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[1]අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම02 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

05.මඉහමරූපන මසටහනේමද්ැක්න නුනේමනි සකම හලයකමද්ළමසැකසුතකි.මනතහිමAම(1,0),මමBමම(11,0),මCමම(10,ම√3)මම

හාමDමම(0ම, √3ම)ම හලනයහිමඑක්මපන ළු කමශීර්ෂමනේ.ම(√3 = 1.7මනලසමසලකේඅ.) 

(a)  i. AD නර්වානේමඅනුක්රතණයමනස යාමඑතිනේමඑහිමසිකකණණයමියයේඅ.    මමම(ල.15) 

 ii. AP=PQ=QRම අමනලස ABමනර්වා මතමP,Q,Rමපිහිටයිමඅම්මඑතමලක්ෂය ලමව්ඩාංාාංකමනස යේඅ.ම(ල.15) 

 iii. AD හාමBCමනර්වාමසතාේණමබ මද්මAB හාමDCමනර්වාමසතාේණමබ මද්මනපන ේ ේඅ.ම  මමම(ල.20)ම 

(b) i. ABමටමසතාඅමදිිනේමයුත්මයටමලීමනද්කක්මහාමමුදුේමලීයක්මනතතම හලයටමනය ද්ාමඇත්අම්,මඒ ානේමමුළුමදිගම

නස යේඅ.ම          මමම(ල.10) 

ii.මADමටමදිිනේමසතාඅම ම හලනේමනද්පන සටමනය ද්ාමඇතිමපන ණාලමගණඅම10මක්මඅම්මඒ ාමසියල්නල්මතමමුළුමදිගම

නස යේඅ.මමමමමමමමමමමමමම         මමමම(ල.20) 

iii.මනක ේ්රාත්කරුන කුමයටමලීමහාමමුදුේමලීනයහිමදිගමඒකකයක්මසඳහාමිකලමරු.350/=මක්මද්මපන ණාලයකමදිගම

ඒකකයක්ම  සඳහාමිකලමරු.250/=මක්මද්මයැයිමපන  සයි.මනතතමලීමප්රතාණයමසඳහාම ැයම අමමුළුමමුද්ලමගණඅයම
කණේඅ.ම          මමමම(ල.20)ම 

(c)  i.මDFමකුරුපන ානේමඋසමගණඅයමකණේඅ.ම(ල.15) 

ii.මඑ ැනිමකුරුපන ාමතුඅක්මනය ද්ාමඇත්අම්මඒ ානේමමුළුමදිගමනස යේඅ.ම    මමමම(ල.10) 

iii.ම නතතම කුරුපන ාම සිටුවීතම සඳහාම දිිනේම EA ටම සතාඅම  අම ලීම නය ද්ාම ඇත්අම්ම එ ැනිම ලීම තුඅකම මුළුම දිගම

නස යේඅ.ම          මමමම(ල.15) 

iv. කුරුපන ාම ඒකකයක්ම රු.500/=ම ක්ම නේම අම්ම නම්ම සඳහාම  ැයම  අම මුද්ලම නස යේඅ.ම (ල.10)

සියලුමතමහිිකකම්මඇවිරිණිම/මAll Rights Reserved 

 

වැදගත්:  
*මB, C සහ D යඅමනක ටසන ියේමඑක්මනක ටසකිේමඑක්මප්රශනඅයමබැිනේමන ණා නගඅමප්රශ්න හතරකට හපිළිතුරුම

සපන යේඅ. 
(එක්මඑක්මප්රශනඅයමසඳහාමනියිකමලකුණුමප්රතාණයම15හකි.) 

 

67 S II 

කච ා 

B කටො සහ-හකච ා 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම 

Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම 

Ministry of Education – Science branch Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම 

Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම 

Ministry of Education – Science branch Ministry of Education – Science branch 

රාක්ෂණකේදයහසඳතාහවිදයාවහ               II 
njhopDl;gtpaYR;RhdtpQ;Qhddk  ;II 

 
Science for Technology                      II 

අධ්යය හකදොු හසතිකටහද්රහඋසසසනහකද හ හවිාාගය හ011  
Ry;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; ju)g; guPl;ir, 2016 

 
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2016 

පු රීක්ෂණහප්රශ්න හද්රයහ10 

 



 

 

AL/2016/67-S-II 

[2]අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම02 

06.ම(a)මපන ේතියකමළමුේම50මනද්නඅකුමාක්ෂණනේද්යමසඳහාමවිද්යා මවිෂයමසඳහාමලබාමගත්මලකුණුමපන හ ද්ැක්නේ. 

