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කාලය පැය තුනයි.
10 ශ්රේණිය

නම / අංකය : ………………………………………………………………

I න ාටස
 1 - 20 දක්වා ප්රශ්නෙ ියය්ලට පිිතුරු  සපයන්ෙ. වාා්  ිවවරරි  පිිතුරර නර රන්ෙ.
1.

ආහාරයක් ජලනේ අඹරා ලබාග්  ිවසනසාර යට වරඩිපුර NaOH ද්රාවණය ද ාස නසාලවා පවව
CuSO4 බිංදු කිහිපයක් එ ුර රෙ ලදී. එවිට නර ස දම් පරහරය ලරනේ. නම් අනුව ිවග ෙය
රනුනේ.
i.
ii. ආහාරනේ නප්ර ටීන ෙ .ර.
ආහාරනේ ානබාහයිනේට .ර.
iii. ආහාරනේ ලිපිා .ර.
iv. ආහාරනේ න ානොසර රයිා .ර.

2.

20ms-1 ප්රනගගනයන් ග න් ගන්ො දුම්රියය ිරරියිංග නයාදාස ක ා ාර න්දෙය ට ලක් වස ර් පර
දී ෙරර විය. දුම්රියනේ න්දෙය වන්නන්ස
i. 4 ms-2
ii. 2 ms-2
iii. 5 ms-2
iv. 3 ms-2

3.

ජලනේ ද්රාවය විටිනන් ුගගලය වන්නන්ස
i. B හා C
ii. A හා D

4.

.

7.

8.

C හා D

iv.

B හා E

iv.

නපාසනෆරසන

නපක්ටින්

iv.

පිෂනඨය

P

iv.

Na

ු ධිරය රටි ගරසී ට දාය වෙ ඛණිජය වන්නන්ස
i. ය ා
ii.
iii.
රග්නීියයම්
ශ්ා
i.

6.

iii.

බ් ිරනේ ප්රධාාෙ සිංටට
ii.
ග්නූන සන

ානබාහයිනේටයස
iii.
ග්නලයින ාජන්

අනල හ ය මූලද්රවයයක් වන්නන්ස
i. Al
ii. Si

iii.

ර්ියයම්

A හි ස්නෆනටනේ සූත්රය A2(SO4)3 නග. A හි නපාසනනෆනටනේ සූත්රය වන්නන්ස
i. APO4
ii. A2(PO4)3
iii. A3(PO4)2
iv.

A3PO4

සිංුගජරාවය 1 වෙ අනල හ ය මූලද්රවයය ුම ක් ද
i. Na
ii. Li
iii.

iv.

Mg

iv.

10ස 24

9.
i.

Cl

අයෙනේ අාිංගු ඉනලක්නර ෙ හා ිවුගනර ෙ පිිතනවලින්
ii. 12, 24
iii. 10ස 12
12ස 12
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10.

වසනුරව ප්රනගගය ාලය ස ග
විචලෙය වෙ ආ ාරය ප්රසනරාරනේ
දරක්නග.
වසනුරව ියදු ළ විසනරාපෙය වන්නන්ස

8

i.

11.

36m

ii.

60m

iii.

iv.

16m

නපානළාව ට්ටනම් ියට 50 ms-1 ප්රනගගනයන් ියරසනව ඉහලට විිය
දීස ග න් ළ උස වන්නන්ස
i. 80m
ii. 60m
iii. 30m

10m

ළ වසනුරවක් මු් ර් පර 2 ුරළ
iv.

50m

12.

න ටර් රථය නගග ාෙ පාඨාිං ය 90 kmh-1 විය. ිරරියිංග නයදීන න් පවව 18 kmh-1 නලස සටහන්
විය. (නගගය ක ා ාරව අඩු වූනේ යරයි සල න්ෙ.) ක සඳහා ර් . 10 ක් ගර වූනේ ෙම්ස න ටර්
රථනේ න්දෙය න ාප ණ ද
i. 2 ms-2
ii. 4 ms-2
iii. 5 ms-2
iv. 1 ms-2

13.

න
i.
iii.

14.

්නට සන යනුස
න ානොසර රයිායකි.
පනලායමීය ුගෂනේ අාිංගු ය.

ii.
iv.

නපාලිසර රයිායකි.
පිෂනඨය ජල විච්නේදෙනයන් සෑනේ.

අාිංගු වෙ සිංටට මූලද්රවය ස ාෙ වෙ ෛජව අු  වන්නන්ස
i.
ii.
ානබාහයිනේටස නප්ර ටීන ෙ
ානබාහයිනේටස ලිපිා
iii. නප්ර ටීන ෙස ලිපිා
iv. නප්ර ටීන ෙස ෙයෂනක අම්ල

1 .

