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st1  Term Test 2022 - August

�ය�ම �ශ්න වලට ���� සපය�න.

1.   ��� ��� කා�ඩයට අය� ෙනාවන ��යා හ�නා ග�න.
 1.අ�බා   2. පැර��ය�  3. ��යා  4. ෙකාෙර�නා ෙෙවරසය

2. පහත දැ�ෙවන ��� අ��� අපෘෂ්ඨවං� කා�ඩයට අය� ෙනාවන ��යා හ�නා ග�න.
 1 සමනලයා  2. ම��වා  3.සැලමැ�ඩ�  4. ම��වා

3. බැ���යා කා�ඩෙ� ���ෙ� ල�ෂණය� ව�ෙ�
 1.�ය�ෙල�ම අ����ය ���ය    2.�ය� ඇ�� ���ෂණය කළ හැක
 3.�ය�ම බැ���යාව� ෙර�ග සාදන බැ���යාව�ය.  4.��සාට �ෙය�ජනව� ෙනාෙව

4. �ෂ්ක කලාපෙ� වැෙවන ශාක ජලය සංර�ෂණය ��ම සඳහා ��ධ අ�ව�තන දර�. ෙමෙස් ජල සංර�ෂණය 
සඳහා වැදග� ෙනාවන ල�ෂණය� ව�ෙ� �ම�ද ?
 1.�ශාල ප� ��ම      2 ඝනක� උ�ච�ම ��ම  
 3.  ප� ෙක� බවට ප�� ��ම     4.  ප� ක� බවට ප�� ��ම

5 අ� ශාකවල වායව �� ද�නට ලැෙ�. ෙමම වා�ව �� ව�� ශාක වලට ලැෙබන �ෙය�ජනය ව�ෙ�.
 1 වා�ෙග�ලෙ� ඔ��ජ� වා�ව ලබාගැ�ම
 2 පෙස� ජලය සහ ඛ�ජ ලවණ අවෙශ�ෂණය කරගැ�ම.
 3 වා� ෙග��ය ජල වාෂ්ප උරාගැ�ම.
 4 ආහාර සං�ත ��ම

6. ය� �ව�යකට තාපය සැප�ෙ�� එය වා�ව� බවට ප�වන උෂ්ණ�වය හ��ව�ෙ� එ� තාපාංකය ෙලස�. 
    සාමාන� වා�ෙග�ල �ඩනය යටෙ�  ���� ජලෙ� තාපාංකය ව�ෙ�,

o  o 0 o 1 120 C  2 115 C  3 110 C  4 100 C
6 ���� ෙල�හයක ඝන�වය ��බඳව �වර� ���ර �ම�ද?
 1. සෑම �ට ම ඉහළ අගය� ග�    2. ෙබාෙහ� �ට පහළ අගය� ග�
 3. �ශ්�ත අගය� ග�     4. �ය�ම ෙල�හ වල ඝන�වය සමාන ෙ�

7  පටල ක�පනය ම�� ශ�දය උපදවන සං�ත භා�ඩ පමණ� අඩං� ���ර �ම�ද?
 1.රබාන, ත�මැ�ටම, ෙබරය, ද�ල  2. ෙබරය, රබාන, බටනලාව, උඩැ��ය
 3. වය�නය, �තාරය, ෙස�සෙෆ�නය, රබාන 4. බටනලාව, ෙබරය, නාගසලං, �ටාරය

8 ෙබාෙහ� ෙර�ගාබාධ සඳහා ��කාර �මය� ෙලස ෙලස සං�ත ���සාව භා�තා ෙකෙ�. සං�ත ���සාව ම�� 
��කාර ෙනාකරන ෙර�ග කා�ඩය �ම�ද?
 1.හෘදයාබාධ  2.අස්� ���  3.ස්නා� ෙර�ග  4.මාන�ක අව�ඩනය

9 ���වකට ��ධ ම�ට�ව�� ජලය �රවා ත�� ��ම ම�� ��ධ සංඛ�ාත ව�� �� ශ�ද �පදවා ගත හැක. ෙ� 
ආකාරයට සංඛ�ාතය වැ� ශ�දය� �පදවා ගැ�ම සඳහා �� කළ ��ෙ� �ම�ද?
 1���වට වැ��ර ජලය �ර�ම    2���වට අ�ෙව� ජලය �ර�ම
 3���වට ත�� ත�� ��ම    4���වට ෙස�� ත�� ��ම

10. සම��ක ෙ�හය� ෙප�වන �� කා�ඩය �ම�ද?  
 1ආ�ෙප�ඩා කා�ඩය 2 ෙමා�ස්කා කා�ඩය 3 �ඩා�යා කා�ඩය 4 බැ���යා කා�ඩය

(1)

8 ෙ�්�ය �ද�ාව



11 12  සහ 13  සඳහා ���� සැප�ය ��ෙ� පහත �පසටහන මත�.