27 25 43 42 83 59 43 17 78 79 

35 45 43 82 59 61 38 59 35 78 

42 65 68 73 58 61 83 56 38 40 

52 49 25 28 18 66 54 18 26 59 

57 63 36 75 58 43 87 39 46 54 

I. ඉහමද්ත්මඇසුනණේමමපන ළමුමපන ේතිමප්රාේණයම 15ම -24මප්රාේණමඅටකිේමයුතුමසමුහිමසාංවයාම යාප්තිතියක්ම

නග ාංඅඟේඅ.        මමමමමමමමමමමමමමම(ලම20.) 

II. එයමඇසුනණේමසමුච්චිමසාංවයාම ව  මනග ාංඅඟේඅ.     මම(ලම20.) 

III. එතම  ව  ම භාවිම කණම අද්ාළම අක්ෂම නි ැණදිම  ම ද්ක් ිකේම සමුච්චිම සාංවයාම  ක්රයම අිනේඅ.ම ඒම සඳහාම

ප්රසනාාණමකාංද්ාසියක්මභාවිමකණේඅ.ම       මම(ලම20.) 

(b)  ඉහමද්ත්මසමුහනේම, 

I. තධ්යසනායම          මම(ලම10.) 

II. පන ළමුමචතුර්ාකය         මම(ලම10.) 

III. තුේ අමචතුර්ාකයම         ම(ලම10.)  

IV. අේශනමචතුර්ාකමපන ණාසයමමයඅමඒ ාමනස යේඅ.      ම(ලම10.)  

(c)ම නතතමලකුණුමඇතුළත්මකිරිනම්මදීම34,ම53,ම86,ම65,ම82මහාම63මයඅමලකුණුමඅපන සුමවීතකිේම43,ම35,ම68,ම56,ම28මහාම

36මනලසම ඇතුළත්ම මතිබුණි.මඉහමද්ත්මසමුහනේමතධ්යඅයයම51.36මඅම්මඅ මතධ්යඅයමලබාමගේඅ.මම(ල.50) 

 

 

 

07.ම  අාේණයක්මආශ්රිම මඇතිමමආහාණමකර්තාේමශාලා ක්මපන හමරූපන නේමද්ැක්නේ.මඑතම අාේණයමතැදිේමම

තාර්ගයක්මඉදිකණ ඇ.මකර්තාේමශාලානේමවි ධ්මක්රියා ියමනිසාමඅ ටමපන රිසණමපන ධතධ්තිනේමසතතුියා යමඳඳම

 ැනටිකේමපන  ති. ගාංගානේමජලයමදූෂණයමවීමවිශාලමතත්සයයිේමිකයමයාතටමපන ටේමනගඅමඇ.ම අාේණනේම

ක්ෂීණපන ායීේමවිනශේෂමකිහිපන යකටමඅයත්මජීවීේමද්මිකය නග සනමඇ. 

 

 

 

 

 

 

 

  අාේණයක්මආශ්රිම මඇතිමමආහාණමකර්තාේමශාලා ක්මපන හමරූපන නේමද්ැක්නේ.මඑතම අාේණයමතැදිේමතාර්ගයක්මඉදිකණමඇ.මකර්තාේමශාලානේමවි ධ්මක්රියා ියමනිසාමඅ ටමපන රිසණමපන ධතධ්තිනේමසතතුියා යමඳඳම ැනටිකේමපන  ති. ගාංගානේමජලයමදූෂණයමවීමවිශාලමතත්සයයිේමිකයමයාතටමපන ටේමනගඅමඇ.ම අාේණනේමක්ෂීණපන ායීේමවිනශේෂමකිහිපන යකටමඅයත්මජීවීේමද්මිකය නග සනමඇ. 

Cහකටො සහ-හකච ා 
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[3]අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම02 

 

I. කර්තාේමශාලා මඅ ටමතත්සයයිේමසහමක්ෂීණපන ායීේමිකයමයාතටමබලමපන  මහැකිමනහේතුමනද්කමබැිනේමසඳහේම

කණේඅ.         මමමමමමමමමමමමමම(ලම10.) 

II. ආහාණමකර්තාේමශාලා මඅ ටම ායුමනග ලනේමඉහළමසාේද්රණයකිේමහමුමවියමහැකිමඅපන  ායුම ර්ගමනද්කක්ම

සඳහේමකණේඅ.ම          ම(ලම10.) 

