
විද්යාව  

1 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 
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විද්යාව  

2 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

 

1. (A) ශ්රී කායාගම ත ක යානවනව දු ක යස සක්ෂණයණ ෂණ තක කගාෙ ද ද් දක පන හක වවේගම ද්ැෂණගමග ෙැහැනු හා 

පිරිමින්ට එෂණ එෂණ ග ෝෙ  වැසඳීගම් අවද්ානත සහික ප්රතිශශක එහි තුලක ද ය  තකග 

 

 

 

I.වවේගම තුලක ද ග ෝෙ දු ල්කත ගපන ා කගම හඳුන්වන්ගන් කිනම් ග ෝෙ ගකස ද්?  

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

 

II.පිරිමින්ට සාගේෂණයව ෙැහැණුන් ුලස වැඩි ප්රතිශශක ෂණ ගපන න්නුම් ය න්ගන් කිනම් ග ෝෙ  ද්?  

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

 

III.නිද්න්ෙක වකුෙඩු ග ෝෙ  ෙැහැණුන්ට සාගේෂණයව වැඩි ප්රතිශශක ෂණ පිරිමින් ුලස ගපන න්වීමතට ගහ ුලවි  හැකි 

යරුණෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

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

 

IV.ඉහක සඳහන් ග ෝෙ දු ල්ක පිරිමින්ට සාගේෂණයව ෙැහැණුන්ට වැසදීතට තතිශ අවද්ානත ආග ෝහණ 

පිළිගවකට සයස  ය  ලි න්නග              

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

 

V.ත කත සහ පිළියා ග ෝෙ  සඳහා ගහ ුලවි  හැකි වායුගෙෝනව   කයය ගද්යෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

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

 

 

 

 

 

ග ෝෙ  හෘද් ාගාධ් අධි රුධි  
පීඩන  

ත කත පිළියා දි වැඩි ාව නිද්න්ෙක 
වකුෙඩු 
ග ෝෙ  

පිරිමි 
ප්රතිශශක  

3 5 4 1 2 2 

ෙැහැණු  
ප්රතිශශක  

1 15 6 2 3 1 

 දු ලුත ප්රශ න වකට පිළිුලරු සපන  න්නග 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

විද්යාවමම-මII 
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11මපරනණිය                   මමමමමකාලයම-මපන ැයම2මයි 



විද්යාව  

3 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

 

(B) ෙකා න දි  පන හ ය ශෂණතිශ  ග ාද්ාගෙන ජක වි කලි  නිපන ද්වන අක  ශ්රී කායාගම අලුතිශන් ජක වි කලි 

ගකාො  ඉදිකිරීත අපන හසු වි  හැකි ග කාපන  වි කලි ගකාො  තඟින් ද්, වි කලි  නිපන ද්වන අක  පුනර්ජනනී  

ශෂණතිශ ගයග හි අවධ්ාන  ග ාමුය  තකග 

 

I.ශ්රී කායාගම කව  ක ට ද ජක වි කලි ගකාො  ඉදිකිරීතට ගනාහැකි වි  හැෂණගෂණ ත  ?                          

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

 

II.කාපන  වි කලි ගකාො  තඟින් පන ාරිසරියව දු කවන ගකපන  තෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

 

III.ශ්රී කායාවට ිත ක පුනර්ජනනී  ශෂණතිශ ප්රභවව ගද්යෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

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

 

IV.ඔග සඳහන් යස එෂණ ශෂණතිශ ප්රගදද් ෂණ ගයග හි ගකපන ාන ෙැටලුවෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

 

V.ගකශෂණතිශ සා ෂණයණ  සඳහා ග ෝජනා ගද්යෂණ ඉදිරිපන  ද ය න්නග 

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

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

 

2. (A) ජක  සජීව පන ද්ාර්ථගේ පන ැවැ දත සඳහා අකයවශය තාධ්ය ෂණ ගමග ජකගේ වේණ හා ජකගේ ද්ා ය දව  

ද්ැෂණගවන සායල්පන  දුතිශ තෂණ පන හක ද්ැෂණගමග 

 

 

 

ජක  

a)

…………………

……………… 

ජකගේ අධිය 

සාසෂණතිශ හා 

ආසෂණතිශ ගක 

ජක  මිදීගම්දී 

අසතායා  

ප්රසා ණ  

ද්රාවය වේණ  

ද්රවය පන රිවහන  ගේහ ිය ණ දව  ාතන  

b)…………………………………………………        

…………………………………………………...

