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 පශත ප්රන  වඳශා දී ඇති පිළිතුරු අතරින් ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර තතෝරන් . 

(1) නශ්නෝ මීටර ක් ශ්පස සපාන්ශ්න්, 

I.මීටරශ් න් සීශ් න් ඳංගුවකි.    II. මීටරශ් න් දහශ් න් ඳංගුවකි.  

III. මීටරශ් න් දශ්හන් ඳංගුවකි.    IV. මීටරශ් න් බිලි නශ් න් ඳංගුවකි. 

(2) නශ්නෝ මීටර ා සංඛ්යත්මකමා අග  

I. 10
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 m      II. 10
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 m 

III. 10
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 m      IV. 10
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 m 

(3) ශ්මහි  දක්ශ්වන්ශ්න් නශ්නෝ තක්ෂණශ්ේ පි  ශ්පස සපශ්ාන විදයඥ යි.ඔහුශ්ේ නම 

I.රිචඩ් ශ්ෆේමන්       

II. එරික් ශ්ෙක්සසස 

III. බර්නඩ් ශ්ෆරින්ග     

IV. ශ්රීමත්මක ශ් . සශ්ට  ට් 

(4) නශ්නෝ තක්ෂණ   නු 

I. 1-10 nm දක්ව වූ ඳරිමණශ්ේ ද්රවය ාවිත ාර ිදදු ාරන ්රි වලි කි. 

II. 10-100 nm දක්ව වූ ඳරිමණශ්ේ ද්රවය ාවිත ාර ිදදු ාරන ්රි වලි කි. 

III. 1-100 nm දක්ව වූ ඳරිමණශ්ේ ද්රවය ාවිත ාර ිදදු ාරන ්රි වලි කි.    

IV. 1-1000 nm දක්ව වූ ඳරිමණශ්ේ ද්රවය ාවිත ාර ිදදු ාරන ්රි වලි කි. 

(5) සවාවිා ශ්පෝටස ආචරණ  දකි  හකි නිදසුන් යුගප  වන්ශ්න් 

I.හබරප ඳත්ර  හ ශ්ා ස ඳත්ර     II.ශ්නළුම් ඳත්ර  හ හබරප ඳත්ර  

III. ශ්ාශ්සස ඳත්ර  හ මශ්නස ඳත්ර    IV. හබරප ඳත්ර  හ ශ්රර ඳත්ර  

(6) ශ්රී පංා නශ්නෝ තක්ෂණ ආ තන  පිහිට ඇත්මකශ්ත්මක 

I.සපුගසාන්ද  II.රත්මකමපන  III. ශ්හෝමගම  IV. ඳදුක්ා 

(7) ශ්බ ශ්හෝ නශ්නෝ ද්රවය නිඳදීමම සදහ මලිා ීම ඇි  මපද්රවය නම් 

I.ාබන්   II.ිදලිාන්   III. සසෆර්   IV. ශ්ඳ සඳරස  

(8) ෆූපරීන් අණුවක් පිළිබද සවදය ්රාය  වන්ශ්න් 

I.එ  ස්දීමට ාබන් අණු 60 ඳමණ ද ා වි  යුතු  

II.එහි හ   ෂ ස්රාර නප කි. 

III. එහි හ   ඳඳන්දුවා ආාර ක් දක්වයි.    

IV. ෆූපරීන් අණුවා විෂාම්ා   1 nm ාට ආසන්න අග කි. 

(9) නශ්නෝ තක්ෂණ  ාවිතශ්ේ විදද ා අවසථවක් ශ්න වන්ශ්න් 

I.ශ්රෝගීන්ශ්ේ රුධිරගත සීනි ්රමණ  හ ශ්ා ශ්පසටශ්රෝස ්රමණ  ඳහසුශ්වන් දන ගීමමට හකි ීමම. 

II.නශ්නෝ ඳරිමණශ්ේ ජෛව යුධ අවි නිඳදීමමට හකි ීමම. 

III. උෂණත්මකව  ඳපන  ාප හකි ඉශ්පක්fg%daනිා උඳංග    නිඳදවි  හකි ීමම.    

IV. කුණු දවිලි ශ්තස අංශු ශ්න රැශ්දන ශ්රදිපිළි හ ඇදුම් නිඳදීමම. 

(10) නශ්නෝ තක්ෂණ  ජවදය විදයවට ශ්  දගත්මක අවසථවක් ශ්න වන්ශ්න්  

I.ඒඩ්ස ජවරස  විනය කිරීම තුලින් ඒඩ්ස ශ්රෝගීන්ට ්රි ාර නිඳදීමම. 

II.අසථි හ සනයු ඳටා නවත සාස කිරීශ්ම් ක්රමශ්දද . 

III. ශ්රෝගීන්ශ්ේ රුධිරගත සීනි ්රමණ  හ ශ්ා ශ්පසටශ්රෝස ්රමණ  ඳහසුශ්වන් දන ගීමමට හකි ීමම. 

IV. එන්නත්මක ාටු ාවිතශ් න් ශ්ත රව එන්නත්මක ඖෂධ ශ්ේහගත කිරීම. 
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II ත ොටව- රච ා 

 පශත සියල්ටම පිළිතුරු වපයන් . 