III. ප්රනධතශයටම අද්ාළම  ම සකසනම කණඅම ලද්ම පන රිසණම  ාර්ා කටමඅනු ම ර්ෂාම ජලනේම pH අගයම අඩුම අගයක්ම බ ම

ද්ක්අටමලැබුණි.මඑනසේමවීතටමබලපන  මහැකිමනහේතුමනද්කක්මියයේඅ.    ම(ලම10.) 

IV. ගාංගාමජලනේමදුෂණයමපිළිබඳමතැඅමගැනීතමසඳහාමඔබමවිසිේමනය ද්ාමගේඅාමජලනේමව ණාාංගමතුඅක්මියයේඅ. 

ම(ලම15.) 

V. ආහාණමකර්තාේමශාලාන ේමඉ ත්මකණඅමමජී මඅපන ද්ර යමනය ද්ාමගමහැකිමන අත්මකර්තාේමනද්කක්මසඳහේම

කණේඅ.මම          ම(ලම10.) 

VI.  

(a)  ාහඅ ියේමපිටම අමදුතාණයමතිනේමඇතිමවියමහැකිමපන ාරිසරිකමගැටළු ක්මනලසමප්රකාශමණසායනිකම

ධූිකකා ම ද්ැක්වියම හැකි ය.ම ප්රකාශම ණසායනිකම ධූිකකා ම ඇතිම වීතටම බලපන ාඅම දුෂණම කාණකම තුඅක්ම අම්ම

කණේඅ.ම          මම(ලම15) 

(b) ප්රකාශමණසායනිකමධූිකකා මනිසාමඇතිම අමගැටළුමතුඅක්මසඳහේමකණේඅ.ම  මම(ලම15) 

 

VII.  

(a) කර්තාේමශාලා මතිනේමඇතිම අමපන ාරිසරිකමගැටළුමඅ තමකිරිතමසඳහාමක්රියා ටමඅැාංවියමහැකිමඔබමඋගත් 

සාංකල්පන යමකුතක්ද්?මම         (මලම10) 

(b) එතමසාංකල්පන නේමඅාංාංව මකරුණුමතුඅමනකටිනයේමපන ැහැදිියමකණේඅ.ම    (මලම15) 

VIII.  

(a) කර්තාේමශාලානේමකාර්යක්ෂතා යම ර්ධ්අයමකණමගැනීතමසඳහාමභාවිමකළමහැකිමසුපිරිසිදුමසාංකල්පන යම

නකටිනයේමපන ැහැදිියමකණේඅ.මම        (ලම15) 

(b) එතමසාංකල්පන නේමප්රධ්ාඅමඅණමුණුමතුඅමියයේඅ.මම      (ලම15) 

(c) ඉහමඅණමුණුමඉටුකණමගැනීතමසඳහාමසුපිරිසිදුමනිෂනපන ාද්අමසාංකල්පන යමප්රානය මිනක මභාවිමකළමහැකිමඅ සනාාම

එකමමබැිනේමසඳහේමකණේඅ.ම        ම(ලම15) 

08.(a)ම  

I. නිෂනපන ාද්අමක්රියා ියයක්මසඳහාමඅ ශයමසම්පන ත්මපිළිබඳමකරුණුමද්ැක්න අමසාංකල්පන යමකුතක්ද්?මම (ලම10) 

II. එහිමඅාංාංව මකරුණුමියයාමද්ක් ේඅ.ම       මමමමමමමමමමමමම(ලම20) 

III. ණසායනිකමකර්තාේමශාලා ක්මසනාාපන අයමකිරීනම්මදිමසැලකිියතත්මවියමයුතුමකරුණුමතුඅක්මසඳහේමකණේඅ.මමමමමමමමමමමම

(ලම15) 

IV. ණසායනිකම කර්තාේ ලම දීම උත්නප්රේණකම භාවිම කිරීතම තුළිේම නිෂනපන ාද්අම වියද්තම අ තම නේ.ම නතතම කරුණම

පන ැහැදිියමකණේඅ.ම(ලම10) 

V. කර්තාේමශාලා කමභාවිම අමණසායඅමද්ර යමසම්බේධ්මාක්ෂණිකමන ණතුරුමපන ත්රිකා කම(MSDS) අාංාංව  

න ණතුරු තුඅක් සඳහේමකණේඅ.        ම(ලම15) 
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[4]අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම02 

(b)  කාර්ිකකම  ම නක සනටික්ම නස ාංාම නිෂනපන ාද්අයම සඳහාම නය ද්ාම ගේඅාම පන ටලම නක ෂයකම රූපන ම සටහඅක්ම පන හම