ගහිස  සසනව  ක කවක සාඝටය 

වේණ 

වේණ වේණ 

වේණ 

ද්ා ය දව  ද්ා ය දව  

ද්ා ය දව  ද්ා ය දව  
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4 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

I. ඉහක සටහගන් (a) තඟින් ද්ැෂණගවන වේණ  හා (b) තඟින් ද්ැෂණගවන ද්ා ය දව ට අද්ාක ක්රි ාව හිස කැන්   

තක ලි න්නග 

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

II.ජකගේ අධිය සාසෂණතිශ හා ආසෂණතිශ ගක ගකස හැඳින්ගවන්ගන් කුතෂණද් ? 

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

 

III.ජකජ ජිවින්ට ජීව දවීමතට අවශය පන රිස   සැපන ීමතට ජක  වැද්ෙ දවන ආයා  ෂණ සඳහන් ය න්නග 

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

     B) තානව ගේහ සසක ය සසක විභවාජන  දු කවන ආයා   පන හක රූපන  සටහගන් ද්ැෂණගමග 

I.රූපන   අනුව  a හා  b තඟින් ද්ැෂණගවන විභවාජන ක්රත හිස කැන් තක ලි න්නග 

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

 

II.මිනිසාගේ ඌනන විභවාජන  දු කවන්ගන් කිනම් සසකවකද්?                         

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

 

III. අනුනන විභවාජන  ජීවි කුට වැද්ෙ ද වන අවස ථාවෂණ සඳහන් 

ය න්නග 

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

 

IV.ඌනන විභවාජන , අනුනන විභවාජනග න් ගවනස වන ආයා  ගද්යෂණ ලි න්නග 

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

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

    C) ඔෂණදුජන් රුධි  ට විස ණ  වීම ස ක යාගනිය සාග ෝෙ සතඟ ප්රතිශක්රි ාය  ශෂණතිශ  නිද්හස  වීමගම් 

ක්රි ාවලි  සසනව  ශ වසන  ග 

I.සසනව  ශ වසන ප්රතිශක්රි ාව සඳහා අද්ාස ුලළික  සා නිය සක්ය ණ  ලි න්නග  

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

 

II.දිවේ ගමකාවෂණ තවිදීගම් නි ක වූ පුේෙක කුගේ පන ාද්වක තාාශ ගේශි ගමද්නාව හා ගයණ්ඩා ගපන  නවතට ගහ ුලව 

කුතෂණද්? 

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

 

III.ශ වසනගේදී පිටවන අධිශෂණතිශ සාග ෝෙ ෂණ වන  ATPවක යෘකය ෂණ ලි න්නග 

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

3. (A) රූපන ගේ ද්ැෂණගවන්ගන් අල්පන ාම්ලිය ජක  විද්ු ද විඡේගනද්න  කිරීතට ග ාද්ා ෙ ද තටමකතකිග 

 

a)……………….. 

b)……………….. 

