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1.  (A) 

i. සිව් පහර එන්ිමක පහරවල් හතරේ දී කපාට පිහිටන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න. 

 

 

ii. දෙපහර එන්ිමකට ස්දන්හක ද ොෙන්දන් දකදස් ෙ? 

...................................................................................................................................................... 

 

iii. ඩීසල් එන්ිමක ජීවලන පද්ධතිදේ සහ දපට්රල් එන්ිමක ජීවලන පද්ධතිදේ ඇති ප්රධොන දවනස්කමක් 

සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

iv. සිසින පද්ධති ට ද ොෙොගනු ලබන සිසිලන කොරක ට තිබි  යුතු ප්රධොන ලක්ෂණ 2ක් සඳහන් කරන්න. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(B) 

i. Black tea සහ Green tea නිශ්පොෙනදේ ප්රධොන දවනස කුමක්ෙ? 

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

ii.  ගම්මිරිස් සැකසීදම්ම දී උණුජල ප්රතිකොරදේ වැෙගත්කම කුමක්ෙ? 

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

(C) 

i. මල් සැකසීදම්මදි පහත ද්රවය ද ොෙො ගන්දන් කුමක් සඳහොෙ? 

සැලිසිලික් අම්මල  .......................................................................................................................... 

සිල්ව තද ෝ සල් ද ්ට්..................................................................................................................... 

දබන්සයිල් ඇඩිනීන්....................................................................................................................... 

ii. ගුණොත්මක දරෝස මලක තිබි  යුතු ලක්ෂණ 4ක් නම්ම කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

iii. ගුණොත්මක දරෝස ප්රචොරණ ට ද ොෙො ගන්නො ක්රම ක් නම්ම කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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(D).  

i. ජල ප්රභව ක ද්රොවිත ඔක්සිජන් (DO)  අඩු වීමට බලපොන දහ්තූන් තුනක් සඳහන් කරන්න. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

ii. ජලදේ ස්ි ර කඨිනත්ව  ඉවත් කිරීමට ගත හැකි ක්රි ොමොර්ග ක් සඳහන් කරන්න. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

2. (A). 

i. ෙැව වල ඝණත්ව  දවනස ්වීමට එහි පවතින වොහිනි බලපොනු ලබන අතර එවැනි තවත් සොධක දෙකක් නම්ම 

කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ii. ෙැව ක පවතින විරූපන ප්රභලතොව   නුදවන් හඳුන්වන්දන් කුමක්ෙ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

iii. ලංකොදව් ප්රධොන වශද න් භොවිතො වන  ොන්ික ෙැව පෙම්ම කිරීම්ම ක්රම  කුමක්ෙ? 

............................................................................................................................................................ 

 

iv. ෙැව පෙම්ම කිරීදම්මදී ඇති වි  හැකි විකෘති ආකොර දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

(B).  

i. සංඛ්යොංක හො ප්රතිසම මල්ිමීටර වල දවනස්කමක් සඳහන් කරන්න.                      

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ii.  ම්ම සැපයුම්ම දවෝල්ී තොව ක් මඟින් දවනත් දවෝල්ී තොව ක් ලබො ගැනීමට ද ොෙොගත හැකි උපක්රම 

දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

iii. පහත පරිපථ  දවෝල්ී තො ගොමක පරිපථ ක් දලස භොවිතො කිරීමට පහත උපකරණ සම්මබන්ධ කරන 

ආකොර  ඇඳ ෙක්වන්න. 

iv.  
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(C). පහත ප්රකොශ සතය නම්ම √ ද වැදි නම් × ලකුණ ද රයාදන්න. 

i. ෙම්මවැල් බිම්ම මැනීදම්මදී දර්ඛි  ිනුම්ම පමණක් ලබො ගත්ත ෙ, තල දම්මස බිම්ම මැනීදම්මදී 
දර්ඛී  ිනුම්ම දමන්ම දකෝණි  ිනුම්ම ෙ ලබො ගනී. 

(      ) 

ii. ප්රිස්ම මොලිමොව, තිද ෝද ොලයිට්ටුව, පූර්ණමොන  ආදී උපකරණ මඟින් බිම්ම මැනීදම්මදී 
දර්ඛී  ිනුම්ම වලට අමතරව දකෝණික ිනුම්ම ෙ ලබො ගනී. 

