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අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ, ්ිවෘත ්ිව්ෘිව්යාල හ් ා්රසණ්අ්අධ්යාපන ප්
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ආ්්ශ්ර්ප්පන ්රය් 

ිව්යාෘ්-්II  කරාල හය්පන ැය්02්යි 
34 S II 

A ්පකරාටං්-්ෘු ය ්ණාපා 

1. (A) ෙරිස් ෙද්තියකට අද්ාල හව පෙෝෂීය මට්ටම් තුපකින් යුත් යටිකුරු සංායා රම්ඩයකය  

ෙ ත ද් වා ඇත. නිශ්ොද්කයාට වකා 500% ක වැඩිවීම  රාඅඩයක යැපෙන්පන් ටිටිප 

අත් තුන්වප පෙෝෂිය මට්ටම පද්වප පෙෝෂිය මට්ටමට වකා 300% කින් වැඩිය. 

  

 

 

 

I. දී ඇති පතා්තුරු අනුව X හි අගය පකාෙමණ ද්? .................................................... 

II. දී ඇති මට්ටම් තුපට අද්ාල හ ව සංායා නිපනෙපය කිමටමට ෙ ත අ ම මත ර් 

රථ තා්ය  පගාකපගන්ප. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ඉ ත ආකා්පේ යටිකුරු සංායා රම්ඩයකය  ෙැවැතිය  ැකි අවථ අාව  සා ා අද්ාල හ 

පෙෝෂීය මට්ටම්වල හට සුරසසු ජීවීන් සා ා උද්ා ්ණය  පද්න්ප. (එ  එ  පෙෝෂීය 

මට්ටමට පවප පවප ම සුරසසු ජීවීන් පම් ක්න්ප) 

 

නිෂ්ොද්කයා: ............................................................................. 

රාඅඩයක යැපෙන්පා : ............................................................ 

දිවිතියික යැපෙන්පා : ............................................................................. 

ද්විතියික යැපෙන්පපන් 

රාඅඩයක යැපෙන්පපන් 

නිෂ්ොද්කයින් 

1200 

400 

X 

සංායාව 

පෙෝෂීය මට්ටම 

400 

800 

1200 
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IV. ජෛව ෙළිප ෝ ොල හපය යනු කුම ද්?     

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

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

(B)     රභා ්සායප ූමඩයකාව පමන්ම ඇතැම් පනෙල හාවපය ්රවය මිනන් ද් විවි  

ොරිසරික ගැටලු ඇතිපේ. එපථ  ම  ති්ස්   සංව්පපේ දී පුප්ෛපනීය ා ති 

සම්ෙත් ද් වැද්ගත් පේ. 

I.  රභා ්සායප ූමඩයකාව යනුපවන් අද් ථ  වන්පන් කුම  ද්?  

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

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

II. රභා ්සායප ූමඩයකාව මිනන් ඇතිවප අහිතක්  ල හෙමම  සා න් ක්න්ප. 

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

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

III.  ඇතැම් පනෙල හාවපය ්රවය නිසා ඇතිවි ඇති අහිතක්  ල හෙමම  සා න් ක්න්ප. 

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

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

IV. පුප්ෛපනීය ා ති සා ා උද්ා ්ණ පද්ක  ලියන්ප.  

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

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

V.  ල හා ති අ්ුද්යට එ  පේතුව  සා න් ක්න්ප. 

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

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

2. (A) අෙ ගන්පා ආ ා් කාප ෝ යිඩ්ප්ට් , පරෝටීන්න්, ලිරමක වාපයන් රාපව ව්ග පකප්. 

I. ෙ ත ද්ැ පවප කාප ෝ යිපේට පම් ක්න්ප. 

a. ග්ලලුපකෝථ  ...................................... 

b. සුපරෝථ     ...................................... 

c. පසලියුපල හෝථ  ...................................... 

II. ෙ ත ද්ැ පවන්පන් රමෂ්ඨය  ඳුපා ගැනීපම් ෙමට මණ රමයව් පේ. එය සම්ූ්ණ 

ක්න්ප. 

a. රමෂ්ඨ ්රාවණයට එ  ක්ප රතිකා්කය  ...................................... 

b. නිමට මණය .................................................................................................. 

III. ආ ා් වාපයන් පරෝටීන්ප මිනන් ටිරු්ට ල හැප ප රාප පමප ය ලියා ද් වන්ප. 

....................................................................................................................................................................................  
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IV. ලිරමක ආ ා්  රසපාගැනීමට විද්යාගා්පේ දී පයාද්ාගනු ල හ ප රතිකා්කය පම් ක්න්ප. 