 

 
 
 

  

 X 

  X 

Y 

s 
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5 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

I.වි කලි  ුල  (s) ක්රි ා දතය යස විට ඔග ද්කින නිරීෂණයණ  ලි න්නග 

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

 

II.විද්යාො ගේදී ඉගකෂණගරෝඩ වශග න් භවාවික ය  තතිශ x හා y සඳහා ග ාද්ාෙන්නා ද්රවය ෂණ හඳුන්වන්නග 

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

 

III.X ඉගකෂණගරෝඩ  නම් ය  එ  තක දු කවන අර්ධ්  සා නිය සක්ය ණ  ලි න්නග 

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

 

IV.Y ඉගකෂණගරෝඩ  නම් ය  එ  තක දු කවන අර්ධ්  සා නිය සක්ය ණ  ලි න්නග 

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

 

V.පන රීක්ෂණ නස ුලක ැසස වන වායු අඩු යාක ය දී ැසස ය  ෙැනීතට සු කසු ත ක්රි ාතාර්ෙ  සඳහන් ය න්නග 

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

 

VI.පන රීක්ෂණ නස ද්රාවය  ුලකදීත ක තෂණ එසවූ විට ප්රතිශක්රි ාව ගමෙව ද වන ගව නිරීෂණයණ  වන ගව ගපන ගන්ග 

එගස  වීමතට ගහ ුලව ද්ෂණවන්නග 

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

 

(B) මුකද්රවය  ීපපන  ය ශෂණතිශ ත්ටම් වක ඉගකෂණගරෝන පිහි ආ ආයා   පන හක ද්ැෂණගමග කවා x,y,z ගකස නම් ය  

තකග එ  තසුරින් අසා තතිශ ප්රශ න සඳහා එත සාගෂණක ග ාද්ාෙනිමින් පිළිුලරු සපන  න්නග 

 

 

 

 

 

I.ඉහක ද්ැෂණගවන මුකද්රවය  අකරින් සායුජකාව ගද්යෂණ වන මුකද්රවය  නම් ය න්නග 

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

 

II.දී තතිශ මුකද්රවය  ගකෝහ හා අගකෝහ ගකස ගවන් ය න්නග 

 ගකෝහ   - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 අගකෝහ - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III.ඉහක ද්ෂණවා තතිශ මුකද්රවය  අුලරින් පන හසුගවන් ත සාග ෝෙ සාද්න මුකද්රවය යුෙක  නම් ය න්නග 

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

X Y Z 
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6 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

 

(C) හරිකාො  වායුවෂණ වන ගතග දන් කාපන   ි දපන ාද්න ට ද් ග ාද්ා ෙක හැකි ඉන්ධ්න කිග L.P  වායුව කාපන  

ි දපන ාද්න ට අද් වන විට සීඝ්ර ගකස භවාවික ට එෂණවීම තකග 

 

I.ගතග දන් හ ගරායාගනගේ වුහ සුර  ද්ෂණවන්නග 

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

 

II.ගතග දන් ද්හන  සඳහා ුලලික  සා නිය සක්ය ණ  ලි න්නග 

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

 

I.L. P ඉන්ධ්න වායුගම අඩාවේ ප්රධ්ාන හ ගරායාගන නම් ය න්නග 

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

 

4. (A) 1500 kg ස යන්ධ් ෂණ සහික ගතෝටර්  ථ ෂණ තිශ ස  ඍජු තාර්ෙ ය දී ද්ැෂණවූ චලික  සඳහා ප්රගමෙකයාක 

ප්රස කා  ෂණ පන හක ද්ැෂණගමග 

 

 

 

 

 

 

I.ගතෝටර්  ථගේ  දව ණ  ද්ැෂණවීමතට ප්රගමෙ ක යාක ප්රස කා ග න් ප්රයාශන ෂණ ලි න්නග 

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

 

II. දව ණ   ටග ද දු කයක විස ථාපන න  ෙණන  ය න්නග 

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

 

III.එත  දව ණ  කගා දීතට ද්ා ය වූ ගක  ගයාපන තණ ද් ? 

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

 

IV.ගතෝටර්  ථ එන්ජිගම් ගකග න්  දව ණ  කගා දීතට පන තණෂණ ද්ා ය වූ ජව  (ෂණයතකාව ) ගයාපන තණ ද් ? 