    11 ඉහත �ප සටහෙ� �ෙබන සං�ත භා�ඩ  
 1.ත�� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය� සහ පටල ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය�
 2.පටල ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය� සහ වා� කද� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය�
 3.වා� කද� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය� සහ ත�� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය�
 4.ඉහත ��ව� ෙනාෙව
12 ඉහත A ෙලස හ��වන සං�ත භා�ඩෙ� �පදෙවන ශ�දෙ�  �� රතාවය වැ� ��� කරගැ�ම සඳහා කළ ��ෙ�.
 1. ත�� වල �ග වැ� ��ම ය     2.ත��ව �ග අ� ��මය   
 3.ඝනක� ත�� ක�පනය කර�මය    4.ත�� ��� ��ම ය

13  B සං�ත භා�ඩෙය� ගැ�� හඬ� ලබා ගැ�ම සඳහා කළ ��ෙ�
 1�� පටල භා�තා ��මය    2ඝනක� පටල ස�ත �ශාල ෙබර වාදනය ��මය
 3�� පටල ස�ත �ඩා ෙබර වාදනය ��මය  4ෙබර පටල ත�� ඇද වාදනය ��මය

14  ��� ර ���ෙ� � �යාකා��වය �සා අතැ� ආහාර පැ�ෙ� � �යාව�යකට ල� ෙ� ෙමම පැ�ෙ� � �යාව�ය 
�ස්තර කර�ෙන◌් පහත දැ�ෙවන �මන වග��ය ම�� ද?
 1. �ෙ ර��� බ�ල ආහාර මත ���ර  ���ෙ� �� යාකා��වය ම��
 2. �� බ�ල ආහාර මත ���ර ���ෙ� �� යාකා��වය ම��
 3. ��ඩ බ�ල ආහාර මත ��ර ���ෙ� �� යාකා��වය ම��
 4. �ය�ම ආහාර ව�ග මත ��වන ���ර �� �� යාව�ය �සා

15.ෙ��මය පාදය� දැ�ය හැ� �� කා�ඩය ව�ෙ�
 1 ෙමා�ස්කා  2 ආ� රෙප�ඩා  3 උභය ���     4 �ඩා�යා

16 ඇතැ� ශාක �ගත කඳ� �ළ ආහාර ගබඩා ��ම �� කර�. ආහාර ගබඩා කරන �ගත කඳ� පමණ� අඩං� 
ෙත�ර�න.
1 කහ අ�තාප�, ඉ��, මඤ්ෙඤා�කා   2 කහ, අ�තාප�, බතල, ඉ��
3 කහ අ�තාප�, බතල, මඤ්ෙඤා�කා   4 ඉ��, අ�තාප�, ෙකෙස�, කහ

17  �ඩා බලය� ෙය� �ට �� � යාම හ��ව�ෙ�,
 1දෘඩතාව ෙලසය 2 භං�රතාව ෙලසය 3 ස�නායකතාවය ෙලසය 4 ත� යතාව ෙලසය

18. ���ය ස�නයනය කරන ෙල�හය �ම�ද?
 1ජලය   2 රස�ය   3 ෙපා� ෙත�   4 ��� ජලය

19. ර� ��ත අඩං� ඔරෙල�� තැ�ය� මත තැ� රට �� �ර� �ෙ� ��ත ඉහලට ගම� කර�ෙ�,
 1රට�� �ෙ� අං� ස�ත�ක �සාය   2පදා�ථෙ� අස�ත�ක ස්වභාවය �සාය
 3��ත වල ස�ත�ක ස්වභාවය �සාය   4��තවල අස�ත�ක ස්වභාවය �සාය

20 ��� ෙවරළ ���ෂණයක ෙය�ණා �� යා ��� ��සකට පහත ල�ෂණ දරන ��ය� හ��ය. ශ�රෙ� කැ��ය� 
කාබෙ�� කවචය �� ආවරණය � ���, මෘ� ෙ�හය� ඇ� ෙමම ��යාට ෙ��මය පාදය� ද ���. ��ය ා ��නට 
හ�� ෙමම ��යා �ය හැ�ෙ�,
 1 මැ�ෙය�  2ෙද�ය� ෙබ�ෙල�  3ඉස්ෙස�  4ක��ෙව�
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Vidyarathna University College - Horana 2022 - I

�ය�ම �ශ්න ෙම�ම ���� සපය�න ෙවන� ෙකාල වල �යන ���� වලට ල�� ෙද� ෙනාලැෙබ.