ද්ැක්නේ.ම 

 

 

 

 

 

I. නක ෂනේමA,B,C,DමහාමEමනක ටසනමඅම්මකණේඅ.ම(ලම15) 

II. නක සනටික්මනස ාංාමනිපන ද්වීතමසඳහාමභාවිම අමඅමුද්ර යමසඳහේමකණේඅ.ම(ල10) 

III. නස ඩියම්මහයිනර ක්සයි නමනිෂනපන ාද්අයමසඳහාමභාවිම අමනතතමක්රතනේද්යමකුතක්මද්?ම(ලම05) 

IV. DමහාමEමකුටීණමතුළමසිදු අමණසායනිකමප්රතික්රියාමන ේමන ේ මසඳහේමකණේඅ.ම(ලම20) 

V. පන ටලම නක ෂනේම Cම නක ටසම තිනේම ඉටුම නකනණඅම කාර්යයම තම සිදුම කිරීතටම ප්රාචීර ණම නක ෂනේම සිදුරුම සහි 

ඇසනබැසනනට සනමප්රාචීර ණයක්මනය ද්ාමගැනේ.මමප්රාචීර ණමනක ෂයටම ාංාමපන ටලමනක ෂනේමකාර්යක්ෂතා ම ැඩිමවීතටම

නතයමබලපන ාඅමආකාණයමපන ැහැදිියමකණේඅ.ම(ලම10) 

VI. නස ඩියම්මහයිනර ක්සයි නමනය ද්ාමනගඅමකණනුමලබඅමකර්තාේමනද්කක්මසඳහේමකණේඅ.ම(ලම10) 

VII. කාර්ිකක මනස ඩියම්මහයිනර ක්සයි නමනිෂනපන ාද්අනේමදීමපිට අමප්රනය ජඅ ත්මඅතුරුලලමනද්කක්මහාමඑහිමම 

ප්රනය ජඅයක්මබැිනේමසඳහේමකණේඅ.ම(ලම10) 

 

 

 

09.  (a) රූපන නේමද්ැක්න ේනේමකර්තාේමශාලා ක්මතුළමබණමඑසවීතමසඳහාමභාවිම අම fork lift ණායකි.මනතහිම

ඉදිරිපන සමඇතිමතිණසනමබාහුමනද්කමතමභාණයමබාමිනයණයක්මක්රියාත්තකමකළමවිටමභාණයමඑසනේ.මඉේපන සු මඅ ශයම

ැඅටමප්ර ාහඅයමකණමභාණයමඅැ මනිද්හසනමකණනුමලැන..මණානේමසහමභාණනේමව රුත් මනක්ේද්රමG1  හාමG2ම

නලසමරූපන නේමද්ක් ාමඇ. 

 

 

ම 

 

 

  

I. 1000 kg භාණයක්මබාහුමතමබාමප්ර ාහඅයමකිරීතටමූදද්ාඅම්ම අමක්රියාකණේඅා (operator) එයමනගඅමයාතටම

නපන ණම1.5m උසකටමඔස නුමලැන..මඒමසඳහාමයේ්රයමකණනුමලබඅමකාර්යයමගණඅයමකණේඅ.ම(ල.15) 

II. භාණයමතිනේමණානේමඉදිරිපන සමනණ ද්යම ටාමඇතිමකණඅමඝූර්ණයමනස යේඅ .ම (ල.15) 

III. ණානේමසනකේධ්යම9000මkg අම්මණායටමනපන ණලීනතේමන ණම මඑසවියමහැකිමඋපන රිතමභාණයමනස යේඅ.(ල.15) 

IV. ඉහමභාණයටම ාංාම  ැඩිමභාණයක්ම එසවියමහැකිමපන රිදිම නතතම ණායමනිපන ද්වීතටමඅ ශයමවීමඇැයිමසිේඅ.ම ඒම

සඳහාමඔබමණානේමව රුත් මනක්ේද්රනේමපිහිටීතටමකුතඅමන අසක්මකළමයුතුමද්?ම(මලම10) 

V. ඉහම 1000ම kgමභාණයමඑසවීතටමත්පන ණම 2මක්  ගමනේමඅම්මණානේමක්ෂතා යමනස යේඅ.ම(ල.15) 

Dකටො සහ-හකච ා 
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[5]අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම02 

(c) නතතමණායමමම1000kg කමභාණයක්මඔස ානගඅමණළුමතිණසනමතාර්ගයකමම2 mමs-2 කමනියමත් ණණයකිේමගතේම