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

 

V. ථගේ ෙතයකාව ගනාගවනස  ව පන ැවැතිශ යාක ප්රාන්ක   කුතෂණ ද් ? 

 

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

ප්රගමෙ  (m s-1) 

යාක  (ක දපන   ) 

24 

    8 16 
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 (B)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.X හා  Y ිපන ය ණ නම් ය න්නග 

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

 

II.නිගක්රෝම් යම්ද ද්ඟ ගේ ප්රතිශග ෝධ්  3 නම්  x හා y  හි පන ාඨාය ද්ෂණවන්නග 

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

 

III.R ිපන ය ණ  ගර ණිගතෙක ව සම්ගන්ධ් ය  තකග එ න් දු කවන යාර්   පන ැහැදිලි ය න්නග 

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

 

IV.ජක  ුලක ගිල්වා තතිශ නිගක්රාම් යම්ද ද්ඟ   නිසා පන රිෂණයණ ට කැගගන වාදු  කුතෂණ වි  හැකිද් ? 

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

           (C) 

 

 

 

දී තතිශ   A, B, C, D, E අනු ාක කෂණයය ගද්යෂණ අක   ක  0 cm ගමග 0 cm ගැගින් නාභි   ක  ි දකක යාච ෂණ ද්, 

අවකක ද්ර්පන ණ ෂණ  ද්, සපන  ා තකග 

I. A කෂණයග න් වම් අක පන ැ දග ද ඈක තතිශ වස ුලවය ප්රතිශභිම්ග ෂණ C කෂණය  තක තතිශවීමතට නම්, 

 

a.ි දකක යාච  කැද  යුුල ස ථාන  නම් ය න්නග 

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

 

b.අවකක ද්ර්පන ණ  කැද  යුුල ස ථාන  නම් ය න්නග 

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

II.ි දකක යාච ,  ි දකක ද්ර්පන ණ , කක ද්ර්පන ණ   න ගම්වා තඟින් වස ුලවක අකා දවිය ප්රතිශදම්භව කගා ෙක 

හැකිගමග එත අකා දවිය ප්රතිශදම්භව සම්ගන්ධ්ග න් පන හක වවේව සම්පුර්ණ ය න්නග 

 

A B C D E 

  ි දකක යාච  කක ද්ර්පන ණ  ි දකක ද්ර්පන ණ  

ප්රතිශදම්භවගේ ප්රතාණ  
(ිස ) 

විශාලික වස ුලවට සතාන ඌනක 

ප්රතිශදම්භවගේ   ක  a b c 
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රචඅාමප්රශනඅ 

05. A ) මිනිසාගේ න රජනී  ගහිස රාවීම ක්රි ාවලි  හා සම්ගන්ධ් පන ේධ්තිශගේ රූපන  සටහනෂණ ගතහි ද්ැෂණගමග 

 

             

                 B 

 

                 C 

                D 

  i) රූපන ගේ  B  හා C තගින් දු කය න ක්රි ාවන් ගවන ගවනත ලි න්නග 

ii) Aහි අන්කර්ෙක මුරා නිපන ද්වීමත ගයග හි වැද්ෙ දවන වුහ කිනම් නතකින් හැඳින්ගම ද්? 

iii) C ආශ්රිකව තතිශවි  හැකි ග ෝ ත ක ද දව ෂණ සඳහන් ය න්නග 

iv) ගහිස රාවීම පන ේධ්තිශ  ගවක ගතන් ත ශරී ගේ අගනකු ද ස ථාන ය ා ද්රවය පන රිවහන  ය න්ගන් රුධි   

තගිනිග පන රිවහන යාර්  හැරුණු විට රුධි   තගින් ඉටු ය න ගවන ද යාර්  ෂණ සද්හන් ය න්නග   

 

B)  විද්යාො  පන රීෂණයණ ය ග දී දු ආ දුසුගවකුගේ අක ගන්සන් ද්ැල්ගල් ෙැම ත නිසා  ඔ ක ක්ෂණිගතයව අක ඉවකට 