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

(B) ජීවපේ මූලික තැනුම් ඒකකය ජසල හය පේ. 

I. ාාක ජසල හය සත්ත්ව ජසල හයකින් පවපථ වප ආකා් කිහිෙයකි. 

a. සත්ත්ව ජසල හපේ ජසල හ ආව්ණය වාපයන් රමහිටි පකාටස පම් ක්න්ප. 

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

b. ඔ  ඉ ත පම් කළ ආව්ණය සමදී ඇති ්රවයය  ඳුන්වන්ප 

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

II. ජසල හ තුළ ඇති  ු්ර ඉන්ද්රියිකා කිහිෙය   පමපථ  පම් කළ  ැක. 

මයිපටාපකාන්ියම, පගාගි ින සංර්්ණය, ්යිප ාපසාම, අන්ත: ලාල හාථ  ය ෛාලිකා, 

රි තක, පයෂ්යය.  

ෙ ත ද්ැ පවප ෙැ ැදිලි කිමටමට අනුව පවන් ක් ලියන්ප. 

a. ෙටල හ පපාද්්ප ඉන්ද්රියකාව පම් ක්න්ප. ......................................................................................... 

b. ලිරමක  ා ථ පටාප්ායික නිෙද්වීම ............................................................................................................ 

c. ථ වායු ථ වසපය ටිරස කිමටම. ........................................................................................................................ 

d. රපේිකක ්රවයය ග කා වී ඇති පකාටස. ........................................................................................... 

III. ජව්ස ඉතා ටියුම්   ු්ර පකාටථ  පේ. අෙ සුපවන් ුවවද් ඉපල හ පරෝප 

අන්වී මයකින් පැ්ඹිය  ැකි පේ. 

a. ජව්ස සමදී ඇති පයෂ්යක අම්ල හ පද්ක පම් ක්න්ප 

 1)........................................................................     2)..........................................................................  

b. ජව්ස ක්රියාත්මක වප ථ අාපය පම් ක්න්ප. 

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

c. ජව්සය  ජීවිපයකු පථ   ැටිප්ප අවථ අා පම් ක්න්ප. 

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

  



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 
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 3.  (A)  ්සායනික රතික්රියාවකින් විද්යුත් ා්ාව  නිෙද්වා ගත  ැක. එවැනි පකෝමයක පනෙය 
  ෙ ත ද්ැ පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

I. (a) Y  පල හස ද්ැ පවප සුරසසුම උෙක්ණය පම් ක්න්ප. 

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

 (b)  විද්යාගා්පේ දී පයාද්ා ගනු ල හ ප X ්රාවණය පම් ක්න්ප. 

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

II. (a) X ්රාවණපේ ෙවතිප අයප පවන් ක් ලියා ද් වන්ප. 

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

 (b) පකෝමය ක්රියාත්මකව ෙවතිප විට  Zn  ා Cu  අග්ර මත ද් පට ල හැප ප නිමට ණ     

       පමාපවා ද්? 

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

III.  a) ඉ ත විද්යුත් පකෝමපේ Zn  පල හෝ ය මත ඇතිවප අ් අයනික  රතික්රියා             
      ස ක්ණය   ලියා ද් වන්ප. 

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

 (b) Cu අග්රය මත ඇතිවප අ් අයනික රතික්රියාව ස ක්ණයකින් ලියා ද් වන්ප. 

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

IV. පකෝමපේ ඔ ටික්ණය ස  ඔ ටි ්ණය ටිරසවප අග්ර රමළිපවලින් පම් ක්න්ප. 

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

 

Y 

Zn Cu 

X 
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 (B) රතික්රියාවක ඝ්රතාව ෙමට මා කිමටමට පමන්ම ඒ සා ා  ල හොප සාක කව් ද් යන්ප 
පසායා  ැලීමට ටිරසකල හ ෙමට මණයක පතා්තුරු ෙ ත ද්ැ පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ඉ ත ද්ත්ත උෙපයෝගී ක්ගනිඩයන්  වගුපේ ද්ැ පවප පකාටස සම්ූ්ණ ක්න්ප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ඇටුවපම් ටිරසවප ්සායනික රතික්රියාව තුලිත ස ක්ණයකින් ලියන්ප. 

