           3.  b වහ c  ඳභණිය .           4.  a  b  c  වනභ. 
 
(32)  ිනහතු සිඹ ිවපේ ළිපතු වය ආී භ  පඵොපරොක්කඹක් බහෂයත කයයි. කඹ බහෂයතපේ  ී  ෂයලහර  
        වඬක් ිවකුත්න තය වය ආී භ ද ඳවසු ෂයඹ. පභඹ  පඹි ඹ වළකි පිළිඹභක් තුපතු   
         1. පඵොපරොක්කඹ ගරහ නළත ෂයකිරීභ යි.  
         2. පඵොපරොක්කපේ  ක්ඹ  පතල් දළමීභ යි. 
         3. පඵොපරොක්කපේ  ආලිඹ  පතල් දළමීභ යි. 
        4. පඵොපරොක්කඹ ති තු කයකළවීභ යි. 

 

(33) ත්ත් දර ධයඹනපේ  ී  පකොුලල් දර හිත කදහක් තළනීප් පිඹය ඳවත දළක්පග. 
         ( a ) සයහගත් පකොුලල් දර ිවඹළි ඹ පිිනසිදු කදහක් භත තළබීභ. 
         ( b ) පඹ ගට් වළතුදක් ළිව පදඹකිතු පකොුලල් දර ිවඹළි ඹක් සයහ ගළනීභ. 
         ( c ) කඹ ණ්වීක්පේ  ඵරඹ ඹ පත් ිවරීක්ණඹ කිරීභ. 
         ( d ) කඹ භත  ජර බංදුක් දභහ හයු බුබුලු පනොයදන පර ළසු් පඳත්තකිතු ළසීභ. 
       දවත ක්රිඹහකහයකප් ිවළයි  නුපිළිපර දළක්පනුපේ  ඳවත කය පිළිවපතම ද  

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

 

ි යස තරඹක ‘F’  ඵරඹක් පඹොදහ ි න සවක් දවළිතු  
පඳපනන අකහයඹ රඳපේ  දළක්පග. සව භත පඹපදන  
ඝතමණ ඵරඹ ිවළයි  දළක්පතුපතු  
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(34) 8 ms-1 ක ප්රපගගඹකිතු ගභතු ගතුනහ 200 kg ක සකතුධඹක් ආි  හවනඹක ගභයතහ නුපේ   

        1.  200 x 8  kgms-1 ඹ.                                     2.  200/ 8   kgms-1  ඹ.    
        3.  8/ 200  kgms-1 ඹ.                                        4.  200 + 8  kgms-1 ඹ.  
 
(35)  ිවයුක්පරයික් ්ර පිළිඵ  ව කරුණු වනක් ඳවත දළක්පග. 
          ( a ) ජීවීතුපලූ ප්රපගණිය ක පතොයවරු ගඵාහ කයයි. 
          ( b ) ජීවීතු  ළශපන සිඹළුභ පය ග ඳය්ඳයහගත කයයි.  
          ( c )  පප්ර ටීන න ංසපල්ණඹ  දහඹක පග.  
        ප්හ තිනතු ිවළයි  තුපතු   
      1. a වහ b ඳභණිය .               2.  b වහ c ඳභණිය .               3.  a වහ c  ඳභණිය .              4.  a, b, c  වනභ. 
 
(36) 25 kg ක සකතුධඹක් හිත ඵළයරඹක් ි යසතරඹක තඵහ ආත. කඹ  350 N ක ඵරඹක් පඹී ප්ී  
       ආි න ත්යණඹ   
      1.  350/ 25  ms-2  කි.                                         2.  25/ 350  ms-2  කි.       
      3.  350 x 25  ms-2  කි                                       4.  25 x 350/ 1000   ms-2  කි.  
 
(37) පප්ර ටීන තු පිළිඵ ඳවත වතු කරුණු තිනතු ිවළයි  පිළිවරු පත යතුන. පප්ර ටීන න ඹනු  
      1. ආභයිපන  ්ර ලිතු තළනුනු යර ණුකි. 
      2. ප්ද ්ර ලිතු තළනුනු යර ණුකි. 
      3. ආභයිපන  ්ර ලිතු තළනුනු ංකීතමණ ණුකි. 
      4. ප්ද ්ර ලිතු තළනුනු ංකීතමණ ණුකි. 
 

(38) ඳහල් මිදුපල් සි  දවශ  ෂයසිකශ ඳතුදුක් ඳවශ  ඒප් ී  පගොානළගිල්රක වශපේ  රැඳිිව. පභභ සිදුවීභ 

        ිවරඳණඹ  ාහත් පඹ ගය ප්රපගග-කහර ප්රසතහයඹ ඳවත කයක්ද  

  

 

  

 

 

                        1.                                       2.                                        3.                                        4.  

 

(39)  ෂයදයහගහයඹක ී  සිසුතු ි පදපනක් මුහුණ ඳෆ නවරු වහ ඒහ  දුතු ප්රථභහධහය ඳවත දළක්පග. (ඒහ දක්හ  

        ආත්පත් පිළිපර  පනොපග.) 

                                  නවය                                                               ප්රථභහධහයඹ 

I. ්ර භගිතු පිළිසසීභ.                    (a) දහර සථහනඹ ආල් ජරපඹතු වළකිතය් සිසිල් කිරීභ. 
II. ක්හය භගිතු පිළිසසීභ.                   (b) ජරපඹතු ප දහ NaHCO3 දසීභ. 

III. ගිතුදය භගිතු පිළිසසීභ.                  (c) ගරහඹන ජරපඹතු පේී භ/ 1% ආසිිකක්්රඹ අපල්ඳ කිරීභ 

        දහර නවය භග ප්රථභහධහය ගළරපඳන ිවළයි  පිළිපර පත යතුන. 

       1.  b  c  a                        2.  c  a  b                          3.  a  b  c                           4.  b  a  c  
 
(40)  ෂයදයහගහයඹ වශ ක්රිඹහකහයක් සිදු කිරීප්ී  ඔපේ ි තු ඹ් භඳකයණඹක් වහිව වහපවොත් ඳශමු කශ යුත්පත්  
       1. ෂයදුවල්ඳි  දළනුත් කිරීභ. 
       2. ෂයනඹ කමිටු දළනුත් කිරීභ. 
       3. භඳකයණඹ ඟහ තළබීභ. 
       4. ෂයදයහ ෂයඹ බහය ු රුයඹහ දළනුත් කිරීභ.   
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