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උපදෙස්:  

A දකාටදස් ප්රශ්්න තරරට ී  ති  ඩ  ප්රමාාණය ුළ  පිිතුළු  ියය්න.  

B දකාටදස් ප්රශ්්න පදත් ුළනකට පමාණක් පිිතුළු  ියය්න. 

 

A ක ොටස 

1. A) ශිෂයය් ක් ායමාක් ුවිශදශ්්ී  පිසසරයක් පිිතබ  ක්දෂ්්ර ාාිසකාවක් ිදු කර ලබා ගත් ෙත්ර පතර ෙැක්දවන පිසදි 

නිරූපණය කරන ලී . 

 

 
 

  1. අො  පිසසරය කුමාන පිසසර පද්ධි යක් ිශය තැකි ෙ?                                                                      (ලකුණු 02) 

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

  2. ජලක්දලෝමා මාගි් ශ්්වසනය ිදු කරන සත්ත්වයි් සුළ ලක්ෂණ දෙකක් ියය්න.                    (ලකුණු 01) 

   1) ....................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................... 

  3. B සත්ත්ව කා් දේ ශ්්වසන පෘෂ්ඨයක් වශ්දය් සමා දප්වන අනුවර්රනයක් ියය්න.                 (ලකුණු 01) 

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

  4. ශ්්වසන පෘෂ්ටයක් ය්න තඳු්ව්න.                                                                                  (ලකුණු 02) 

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

  5. දපනතළුවල ශ්්වසන පෘෂ්ටය දලස ක්රියාකර්ද් කුමාක් ෙ?                                                         (ලකුණු 02) 

   ............................................................................................................................................... 
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 B) උක්ර පිසසරදේ ශ්ාක වයාප්තියි ය සැල ව ිශට ඩත  පෘෂ්ඨයට නස්නදය් ව ාත් පැි රී ි ණුණු බව ෙක්නා ලී .  

  1. ඩතර රත්ත්වයට බලපාන ප්රධානරමා ීමමාාකාරී සාධකය කුමාක් ෙ?                                             (ලකුණු 02) 

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

 
 

   
 

  2. එමා ශ්ාක අුළිස් තරැම් ශ්ාකවල ප්රවල උ්ාර්මා දතෝ ූටිකකා ෙක්නට දනාලැණුි.. ටට දත්ුළව කුමාක් ෙ?        

                                                                                                                                                     (ලකුණු 03) 

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

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

  3. ඩතර 2 හි ස ත් ශ්ාක ප්ර අසිය් වාු  ණුණුළු නිකුත් ිශය. 

   1) ටට අො  ජජව රසායනික ක්රියාවියය කුමාක් ෙ?                                                                      (ලකුණු 01) 

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

2) ඩතර ක්රියාවියයට අො  ුළියර රසායනික සකරකරණය ියය්න.                                            (ලකුණු 01) 

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

    

 C) 1. දමාමා පිසසරදේ දවදසන A සත්ත්ව කා් දේ කම්පන තඳුනා ගැනීමා ස තා තැ  ගැුවනු අවයවය කුමාක් ෙ?                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   (ලකුණු 01) 

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

  2. දමාමා පිසසරය ුළ  කම්පනයක් ති  ක  ිශට එමා ස්ථානදය් සත්ත්වයි් ඩවරට ගමා් කරන ලී .  

   1) ඩතර ප්රකාශ්දේ ෙැක්දවන ීවීන් සුළ ලාක්ෂි.ක දෙකක් ියය්න.  

a. ..............................................................................................                 (ලකුණු 01) 

b. ..............................................................................................                (ලකුණු 01) 

2) අො  කම්පන සම්දේක්ෂණය  ත රරංග වර්ගය සම්බ්ධදය් ී  ති  වාකය ඩදිිසදය් අො  ලක්ෂණ ස තා  

() ලකුණ ෙ අො  දනාවන ලක්ෂණ ස තා () ලකුණ ෙ දයාේන.                            (ලකුණු 03) 

 

    යා්ික රරංග වර්ගයකි  
 

    අ්වායාමා රරංග දලස සම්දේක්ෂණය ද .  
 

    නිම්න තා ශීර්ෂ ති  ද .  
 

   3) දමාමා පිසසරදය් ලබා ගත් ද්රව ින්ුවක් pH ක ොිදයක රැවරූ ිශට අගය 5-6 අරර පවි න ලී .  

a. දමාමා ද්රවයය නම්ියක ෙ  ුර්වල නම්ියක ෙ  උොීමන ෙ  භාෂම්ික ෙ යන බව ප්රකාශ් කර්න.                                                                                                        

                                                                                                                                  (ලකුණු 02) 

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

b. එමා මාාධයයට එවැනි pH අගයක් ලැබී තත්දත් වාු දගෝලදේ අ ංගු කුමාන වාු ව දිය ීනදමා් ෙ?                                                                                                          

                                                                                                                                  (ලකුණු 02) 

............................................................................................ 
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2. A) සත්ත්ව පටක වර්ීකරණයට අො  සටතනක් පතර ෙැක්ද . 

