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නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  

තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව 

නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  

තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව 

නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  

තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව 

නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව  

 
 
 

 නාලන්ද විදයාලය - ක ාළඹ 10  
2 වන වාර පරීක්ෂණය  

තාක්ෂණකේදය සඳහා විදයාව - I 
12 කරේණිය                                                                                                                         ාලය : පැය 2  

 A ක ාටකසේ සියලුම ප්රශේන සඳහා වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර කතෝරන්න. 

 B සහ C  ක ාටසේ වල  සියලුම ප්රශේන වලට  පිළිතුරු සපයන්න. 

 ගුරුත්වජ ත්වරණය g = 10𝑚𝑠−1 කලස ගන්න . 

A ක ොටස 
 

1. දිලීර , බැක්ීරියා සහ ශා  සසලයකන්කේ සසල බිත්ිය සෑදී ඇි ප්රධාන සංඝට ය වන්කන් පිලිකවලින් ? 

1) කපප්ටිකගාඩ්ලයි ැන් , කසලියුකලෝසේ ,  යිීන්  

2) කපප්ටිකගාඩ්ලයි ැන් ,  යිීන්, කසලියුකලෝසේ  

3) කසලියුකලෝසේ ,  යිීන් , කපප්ටිකගාඩ්ලයි ැන් 

4)  යිීන් , කසලියුකලෝසේ , කපප්ටිකගාඩ්ලයි ැන්  

5)  යිීන් , කපප්ටිකගාඩ්ලයි ැන් , කසලියුකලෝසේ  

6)  

2. È,Sr j, m%Odk ,laIKhla jkafka my; tajdhska l=ula o? 

1) iEu Ôúfhl=u mshú weig fkdfmkSu 

2) fi, ì;a;sh fmmaÜf.dâ,hslEka nyq, ùu 

3) mg, 2 lska jg jQ kHIaÀhla fkd;sîu 

4) mg,uh bkaøhsld ;sîu 

5) tal ffi,sl ùu 
 
3. lsß wdY%s; ksYamdok ms,sn|j my; m%ldY i,lkak' 

 
(A). Èhr lsß ñoùu i|yd Lactobacillus úfYaI Ndú;d fõ' 

(B). Öia ksYamdokh i|yd Ndú; lrkafka Saccharomgces cererisiae  fõ' 

(C). fhda.ට් ksYamdokhg Streptococcus lactis fhdod .efka' 
by; m%ldY w;=ßka i;H jkafka" 
 

1) A muKs 2) B muKs 3) C muKs 

4) A yd B muKs 5) B yd C muKs  

4. ක්ුද්ර වාත ාමී කලස ජිවත් වන ක්ුද්ර ජීවී ාණ්ඩයක් වන්කන්? 

1) Clostrodium 2) Lactobacillus 3) Saccharomyces 

4) Acetobactor 5) Peptostreptococcu 

 

5. ප්රිජීව  නිපදවීම සඳහා භාවිතා  රන ක්ුද්ර ජීවිකයකු වන්කන් ? 

1) Streptomyces griseus 

2) Aspergillus niger

3) Saccharomyces cerevisiae 

4) Corynobacterium glutamicium  
5) Asitomizer 
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6. rEmfha we;s ñkqï iys;j md;a;shla ielish hq;= j we;' md;a;sfha j¾.M,h fldmuK o? 
 