(      ) 

iii. ප්රිස්ම මොලිමොව, තිද ෝද ොලයිට්ටුව ආදී උපකරණ මඟින් බිම්ම මැනීදම්මදී දර්ඛී  ිනුම්ම 
ලබො ගැනීමට EDM උපකරණ  භොවිතො කරයි. 

(      ) 

iv. පූර්ණමොන  මඟින් බිම්ම මැනීදම්මදි අෙොල දකෝණික ිනුම්ම සහ දර්ඛී  ිනුම්ම 
ස්ව ංක්රී ව එම උපකරණ  මඟින්ම ලබොගනී. 

(      ) 

v. EDM උපකරණ  සහ තිද ෝද ොලයිට්ටුව  න උපකරණ දෙදකහිම මූලධර්ම න් 
එකතුදවන් පූර්ණමොන  නිර්මොණ  දකොට ඇත. 

(      ) 

vi. පූර්ණමොන  මඟින් බිම්ම මැනීදම්මදි දර්ඛී  ිනුම්ම ලබො ගැනීම සඳහො ිනුම්ම පි  භොවිතො 
කරනු ලබයි. 

(      ) 

vii. ප්රිස්ම මොලිමොව මඟින් බිම්ම මැනීදම්මදි ප්රිස්ම මොලිමොව භොවිතො කරනුදේ මැනුම්ම දර්ඛ්ො 
වල දිගංශ  දසො ො ගැනීමට . 

(      ) 

viii. වර්තමොනදේ බිම්ම සැලසුම්ම නිර්මොණ ට බහුලව භොවිතො කරනු ලබන්දන් 
පූර්ණමොන යි.  

(      ) 

ix. GPS මඟින් නිරදේක්ෂ පිහිීම ලබො ගැනීදම්මදි අවම වශද න් චන්ිකො හතරක් මඟින් 
සංඥො ලැබි  යුතු  

(      ) 

 

3.  

(A).  

i. ලංකොදව් කෘෂි පොරිසරික කලොප වර්ීකරණ ට ෙො ක වු ප්රධොන සොධක නම්ම කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ii.  සරල වර්ෂොමොන ක වොසි සහ අවොසි 01 බැගින් සඳහන් කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

iii. සත්ව පොලන  ආශ්රිත  ජජව පද්ධති සඳහො කොලගුණික අනොවැකිවල වැෙගත්කම්ම දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

(B). 

i. පොංශු ඛ්නිජ විශ්කම්මභ  අනුව කොණ්  3කි. එම කොණ්  තුන සහ ඒවොදේ විශ්කම්මභ න් දවන දවනම 

සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ii. වැල් අධික පසක ඇති වි  හැකි ප්රධොන කෘෂිකොර්ික ගැටළු 2ක් සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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iii. පදසහි හඳුනොගත හැකි කලිල ආකොර නම්ම කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

    (C). 

i. භූගත ජල  පුනරොදරෝපණ දියුණු කිරීමට ගත හැකි ක්රි ොමොර්ග 2ක් සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ii. ජල සංචක ක්  නු කුමක්ෙැයි පැහැදිලි කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

     (D). 

i. පහත සඳහන් ජල ප්රභව න් විසිතුරු මත්සය වගොවට භොවිතො කිරීදම්මදී ඇති වි  හැකි ගැටළු එක බැගින් සඳහන් 

කරන්න. 

a. ගංගො - ................................................................................................................................................. 

b. වැව් -  .................................................................................................................................................. 

c. ළං    -................................................................................................................................................... 

d. නළ ජල - ........................................................................................................................................... 

 

ii. ආහොරම  මත්සය වගොව සිදු කරනු ලබන ප්රධොනම වුහ තුනක් නම්ම කරන්න. 

................................................................................................................................................................... 

4.  

(A). ජජව ඉන්ධන, දලෝක බලශක්ති අර්ුෙ ට විසඳුමක් දලස සැලදක්. 

i. “බලශක්ති අර්ුෙ ” යන්රනන් අදහස් රකරරන්රන් කුමක්ද? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

ii. පරිසර සංරක්ෂණ  හො බලශක්ති අර්ුෙ ට විසඳුමක් දලස ජජව ඉන්ධන භොවිතදේ ප්රධොන වොසි  

සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................ 

