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01) විහලශ්ේ උපන ත පිළිබඳ පන ලතික විවිධ් මතලළද අතරින් මුල්ම විදයළත්මකමා ලළදය 

 1. වහලයං සිද්ධ් ලළදය 2. ශ්න්බියුළ ලළදය 

 3. මශළ පිපිරීශ්ේ ලළදය 4. ශ්ාොවහශ්මොශ්වොයික් ලළදය 

02) පන ෘථිවිය මධ්යශ්ේ තිූ  විවිධ් ම්රලය කිනශ්කා අතර ්රති්රියළ ාර විවිධ් ලළයුලර්ග ශට ගෆණුනි. පන ෘථිවිශ්ේ මුල්ම  

      ලළයුශ්ගෝශ්ේ අඩංගු ශ්කොලක ලළයු ලර්ගය ලන්ශ්න්, 

 1. ඔක්සිජන් 2. ාළබන්ඩශ්යෝක්වයිඩ්  

 3. ශ්මශ්ත්මකන් 4. ශයිඩ්රජන් වල්සයිඩ් 

03) වහලයං සිද්ධි ජකක ලළදය වතය ශ්කොලක බල තශවුරු වශ්ේ ුමමක විදයඥයයළශ්  පන රීක්යය නිවළද  

 1. වහටෆන්ලි මිර් 2. ලුවී පන ළවහචර් 

 3. චළලිවහ ඩළවින් 4. ශෆල් ශ්ඩ්න් 

04) A ආරේභා බහුසවලිා ජීවීන් ශ්ව නිඩළරියළලන් ඇතෆේ ඇශ්කලිඩළලන් ශළ මුල්ම ආශ්රෝශ්පන ෝඩළලන්  

      වෆශ්ක්. 

 B  සජල පන රියළමශ්ේදී පන ක්ෂීන් ශළ ක්ෂීරපන ළයින් උභය ජීවීන් ශ්ගන් වේභලය ව බල විහලළව ශ්ාශ්ර් 

 C ්රභළවංවංවහශ්ල්ශී ඇල්ගී ක්රමිාල ශ්ලකවහවීශ්මන් ළාශ්ෝාය නිර්මළයය විය 

           ඉශත ්රාළ අතරින් වතය ලන්ශ්න් 

 1. A පන මණි 2. Bපන මණි 

 3. Aශළ B පන මණි 4. A ශළ C පන මණි 

05) නූතක මළකලයළශ්  ආරේභය සිදුවී ගතවී ඇති ලර් ගයක 

 1. ලවර මිලියක 3.5 ක් පන මය 2. ලවර මිලියක 12 ක් පන මය 

 3. ලවර මිලියක 5 ක් පන මය 4. ලවර මිලියක 1 ක් පන මය 

06) ජීලමළක ශ්පන ොසියාට උදළශරයයින 

 1. මෆමත්මක 2. ඩයිකශ්වෝර් 

 3. බත්මකකූරළ 4. අහලයළ 

07) පන රියළමිා ්රියළලලිශ්ේදී ාලින් පන ෆලති ජීවි විශ්ේයිනන් කල ජීවී විශ්ේ ඇතිවීම ශඳ්රන්ලන්ශ්න් 

 1. සජලවිවිධ්ත්මකලය 2. විශ්ේ ්රළප්තිතිය 

 3. පන රියළමය 4. ජීලමළක ශ්පන ොසි 

08) ආරේභා වර ජීවීන්ශ්  සිට ලර්තමළක වංකීර්ය ජීවීන් දක්ලළ ක්රමිාල විාළකය ශෆඳින්විය ශෆක්ශ්ක් 

 1. සජලවිවිධ්ත්මකලය 2. විශ්ේ ්රළප්තිතිය 

 3. ජීලශ්ේ වේභලය 4. පන රියළමය 

09) පන රියළමිා ්රියළලලිය පිළිබඳල වේපූර්ය ශ්පන ොසිමය වළක්ෂි වහිත ජීවියුම ශ්ව වෆාන්ශ්න් 