 

 

7. ákaud¿ weisÍu i|yd wrh 7𝑐𝑚 yd wrhg iudk Wila we;s f,day áka tlla idokq ,nkafka 45 𝑐𝑚 ×
30 𝑐𝑚 ;yvqjlska wjYH f,day fldgia lmd .ekSfuks' túg wmf;a hk f,day fldgfia j¾.M,h 
fidhkak' 

 

1) 634 cm2 

2) 643 cm2 

3) 1350 cm2 

4) 616 cm2 

5) 1232 cm2 
 

8. ldáishdkq LKavdxl ;,hl i,l=Kq lr we;s A ≡ (12, 10) yd B ≡ (𝑥, 4) ,laIH fol w;r fláu 
ÿr 10 ls' (𝑥 ys w.h Ok w.hls). 𝑥 ys w.h jkafka" 

 

1) 3  2) 8 3) 5  4) 2 5) 4 

 

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 256 𝑐𝑚2 2) 156 𝑐𝑚2 3) 512 𝑐𝑚2 

4) 312 𝑐𝑚2 5) 156√3 𝑐𝑚2  

 

10. my; rEmfha olajd we;s θ fldaKfha f¾ähka w.h jkafka" 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 100 cm2 

2) 300 cm2 

3) 600 cm2 

4) 1000 cm2 

5) 1200 cm2 

fuu ;%sfldaKfha j¾.M,h jkafka" 
 

(sin 30° = cos 60° =
1

2
, sin 60° = cos 30° = √3

2
⁄ ) 

1) π rad 

2) 1 rad 

3) 2.5 rad 

4) 
2π

3
 rad 

5) 
π

3
 rad 
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11. ABC ත්රික ෝණකයහි BC පාදය මත D පිහිටා ඇත්කත් BD : DC = 2 : 3 වන පරිදිය. ABC ත්රික ෝණකේ වර්ගඵලය 30cm2 

නම් ABD ත්රික ෝණකේ වර්ගඵලය වන්කන්,  

1). 15cm2                2). 10cm2                3). 12cm2             

4). 20cm2               5). 25cm2  

 

12. my; § we;s tall hq.,hka w;=ßka SI uQ,sl tall muKla wvx.= hq.,h jkafka" 
 

1) mol, J 2) N, g 3) m, Cd 

4) W, ℃ 5) kgms−1, s  

 

13. óg¾ fldaÿj" j′ksh¾ le,smrh" uhsfl%daóg¾ ial=remamq wdudkh yd p, wkaùlaIh hk ñkqï WmlrK 
lsisjla Ndú;d lr ,nd fkd.;a ñkqu l=ula o? 

1) 0.00082 m 2) 0.5228 m 3) 12 132 m 

4) 0 04213 m 5) 0.931 m  

 

14. ksi, jd;fha m%;sfrdaOh iys; úfgl tu jd;fhka u msr jQ ne¨ï fnda,hla isriaj by<g p,kh 
jk mßê myrla ksid by<g p,kh fõ' th u; l%shd lrk iïm%hqla; n,h" 
 

1) isriaj by<g fõ 

2) iïm%hqla; n,hla ke; 

3) isriaj my<g fõ 

4) by<g p,kh jk ;=re by<g fõ 

5) Wmßu Wfia § Y=kH fõ 
 

15. එන්ජිම මගින් කරෝද 4 මතම  බලය ලබා කදන එළවුම් කරෝද 4ක් ඇි (All-wheel Drive) වාහනය  කරෝද 

මත ඝර්ෂණය ක්රියා  රන අයුරු නිවැරදිව දක්වා ඇි රුපය කතෝරන්න. 

 

 

           1)                                     2)                             3)                             4)                          5) 

 

B ක ොටස 
1)  

A. බැක්ීරියා සහ දිලීර සම්බන්ධ පහත ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

i. බැක්ීරියා සහ දිලීර යන සසල වර්ග කදක හිම ඇි ඉන්ද්රයි ා වක් වන්කන්? 

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

ii. බැක්ීරියා සසල බිත්ිය තැනීමට ප්රධාන වශකයන් දාය  වී ඇි බු  අවයවි ය වන්කන් ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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iii. බැක්ීරියාව වල ප්රධාන සංිතත හහාරය වන්කන්? 

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

iv. සසලවල දක්නට ලැකබන පටලමය කනාවන ඉන්ද්රයි ාවක් වන්කන් ? 