1 �ය� ඇසට ෙනාෙපෙනන න�� අ���ෂ ��� පැහැ��ව හ�නා ගත හැ� ��� ��� ��� ෙලස 
හ��ව� ලැෙ�. �ශාල ��ධ�වය� ඇ� සෑම තැනම පැ��� ��� ��� ��� ��සාට �තකර ෙම�ම 
අ�තකර බලපෑ� ද ඇ� කර� ලබ�. 
 1. ඔබ ද�නා ��� ��� ෙදෙදෙන� සඳහා උදාහරණ �ය�න.

 2. ��� ��� ඇ� කරන �තකර ��ඵල ෙදක� �ය�න.

 3. ��� ��� ඇ� කරන අ�තකර ��ඵල ෙදක� �ය�න.

 4. ��� �� �ද�ාවට අදාළ පහත වචන වල ෙ��� �ය�න.

  පැ�ම

  ��භවනය

  �� �ම

 5.��  ස�ත ජලයට  �ස්� ��රය එක� කර �ක ෙ�ලාව� තැ� �ට ඔබට ලැෙබන ���ෂණ ෙදක�  
    සඳහ� කර�න.

2.   ��ධ ෛජ�ය �යා සඳහා �ෙශ්ෂෙය� හැඩගැ�� ව�හය� ව�� ශාකය� සම��ත ෙ�.
       1. ශාකවල ��වන �භාසංස්ෙ�ෂණය සඳහා �ෙශ්ෙෂ�ම හැඩගැ�� ව�හය� ව�ෙ� ශාක ප�ය�. ද��ය 
 ශාක ප�යක �ප සටහන� ඇඳ එ� ෙකාටස් න� කර�න.

         

�ද�ාව II ප�ය

(3)



        2. �ස්තැ� �රව�න.
            1. ප� ශාක කඳට ස� � ඇ� ආකාරය….,..................................... ෙලස හ��ව�.

 2. උ� ���….,................................................කඳ� වලට �ද�� ෙ�.

 3. පෙතා� ශාකෙ� ප� ක� බවට �කරණය �ම…………………………අවමකර ගැ�මට ද�වන  
 අ�ව�තනය�.

 4.කර�ංචා, ෙබ� හා ෙද� වැ� ශාක �චාරණය සඳහා ෙබාෙහ� �ට…………. උපෙය�� කර ග�.

      3ඇතැ� ශාක වල ඇ�ෙ� �ගත කඳ� ය �ගත කඳ� ම�� ශාකයකට ලැෙබන �ෙය�ජන ෙදක�  
         �ය�න 

 ශාක ප�ය� ම�� �� කරන ��ක කෘත�ය සඳහ� කර�න
 
 ඉහත ඔබ සඳහ� කළ කෘත�යට අමතරව ශාක ප�ය� ම�� ��කරන තව� කෘත�ය�  හතර�  
 �ය�න 

3 1.  අං� සැක� ඇ� ආකාරය අ�ව පදා�ථය ඝන �ව සහ වා� ෙලස අවස්ථා �න� ෙලස හ�නාගත හැක. ඝන �ව සහ 
වා� අවස්ථා වල පව�න පදා�ථය එ� අ� සැක� ඇ� ආකාරය පැහැ�� ��ම සඳහා ඝන �ව සහ වා� සඳහා ෙව� ෙව� �ප 
සටහ� ඇද පැහැ�� කර�න.

 2. ඝන පදා�ථෙ� අස�ත�ක බව පැහැ�� ��ම සඳහා ඔබට �� කළ හැ� සරල ප��ෂණය� �ප 
   සටහන� ද ස�තව ෙක�ෙය� �ස්තර කර�න. 
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        2. �ස්තැ� �රව�න.
            1. ප� ශාක කඳට ස� � ඇ� ආකාරය….,..................................... ෙලස හ��ව�.

 2. උ� ���….,................................................කඳ� වලට �ද�� ෙ�.

 3. පෙතා� ශාකෙ� ප� ක� බවට �කරණය �ම…………………………අවමකර ගැ�මට ද�වන  
 අ�ව�තනය�.

 4.කර�ංචා, ෙබ� හා ෙද� වැ� ශාක �චාරණය සඳහා ෙබාෙහ� �ට…………. උපෙය�� කර ග�.