ෙන්නා කදීග එහිදී ප්රතීකය ක්රි ාවෂණ දු ක වූ ගව වේරුව  ා විදුන් පන වසන කදීග 

i)  ප්රතීකය ක්රි ාවෂණ  න්න හඳුන්වන්නග 

ii) ඉහක දු ක වීමතට අද්ාස ප්රතීකය චාපන   ලි ා ද්ෂණවන්නග 

iii) යපන ාක ප්රතීකය ක්රි ා සඳහා ිද්ාහ ණ ෂණ ලි න්නග 
 

  C)  ’ආර්කව ’  නු ස ී ප්රජනය පන ේධ්තිශ  ආශ්රිකව දු කවන සුවිගශ  ක ක්රි ාවලි කිග ආර්කව චක්රගේ දී ෙර්භවාය  ුලස 

ප්රධ්ාන ගවනස වීමම් අවධි ුලනෂණ  ටග ද දු ක ගමග 

i) පන හක එෂණ එෂණ අවධිගේ දී ගකපන ාන ගහෝගතෝන  ගැගින් ලි න්නග 

 a) ආර්කව අවධි   

 b) ප්රවේණන අවධි   

 c) රාවීම අවධි   

ii) ලිාගියව සම්ගේයණ  වන තා ාන්තිශය ගනාවන ග ෝෙ ෂණ සඳහන් ය න්නග 

iii) ලිාගියව සම්ගේයණ  වන ග ෝෙ වසෂණවා ෙැනීතට ෙක හැකි ක්රි ා තාර්ෙ ෂණ සඳහන් ය න්නග 

 

     D) ජීවින් වර් තය ණ  කිරීගම් දී ප්රධ්ාන ක්රත ගද්යෂණ භවාවික ගමග  

i) ස වභවාවිය වර් තය ණ ය ද්ෂණනට කැගගන ප්රධ්ාන කෂණයණ ෂණ සඳහන් ය න්නග 

ii) එදිගනද්ා ජීවිකගේ දී දිනව  ප්රග ෝජන ට ෙන්නා අවස ථා ගද්යෂණ සඳහා 

ිද්ාහ ණ ගද්න්නග 

iii) රූපන ගේ ද්ැෂණගවන අපන ෘය ඨවාශි ස ද දව ා  

 a) අ  ද වන වාශ  කුතෂණ ද්? 

 b) එත වාශගේ සුවිගශ  ක කෂණයණ ෂණ සඳහන් ය න්න  

A 

B 

C 

D 



විද්යාව  

9 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

06)  

A) X,Y,Z,A,G,L,J,E ආවර්තිශකා වවේගම පිළිගවලින් එය සඟ තතිශ මූකද්රවය ගොනුවකිග තැදින් එය මූකද්රවය ෂණ 

ඉව ද ය  තකග X  නු ගද්වන ආවර්කගේ හක වන යාණ්ඩගේ මූකද්රවය කිග   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  විද්ු ද ඍණකාව  න්න පන ැහැදිලි ය න්නග 

ii) විද්ු ද ඍණකාව  පිළිගඳව ගතහි සඳහන් ගනාවන මූකද්රවය  කුතන යාණ්ඩ ට අ  ද ගම ද්? 

iii) ගතත මූකද්රවය අුලරින් අ නීය ණ ශෂණතිශ  අවත අෙ ෂණ ෙන්නා මූකද්රවය කුතෂණ ද්? 

iv) ඉහක ද්ැෂණගවන මූකද්රවයවලින් ස ගද්න ඔෂණස ඩ අුලරින් ප්රගක භවාය මිය ඔෂණස ඩ  හා ිභව වේණිගත 

ඔෂණස ඩ  සූර ඉහක සාගෂණක තසුග න් ද්ෂණවන්නග 

v) Z හා L අක  තතිශවන ගන්ධ්න ස වරුපන   තිශ ද යතිශ  සටහනෂණ තඟින් ද්ෂණවන්නග 

vi) රාන්දුස ට  , ඩග ෝඩ ආදි  කැනීතට ෙන්නා මූකද්රවය ඉහක ගොනුගවන් ගකෝ ා ලි න්නග  

 