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

III. එම රතික්රියාව කුමප ව්ගපේ රතික්රියාව  ද්? 

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

IV. වායුමය ඵල හ රමාණය ග්රමම්වලින් රකාා ක්න්ප. 

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

 

 

ඇටුවම Mgපල හෝ පේ ථ වභාවය තනුක HCl  අම්ල හය උෂ්ණත්වය 

A කුඩු 5g 1 mol dm-3 30 oC 

B කැ ලි 5g 2 mol dm-3 30 oC 

C කුඩු 5g 2 mol dm-3 30 oC 

D කුඩු 5g 2 mol dm-3 60 oC 

 ඇටුවම් යුගල හය රතික්රියා ඝ්රතාව පකප්හි  ල හොප සාක 

(a) A  ා C ...................................................................................................................................... 

(b) B  ා  C ...................................................................................................................................... 

(c) C  ා D ...................................................................................................................................... 



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව  8 

 

4. (A)  ්රවය  තුළ වථ තුව  ිනගි වප විට ද්ෘාය  ් පවපථ  පේ. (ෛල හපේ නපත්වය  kgm-3 කි.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. (a)  පනෙපේ ද්ැ පවප වථ තුව ෛල හපේ ිනගි වප විට එහි ද්ෘාය  ් පකාෙමණ ද්? 

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

(b) ෛල හය මිනන් වථ තුව මතට ඇතිකල හ  ල හය පකාෙමණද්? 

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

II. X වථ තුපේ නපත්වය පසවීම සා ා රකාාපය  ලියන්ප. 

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

III. X වථ තුපේ නපත්වය ගණපය ක්න්ප 

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

10N 12N 

X 



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව  9 

 

(B) අමත්  ල හය පපාසල හකා  රිප ල හද් 500g  ් පරාලියක ිලිතය සා ා පතා්තුරු ෙ ත 

වගුපේ ද්ැ පේ. 

I. පරාලිය මත පයපද්ප ඝ්මාකාමට න්මණය පකාෙමණ ද්? 

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

II. ිල හපය ටිරසවපවිට පරාලිපේ න්මණය ඇති ක්වප ථ අාප පද්ක  පම් ක්න්ප. 

01................................................................................................................................................................................. 

02................................................................................................................................................................................. 

III. පරාලිපේ ිලිතයට  ල හොප  ල හය පකාෙමණ ද්? 

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

IV. පරාලිපේ ිල හපය ආ්ම්භ යේපේ ර්පවනි තත්ේපේ දී ද්? 

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

V. පරාලිපේ ත්ව්ණය පකාෙමණ ද්ැයි  ගණපය ක්න්ප. 

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

කාල හය(s) 0 2 4 6 8 10 12 14 

පයාද්ප  ල හය(N) 0 1 2 3 4 6 6 6 

න්මණ  ල හය(N) 0 1 2 3 2 2 2 2 



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 
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(C) පනෙපේ ද්ැ පවප ෙරිෙඅ සට ප උෙපයෝගී ක්ගනිඩයන් ෙ ත පකාටසට රමළිතුරු 

සෙයන්ප.  

 

 

 

 

 

I. V1 හි ොඨාංකය 2V  පම් R1 හි අගය ඕම් පකාෙමණ ද්? 

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

II. V2 හි ොඨාංකය පකාෙමණ ද්? 

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

III. R2 හි රතිප්ෝ අගය පකාෙමණ ද්? 

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

IV. R1 රතිප්ෝ අගය ද්ැ පවප ව්ණ ප ත ද් වන්ප. 

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

V1 V2 

R1 R2 

0.2A 

6V 
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B පකාටස 

5. (A)  ඩයනිසාපග්ල ශ්වසපය සංර්්ණ ක්රියාවලිය  වප අත් ඒ සා ා සැකසුප ෙද්තිය 

 ශ්වසප ෙද්තිය පේ. එහි ආ් මාව සා ා  මුා ආව්ණ ෙැල හදීම අද් වපවිට ටිරසපේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) a, b,  ා c පකාටථ  පම් ක්න්ප. 

ii) ම ා රාචීරය්ය මිනන් ඉ    ක්ප කෘතයය කුම ද්? 

iii) b  පකාටපථ   රස්වල හ වීපමන්  ඇතිවිය  ැකි අහිතක් තත්ත්වය කුම  ද්? 

iv) වායු හුවමාරුව කා්ය මමව ටිරසවීමට b හි ද්ැකිය  ැකි අනුව්තප පද්ක  ලියා 

ද් වන්ප. 

v) පාථ  කු ්පේ අේ පකාටටින් ඉ   ක්ප වැද්ගත් ක්රියාව  පම් ක්න්ප. 

vi) මුා ආව්ණ ෙැළදීම මිනන් ඉ  වප පමප ය කුම  ද්? 