(1) I. නශ්නෝ තක්ණෂ   නු කුමක්ද?        (ප2 ) 

II. වර්ෂ 1959 දී “ඳතුශ්ස තව ශ්බ ශ්හෝ ඉ ා  ඇත” නමින් ්රිදේධ ශ්ේයන ක් ඳවත්මකව නශ්නෝ සංාසඳ  

ශ්ප වට ඉදිරිඳත්මක ාළ විදයඥ  නම් ාරන්න.        (ප1 ) 

III. එහිදී විවිධ ද්රවය තීමශ්ම් ශ්මවපම් ශ්පස ඔහු ඉදිරිඳත්මක ාශ්ළේ ශ්ම නවද?   (ප2 ) 

 IV. අඳට හමුවන සවාවිා නශ්නෝ ඳේධි  2ක් සහ නිදසුන් දක්වන්න.    (ප2 ) 

V. ශ්පෝටස ආවරණශ්ේ මපධර්ම  ශ්  දශ්ගන නිර්මණ  ාර ඇි  නිෂඳදන 3ක් නම් ාරන්න. (ප3 ) 

 

(2) I.ශ්පෝටස ආචරණ   නු කුමක්ද?        (ප2 ) 

II. ශ්පෝටස ආචරණ ට නිදසුන් ශ්පස දක්වි  හකි යා ක් හ සත්මකවශ් ක් ඇසුරින් ඳහත වගුව සම්පූර්ණ 

ාරන්න.           (ප2 ) 

ජීවි  ශ්පෝටස ආචරන  දකි  හකි අව ව  

a.  

b.  

III. ජීීම ජසප ක් තුළ ිදදුවන නශ්නෝ ඳරිමණ ්රි වලි 3ක් සහන් ාරන්න.   (ප3 ) 

IV. එම ්රි වන් සහ විශ්යේෂශ් න් සාසුණු ඉන්ද්රයිා නශ්නෝ තක්ෂණ ට අනුව නම් ාරනුශ්ේ ශ්ාශ්සේද?

            (ප1) 

V. නශ්නෝ ඳරිමණශ්ේදී  ම් ඳදර්ථ ා ශ්වනස වි  හකි ගුණ 2ක් සහන් ාරන්න.  (ප2 ) 

(3) ඳහත වගන්ි  සතය නම් √ පකුණද අසතයනම් X පකුණද වරහන් තුළ ශ්  දන්න.   ( ප2 X 5 ) 

I.රතු රුධිරණුවා විෂාම්ා  නශ්නෝ මීටර් 10000 ඳමණ ශ්ද.       (  ) 

II. නශ්නෝ නිෂඳදන සම්බන්ධව වර්ෂ 2016 දී රිචඩ් ශ්ෆේමන්, ජීන් ෆි ශ්ර් හ බර්නඩ් ශ්ෆරින්ග  න අ  

ශ්න ශ්බස තයග  හිමි ාර ගන්න පදී.          (  ) 

III. නශ්නෝ තක්ෂණශ්ේ ඉදිරි ගමනට ඉශ්පක්ශ්රෝන අන්ීමක්ෂශ්ේ ාවිත  ශ්බශ්හවින් වදගත්මක වි .  (  ) 

IV. ඳරිශ්පෝාන උමං අන්ීමක්ෂ  මගින් නශ්නෝ ඳරිමණශ්ේ ද්රවය දීමම ශ්හෝ නිරීක්ෂණ  ාළ ශ්න හා. (  ) 

V. ඳීම  ෛප  පිරිිදදු ාර ගීමම හ අඳ ෛපශ්ේ ඇි  අඳද්රවය ඉවත්මක කිරීම ස්රි  ාබන් වප වදගත්මක    

ාවිත අවසථවකි.            (  ) 

(4) I. ාබන් මපද්රවයශ්ේ ඳවි න එකිශ්නාට ශ්වනස ආාර අතරින් ්රධන අවසථ 2ක් ඳහත දක්ශ්ද.එම 

   (ප2 ) අවසථ හඳුන ගන්න. 

 

 

II. a)ග්රෆීන්න් වප දකි  හකි විශ්යේෂ පක්ෂණ 2ක් ලි න්න.     (ප1 ) 

    b)බහු සථර ාබන් නශ්නෝ නප ක්  නු කුමක්ද?       (ප1 ) 

III. a)සක්රී  ාබන් වප විශ්යේෂත්මකව  කුමක්ද?       (ප1 ) 

    b)සක්රී  ාබන් නිඳදීමමට ශ්  ද ගත හකි ද්රවය 2ක් නම් ාරන්න.    (ප1 ) 

IV. නශ්නෝ තක්ෂණ  ශ්  ද ගන්න ක්ශ්ෂේත්ර 2ක් සහන් ාර ඒ එක් එක් ක්ශ්ෂේත්ර ට නිදසුන බගින් 

ලි න්න. 

a)           (ප1 ) 

   b) (ප1 ) 

V. a) නශ්නෝ තක්ෂණ  නිස අනගතශ්ේ ඇි  වි  හකි අහිතාර තත්මකව න් දක්වන්න. (ප1 ) 

    b) ඇි  වි  හකි හනිාර බපඳ්ම් අවම කිරීමට නශ්නෝ තක්ෂණ  මගින් ගත හකි ්රි මර්ග ක් ලි  

දක්වන්න.           (ප1) 

a b 


