
 

(පාඩමට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිම කරමු.) 

 

 

පැවරැම :- අදාළ පාඩම ක්රයවා මමම පරශ්නවලට පිළිතුරැ විද්යාව සටහන් මපාමේ ලියා මෙමාපිය 
අේසන ෙ මයාෙන්න. 

 

05 ඒකකය 

ඝර්ෂණය 

01. ඝර්ෂණ බලය යනු කුමක්ෙැයි හඳුන්වන්න. 

02. ඝර්ෂණ බලය ඒවා ක්රියාකරන අවස්ථා අනුව ආකාර තුනකට වර්ගකර ලියන්න. 

03. ස්ිතික ඝර්ෂණය මලස හැඳින්මවන්මන් කුමක්ෙ? 

04. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යනු කුමක්ෙ? 

05. ගතික ඝර්ෂණ බලය යනු කුමක්ෙ?  

06. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය මකමරහි බලපාන සාධක මමානවාෙ? 

07. ඝර්ෂණය මකමරහි බලමනාපාන සාධක මමානවාෙ?  

08. ඝර්ෂණ බලමයන් ඇති පරමයෝජන ලියන්න. 

09. පරාමයෝගික ජීවිතමේදී ඝර්ෂණය අඩුකර ගැනීමම් අවශ්යතාවය කුමක්ෙ? 

10. ඝර්ෂණය අඩුකරගන්නා කිම මමානවාෙ? 

 

 

  



(පාඩමට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිම කරමු.) 

 

06 ඒකකය 

ශාක හා සත්තත්තව සසලවල වුහය හා කෘත්ය 

01. සසලවාෙය ඉදිරිපේ ක්රරීමට දායක වූ විද්යාඥයින් නම් කරන්න. 

02. සසලවාෙමයන් ක්රයමවන පරධාන කරැණු 3 ලියන්න. 

03. සසලය හඳුන්වන්න. 

04. ඒක සසලික ජීවීන් බහු සසලික ජීවීන් අර්ථ ෙක්වන්න. 

05. ෙර්ිය ශ්ාක සසලය ඇඳ ඉන්රයිකා නම් කරන්න. 

06. ෙර්ිය සේේව සසලය ඇඳ ඉන්රයිකා නම් කරන්න. 

07. සේේව සසලය හා ශ්ාක සසලය අතර ඇති මවනස්කම් වගුගත කරන්න. 

08. සසල ඉන්රයිකා පිළිබඳ මකටි සටහන් ලියන්න. 

09. සසල විභාජනය හඳුවන්න. 

10. සසල විභාජනමේ පරධාන කිම 2 ලියන්න. 

11. අනූනන විභාජනය හඳුන්වන්න. 

12. අනූනන විභාජනය වැෙගේවන අවස්ථා මමානවාෙ? 

13. ඌනන විභාජනය යනු හඳුන්වන්න. 

14. ඌනන විභාජනමේ වැෙගේකම ලියන්න. 

  



(පාඩමට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිම කරමු.) 

 

07 ඒකකය 

මූලද්රවය හා සංයයෝග ප්රමාණනය  

01. සාමේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය හඳුන්වන්න. 

02. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය යනු කුමක්ෙ? 

03. ආනුභවික සූතර යනු කුමක්ෙැයි හඳුන්වන්න. 

04. පහත සංමයෝගවල සූතර ස්කන්ධ ගණනය කරන්න. 

NaCl - මසෝඩියම් ක්මලෝරයිඩ්, CaCO3 - කැල්සියම් කාබමන්ට්, MgO - මැග්නනීියම් 

ඔක්සයිඩ් 

05. N2 , O2 , C6H12O6 , NH3 , H2SO4 වල සාමේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ ගණනය කර ලියන්න. 

06. ඇවගඩ්මරෝ නියතය හඳුන්වන්න. 

07. මවුලය අර්ථ ෙක්වන්න. 

08. මවුලික ස්කන්ධය යනු කුමක්ෙ? 

ඒකක ලියන්න. 

09. NaCl , NH4Cl , H2S , CuSO4 , CaCO3 වල මවුලික ස්කන්ධ මසායන්න. 

  



(පාඩමට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිම කරමු.) 

 

08 ඒකකය 

ජීවීන්යේ ලාක්ෂණික 

01. ජීවීන් හා අජීවීන් අතර ෙැක්රය හැක්ර ලක්ෂණ වගුගත කරන්න. 

02. පටකයක් යනු කුමක්ෙ? හඳුන්වන්න. 

03. ස්වයංමපෝෂී මපෝෂණය හඳුන්වන්න. 

04. ඔවුන් කාණ්ඩ 2 කට වර්ග කර ලියන්න. 

05. පරභාසංස්මල්සෂණය හඳුන්වන්න. 

06. පරභාසංස්මල්සෂණ ක්රියාවලිය සඳහන් සමීකරණය ලියන්න. 

07. සසලීය ශ්වසනය හඳුන්වන්න. 

08. උද්දදීපයතාවය යනු හඳුන්වන්න. 

09. සමාමයෝජනය හඳුන්වන්න. 

10. බහිසරාවය පැහැදිලි කරන්න. 

11. පරජනනය හඳුන්වන්න. 

12. වර්ධනය හා විකසනමේ පරධාන පියවර 3 ලියන්න. 

13. වර්ධනය හා චලනය අතර මවනස්කම් ලියන්න. 

14. සුලභව ෙැක්රය හැක්ර ශ්ාක හා සේේව සවරස් මරෝග මමානවාෙ? 

 