 

  1. ඩතර සටතදනහි A, B, C, D ස තා අො  හිස්රැනට ුවුුව දයුමා ියය්න. 

(A) .......................................................... 

(B) .......................................................... 

(C) .......................................................... 

(D) ..........................................................                                                                           (ලකුණු 04) 

  2. අවයව නස්රරනය කිරීමා තැර A මාගි් ිදුකරන දවනත් කෘරයයක් ියය්න.                                  (ලකුණු 02) 

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

  3. දප්තියෂි පටකයක ජසල ක්රියාත්මාක ීනදම් ී  දප්වන ලිියක තැිදරීමා කුමාක් ෙ?                                  (ලකුණු 03) 

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

  4. පතර ලක්ෂණ ති  ජසල වර්ග ෙැකිය තැකි පටක වර්ගයට අො  අක්ෂරය ියය්න.                      (ලකුණු 04) 

   a) එකිදනක රදි් තිදරී පාෙස්ථ පටලයක් මාර පිහිටා තර.  
 

   b) ිදිය් රාකාර ශ්ාකනය දනා  ත බහු නයෂ්කක ජසල පිහිීමා  
 

   c) නයෂ්ක රහිර ජසල දමා් මා නයෂ්ක සහිර තරැම් ජසල තකරබාකාර ාලන දප්ීනමා.  
 

   d) ජසල දද්තයක් තා ඩ් පැන නගින ප්රසර බහුල ීනමා.  
 

    

 B) ප්රභාසංස්දෂෂණයට අවශ්ය සාධක පරීක්ෂා කිරීමාට ිදු ක  ිශෙයාත්මාක පරීක්ෂණයක තටම මා පතර ෙක්වා ි ද . 

 

දමාහි A තා B තටම ම් සර්වසමා වන අරර B තටම දම් ිදයළුමා පැි  රල ෙර්පනවිය් නවරණය කර ි ද . X දලස ෙක්වා 

තත්දත් 4.28 × 1014 Hz ිදට 7.6 × 1014 Hz  ත සංඛ්යාර පරාසයකට අයත් ිශෙයුත් ම්ම්භක රරංග ද . 

 

  1. දමාමා තටම මා මාගි් ප්රභාසංස්දෂෂණය ස තා අවශ්ය කුමාන සාධකයක් පරීක්ෂා කරයි ෙ?                    (ලකුණු 02)  

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

  2. දමාහි ී  ෙැකිය තැකි නිරීක්ෂණය කුමාක් ෙ?                                                                                      (ලකුණු 02) 

............................................................................................................................................... 
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  3. දමාහි X දලස ෙක්වා ති  රරංග පරාසය කුමාක් ෙ? ඒවා සුළ තක්ි ය තඳු්ව්ද් දකදස ්ෙ?               (ලකුණු 03) 

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

  4. දමාහි ී  දනාදවනස් ව රබා ගර ු ුළ සාධකය් ියය්න.                                                             (ලකුණු 02) 

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

    
  5. දමාහි ී  A තටම දම් වාු  සරාදවහි මිනිත්ුළ 5 ක ී  එක් රැස්  ත වාු  පිසමාාව 30cm3 නම්  ප්රභාසංස්දෂෂන ීම්රරාවය 

දසාය්න.                                                                                                                              (ලකුණු 03) 

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

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

    

3. A) දමාහි ෙක්වා තත්දත් දලෝතවල සක්රියරා දර්ි.ය ද . 

 

 

 

 

  1. ඩතර දලෝත සම්බ්ධදය් එක් එක් ප්රකාශ්යට අො  සංදක්රය ඩදිිසදය් ියය්න.                          (ලකුණු 05) 

 

    ිශෙයාගාරදේ පැරන්් දරෂවල ගබ ා කර ති  දලෝතය ......................... 

    ෙතනය ක  ිශට අි ශ්ය ී ප්තියි මාත් ෙැෂලක් ති ව ෙතනය ීන ුවු කු ක් සාෙන 
දලෝතය  

 

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

    රනුක අම්ල සමාග ප්රා්  ප්රි ක්රියාවක් දප්වන දලෝත ......................... 

    දමාහි x දලස ෙක්වන වෘත්රය ුළල ියිශය තැකි ලිලද්රවය ......................... 

    ස්වභාිශකව ලිලද්රවය ස්වරූපදය් දපාද ාද  නිි  දලස ෙක්නට ලැදබන දලෝත ......................... 

