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1-ක ොටස 

(1) ආශාර වඳශා ජීවීන් අතර පන ලතික විවිධ් දිාලන්ට ශ්යොමු වූ වම්බන්ධ්තd  නිරපන ණය ාරක වටශන් 

කුමක කමකින් ශන්ඳුන්ලය s ද@ 

1. ආශාර ජා 2. ප්රශ්ශේිකාාල 3. ශ්මනුපන ත 4. ආශාර දාමය 

(2) ශ්ම් අතරින් ආශාර දාමශ්ේ ඉශිකන්ම සිටික ජීවියd ාව්ද@ 

1. තණශ්ාොෂ 2. ගලයා 3. ශ්පන ොල්කිච්චා 4. දෂඹුලා 

(3) වත්ලයන් ශ්ශො වත්ත්ල ද්රලය පන මණක් ආශාරයට ගන්කා වතුන් ශඳුන්ලක කාමය, 

1. ඒා භක්ා 2. වර්ල භක්ා 3. ාා භක්ා 4. මාාං භක්ා 

(4) ආශාර දාමයා නි්පන ාදායා අයත් ලන්ශ්න්, 

1. පන ෂමුලක පුරුා 2. ශ්දලක පුරුා 3. ශ්තලක පුරුා 4. සිව්ලක පුරුා 

(5) ාා ආශාර නි්පන ාදකශ්ේ දී භාවිත ශ්කොාරන්ශ්න්, 

1. ඔක්සිජන් 2. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 3. ජය 4. සූර්ය ක්තිය 

(6) ආශාර ජායා ලැදගත්ාම, 

1. පන රිවරශ්ේ තුිකතතාල රැා ගැනීම 2. ආශාර ලර්ග ශඳුකා ගැනීම 

3. වතුන් වාංඛ්යාල දැක්වීම 4. ප්රභාවාංවශ්්ල්ණයට අලය වාධ්ා දැක ගැනීම 
 

(7) ාාය    තණශ්ාොෂශ්පන ත්තා    ාටුව්වා    
ඉශත ආශාර දාමශ්ේ හිවත්ැකට අදා නිලැරදිම ප්රාාය ශ්තෝරන්ක. 

1. අනිලාර්යශ්යන් ම ාා භක්ාශ්යකි. 2. අනිලාර්යශ්යන් ම මාාං භක්ාශ්යකි. 

3. අනිලාර්යශ්යන් ම වර්ල භක්ාශ්යකි. 4. ඉශත කිසිලක් නිලැරදි ශ්කොශ්ව්. 

(8) ාා තු ආශාර නිපන දවීශ්ම් ාs%යාලිකය ශඳුන්ලක කම කුමක් ද@ 
1. ප්රභාවාංව්ශ්ල්ණය 2. ව්ලවකය 3. ඔක්සිජන් නිපන දවීම 4. ආශාර ජීර්ණය 

(9) නිලැරදි ආශාර දාමය ශ්තෝරන්ක' 

1. ගැරඬියා          ශ්ගම්බා        තණශ්ාොෂ ශ්පන ත්තා        තණශ්ාොෂ 

2. දෂඹුලා        ශ්පන ොල්කිච්චා          බෂා 

3. තණශ්ාොෂ         ාටුව්වා         ගැරඬියා 

4. ශ්ේර        ාාය        දෂඹුලා        ඇටිකුකුෂා 

(10) ාා ශ්ශෝ ාා ශ්ාොටව් පන මණක් ආශරයට ගන්කා වතුන් ශඳුන්ලක කම කුමක් ද@  

1. ාා භක්ා 2. මාාං භක්ා 3. වර්ල භක්ා  4. ජීවී භක්ා 

(11) වතුන් අතරින් මාාං භක්ාශ්යකු ශ්කොලන්ශ්න්,   

1. ාටුව්වා 2. ගැරඬියා 3. ශ්ාොටියා 4. වමකයා 

 

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 

6 fY%aKsh wdydr yd ne÷Kq wka;¾ l%shd tallh - 10  
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(12) පන ශත වතුන් අතරින් ආශර දාමයා ඉශෂම පුරුා විය ශ්කොශැක්ශ්ක්,  

1. තණශ්ාොෂශ්පන ත්තා 2. ාටුව්වා 3. ගැරඬියා 4. ශ්ගම්බා 

(13) පන ශත ලාාය අතුශ්රන් අවතය ලාාය ශ්තෝරන්ක. 

1. ාා භක්ායින් තණශ්ාොෂ ආශාරයට ශ්කොගනී. 

2. ආශාර දාමයක් ආරම්භ ලන්ශ්න් ාායකිනි. 

3. ාාල අඩාංගු සූර්ය ක්තිය ාා භක්ායින් වතු ය. 

4. මාාං භක්ායින් ාා භක්ායින්ල ආශාරයට ගනී. 

(14) වර්ල භක්ා යක පන දශ්ය A ශ්ත්රුම, 

1. මාාං පන මණක් ආශාරයට ගැනීමයි. 2. ාා පන මණක් ආශාරයට ගැනීමයි. 

