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Grade 12

 පළමුවන ප්රශ්නය ඇතුළුව ප්රශ්න හතරකට )04) පිළිතුරු ලියන්න.
)1)
(I) ප්රශ්්ත ීවවන පිස්රය යු  ුමක්ද?
(II) භ ෞතික පීවන පිස්රය මූලික භකොට්් තුනකි. ඉන් භදක් නම් කරන්න.
(III) ීවවන පිස්රය නිර්කොණකරණභේ දී ්ැලකිලිකත් විය යුතු උපභයෝගීතො ්ොධක භදක්
්ඳහන් කරන්න.
(IV) භප්රෝටීනවනවල ්ුයුතිය ලියන්න.
(V) කහො භපෝෂක හො ්ුද්ර භපෝෂකවලට මකතරව ිනනි්් ිරරුරට මවශය භවනත් හහොර ්ුටටක
භකොනවොද?
(VI) උ් හො බීට් යුෂභේ බහුලව මඩුගු කොභබෝහයිභේටය ුමක්ද?
(VII) ලිපිඩවල ඇති හයිඩ්රජනන් හො ක්ිරජනන්වල මු පොතය ලියන්න.
(VIII) වර්ණවල ගුණොුග භදක් ලියන්න.
(IX) ශ්රී ලුකොභඇ ඇුම්ම් කර්කොන්තය වැදගත් වීකට භහ්තු භදක් ලියන්න.
(X) ඇුම්ම් කර්කොන්තය හශ්රිතව හරම් කර ඇති භවනත් කර්කොන්ත හතර් නම් කරන්න.
)ලුමණු 2 X 10 = 20)
)2)
(I) නිර්කොණකරණභේ මූලික ්ොධක තුන් ලියන්න.
)ලුමණු 03 යි)
(II) භගොඩනැගිලි හභලෝකකරණභේ දී ්ැලකිලිකත් විය යුතු කරුණු තුන් භකටිභයන් පැහැදිළි
කරන්න.
)ලුමණු 03 යි)
(III) නිව්ක මුළුතැන්භගයි ොවිතො කරන උපකරණ භදක් නම් කර නම්කර යය නඩත්තු කරන
හකොරය ලියන්න.
)ලුමණු 05 යි)
(IV) මප ජනලය උත්පොදනය වන මූලොශ්ර නම්කර ඉන් පිස්රයට ිරුවවන හොනිය භකටිභයන් ලියන්න.

)3)
(I) ශ්රි ලුකොභඇ භපෝෂණ ගැටම් ඇති වීකට ප්රධොන භහ්තු තුන් ලියන්න
)ලුමණු 03 යි)
(II) දරුවන්භේ භපෝෂණ කට්ටක නුවොලීක ්ඳහො පෝල් කට්ටභකන් භගන ඇති ක්රියොකොර්ග
භකොනවොද?
)ලුමණු 04 යි)
(III) ්ත්ත්ව භප්රෝටීනවන් මඩුගු හහොර භදක් හො ශොක භප්රෝටීනවන් මඩුගු හහොර භදක් නම් කරන්න.
)ලුමණු 04 යි)
(IV) භප්රෝටීනවන් පිසර්ර්ණය යු  ුමක්දැයි නිදනකන් කන්න් පැහැදිළි කරන්න.
)ලුමණු 05 යි)
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)4).
(I) ශ්රී ලුකොභඇ  ද දර්ශන නිර්කොණභේ හරම් භේ දී භපොභළොවබ ත්ත්තිබ වහලයබ ්ඳහො භයොදොගත්
දෑ භකොනවොද?
)ලුමණු 03 යි)
(II) භගොඩනැගිලි නිර්කොණභේදී භ ෞතික පිස්රය භකොට්් භදකකින් ්කන්විතය. යය නම්කර
ඉන් යක් භකටිභයන් පැහැදිළි කරන්න.
)ලුමණු 04 යි)
(III) නිර්කොණකරණභේ මූලික ්ොධක නම්කර ඉන් යක් නිදනකන් කගින් භපන්වො භදන්න.
)ලුමණු 04 යි)
(IV) කබ දන්නො ප්රිර්ධ භගොඩනැගිල්ලක නිර්කොණ මූලධර්ක හො මූලිකොුග භයොදොභගන ඇති
හකොරය වි්්තර කරන්න.
)ලුමණු 05 යි)
)5)
(I) නිින ඇඳුම් කර්කොන්තය භයොන්න් පරර ර මතර ජනනරිය වීකට භහ්තු භකොනවොද? යය භකටිභයන්
පැහැදිළි කරන්න.
)ලුමණු 03 යි)
(II) භරදි නිෂ්පොදනයට භයොදො ගු  ලබන භකඳි වර්ග ප්රධොන භකොට්් භදකකි. යය නම් කර
උදොහරණ භදක බැගින් භදන්න.
)ලුමණු 04 යි)
(III) ‘’විුවලිය පිිසකැසීක ්ඳහො ක්රියො කිරීක පොිසභ ෝගිකයොභේ වගකීක භඇ.’’ ගෘහීය කට්ටභකන් ගත
හැකි ක්රියො කොර්ග භකොනවොද?
)ලුමණු 04 යි)
(IV) නිවභ්් මපද්රවය කළකණොකරණය ්ඳහො කබ විිරන් මු ගකනය කරන ක්රියො පිළිභවළ පැහැදිළි
කරන්න.
)ලුමණු 05 යි)

)6)
(I) මමු භරදි ්ඳහො ිරුවකරන භපර පිිසයම් කිරීම් හතර් ලියන්න.
(II) භරදිපිළි නිෂ්පොදනය යු  ුමක්දැයි භකටිභයන් හුවන්වන්න
(III) ්විතීක වර්ණ භදක් නම් කරබ ඉන් ය් වර්ණය් හඳුනොගන්නො හකොරය ලියන්න
(IV) ිනනි්ොභේ මවශයතොවය මු ව පිස්රය කළකණොකරණය කරන හකොරය වි්්තර කරන්න
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