න

ප්රසනරාරනේ නපන්වෙ චලිරයස
i.
ක ා ාර ් වරණයකි.
iii. ක ා ාර ප්රනගගයකි.

16.

පර ාු ව පිිතබඳව ග්රහ ආ තිරය ඉි රියප් 
i.
ී්නබ ර්
iii. ි ිනත්රි න න්ාෆෆන
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ii.
iv.

ක ා ාර න්දෙයකි.
ඉහර කිියවක් නොනග.

රෙ ලේනේස
ii.
iv.

අර්ෙසනට් රදර්ෆඩ්
ිවගටන්
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17.

18.

ෛජව රසායිව ප්රිර්රියා පිිතබඳව ප්ර ාශ් සල ා බලන්ෙ.
A. ප්රිර්රියා සඳහා එන්සයි සහගා ව නග.
B. එන්සයි උෂනණ් වයට සිංනගදී නොනග.
C. ස් ් ව නේහ ුරළ ප ණක් එන්සයි ිවපදනග.
ඉහර අසරය ප්ර ාශ් වන්නන්ස
i. A හා C
ii. B හා A
iii. B හා C
ශ්ා වල පලාසන පටලය සෑදී .් න් ස
i.
නප්ර ටීන ෙ හා නපාසනනෆාලිපිා වලිිව
iii.
ානබ හයිනේට වලිිව

ii.
iv.

iv.

ියය්ල

නසලිුගනල සන වලිිව
න ානලසනටනර ් වලිිව

19.

බයිිය ලයක්ස ග න්ගන්ො විට ටර්ෂණ බලය ්රියා රන්නන්ස
i.
ii. ගුු ් වයට ප්රිරවිු ේධාව ය.
ගුු ් වය නදසට ය.
iii. වසනුරනග චලිර ි ශ්ාවට ය.
iv. වසනුරනග චලිර ි ශ්ාවට ප්රිරවිු ේධාව ය.

20.

චලෙය වෙ වසනුරව එක්රරා අවසනථාව
20 kg ෙම්ස එහි ප්රනගගය න ාප ණ ද
i. 10ms-1
ii. 20 ms-1
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දී ග යරාවය 200 kgms-1 නග. එ වසනුරනග සන න්ධාය
iii.

600 ms-1

iv.

100 ms-1

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II න ාටස


ප්රශ්නෙ ියය්ලට පිිතුරු  සපයන්ෙ.
වුහගර රචො

1. (a)

ආහාර පරීක්ෂා සම්බන්ධානයන් පහර වගුනග හිසනරරන් පුරවන්ෙ.
හඳුොගරීනම්
ගාවිරාවෙ
නප ෂ ය
පරීක්ෂණනේ ෙ
ප්රිර ාර ය
1. පිෂනඨය
2. ග්නූන

සන

3............................
(b)

අයඩින් පරීක්ෂාව

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

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

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

නබෙඩික් ද්රාවණය
නස ඩියම්
හයිනරාක්සයිඩ්
න ාපර් ස්නෆනට්

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

බයිුගනර්ට් පරීක්ෂාව

රූපනේ දක්වා .් න්  අරයාවශ්ය ෛජව අනුව

රරනුම් ක

නප ෂ ය .් ෙම්
ිවරීක්ෂණය

රරනුම් ක

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

යි.

i.

න

නේ ෙ ුම ක් ද

ii.

..........................................................................................................................
න
රරනුම් ක
ය නගාාෙරගී ට දාය වෙ මූලද්රවය ලියන්ෙ.

iii.

..........................................................................................................................
න හි a, b, c ෙම් රන්ෙ.

iv.

a).......................................... b) ............................... c) ....................................
ඉහර රරනුම් ක
අාිංගු ෛජව අු   වන් ියදුවෙ න නහයයන් 2 ක් ලියන්ෙ.
..........................................................................................................................

v.

..........................................................................................................................
එ ෛජව අු  ප්රධාාෙ ආ ාර 2 කි. කවා ෙම් රන්ෙ.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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2. මූලද්රවය 6 රසායිව
සපයන්ෙ.
මූල ද්රවයය
පර ාු 
ක්ර ාිං ය
සන න්ධා ක්ර ාිං ය
(a)

i.

ද් ර පහර දරක්නග. එ නරාරුරු  .වනරන් අසා .ිර ප්රශ්නෙවලට පිිතුරු 
P

Q

R

S

T

U

W

8

1

6

2

11

8

9

18

1

12

4

23

16

19

P, Q, R, S, T මූලද්රවය ආවර්ිරරා වගුව
I
1

ආවර්ර

.ුරල් 

රන්ෙ.
VIII

ාණ්ා
II

III

IV

V

VI

VII

2
3
4

ii.