(B) ඩයනිසාපග්ල අන්ත්ාස්ග ෙද්තියට අයත් ග්රන්ි  කිහිෙයකි.( රමටියුටමටන්, තයිප්ායිකය, 

අධිවෘ ක ග්රන්ි , ඩිම්  පකෝම, වෘමණ පකෝම ) 

i) (a) කැගි ටිපටානි  ප ෝපමෝපය ස්රාවය ක්ප ග්රන්ි ය පම් ක්න්ප. 

(b) රමටියුටරිය මිනන් ශ්රාවය ක්ප ප ෝපමෝපය පම් ක්න්ප. 

(c) ඇිපලීන් ප ෝපමෝපය නිසා ටිරුප් ටිරසවප පවපථ වීම  සා න් ක්න්ප 

ii) (a) රුධි්පේ ග්ලූපකෝථ  මට්ටම අඩුවප විට ක්රියාත්මක වප ප ෝපමෝපය පම්     

 ක්න්ප.  

(b) ඊථ රෛන් ප ෝපමාපපේ  ල හෙමම  සා න් ක්න්ප 

(c) පුරුම ද්විරයීක ලිංිනක ල හ මණ පකප්හි  ල හොප ප ෝපමෝපය කුම  ද්? 

(C) පොරස ගති ල හ මණවල හට අනුව ජීවීන් කාණ්කවල හට ප ද්ා ද්ැ වීම ව්ගීක්ණය පල හස 

 ැඳින්පේ. 

i) ජීවීන් ව්ගීක්ණය මූලික ආකා් පද්ක ලියා ද් වන්ප. 

ii) රතිජීවකවල හට  සංපේදී පපාවප ජීවී ාාණ්කය අයත් අධි්ාෛානිය පම් ක්න්ප. 

iii) දිලී් විපශ්ම අයත් ්ාෛානිය කුම  ද්? 

iv) ෙෘෂ්ඨවංශීන්  වයු මය  ල හ මණ ෙද්පම් ක් ාාණ්ක පකප්.  

මඩුවා , සල හමන්ද්්ා, කිඹුල හා, ෙැථ  ්ා අයත් ාාණ්ක පවන්ක් ලියා ද් වන්ප. 

මුා කු ්ය 

පාථ  කු ්ය 

a 

ග්රසනිකාව 

c 

b 

ශ්වාසපාලිකා 

ම ා රාචීරය්ය 

පෙප ැගි ල හ 
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6. (A)  රාමාිකක ්රාවණ රමළිපයල හ කිමටම විද්යාගා් කටයුතු සා ා පයාද්ා ගනී. 

i) (a)     විද්යාගා්පේ දී නිශ් ත සාන්්රණය සහිත ්රාවණ රමළිපයල හ කිමටමට පයාද්ා ගන්පා   

 උෙක්ණ  ත්  පම් ක්න්ප 

(b)     කැගි ටියම්  යිපරා ටියිඩ් හි ත්රය Ca(OH)2 පම් එහි මුවලික ථ කන්පය      

 පකාෙමණ ද්?(Ca=40 , O=16   H=1)  

(c)     Ca(OH)2  ග්රමම්   ක ක අකංගු Ca(OH)2  මුවල හ රමාණය ගණපය ක්න්ප 

 

ii) (a)     Ca(OH)2  මුවල හයක අකංගු අණු සංායාව පකාෙමණ ද්? 

(b)     එම අණුපේ ඇති ේමාණු සංායාව ර්යද්? 

(c)     ්රාවණයක මුවල හ සංායාව ද්ැ වීමට රකාාණය  ලියන්ප. 

 

(B) x, y, z ්රාවය වප අත් E, F, G  ්රාවක පේ. පතා්තුරු වගුපේ ද්ැ පේ. 

i) E, F, G  සමාප ෙරිමා සැල හකූවිට x  ්රාවය  වැඩිම ථ කන්ය  දියවනුපේ කුමප ්රාවකපේ 

ද්? 

ii) E, F  ා G  සමාප ෙරිමා තුළ z ්රාවයය රමළිපවලින් a , b c  යප ථ කන් දිය විය. a , b , c 

ථ කන් ආප්ෝ ණ රමළිපවලින් ද් වන්ප. 

iii) ප ාදින් විද්යුතය සන්පයපය ක්ප ්රාවණය  රමළිපයල හ ක්ගැනීමට වකාත්ම උ ත 

්රාවකය  ා ්රාවයය පතා්තුරු අනුව පම් ක්න්ප. 

iv) E, F, G ්රාවක අතුරින් වකාත්ම වාෂ්ෙශීලී පේයැයි ටිතිය  ැකි ්රාවකය කුම  ද්? 