3. ාා ශා මාාං ශ්දලර්ගයම ගැනීමයි. 4. ජීවියාල වම්පූර්ණශ්යන් ම ආශාරයට ගැනීමයි. 

(15) අශ්ේ නිලව තුෂ ලාවය ාරක මාාං භක්ාශ්යකි.  

1. කිඹුල් හූකා 2. ාැරශ්පන ොත්තා 3. කුහුඹුලා 4. ශ්ාොව්ඇටමීයා 

(16) ශ්ගොදුර යනු"  

1. ාායකි 2. ාා භක්ාශ්යකි 3. වතුශ්රකි 4. ආශාරයකි 

(17) ලව ශ්බශ්ශත් ගවා තණශ්ාොෂ මැරීශ්මන් අපන ට ැශ්බක ලාසිය ලන්ශ්න්, 

1. ජීලත්වීශ්ම් ආයු ලැඩිවීම 2. එළිශ්පන ශ්ශික වීශ්මන් තාලාාිකා ාභයක් ැබීම. 

3. අපන ශ්ේ මිතුරු ජීවීන් මියයාම. 4. පන ෂා ලර්ග පන රිවරශ්ේ ලැඩිවීම. 

(18) පන ෂතුරු ආදී ාා සිටුවීශ්මන් ලඩාත්ම සිදු ලන්ශ්න්, 

1. පන ෂතුරු මැව්වන් ලැඩි ශ්ව්. 2. ාා භක්ායින් ශ්ගලත්ත පන ැමිශ්ේ. 

3. පන රිවර මිතුශ්රකු බලට පන ත් ශ්ව්. 4. ව්ලවක ලායුල අඩු ශ්ව්. 

(19) මිනිවා වර්ල භක්ාශ්යකු ශ්ව වැශ්ාන්ශ්න්, 

1. විවිධ් ලර්ගශ්ේ දත් තිශ්බක නිවා ය. 2. ලලාශ්ගක ාක නිවා ය. 

3. බත් ආශාරයට ගන්කා නිවා ය. 4. උයාශ්ගක ාක නිවා ය. 

(20) සියලුම ජීවීන්ට ආශාර අලයය ලන්ශ්න්,  

1.වාංචරකය වඳශා ය. 2. විවිධ් ාාර්යයන් වඳශා ක්තිය අලය බැවිනි. 

3. ලර්ධ්කය වඳශා ය. 4. ව්ලවකය වඳශා ය. 
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2 fldgi 

01. A 

  

        

       

       

          

          

          

       

1-           fuys we;s ksIaamdol cSúhd fjs'  

2- Yla;sh u.ska wdydr ilialr .ekSu Ydl             i;= úfYaI ld¾hhls' 

 3-fuu wdydr cd,fha             udxY NlaIl cSùka .Kk ls' 

 4-fuys we;s msául=Kd g               iSksuh wdydrhla ,nd foa'  

 5-.erçhd wdydr cd,fha             u mqrefla olajd we;'                     

        B hd lrkak'  
        A      B     

 i¾j NlaIlfhls 

 n<,a mjq,g wh;a udxY NlaIlfhls 

 ó meKs  

 .jhd 

 lgqiaid mdg fjkia lrkafka 

02. 

1-wdydr cd, yd wdydr odu oelaúh yels wdldr 2la ,shkak' 

2-tys by,skau isáh hq;= cSúfhl= kï lrkak' 

3-Ydl NlaIlfhl= oelaúh h=;= mqrel olajkak' 

4-f.ïndg f.doqre jk Ydl NlaIlhska fofofkl= kï lrkak' 

5-tu Ydl NlaIlhska wdydrhg .kakd iajhxfmdAISka fofofkl= kï lrkak' 

6-iEu cSúfhl=u wmf.a cSú;hg jeo.;a jk nj meyeos,s fõ'i¾mhska úkdY lsrSfuka mrsirg isoq jk 

ydks 2la ,shkak' 

7-f.dõ;efkaoS f.ïnd "i¾mhd "ljqvd "l+rd wmg lrk Wojsjla ,shkak' 

 

03. 1-i;=ka tla wdydrhla u; hefmkjdg jvd wdydr j¾. rdYshla u; hefma' th Tjqkaf.a meje;aug  

        n,mdkafka flfiAo@ 

2-tla wdydrhla u; hefmk oekg j|ùfï ;¾ckhg Ndckh ù we;s i;ajfhl= kï lrkak' 

3-i;=ka Ydl NlaIl ùfï jeo.;alu l=ulao@ 

4-ñksid õiska isoq lrk mrsir ydksh wdydr cd, ì£hdug fya;= fjs'WodyrK folla ,shkak' 

uE Ydlh 

|<Uqjd 
.srjd 

.erçhd 

lgqiaid 

msául=Kd 

l==y=Uqjd 

ljqvd 

o mK /l .ekSugh 

o Ydl wdydrhls 

o n,a,d 

o fld<osúhd 

o Ydl NlaIlfhls 