      3ඇතැ� ශාක වල ඇ�ෙ� �ගත කඳ� ය �ගත කඳ� ම�� ශාකයකට ලැෙබන �ෙය�ජන ෙදක�  
         �ය�න 

 ශාක ප�ය� ම�� �� කරන ��ක කෘත�ය සඳහ� කර�න
 
 ඉහත ඔබ සඳහ� කළ කෘත�යට අමතරව ශාක ප�ය� ම�� ��කරන තව� කෘත�ය�  හතර�  
 �ය�න 

3 1.  අං� සැක� ඇ� ආකාරය අ�ව පදා�ථය ඝන �ව සහ වා� ෙලස අවස්ථා �න� ෙලස හ�නාගත 
හැක. ඝන �ව සහ වා� අවස්ථා වල පව�න පදා�ථය එ� අ� සැක� ඇ� ආකාරය පැහැ�� ��ම සඳහා ඝන �ව 
සහ වා� සඳහා ෙව� ෙව� �ප සටහ� ඇද පැහැ�� කර�න.

 2. ඝන පදා�ථෙ� අස�ත�ක බව පැහැ�� ��ම සඳහා ඔබට �� කළ හැ� සරල ප��ෂණය� �ප 
   සටහන� ද ස�තව ෙක�ෙය� �ස්තර කර�න. 
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 3. පහත �ප සටහෙන� දැ�ෙව�ෙ� අ�ස ් වල �වාංකය සඳහා ��කරන �� යාගාර ප��ෂණය�  
      සඳහා සකස ්කළ ඇට�ම�. ෙම� ෙකාටස ්හ�නාෙගන ඒවා න� කර�න.

 

 4. ඝන පදා�ථය සහ වා� පදා�ථ ව��  ෙව�ව හ�නා ගත හැ� ල�ෂණය �ම�ද ? 

4. 1. ��ධ වස්��වල ��වන ක�පන ෙහ්�ෙව� ආකාර ශ�දය� ඇ�ෙ�. ෙ� අ�ව ත�� ක�පනය  
        ��ෙම�, පටල ක�පනය ��ෙම� ෙම�ම වා� කඳ� ක�පනය ��ෙම� ශ�ද උපදවන වන  
        සං�ත භා�ඩ ��සා ��� �පදවා ඇත.  පහත සං�ත භා�ඩ සඳහා උදාහරණ ෙදක බැ�� �ය�න.

   ත�� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩ

   පටල ක�පනය වන සං�ත භා�ඩ

   වා� කඳ� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩ 

 2. ත�� ක�පනය වන සං�ත භා�ඩය ව�� ඉහළ සංඛ�ාත ව�� එන� උ�ච ස්වර ව�� �� ශ�ද 
     ලබා ගැ�ම සඳහා �� කළ හැ� ෙවනස්ක� �න� �ය�න. 

 

3.සං�ත ���සාව ය� සං�තය ඇ�ෙර� ��ධ ෙර�ගාබාධ �ව කර ගැ�ම සඳහා ෙයාදා ග�නා ��කාර 
�මය�. සං�ත ���සාව ම�� �ව කල හැ� ෙර�ග �න� සඳහ� කර�න. 
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5. ස�� ��ක වශෙය� පෘෂ්ඨවං�� සහ අපෘෂ්ඨවං�� වශෙය� කා�ඩ ෙදකකට ෙව�කර අධ�යනය 
කර� ලැෙ�.

 1.පෘෂ්ඨවං�� සහ අපෘෂ්ඨවං�� ෙලස ��� කා�ඩ ෙලස ව��කරණය කර� ලබ�ෙ� �මන 
    පදනම� මතද? 

 2.පෘෂ්ඨවං� කා�ඩ පහ න� කර ඒ සඳහා උදාහරණ එක බැ�� �ය�න.
  පෘෂ්ඨවං� කා�ඩය    උදාහරණ

  1

  2

  3

  4

  5

 3. පහත දැ�ෙවන අපෘෂ්ඨවං�� අය� වන කා�ඩ හ�නාෙගන කා�ඩවලට අදාල ��ක ල�ෂණය�  
    බැ�� �ය�න.

 කා�ඩය    කා�ඩය   කා�ඩය

 ��ක ල�ෂණ    ��ක ල�ෂණ   ��ක ල�ෂණ

1 ආ�ෙප�ඩා කා�ඩයට අය� �යාසර කරන සෙත� න� කර�න.

                        2. දංශක ෙක�ෂ්ඨ ද�නට ලැෙබන කා�ඩයට අය� ��ෙය� න� කර�න.

                        3. වැ�ම ස�ව �ෙශ්ෂ සංඛ�ාව� හ� ව�ෙ� �මන අපෘෂ්ඨවං� කා�ඩෙ� ද?


