
පළාත් අධ්යාපදෙපාපාතමේප්තුව ෙ-ෙඋවරුමැාෙපළාේ 

අ සාදෙ ාරෙපරීක්ෂණයෙ-ෙ2019 

විායා ෙ-ෙ7ෙපරේණිය යෙෙ 

පිළිවරුෙපත්රයෙ 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙI ප ොටස 

 
1) 1 

2) 3 

3) 2 

4) 2 

5) 2 

6) 3 

7) 1 

8) 3 

9) 3 

10) 1 

11) 1 

12) 1 

13) 3 

14) 1 

15) 2 

16) 3 

17) 2 

18) 1 

19) 2 

20) 3 

 

II ප ොටස 
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i.   

ii.  

iii.  

iv. X 

v.  

vi.  

vii.  

viii.  

ix.  

x.  

xi.  

xii. X 

 

 

02)  

i. ජලීය 

ii. ක ොඳුඇට කෙෂ 

iii. කේාන්තරණය 

iv. කෙනශලු 

v. අලකෝණය 

vi. වන්නයනය 

vii. සුෂඟ 

viii. ජාන විද්යාත්ම  

ix. ලායු හුලමාරුල 

x. ව්ථිති 

xi. උඩුකුරු 

xii. ජීල ක්රියාල  

 

 

03) A. I. a. ලැඩි ම උණ්ත්ලය 

b. මධ්යව්යි 

c. අඩු ම උණ්ත්ලය  (කුණු 03) 

II.  ලු ෙෘ්ඨ විකිරණ තාෙය අලකෝණය  රි. (කුණු 02) 

III. උණ්ත්ලය අඩු කිරීමට / තාෙ විකිරණ අඩු කිරීමට  (කුණු 01) 

 

B.  

I. A ජ මට්ටම ඉශෂ යි. 

B මට්ටම ෙශෂ බසී. (කුණු 02) 
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II. ද්රල ්රවාරණය (කුණු 02) 

III. මධ්යවාර උ්ණත්ලමාන (කුණු 02) 

 

04)  A. I.  a. දුර  

   b. විව්යාෙනය                                                                                                                   (කුණු 02) 

 II.  a. දිාල කලනව් කිරීම 

      b. ච ත කේගය අඩු කිරීම. 

      c. නි්ච ලව්තුලක් චනය කිරීම. (කුණු 03) 

 

B.  

I. සර්යයා (කුණු 01)  

II. රවායනි  ක්තිය  තාෙ ක්තිය (කුණු 02)                                                                                                                         

III. නැලත නැලත භාවිතයට ගත ශැකි ක්ති ්රභල (කුණු 02) 

IV. ෙරිවර දූණයක් කනොවීම. (කුණු 02) 

 

05) A. I. මැටි,කරොන් මඩ,ලැ  (කුණු 01)  

II. ( a ) ජ ලශනය දුර්ල ය. ( b) ොාංශු ලාතය දුර්ල ය. (කුණු 02)                                                                                                                         

III.  ාබනි  ද්රලය ය. (කුණු 01) 

 

  

B.  

I. a ප්ාව්ටික්     b කෙො තින්/රවදිය/ඊයම් ලැනි කේ (කුණු 01)  

II.a ආම්   වීම.        (කුණු 01) 

   b ෙව ආම්   වීම.  (කුණු 01)                                                                                                                         

III. a ගල්ලැටි බැඳීම./ෙසු ලැසුන් කිරීම ලැනි පිළිතුරක් (කුණු 02) 

     b 1. සුෂඟ 

        2. ලර්ාල(ජය) 

        3. වතුන් (කුණු 02) 

06)  I. a - මශාඅන්ත්රය 

          b - ආමාය 

          c - කෙනශැල් 

          d - ලකුගඩුල (කුණු 04) 

II. A   –  ඔක්සිජන් 

     B  –  ක්තිය (කුණු 02) 
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III. ආ්ලාවය (කුණු 01) 

B.  

I. a  මූ ෙේධ්තිය    

   b ්ර ා ෙේධ්තිය (කුණු 02) 

 

II. a  සවම    

    b ප්කෝයම (කුණු 02) 

  

III. ශරිතල තිබීම. 

     සව බිත්තිය (කුණු 01)  