කණයි.මඝර්ෂණමබලයම3200Nක් අම් එත ත් ණණය නිය   පන  ත් ා ගනිිකේ ගතේ කිරීතට එේජිත තිනේ 

නයදිය යුතු බලය නක පන තණ ද්? (ල 15) 

(d) ණබර්මපන ටිම2ක්මභාවිමකණමඅාමගත්මකැටනපන  ලයක්මරූපන නේමද්ක් ාමඇ.මකැටනපන  ලයමත 100 N මබලයක්ම

ඇතිමකළමවිටමඑහිමදිගම8 cm කිේම ැඩිවිය.මඑයමතුළම10 g කමගල්මකැටයක්මණඳ ාමඑයමප්රක්නෂේපන මකණයි.ම  

 

I. ණබර්මපන ටියකමබලමනියයමනස යේඅ.ම(ල.10) 

II. එක්ම ණබර්ම පන ටියක්ම ඇදීතම නිසාම එයටම අයත් අම ප්රයාසනාම විභ ම ශක්තියම

නස යේඅ.     ම(ල.15) 

III. ණබර්මපන ටිමනද්නකහිමතමගබාංාම අමමුළුමප්රයාසනාමවිභ මශක්තියමනස යේඅ. 

(ල.10) 

IV. ගල්ම කැටයට ප්රක්නෂේපන ණයම කිරීනම්ම දීම එයටම ලැනබඅම උපන රිතම ප්රනේගයම

නස යේඅ. (ල.15) 

V. ගල්මකැටයමසිණසනම මප්රක්නෂේපන මකළනහ ත්මඑයමඉහළමඅිනඅමඋපන රිතමඋසමනස යේඅ.ම(ල.15) 

10.මම උත්ස යකමදීමසාද්අමලද්මඅලාංකණඅමසැණසිල්ලක්මපන හමරූපන නේමද්ැක්නේ.මඑහිමවිදුියමපන හේමඅටක්මනය ද්ාමඇ.ම

එක්මඑක්මවිදුියමපන හනඅහිමමප්රතිනණ ධ්නයහිමඅගයමරූපන නේමසටහේමකණමඇ.ම 

 

 

 

  

 

 

I. රූපන නේමA සහමBමඅණමසතකමප්රතිනණ ධ්යමනස යේඅ.ම(ල.15)  

II. පන රිපන ානේමඇතිමS මසනවිචයම ැසුමවිටමA හාමBමඅණමවිභ මඅේණයම10Vමනේ. 

(a) පන රිපන ායමතුියේමගලඅමධ්ාණා මIමහිමඅගයමනක පන තණද්ම?ම(ල.15) 

(b) නක ෂනයහිම අභයේණම ප්රතිනණ ධ්යම 2ම ම අම්ම එහිම විද්ුත්ම ගාතකම බලයම Eම හිම අගයම නස යේඅ.ම

(ල.15) 

(c) පන රිපන ානේමද්ක් ාමඇතිමI1 හිමඅගයමනස යේඅ.ම(ල.10) 

(d) AC සහමCBමඅණමවිභ මඅේණයමනබනද්අමඅනුපන ායමනස යේඅ.ම(ල.10) 

(e) ඉහම (ii) නක ටනසේමවිභ මඅේණමඅනුපන ායමතිනේමA සහමCමඅණමවිභ මඅේණයමද්, මC සහමBම

අණමවිභ මඅේණයමද්මන අමන අතමනස යේඅම.(ල.20) 

(f) I2 සහමI3මහිමඅගයේමන අමන අතමනස යේඅ.ම(ල.20) 

III. ඉහම Aම හාම Cම අණම ඇතිම 2ම ම බල්බයක්ම ද්ැවීම ිනයම අ සනාා ක්ම සලකේඅ ම .එවිටම ද්ම A හාම Bම අණම විභ ම

අේණයම10 Vමහිමතමපන  තීමයැයිමඋපන කල්පන අයමකළමවිටම 

(a) AC පන රිපන ායමතුියේමගලඅමධ්ාණා මනක පන තණද්ම?ම(ල.10) 

(b) C හාමBමඅණමඇතිමබල්බම ලමදීප්තිතියටමකුතක්මසිදුනේද්ම?ම(ල.10) 

(c) නතතමඅ සනාානේමC හාමBමඅණමවිභ මඅේණයමනක පන තණද්ම?ම(ල.15) 

(d) දීප්තිතියමන අසනමනේමඅම්මඑයම ලක් ාමගැනීතටමනයදියමහැකිමපිළියතමකුතක්ද්ම?ම(ල.10) 
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