
��ධම්ම �ද�ාලය 
9 ෙ���ය - �ද�ාව  

I වන ෙක�ටස 

1. �� හා  අ�� අතරමැ� ල�ණ  ෙපන්ව�  
i බැක්��යා       ii  ඇල්�     iii  ෛවරස ්    iv  ෙ��ෙට�ෙස�වා 
 

2. සංචරණයට පක්ෂම, ක�කා  හා ව�ාජ පාද ෙය�දාගන්ෙන්  
i ඇල්�     ii  බැක්��යා   iii ෙ��ෙට�ෙස�වා   iv ��ර 
 

3. ෛජව ක්�රණෙයන් �පදවා ගන්නා  ෙල�හ ෙදක�  
i  තඹ හා ප්�ෙට��යම්   ii  රන් හා �න්ක්    iii  තඹ හා �ෙර්�යම්                   
iv  ඉහත එකක් වත් ෙන�ෙව් 
 

4. �� ��මට ෙය�දා ගන්නා  බැක්��යා වන්ෙන්  
i  ලැක්ෙට�බැ�ලස,් ස්ෙ�ප්ෙට�ෙක�කස්   
ii ලැක්ෙට�බැ�ලස ් ප්��ෙඩ�ෙම�නාස්   
iii ඇස්ෙට�බැක්ටර් ස්ෙ�ප්ෙට�ෙක�කස ්  
iv ෙමතෙන�ෙක�කස්  ලැක්ෙට�බැ�ලස ්
 

5. �ව වා�ෙව් �ධාන වශෙයන් ඇ� වා�ව වන්ෙන්  
i    ඊෙතන්   ii  ෙමෙත්න්    iii  හ��ජන්   iv  ඔක්�ජන් 
 

6. �ෂ හරණය කරන ලද �ලකය ��ශක්�කරණ එන්නතක් ෙලස භා�තා කරන්ෙන්  
i    ෙප��ෙය�   ii  ක්ෂයෙර�ගය  iii  �ටගැස්ම   iv ෙක�ලරාව 
 

7. ස්වසන මාර්ගය හරහා ධාරකයාට ඇ��වන ව��ජනක�න් වන්ෙන්  
i   ෙඩං�, ඒඩ්ස ් ii  �ශ්මා�යාව, අ�හම්  iii  ක්ෂයෙර�ගය,  මැෙල්�යාව                     
iv ක්ෂයෙර�ගය , ෙසම්��ශ�ාව 
 

8. ආෙල�කය ගමන් කල හැ� ප�� සැක�න පාරදෘශ� ෙක�ටස�  
i    ස්වච්ජය හා ශ්ෙව්ත ඝන ස්ථරය    ii  තාරා මණ්ඩලය හා අක්� කාචය        
iii අම්මය රසය හා ස්ෙව්ත ඝන සත්රය  iv  ස්වච්ජය හා අක්� කාචය  
 

9. ආෙල�ක �රණ අක්� කාචෙය් වර්තනෙයන් ප�  
i   අපසා�ව ගමන් කර�   ii  අ�සා�ව ගමන් කර�   iii  සමාන්තරව ගමන් කර�        
iv  ඉහත එකක් වත් ෙන�ෙව්  
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10. වස්�වකට ඇ� �ර �රණය ��ෙම් හැ�යාව හ�න්වන්ෙන්  

 i  ද්�ෙන්�ක දෘෂ්�ය   ii  ද්�මාන දෘෂ්�ය   iii  �මාන දෘෂ්�ය  
iv  ච�ර්මාන දෘෂ්�ය  
 

11. බා�ර කෙන� �ධාන ෙක�ටස් වන්ෙන්  
i   කර්ණ ශංකය, බා�ර �වන නාලය, කන් ෙබරය  
ii  කර්ණ පටහ පටලය, බා�ර �වන නාලය, කන් ෙපත්ත  
iii  කර්ණ අස්�කා , කන් ෙබරය  
iv  අර්ධ ව�ාකාර නාල, කන් ෙපත්ත  
 

12.  කර්ණ අස්�කා ��ෙව�න්  
i   �ඝා�ය, ධරණකය , �ද්ග�කාව    ii  ධරණකය , �ද්ග�කාව, �ඝා�ය 
iii  �ද්ග�කාව, �ඝා�ය, ධරණකය iv  �ද්ග�කාව, ධරණකය, �ඝා�ය 
 

13. සං�ද්ධ �ව� ෙබ�ය හැ� ආකාර ෙදක� 
 i   �ල�ව� හා ��ණ�    ii  �ල�ව� හා සංෙය�ග�    iii  සංෙය�ග හා ��ණ�                      
iv  සමජා�ය හා �ෂම ජා�ය ��ණ�  
 