     B) 

 

 

 

 

 

 

 

i) රූපන ගේ ද්ැෂණගවන තටමකත තඟින් නිපන ද්වා ෙන්නා වායුව කුතෂණ ද්? 

ii) එත වායුව නිපන ද්වා ෙැනීතට එෂණ යස යුුල  සා නිය ද්රවය  නම් ය න්නග 

iii) ඉහක ප්රතිශක්රි ාවට අද්ාස ුලලික  සා න සක්ය ණ  ලි න්නග 

iv) නිපන ද්වන  වායුගවන් කගා ෙන්නා ප්රග ෝජන ගද්යෂණ සටහන් ය න්නග 

 

Zn 



විද්යාව  

10 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

C) ගවසඳගපන ාගස  තතිශ සුළු වශග න් අපන ද්රවය අඩාවේ දි ලුණු, නැම තට අසන්න ක ම් වන ිණු ජකගේ දි  ය  

සාකෘේක ලුණු ද්රාවණ ෂණ සාද්ා ෙනු කැග ග ඉන්පන සු ද්රාවණ  ගපන  ා දුදුල් වීමතට කගන කදීග 

 i)  ද්රාවණ  දුදුල් වන විට ගඳුගනහි NaCl ස ඵ ආය තතිශ ගමග එගස  ස ඵ ආය තතිශ වීමතට ගහ ුලව කුතෂණ ද්? 

 ii) ද්රාවණ  ගයක ම් දුදුල් යස ද් අපන ද්රවය  ස ඵ ආීපය ණ  ගනාගමග එගස  වීමතට ගහ ුලව ලි න්නග 

 iii) මිරණ ය සාඝටය ගවන් ය  ෙැනීගම් ඉහක සඳහන් ක්රත  කුතන නතකින් හැඳින්ගම ද්? 

 iv) වායුව ජකගේ ද්රාවයකාව ගයග හි ගකපන ාන එෂණ සාධ්ය ෂණ නම් ය න්නග 

 v) ඔග සඳහන් යස එත සාධ්ය  ද්රාවයකාව ගයග හි ගකපන ාන්ගන් කුතන ආයා ග න් ද්? 

07)  

A) වි කලි ශෂණතිශ  ජනන  සඳහා සුසා ගකාො , සූර්  ගයෝය, ෙල් අඟුරු ගකාො , ජක වි කලි ගකාො  ශ්රී කායාගම 

ග ාද්ා ෙනීග 

 i)ඉහක සඳහන් වි කලි ජනන  කිරීතට ‘ඩ නගතෝවෂණ’ ග ාද්ා ෙන්නා අවස ථා නම් ය න්නග 

 ii)වි කලි ශෂණතිශ  ජනන  සඳහා ශෂණතිශ පන රිවර්කන  ද්ැෂණගවන පන රිදි ෙැනවම් සටහනකින් ගපන න්වන්නග 

   a) සුසා ජනය  

      b) සූර්  ගයෝය     

    c) ෙල් අඟුරු ගකාො  

B) i) 230V 1500W ගකස පිරිවික  සඳහන් පන ෘය ඨ  ඔපන ව ද යස වි කලි ගෂණකක ය 3 0c පන වතිශන ජක  5  g 

තකගඑත ජක  නැම තට   ද යස යාක  මිනි දුල 0කි (ජකගේ විගකාගධ්ා 40   Kg J K-1) 

 ii) ජක  නැ ආතට වැ  වූ විද්ු ද ශෂණතිශ  ගයාපන තණ ද්? 

 iii) ක්රි ා දතය වන වි කලි ගෂණකක  කගා ෙ ද ධ්ා ාව ගයාපන තණ ද්? ජක  නැම ත දු කවන විට ජක  සුලවන 

කාපන ශෂණතිශ  ගයාපන තණ ද්? 

 iv) වි කලි ගෂණකක ට හා පන රිස  ට හානි වූ කාපන  ප්රතාණ  ගයාපන තණ ද්? 