 

  2. දමාහි ී  Na දලෝතය ිදිදෂ ජලය සමාග ිදු කරන ප්රි ක්රියාවට අො  නිරීක්ෂණ දෙකක් ියය්න.          (ලකුණු 02) 

 

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

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

  3. දමාමා දලෝත අුළිස් ජලීය ද්රාවණදේ ී  නිෂ පැතැයට දත්ුළවන අයන සාෙන ධන දෙකක නදරෝපණයක් ති  
කැටායනය සාෙන දලෝතය කුමාක් ෙ?                                                                                     (ලකුණු 01) 
  
............................................................................................................................................... 

  4. දමාමා දර්ි.දේ ස ත් Mg දලෝතය Cl සමාග සාෙන සංදයෝගදේ සූ්රය තා බ්ධන වර්ගය ෙක්ව්න.(ලකුණු 02) 

 

............................................................................................................................................... 
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 B) ිශෙයාගාරදේ ී  ිදු ක  පරීක්ෂණයක පියවරපතර ෙක්වා ි ද . 

 

   

  1. ඩතර සංඝටක දව් කිරීදම් ක්රමා ශිෂපය තඳු්ව්ද් දකදස් ෙ?                                                 (ලකුණු 03) 

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

  2. දමාහි B දලස ෙක්වා ති  ද්රාවණය තඳු්ව්ද් කුමාන නකාරයක ද්රාවණයක් දලස ෙ?                       (ලකුණු 03) 

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

  3. දමාහි A හි ස ත් අපද්රවය සුළව පැවි ය ු ුළ දමාමා ක්රියාවියයට අොල ලක්ෂණ දෙකක් ෙක්ව්න.         (ලකුණු 03) 

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

  4. දමාහි ී  C දලස ෙක්වා ති  ද්රාවණය තඳු්ව්ද් කුමාන නකාරයක ද්රාවණයක් දලස ෙ?          (ලකුණු 03) 

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

  5. දමාහි ී  D ී  ලැදබන ස්ඵිකක සුළ A හි ී  ෙක්නට දනාලැණුණු රත්ත්වය කුමාක් ෙ?                       (ලකුණු 03) 

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

    

4. A)  

 

 

 

 

 

 

ඩතර ෙක්වා තත්දත් සරල ිශෙයුත් පිසපථයකි. e යනු ඩදලක්දරෝන ද . 

  1. දමාමා දකෝෂදේ (-) අග්රදය් බාහිර පිසපථයට ඩදලක්දරෝන පලවා තිසන බලය (ිශකර්ශ්න බලය) තඳු්ව්ද් 

 දකදස් ෙ?  

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

  2. දමාහි ෙැක්දවන ස්නායකදේ අ ංගු ිශෙයුත් නදරෝපණ වාතක දලස ක්රියාකරන අං ව වර්ගය කුමාක් ෙ?  

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

  3. දමාමා පිසපථදේ සම්මාර ධාරාව ගලන දිශ්ාව කුමාක් ෙ?  

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

  4. දමාහි ී  දකෝෂය ුළිත් සම්මාර ධාරාව ගලන දිශ්ාව කුමාක් ෙ?  

............................................................................................................................................... 
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 (ලකුණු 02) 

(ලකුණු 02) 

 

(ලකුණු 02) 

 

(ලකුණු 02) 
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  5. දමාමා පිසපථය ක්රියාත්මාක කර රැ ව ිශට යම් කාලයකි් පුව දකෝෂය තෂව ිශට රත් ීන ති  බව අරට ෙැද්.  

එදස් ීනමාට රාපය උත්පාෙනය  ත නකාරය ියය්න.  

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

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

    

 B) 

 

 

 

  1. දමාහි ී  තටම මා සමාුළියරව පවතී නම්  ටට ොයක වන වාු දගෝලදය් ති  කරන සාධකය කුමාක් ෙ?  

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

  2. දමාමා චූෂක අෂුද  පෘෂ්ීය වර්ගඵලය 0.02m2 ෙ නම්  වාු දගෝලීය දරරපුමා 100000Nm-2 නම් W භාරදේ 
ිශශ්ාලත්වය දසාය්න.   
............................................................................................................................................... 

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

  3. ඩතර ගණනය ස තා ඔබ දයාොගත් ිශෙයාත්මාක ලිලධර්මා දෙක ෙක්ව්න.  

a) ................................................................................................................................... 

b) ................................................................................................................................... 

  4. රබර් චූෂකය ිදුු  ක  දතාත් ේදේ ති වන රත්ත්වය W භාරය දයාොදගන දිශ්ාව සහිරව ෙක්ව්න. 

                                                                                                                                                                       (ලකුණු 02) 

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

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

  5. දමාහි ී  ේ  සමාුළියරව පවි න අවස්ථාද  ී  බල දයී  ති  නකාරය බල සටතනකි් ෙක්ව්න.    (ලකුණු 04) 

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

............................................................................................................................................... 
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(ලකුණු 02) 

 

(ලකුණු 02) 

 

(ලකුණු 03) 

 

(ලකුණු 04) 
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