       (B). 

i. වෘත්ී  දසෞඛ්ය  හො ආරක්ෂොව  න විෂ  ක්දෂ්ත්ර ට අනුව “ආපෙොවක්”  නු කුමක්ෙ ? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  

ii. පහත සඳහන් ද්රවය වුහොත්මක ද්රවය ක් දලස ද ොෙො ගැනීදම්මදී ව ො වැෙගත් වන ලක්ෂණ  බැගින් 

ලි න්න. 

වුහොත්මක ද්රවය  වැෙගත් දභෞතික ලක්ෂණ 

(a) G.I පයිේප  .............................................................. 

(b) දකොන්ක්රීට්  .............................................................. 

 

     (C ).  සොර්ථක වයවසො කද කු වීම සඳහො පුද්ගල නිපුණතො වැෙගත් දව්.  

i. වයවසො කද කුදේ වැෙගත් පුද්ගල   නිපුණතො දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න. 

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

………………………………………………………………………………………………........... 
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ii. ප්රොථික බිම්ම සැකසීදම්ම ප්රධොන අරමුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

iii. වොණිජ දභෝග නිශ්පොෙනදේ දී භොවිතො වන දගොවිපළ වුහ දෙකක් නම්ම කරන්න. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

   (D).  ම්ම භූි ප්රදද්ශ ක ෙෘෂයමොන ලක්ෂණ නවිකරණ  කරන ඕනෑම ක්රි ොකොරකමක් භූි අලංකරණ  දලස 

හැඳින්දව්. 

i. භූි අලංකරණදේදී පහත සඳහන් එක් එක් දමවලදමහි ප්රධොන භොවිත  ලැයිස්තුගත කරන්න. 

             දමවලම  භූි අලංකරණදේ දී ප්රධොන භොවිත  

           (a) රසකටියරය         …………………………………………………………........... 

           (b) ෙම්මවැල් කි ත         ................................................................................................... 

                  (c) අත් මුල්ුව         ................................................................................................... 

 

ii. පහත සඳහන් ශොඛ්වල ප්රචොරණ  සඳහො ද ෝගය ප්රචොරක වුහ  බැගින් නම්ම කරන්න. 

ශොක විදශ්ෂ   ප්රචොරක වුහ  

(a) ඩ්රසීනො                   .......................................................................................................................... 

(b) පොම්ම (Palm)          .......................................................................................................................... 

(E). නරක් වූ ආහොර පරිදභෝජන  කිරීම මනුෂය ොට බරපතල දසෞඛ්ය ගැටළු ඇති කරයි. 

i.  ආහොර නරක් වීම සිදු කරන දභෞතික සොධක දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ii.  ස්ව ංඔක්සිකරණ   නු කුමක්ෙ? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

iii.  ස්වයංඔක්ිකරණය වැලැක්ීමට රයාදා ගන්නා ක්රමයක් නම් කරන්න. 

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

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

(F). දරොයිලර් කුකුළු මස් නිශ්පොෙන  දකි කොල ක් තුළ දී ඉහළ ප්රතිලොභ අත්කර දෙයි. 

i. දවදළඳදපොදළහි සුලභව ෙක්නට ලැදබන විවිධොංීකරණ  කරන ලෙ කුකුළු මස් නිෂ්පොෙන දෙකක් නම්ම 

කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ii. කුකුළන් ඝොතන  කිරීමට පැ  24 කට දපර සතුන්ට ආහොර දීම නැවැත්වීමට දහත්ු දෙකක් සඳහන් කරන්න. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

iii. නැවුම්ම දහොඳ ගුණත්වද න් යුතු කුකුළු මස් වල ඇති ෙෘෂයමොන ලක්ෂණ දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

*** 
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1.  

A. බිංදු ජල සම්මපොෙන පද්ධති ක් න ත්තු කළ යුතු ආකොර  පැහැදිලි කරන්න. 

B. දභෝග සඳහො කොබනික දපොදහොර ද දීදම්ම වොසි විස්තර කරන්න. 

C. ශ්රී ලංකොදව් වර්තමොනදේ පවතින බලශක්ති අරුෙද න් ිදීමට ඔබ ද ෝජනො කරන ක්රමදව්ෙ විස්තර 

කරන්න. 

2.  