 

C) රූපන ගේ ද්ැෂණගවන්ගන් ස පන න ක්රත ට ද්රව ෂණ A භවාජනග න් පිටකට කගා ෙන්නා අවස ථාවකිග ද්රාවණගේ 

ඝන දව  10   kg m-3 ගමග 

 

 

 

 

 

 

 

 i)ද්රාවණගේ ඝන දව  10   kg m-3  න්න පන ැහැදිලි ය න්නග 

 ii)ද්රව  නස  දිගේ ෙකා කතට අවශය ගක  කැගගන්ගන් යව  ආයා  ට ද්? 

 iii)A භවාජන  වායු ග ෝධ්ය වන ගස  වසා තතිශ විට B ගවකට ජක   ආයෂණ ෙකා වි ද ජක  ෙකා කත නක  වි ග 

එගස  වන්නට ගහ ුලව පන ැහැදිලි ය න්නග 

 iv)A වායුග ෝධ්ය අවස ථාගම ත කගමින් C නසගේ ද්රාවණ ඉවකට ෙැනීතට නස  දු ස  ිස ගයාපන තණ වැඩි 

යස යුුල ද්? 

A 

B 

C 



විද්යාව  

11 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

08) 

A) අහා  ජී ණ පන ේධ්තිශගේ ගයාටසය රූපන  සටහනෂණ පන හක ද්ෂණවා තකග 

i)  Xහි අඩාවේ යුයගේ තතිශ අම්ක  කුතෂණ ද්? 

ii) Yහි යෘකය න් ගද්යෂණ ලි න්නග 

iii) ආහා  ජීර්ණ  යාර් ෂණයත කිරීත සඳහා පන ේධ්තිශගේ තතිශ අනුවර්කන  

ගද්යෂණ ලි න්නග  

 

B) ස වාභවාවිය වර්ධ්න ප්රචා ණගේ දී ශාය ය ූගෙක ගහෝ වා ව ගයාටස  තඟින් නව ශාය තතිශ ගමග 

i. පන හක සඳහන් ශායවක කිනම් ගයාටස  තඟින් ස වාභවාවිය වර්ධ්ය ප්රචා ණ  දු කගම ද්? 

  a)ගක්රෝටන් b)ගයගසල්  c)ඉඟුරු  

ii. යෘතීකත වර්ධ්ය ප්රචා ණ ක්රත ෂණ වන පන ටය ග ෝපන ණගේ වාදු ගද්යෂණ සඳහන් ය න්නග 

  

C) 10 kg ය ස යන්ධ්ග න් යු ද A නම් වස ුලවෂණ 5m ෂණ ඔසවා රූපන ගේ ආයා  ට ඉහස ස ථාන ය කගා තකග 

 

 

 

 

 

 

 

  

 i)  A වස ුලගම ග  ගයාපන තණ ද්? 

 ii) A වස ුලගම වේරු දවායර්යණ විභවව ශෂණතිශ  ගසා න්නග 

iii) A වස ුලව AYX තාර්ෙ  ඔස ගස  ගපන  ළී X ස ථානගේ නක  වූගේ නම් දු ක වූ ශෂණතිශ පන රිණාතන  සඳහන් 

ය න්නග 

 

D) යණුවෂණ තක තතිශ 0m ෂණ ිස ජාක ටැාකි ෂණ රූපන ගේ ද්ැෂණ ගමග ටැාකි  ජකග න් පිරි තකග 

. 