T හි ිවුගනර ෙ ගණෙ ලියන්ෙ.................................................................................

iii.

U හි ඉනලක්නර ෙ විෙයාසය ලියන්ෙ.......................................................................

iv.

ඉහර මූලද්රවය අරරියන්ස ස සනථාිව

v.

එ

මූලද්රවයය

න ාෙවා ද .......................................................

ස සනථාිව වල ස ාෙ ලක්ෂණ 2 ක් ලියන්ෙ.

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

vi.

...............................................................................................................................
S රසායිව සිංනය ග සෑදී ට සහගා ව නොවන්නන් .යි
..............................................................................................................................

vii.

R නලස ෙම් ර .ිර මූලද්රවයනේ සනවගාවි

මූලද්රවයය හඳුොනගෙ ෙම්

රන්ෙ.

..............................................................................................................................
viii.

R හා Q සිංනය ජෙනයන් සෑනදෙ සිංනය ගනේ සූත්රය ලියන්ෙ.
..............................................................................................................................

ix.

T මූලද්රවයනේ පර ාු  ක්ර ාිං ය හා සන න්ධා ක්ර ාිං ය මූලද්රවයනේ සිංනක්රය ස ග
සම් ර අුගරියන් දක්වන්ෙ.
…………………………………………………………………………………..
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රචො ප්රශ්නෙ
1. පහර දරක්නවන්නන් සරල නර්ඛීය ාර්ගය
ප්රසනථාරයකි.
(a)

i.
ii.
iii.
iv.
(b)

2. (a)

චලෙය වූ වසනුරව

චලිරයට අදාල විසනථාපෙ

ාල

පළමු ර් පර 10 ුරළ දී වසනුරනග චලිර සනවගාවය සඳහන් රන්ෙ.
ර් . 10 ියට 20 දක්වා වසනුරනග චලිර සනවගාවය න නසන ද
වසනුරව චලෙය වූ සම්ූර්ණ දුර හා විසනරාපෙය සඳහන් රන්ෙ.
සම්ූර්ණ චලිරයට අදාල ප්රනගග ාල ප්රසනරාරය අිනන්ෙ.

ගස අ් ර ට සවි වූ ඵලයක් ෙටුනවන්  වලිහී බ පිරර වී ටස ර් .
ාලයක් ගර විය.
-2
(ගුු ් වජ ් වරණය 10ms නලස සල න්ෙ.)
i. ඵලනේ චලිරයට අදාලව ප්රනගග ාල වගුව ස සන්ෙ.
ii. එ චලිරයට අදාල ප්රනගග ාල ප්රසනරාරය අිනන්ෙ.
iii. ඵලය බ පිරර වෙ අවසනථාවට අදාලව ප්රනගගය නවෙසන වීනම් සී්රරාවය ගණෙය
කිරී ට ප්ර ාශ්ෙයක් ලියන්ෙ.
iv.
එ ප්ර ාශ්ෙය ගාවිරනයන් ප්රනගගය නවෙසනවීනම් සී්රරාවය ගණෙය රන්ෙ.
v. ශ්ා යට සවි වූ ඵලය පිහිටිනේ නපානළානව ට්ටනම් ියට වර උසකින්දරයි ගණෙය
රන්ෙ.
පිෂනඨය ර . යින්සන එන්සයි නේ ්රියා ාරී් වය නසවී සඳහා ෂ්ෂයනයුම විියන් රෙ ලද
පරීක්ෂණයක් පහර දරක්නග.
 පාන් පිටි ජලය ද්රාවණය ටස . යින්සන එන්සයි ය ද ා නහාිනන් ිනශ්ර කිරී .
 ිනශ්රණනයන් සනව්පයක් බර වන් ිනිව් ුර 2 ට වරක් පිනන් ගනාාලක් ර රබා අයඩින්
බිංදුව බර වන් නයාදා ිවරීක්ෂණය කිරී .
i.
ii.

iii.

iv.
v.

පිෂනඨයට අයඩින් දරමූ විටස ලරනබෙ වර්ණය ුම ක් ද
a) . යින්සන එන්සයි ය ිනශ්ර ළ න ානහාන් දී අයඩින් ස න දක්වෙ වර්ණ
විපර්යාසය ුම ක් ද
b) එ වර්ණය ලබාදී ට නහනුරව ුම ක් ද
a) ිනිව් ුර 20 ට ප ණ පවව ිනශ්රණයට අයඩින් ිනශ්ර නළන ෙම් ලබානදෙ
වර්ණය ුම ක් ද
b) එ වර්ණය ලබාදී ට නහනුරව ුම ක් ද
විදයාගාරනේ දී . යින්සන එන්සයි ය නවනුවට . යින්සන අාිංගු ද්රාවණයක් බ
පිිතනයල ර ගන්න් න නසනද
පිෂනඨය ර . යින්සන එන්සයි නේ ්රියානවන් සෑනදෙ ඵලය ුම ක් ද
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(b)

i.