14. කාබන්, ක්ෙල��න් , කැල්�යම් ෙක�පර් වල සංෙක්ත වන්ෙන් 
 i  C  ,  Cl ,  CA,  CO  ii  Ca,  CL,  C,  Cu  iii  C,  Cl,  Ca,  Cu 
iv  C,   Cl,    Ca,  CO 
 

15.   සම පරමා�ක අ� වන්ෙන්  
i   H2O, HCl, O2  ii  H2O,  F2,  H2SO4  iii  O2,   H2,   F2 
iv  O2,  H2,  Ar 
 

16.   Na  පරමා�ෙව් ෙ��ෙට�න 11 ක්ද ��ෙ��න 12 ක්ද ඇත.  Na �ල�ව� සම්මත 
ආකාරෙයන් �� �ට 
i    23  ii   23  iii    11  iv   12 
         Na  Na   Na    Na 
    11         12          12          11 
 

17.   සමජා�ය ��ණය�  
i    CuSO4 �ාවණය    ii  ෙබ�ර ජලය    iii  �� �යකළ ජලය   iv  අ�ස ්�ම් 
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18. බලය ම�න අන්තර්ජා�ක ඒකකය වන්ෙන්  
i    N  ii  kg  iii  g  iv  Nm-1 

 
19. ෙය�දන බලය අ�ව �ග ෙවනස්වන �න්නක් ඇත්ෙත්  

i  ප� තරා�යට    ii  ��  තාර�යට    iii  ෙතද� �ලාවට                                                          
iv ඉහත එකක් වත් ෙන�ෙව්  
 

20. වර්ගඵලය 6m2  වන පෘෂ්ඨයක් මත �යාකරන අ�ලම්භ බලයක් �සා, 24 Pa  
�ඩනයක් ඇ� වන්ෙන් නම් පෘෂ්ඨය මත ෙය� බලය වන්ෙන්  
i    24 Pa X 6 m2  ii  24 PA       iii  6m2  iv   1     
           6 m2                  24 Pa                  24 Pa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II වන ෙක�ටස 

�ස ්තැන් වලට ��� ���� සපයන්න  

උදා :-  …………………………………….   උදා :-  ……………………………………  
             ……………………………………..       …………………………………. 

……………………………………..       …………………………………. 
……………………………………..       …………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒක ෛස�ක බ� ෛස�ක 

ක්�� ��න් 

�තකර බලපෑම් 

ආර්�ක ��ලාභ හා පර්ෙය්ෂණ 
කට�� සඳහා  

 A  කෘ� කර්මාන්තය 

1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 

B  ෛවද� �ද�ාව 

1. …………………………………….. 
2. ……………………………………… 
3. ………………………………………  

C  කර්මාන්ත 

1. …………………………………….. 
2. ……………………………………… 
3. ………………………………………. 
4. ……………………………………….  

D  ප�සර සංරක්ෂණ කට��  

1. …………………………………… 
2. …………………………………….. 
3. ……………………………………… 
4. …………………………………….. 

………………………………. 

A  �� ��න් ම�න් ෙර�ග 
ඇ���ම  

a  ��සාට ඇ�වන ෙර�ග  

උදා :-i. ……………………………….. 

           ii. ………………………………   

b ……………………………………….. 

උදා :-i. ……………………………….. 

           ii. ……………………………… 

           iii ………………………………   

B  අහාර නරක්�ම 

 

C  …………………………………… 

 

 



2.   ඇස ය� දෘෂ්� සංෙව්දනය ���හණය කරන අවයවය�  

A  එක්තරා �ද්ගලෙය�ට �ර ඇ� වස්�න් පැහැ��ව ෙපෙනන න�ත් ළඟ ��� වස්�න් 
පැහැ��ව ෙන�ෙපෙන්  

i  ඔ�ට ඇ� දෘෂ�් ෙද�ෂය �මක්ද ? 

ii  ඔ�ට ඈත ��� ගසක් ෙපෙනන ආකාරය �රණ සටහන�න් දක්වන්න  

iii ඔ� �වත් පතක් �යවන�ට �වත් පෙත් අ�� වල ���ම්බය ඇ�වන ආකාරය 
�රණ සටහන�න් දක්වන්න  

iv ඔ�ෙග් දෘෂ්� ෙද�ෂයට ��යමක් ෙලස පැළ�ය �� කාච ෙය�දා �වත් පත 
�යවන �ට ���ම්බය සෑෙදන ආකාරය �රණ සටහන�න් දක්වන්න  

 

B  i ඇෙස�  �ද ඇ��මට බලපාන ෙහ�� ෙම�නවාද ? 

    ii ග්�ෙක�මාව ය� �මක්ද ? 

   iii ග්�ෙක�මාව ඇ��මට ෙහ�� ෙම�නවාද ? 