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

v. බැක්ීරියා හා දිලීර වලින් පට  සංවිධානය කනාදක්වන්කන් ? 

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

B.   පහත දී ඇි විසේතර ඊට අදාළ වන ක්ුද්ර අදාළ වන ක්ුද්ර ජීවී  ාණ්ඩයට යා  රන්න 

i. හකලෝ ය ශක්ි ප්රභවය කලසට භාවිත  රයි  Acetobactor 

ii. සව ල්පපිත නිර්වායු ශේවසනය  රයි         Saccharomyces 

iii. ශේවසනය සඳහා ඔක්සිජන් භාවිතා කනා රයි        Clostrodium 

iv. ක්ුද්ර වාත ාමී ජීවිකයි           Lactobacillus 

v. ඔක්සිජන් ඇි විට කවනත් වායූන් ශේවසනය සඳහා භාවිත  රයි                Cynobacteria 

C.  

i. ඛනිජ භවනය යනු කුමක්ද? 

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

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

ii. ඕනෑම හහාර දාමය  හරම්භ  පුරු  වන්කන්? 

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

 

iii. නයිට්රජන් ක්රය සඳහා ක්ුද්ර ජීවීන් දාය  වන අවසේ ා තුනක් ලියන්න. 

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

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

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

iv.  ාබන් ක්රය සඳහා ක්ුද්ර ජීවීන් දාය  වන්කන් ක කසේද? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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v. වායුකගෝලීය  ාබන් සජව කගෝලයට කගන ඒම සිදු  රන්කන්  වුරුන් විසින්ද 

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

2) පහත දී ඇත්කත් විවිධ කලෝහ වර්ග වල ඝනත්ව පිළිබඳ දත්ත වගුවි .නිශේිතතව කනාදන්නා කලෝහ වර්ගයින් නිමවා 

වර්ණ ගන්වා ඇි කලෝහ කුහර සිලින්ඩරයක් සාදා ඇත්කත් කුමන කලෝහ වර්ගකයන් දැයි දැයි නිර්ණය ිරීකම් 

පරීක්ෂණයක් පහත දැක්කේ 

 

                          

සේ න්ධය = m 

i. කමම පරීක්ෂණය සඳහා විදයාගාරකේ ඔබට මිටර් රූල ,ව’නියර්   ැලිපරය ,මයික්රාමීටර් සේකුරුප්ටපු හමාන,ය 

කතදඬු තුලාව යන උප රණ සපයා ඇත .පහත දී ඇි මිනුම් ගැනීම සඳහා වඩාත් ම්දුම් මිනුම් උප රණ 

කතෝරන්න.  
D - ………………………………………………………….. 

d - ………………………………………………………….. 

h - ………………………………………………………….. 

ii. කමම මිනුම් සඳහා වඩාත් නිවැරදි අගයන් ලබා ගැනීමට අනුගමනය  ළ හැි  ළ හැි ්රමකේදයක් කයෝජනා 

 රන්න. 

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

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

iii. වර්නියර්  ැලිපරකේ +0.2mm   මූලාං  කදෝෂයක් ඇත .අභයන්තර විෂේ ම්භය මැනගත් විට වර්නියර් 

 ැලිපරකේ පර  ිමාණ වල පිහිීම පහත පරිදි විය .එහි නිවැරදි මිනුම් කසායන්න (කුඩාම මිනුම = 0.04mm) 

 

iv. බාහිර විෂේ ම්භ(D) හා උස(h) මූලාං  කදෝෂ කනාමැි මයික්රෝමිටර් ඉසේකුරුප්ටපු හමාන මයික්රෝමිටර් ඉසේකුරුප්ටපු 

හමානයක් මගින් මැනගත් විට පරිමාණ වල පිහිීම පහත පරිදි විය .නිවැරදි මිනුම් කසායන්න 

කලෝහය ඝනත්වය (𝑔𝑐𝑚−3) 

ය ඩ 
රිදී 

සින්ක් 
තම්බ 

ඇලුමිනියම් 

7.87 
10.5 
7.14 
8.96 
2.70 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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(කුඩාම මිනුම = 0.01mm) 

                         

D = ………………………………                      h  =  ……………………………..… 

v. එහි සේ න්ධය කතදඩු  තුලාවක් හධාරකයන් මැන ගත් විට පරිමාණ වල පිහිීම පහත දැක්කේ .නිවැරදි සේ න්ධය 

කසායන්න. (කුඩාම මිනුම = 0.1g) 

 

m = ...................................... 
 