 1. අහලයළ 2. බත්මකකූරළ 

 3. ළේපු ශ්බල්ළ 4.සිළාෆන්ත්මක 
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10) මළකල පන ර්යළමය පිළිබඳල ශ්රී ංාළශ්ේ දක්කට ෆශ්බක වළක්ෂි ඇති ්රශ්ද්යක් ශ්කොලන්ශ්න් 

 1. ඉබ්බන් ාටුල 2. බට ශ්දොඹ ශ්ක 

 3. රළලයළ ඇල් 4. තඹගමුල ශ්බොක්ා 

 

II පත්රයාව 

 01)  මීට ලවර බිලියක 4.5 ාට ශ්පන ර පන ෘථිවිශ්ේ වේභලය සිදුව බල වෆශ්ක්  

 i. පන ෘථිවිශ්ේ වේභලය පිළිබඳල ඉදිරිපන ත්මකව නූතක ලළදශ්ේ කම ුමමක්ද  ( 2) 

 ii. කම ලළදයට අනුල අපන ශ්  ශ්වෞරග්රශ ම්ඩඩය පිහිි  චක්රළලළටශ්ේ කම ුමමක්ද  ( 2) 

 iii. පන ෘථිවි ග්රශයළශ්  වේභලය පිළිබඳ ඔබ ඉශත කේ ාෂ මතය වරල වඳශන් ාරන්ක. ( 3)  

  iv. පන ෘථිවිශ්ේ වළගර නිර්මළයය ව ආාළරය විවහතර ාරන්ක (  3) 

02) පන ෘථිවිය මත ජීලශ්ේ වේභලය පිළිබඳ විවිධ් මත ලළද ඇත.  

 i. ඒ පිළිබඳල ඇති මතලළද 4ක් කේ ාරන්ක ( 4) 

 ii. පන ෘථිවිය මත ජීලශ්ේ වේභලය පිළිබඳ දෆකට පිළිගන්කළ ලළදය ඒ අතරින් ුමමක්ද  ( 2) 

 iii. ජීලය වදීමට අලය අමු්රලය ලෆසි ජශ්ේ දියවී වළගරයට කාතු විය. වළගරලට පන ෆමිණි ශ්මම මිරයය  

                 ශඳුන්ලක කම ුමමක්ද  ( 2) 

 iv. මුල්ම ජීවී සව ශඳුන්ලක කම ුමමක්ද  ( 2) 

03) පන ෘථිලශ්ය මත බිහිව මුල්ම ජීවීන් ාළයක් වමඟ ශ්ලකවහ වී වංකීර්ය බලට පන ත්මකවී ඇත. 

 i. පන රියළමය වරල ශඳුන්ලන්ක ( 3) 

 ii. පන රියළමය පිළිබඳල නිගමකලට පන ෆමිණීශ්ේදී වාළ බක වළක්ෂි 3ක් ලියන්ක (  3) 

 iii. කම වළක්ෂි අතරින් ලෆදගත්මකම වළක්ෂි ෆශ්බන්ශ්න් ුමමක් මගින්ද  ( 2) 

 iv. යේ ආාළරයාට වංරක්යය ව ජීවීයුමශ්  ශ්ද්ශ ශ්ාොටවහ ඔවුන්ශ්  පන ළ වුමණු ආදිය ශ්පන ොදුශ්ේ ශඳන්ලක   

                 කම ුමමක්ද  ( 2) 

04) පන රියළමිා ්රියළලලිශ්ේදී ාලින් පන ෆලති ජීවී විශ්ේයිනන් කල ජීවී විශ්ේ ඇතිවීමද සිදුවිය ශෆිනය. 

i. පන රියළමලළදශ්ේ පියළ ශ්ව වෆෂශ්ාන්ශ්න් ාවුද  ( 2) 

ii. ජීල මළක ශ්පන ොසි යනු ශ්මොකලළදෆයි ශඳුන්ලන්ක ( 3) 

iii. ජීල මළක ශ්පන ොසි වඳශළ උදළශරය 3ක් ලියන්ක ( 3) 

iv. පන ෘථිවිශ්යන් තුරන්ල ගිය කමුත්මක ශ්පන ොසි ශ්වොයළශ්ගක ඇති ජීවීන් වඳශළ උදළශරය 2ින ලියන්ක ( 2) 