A. ද්වි දරෝෙ ට්රැක්ටර් වල බල සම්මදේෂණ පද්ධතිදේ ක්රි ොකොරිත්ව  විස්තර කරන්න. 

B. සදමෝච්ච දර්ඛ්ො වල ලක්ෂණ විස්තර කරන්න. 

C. නව ආහොර ක් නිපෙවීදම්ම ක්රි ොවලිදේ අන්තර්ගත ප්රධොන පි වර විස්තර කරන්න. 

3.  

A. ෙැව පරිරක්ෂක වර්ග වල වොසි හො අවොසි සංසන්ෙන  කරන්න. 

B. ජජවී  අපජල  පිරි ම්ම ක්රි ොවලි  විස්තර කරන්න. 

C. සත්ව පොලන ක්දෂ්ත්රදේ කොර ක්ෂමතොව වැඩි කිරීම සඳහො නූතන තොක්ෂණ ද දුම්ම භොවිතො කර ඇති 

ආකොර  පැහැදිලි කරන්න.  

4.  

A. දිසිදි දපොල් නිශ්පොෙන ක්රි ොවලි  පහැදිලි කරන්න. 

B. තවොන් න ත්තු කිරීදම්ම විවිධ ක්රි ොවලි පැහැදිලි කරන්න. 

C.  න්දත්රෝපකරණ වල භොවිතො වන ස්දන්හක දතල් වල ලක්ෂණ හො කොර  න් විස්තර කරන්න. 

5.  

A. වෘත්ී  ආරක්ෂොව හො දසෘඛ්ය ට අෙොල 1942 අංක 45 ෙරණ කර්මොන්ත ආඥො පණතින් ආවරණ  වන මූලික 

කරුණු විස්තර කරන්න. 

B. ස්ව ංක්රී  කිරි දෙවීදම්ම  න්ත්ර ක ප්රධොන දකොටස් සහ ඒවොදේ කොර   පැහැදිලි කරන්න. 

C. පහත කැපුම්ම මල් වර්ග වල ගුණොත්මක අස්වැන්නක් ලබො ගැනීමට අෙොල අස්වැන්න දනලීදම්ම සුදුසු 

අවස්ථොවන් සහ දනලි  යුතු ආකොර විස්තර කරන්න 

  a- ඇන්තූරි ම්ම 

  b- උ වැඩි ො 

  c- දරෝස 

  d- ජර්දබරො 

6.  

A. පොලන පද්ධති ක සංදව්ෙක හො ඔෙ නවල කොර  භොර  විස්තර කරන්න.  

 

B.  ආහොර ක ජල සක්රි තොව අඩු කිරීම මඟින් ආහොර පරිරක්ෂණ  සඳහො භොවිත කරන ක්රම පැහැදිලි 

කරන්න. 

 

 

 

 

 දකුණු පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තුදේන්තුව 
தென் மாகாண கல்வி திணணக்களம் 

Southern Provincial Department of Education 

 

 

 
අධ්යයන පපොදු සහතික පත්ර (උසස් පපළ)- පෙවන වොර විභොගය 2021 

கல்விப் தபாதுச ்சான்றிெழ் (மமம்பட்ட நிணல) - மூன்றாம் பருவெ் மெர்வு 2021 

General  Certificate  of  Education  (Adv.Level)  - 3rd Term  Test  2021 

 

 

 
 

 

  



8 | අ නි ක්  පි ටු ව  බ ල න්න  
 

C. පහත ෙැක්දවනුදේ ෙම්මවැල් බිම්ම මැනිදම්ම ක්රමද න් සකස් කළ බිම්ම සැලැසම්කි. 

 

40cm 

 

 

 

 30cm 30cm 

 

  

 40cm 

 

 

 

i. ඉ දම්ම වර්ගඵල  දහක්ට ොර් වලින් ගණන  කරන්න. 

ii. ඉහත ඉ ම වටො කම්මබි දපොටවල් හකරකින් යුත් කම්මබි වැටක් සකස් කිරීමට බලොදපොදරොත්තු දව් 

නම්ම අවශය වන මුළු කම්මබි ප්රමොණදේ දිග මීටර වලින් ගණන  කරන්න. 

iii. ඉහත භූි  වටො 2m පරතර ක් සහිතවකම්මබි කණු සිටවීමට අවශය නම්ම සමස්ත ඉ ම වටො සිටුවීමට 

අවශය වන කම්මබි කණු සංඛ්යොව ගණන  කරන්න.  

 

*** 

 

 

 

පරිමොණ  1:200 

 