 

 

 

 

 

vi. පරිමාව සඳහා ප්ර ාශනයක් සංකක්ත ඇම්රින් ලියන්න. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

vii. ඉහත මිනුම් ඇම්රින් පරිමාව කසායන්න (සිලින්ඩරකේ හරසේ ඩ වර්ගඵල = 0.88cm2 කලස ගන්න ). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

viii. ඝනත්වය ගණනය  රන්න ( ඝනත්වය = සේ න්ධය/පරිමාව) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ix. සිලින්ඩර නිපදවා ඇි කලෝහය කුමක් විය හැි ද ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) රුපකේ  පරිදි  ම්මට   තලයක් මත 10 kg  = 𝑚2 සහ  5kg = 𝑚1 වනසේ න්ධ කද ක්  එ  මත තබා  

අකල  ම්මට   ප්ටපිය   වටා  යන අිතතනය  තන්තුව  එක්  ක ළවර ට  𝑚2 ද  ඉිරි  ක ලවරින්  𝑚3 

ද සම්බන්ධ   ර  පද්ධිය  සීරුකවන් මුදාහරින  ලදී. 𝑚1 හා 𝑚2  අතර  සේිි   ඝර්ෂණ   සංගුණ ය 

𝜇𝑠= 0.6 ද  𝜇𝑘 = 0.4 ද 

 
 

a.  m1 කේ  උපරිම  ත්වරණය  කසායන්න. 

b. . m1  සේ න්ධය  m2   මත කනාලිසේසා පැවිම සඳහා  m2 ට  ිබිය  හැි  උපරිම ත්වරණය  

ක ාපමණද? 

c. m1  සේ න්ධය  m2   මත කනාලිසේසා පවත්වා ගැනීම  සඳහා  m3 කලස  කතෝරාගත  යුතු  උපරිම 

සේ න්ධය  කසායන්න .  

d. m3= 30 kg  වන විට එක් එක් සේ න්ධකේ  ත්වරණයන්  තන්තුකේ  හතියන්  ගණනය  

 රන්න  

 

4). වැඩබිම දී  අරය 21cm සහ උස 42cm වන ඝන කලෝහ සිලින්ඩරයින්  අරය 3.5cm වන සිදුරු 4ක්  

සිලින්ඩරකේ වෘත්තා  ර පෘෂේඨයට ලම්භ ව එය පසාරු වන පරිදි  විදින ලදී. 

i. සිදුරු ඉවත් ිරීමට ප්ර ම ඝන සිලින්ඩරකේ පෘෂේඨ වර්ගඵලය කසායන්න. 

ii. සිදුරු ඉවත් ිරීකමන් පම් මුළු පෘෂේඨ වර්ගඵලය කසායන්න. 

iii. සිදුරු විදීකම්දී ඉවත්ූ කලෝහ කුඩු අපකත් කනායන පරිදි එ තු  ර ඒවා උණු  ර අරය 21cm ම වන 

සිලින්ඩරා ාර පියනක් සෑදීමට අදහසේ  රයි. එම පියකන් උස ක ාපමණ කේ දැයි ගණනය  රන්න. 

iv. කලෝහකේ ඝනත්වය 7000𝑘𝑔𝑚−3 නම් එම සිලින්ඩරා ාර පියකන් සේ න්ධය කසායන්න. 

(ඝනත්වය = සේ න්ධය /පරිමාව ) 

 