   

X 

Z 

Y 



විද්යාව  

12 ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන න කයය   ICT ශාඛාව 

 

 i) ටැාකිගේ X හා Y ස ථානවලින් දු කරු තතිශ යසගහා ද වඩා ගමෙග න් ජක  පිටවන්ගන්, 

  a) X වලින් ද්? Y වලින් ද්? 

  b) ඔග  පිළිුල ට ගහ ුල ද්ෂණවන්නග 

 ii) ජාක ටැාකිගේ පන ුලගල් පිහි ආ M කෂණයය තක ක්රි ාය න පීඩන  ෙණන  ය න්නග 

09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  1 රූපන   තඟින් ද්ැෂණගවන්ගන් විද්ු ද  සා න ගයෝය කිග 

 i) P හා Q ගකෝහ ගද්වර්ෙ කිග ගම් සඳහා වඩා ද සු කසු ගකෝහ වර්ෙ ගද්ය නම් ය න්නග 

 ii) ගයෝය ක්රි ාව දු ක වන ගව හඳුනා ෙැනීතට අද්ාස Y ිපන ය ණ  නම් ය න්නග 

 iii) X ද්රාවණ  සුල අ න ගවන් ය  ලි න්නග 

 iv)  a) තගනෝඩ  තක දු කවන  සා න ප්රතිශක්රි ා සක්ය ණ  ලි ා ද්ෂණවන්නග 

 b) යැගකෝඩ තක දු කවන  සා න ප්රතිශක්රි ාව සඳහා සක්ය ණ  ලි ා ද්ෂණවන්නග 

 

B)   i)  0 රූපන ග න් ද්ැෂණගවන තටමකත තඟින් ඉටු ය න යාර්   කුතෂණ ද්? 

 ii) ගයෝය  ක්රි ා දතය වීම  ආය ගවකාවකින් ද්කින්නට කැගගන නිරීෂණයණ යව ෂණ ද්? 

 iii) ගතත තටමකගම් විද්ු ද විඡේගනද්යගේ තතිශ අ න ගද්වර්ෙ  පන ැහැදිලිව ද්ෂණවන්නග 

 

 C)   තානව යටයුුල සඳහා ඉගකෂණගරානිය ිපන ාාෙ ග කකව ග ාද්ා ෙනීග කවා න් කිහිපන  ෂණ නම්, ප්රතිශග ෝධ්, 

 ආගකෝය සාගමදී, ප්රතිශග ෝධ් රාන්දුස ට  , ඩග ෝඩ , ධ්ාරිරය, ආගකෝය විගතෝචය පන හන් ආදි  ගමග 

 i)  ඉහක ද්ෂණවා තතිශ ිපන ාාෙ ඉගකෂණගරානිය හා ගනාවන ගකස ගවන් ය න්නග 

 ii) ඉහක තතිශ ිපන ාාෙ සඳහා සාගෂණක අඳින්නග 

 iii) ආගකෝය සාගමදී පන හන් පන රිපන ථ ෂණ සඳහා ිපන ාාෙ සාගෂණක තඟින් පන රිපන ථ සටහනෂණ අඳින්නග 

 iv) ඩග ෝඩ භවාවික ට ෙන්නා අවස ථා ගද්යෂණ ලි න්නග 

  

D)  ස ක ධ්ා ා ගතෝට   ද්, ඩ නගතෝවෂණ ගකස ක්රි ා ය  ග  

 i) ස ක ධ්ා ා ගතෝට  ය විද්ු ද ම්ම්ගය  සද්ා ත දග ද ගයගස  ද්? 

 ii) ස ක ධ්ා ා ගතෝට   1ග5V ගැටරි කින් ක්රි ා ය  ගඑහි ෂණයතකාව  වැඩි දියුණු ය  ෙැනීතට ගවන ද 

ිපන ක්රත ෂණ ග ෝජනා ය න්නග 

 iii)’පන ැලිවසලු ’ හා ‘තතිශල්ක’ තඟින් ඉටු ය න යාර්   කුතෂණ ද්? 

 iv) ගතෝට  ෂණ භ්රතණ  කිරීගතන් වි කලි ධ්ා ාවෂණ ි දපන ාද්න  යසහැකි වන්ගන් ගයගස  ද්? 

 v) ස ගද්න වි කලි ධ්ා ාව ප්රස කාරියව තඳ ගපන න්වන්නග 

Q P 

X 

Y 

+ 

1 රූපන    

ජනව   

CuSO4 
C C 

2 රූපන    