පාසලට පරිනණි ෛවදය ණ්ාාය
හඳුො ගරී ට හරකි විය.

ට ියවන් කිහිප නදනෙුමනග්න නෙරා ලක්ෂණ

වග්  - විදුු  සන ි යවී ස විදුු  සනවලින් ු ධිය ගරෆ
වි ් - රක්රහීෙරාවයස ිවද්රාශීලීෆබව
විජය - ඉරා ්  ිනටි වී ස බුේධි වර්ධාෙය අඩු වී
ද යන්ිර - ස වියිත බවස රාත්රී අන්ධාරාවය
විව් - ද්  ි රා යා

ii.
3. (a)

ඉහර නෙරා ලක්ෂණ සඳහා බලපාන්ො වූ විටිනෙය නහ ඛිවජය නවෙ නවෙ
සඳහන් රන්ෙ.
නේහ උෂනණ් ව යා ෙයට ජලනේ දාය ් වය න ටිනයන් පහදන්ෙ.

පදාර්ථනේ මූලි රරනුම් ක
ය පර ාු ව නග. පර ාු  සිංනය ජෙය වීන න් සිංනය ග සෑනේ.
i. පර ාු ව ුරල අාිංගු ප්රධාාෙ උප පර ාු  අිංු  ෙම් ර කවා පර ාු ව ුරල පිහිටෙ
සනථාෙ නවෙ නවෙ ලියන්ෙ.
ii. එ එක් එක් උප පර ාු  අිංු  නසායාග්  විදයාඥයියින් ෙම් රන්ෙ.
යනු නපාසනෆරසන පර ාු නග ක්ර ාිං ලියා දක්වෙ ආ ාරයයි.
නපාසනෆරසන පර ාු නගස
a) පර ාු  ක්ර ාිං ය න ාප ණ ද
b) සන න්ධා ක්ර ාිං ය න ා පණ ද
c) පර ාු නග දළ වුහය නප්රානට ෙස ිවුගනර ෙ හා ඉනලක්නර ෙ සිංඛයාව
නපන්නුම් න නරෙ පරියි  අිනන්ෙ.
vi.
පහර මූල ද්රවය ගුණාිංග  වන් මූලද්රවයය හඳුොනගෙ ෙම් රන්ෙ.
- I ාණ්ානේ නග. නල හ නලස පවතී. ජලයට වාා ටණ් වය අඩු ය.
X
තදු බවින් ුගක්ර ය.
- ප්රිර්රියාශීලීෆ් වය අඩු ය. ේවිපර ාු  වාුග නග. පුපුරෙ ද්රවය සඳහා
Y
අමු ද්රවය නග.
- බහුරූපී ආ ාර පවතී. ස හර . යිනෙ අම්ලවල සිංටට නග.
Z
අනල හ නලස පවතී.
v. සිංුගජරාවය 3 වෙ R ෙම් මූලද්රවයය  වන් සාදෙස
a)
ාබනන්ටනේ සූත්රය ලියන්ෙ.
b) හයිනරාක්සයිානේ සූත්රය ලියන්ෙ.
මූලද්රවයවල ස සනථාිව පවිරෙ බව හඳුොනගෙ .ර.
i. එ
මූලද්රවයය ස සනථාිව පර ාු  යනුනවන් අදහසන වන්නන් ුම ක් ද
ii. ස සනථාිව පර ාු වල රසායිව ගුණ ස ාෙ වන්නන් න නසන දරයි න ටිනයන්
පහදන්ෙ.
iii. හයිරජන්වල ස සනථාිව 3 කි. එ අවසනථාස
iii.

(b)

නලස නග.
a) එ අවසනථා ුරෙ ෙම් රන්ෙ.
b) හයිරජන් වාුග සාම්පලය වරඩිපුර අාිංගු වන්නන් එ අවසනථා අරරියන්
ුම ක්දරයි සඳහන් රන්ෙ.
c) එ අවසනථා 3 හි පර ාු වල අාිංගු නප්ර නට ෙස ඉනලක්නර ෙස ිවුගනර ෙ
සිංඛයා නපනෙෙ ආ ාරයට ස සනථාිව පර ාු  ුරෙ නවෙ නවෙ .ඳ ෙම්
රන්ෙ.
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