 

C  කන ය� �වණය සංෙව්දනය ���හණය කරන අවයවය�  

i කෙන� පහත ෙක�ටස් වල ���ම හා කෘත�යන්  �යන්න  

a  කර්ණ අස්�කා  

b  කර්ණ පටහ පටලය  

c  �ස්ෙට�ය නාලය  

d කර්ණ ශංකය 

 

 

 

 

 

 

 



3. පදාර්ථය සමන්�ත වන්ෙන් �ල�ව� , සංෙය�ග හා ��ණ ව��  

i �ල�ව� සඳහා සංෙක්ත භා�තෙය්� සැල��මත් �ය �� ක�� 2 �යන්න  

ii  සංෙය�ගයක් ය� �මක්ද  

iii අ�වක්  ය� �මක්ද  

iv පරමා�ක �මාංකය , ස්කන්ධ �මාංකය යන පද ව�න් හ�න්වන ෙද් පහදන්න  

v �ල�ව�යක හා සංෙය�ගයක් අතර ෙවනස් කමක් �යන්න  

vi C, H, O යන �ල�ව� �ලකෙයන් සෑ� ඇ� සංෙය�ග 2ක  නම් හා රසාය�ක 
�� �යන්න  

vii සම ජා�ය ��ණ හා �ෂම ජා�ය ��ණ අතර ෙවනස්කමක් �යන්න  

viii ගැ�ම, වාෂ�්කරණය, භා�ක ආසවනය, �මාල ආසවනය යන �ම භා�තා 
කරන අවසථ්ා ෙම�නවාද ? 

 

4   

A බලයක් ය� ඇ�මක් ෙහ� තල්� ��ම�  

i බලයක් ෙය�ෙමන් වස්�වකට ��කළ හැ� �යාවන් 3ක් �යන්න  

ii බලෙය් උපෙය�� ලක්ෂනය �මක්ද ? 

iii ෙමම අවස්ථා සඳහා බලෙය් ��ක ��පනයන් කරන්න  

a ) 10 N  උ�� �ශාවට  

b ) 5 N නැෙගන�ර �ශාවට  

c ) 7 N  බට�රට  

iv බලය ෛද�ක රා�යක් ෙලස හැ�න්�මට ඔබට ඉ��පත් කල හැ� ෙහ�� 2ක් 
�යන්න 

 

 

 

 

 



B  �ඩනය ය� ඒකක වර්ගපලයක් මත එම වර්ගපලයට අ�ලම්බකව ෙයෙදන බලය� 

i �ඩනය ෙකෙර� බලපාන සාදක �යද ? ඒවා නම් කරන්න  

ii  a ) ඝන පෘෂඨ්යක් මත ඝන �ව�යක් ම�න් ඇ�කරන �ඩනය ෙස�මට 
භා�තා කල හැ� ස�කරණයක් ඉ��පත් කරන්න  

b )  ඝනකාබයක් හැඩ� ෙපට්�ෙය් බර 800 N � .  ෙපට්�ය ෙතත වැ� 
ෙග�ඩක් මත තබා ඇත. ෙපට්�ය ම�න් පෘෂඨ්ය මත ඇ� කරන �ඩනය 200 
Pa  නම් ෙපට්�ෙය් සප්ර්ශ පෘෂ්ඨ වර්ගපලය ෙස�යන්න.  

c ) ෙමවැ� ඝනකාභ හැඩ� ෙපට්�යක ස්පර්ශ පෘෂඨ් වර්ගපලය භාගයකට 
අ� කල �ට (ෙපට්�ෙය් බර 800 N  මෙව් ) �ඩනය ෙස�යන්න.  

d ) එ�ට වැ� මත ඇ�වන සටහෙන� දැ�යහැ� ෙවනස්කමක් ෙව් නම් 
එය සඳහන් කරන්න.  

e ) ඉහත b අවසථ්ාෙව්� ඝනකාභ හැඩ� ෙපට්�ය මත තවත් 400 N බර 
ෙපට්�යක් තැ�ෙව්නම් �ඩනය ෙස�යන්න. වැ� මත දැ�ය හැ� 
��ක්ෂණය �මක්ද ?     

 