 

(C) පනෙපේ ද්ැ පවන්පන් මූල හ ්රවයය විද්යුත් වාපයන් ආක්මණය යේ ආකා්යයි. 

 

 

 

 

 

 

i) (a)  A පකාටසට අයත් මූල හ ්රවයය පද්පකහි ේමාණුක  

 රමාංකය ලියා ද් වන්ප 

     (b)  එම මූල හ ්රවයය පද්ක පම් ක්න්ප  

(c) A හි ද්ැ පවප සංපයෝගය  ා  න්ප ව්ගය පම් 

 ක්න්ප 

 

්රාවයය ්රාවකපේ ගුණ ්රාවකය ්රාවකපේ ගුණ 

x අයනික සංපයෝගය  E ධ්රැවීයතාවය වැඩි ්රාවකයකි. 

y ධ්රැවීය ස සංයුෛ සංපයෝගය  F ධ්රැවීයතාවය අඩු ්රාවකයකි. 

z නි්ධ්රැවීය ස සංයුෛ සංපයෝගය  G නි්ධ්රැවීය ්රාවකයකි. 

2-- + + 

A රූපන ය 

 

B රූපන ය 
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ii) (a) B පකාටටින් ද්ැකපවප සංපයෝගය පම් ක්න්ප 

(b) B  හි ද්ැකපවප  න්ප ව්ගය ලියා ද් වන්ප 

 

7. (A)   වායුව  මිනන් පීකපය  ඇතිවප  ව නිමට මණයට පයාද්ාගත් ක්රියාකා්කම ෙ ත 

    ද්ැ පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) a  පනෙපේ ෙවතිප ෛල හකපේ පද්ෙස උටින් සමාප වීමට පේතුව කුම ද්? 

ii) b  පනෙපේ x  ා y ල හ මවල හදී පීකපය ගැප කුම  කිව  ැකිද්? 

iii) h උස 3cm , ෛල හපේ නපත්වය  1kgm-1- , g=10ms-2- පම් h  ෛල හ කා මිනන් ඇතිවප 

පීකපය ගණපය ක්න්ප 

iv) ෛල හය පවනුවට ්සදිය ්රවය  පල හස භාවිත කපගි පම් h උස ගැප කුම  කිව  ැකිද්? 

 

(B) 240 V ගෘ  විරසලිය පයාද්ා ගනිඩයන් තාෙප ද්ඟ්ය  මිනන් ෛල හය ්ත්  කිමටමට 

පයාද්ාගන්පා අවථ අාව   පනෙපේ ද්ැ පේ. 

i) තාෙප ද්ඟ්ය සමදීමට පයාද්ාගන්පා පල හෝ ය පම් ක්න්ප 

ii) තාෙප ද්ඟ්ය ක්රියාත්මක වීපමන් මැටි භාෛපපේ රමටතද් 

උණුසුම්විය. තාෙය ගමන් කළ ආකා්ය ගැලීම් 

සට පකින් පෙන්වන්ප. 

iii) ද්ඟ්පේ  මමතාව  000W  පම් විපාඩි 5 ක කාල හය  

තුල හදී  

a) ද්ඟ්පයන් ඉවත් යේ තාෙ  ා තිය පකාෙමණ  ද්? 

b) ද්ඟ්ය තුළින් ගල හායප ා්ාව පකාෙමණ ද්? 

c) වැය යේ විද්යූත් ා ති ඒකක රමාණය පකාෙමණ ද්? 

y 

x 

h 

b 

ජල  

වාත :පිරුණු:බැලුන  

ජල  
a 

බැලුන:සවි:කිරීමට:පෙර 

ජල :සහිත:මැටි:

භාජන  
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C F C F 

(C) අවතල හ ද්්ෙණ භාවිත පකාට තාත්වික පමන්ම අතාත්වික රතිිමම්  ල හ ා ගත  ැක. 

i) තාත්වික ස  අතාත්වික රතිිමම්  ඇතිවප අවථ අා පවන් වාපයන් ලියා 

ද් වන්ප. 

ii) පද්ප ල හද් අවතල හ ද්්ෙණපේ ද්ළ පාභීය රස් පසායා ගැනීමට රමය  පයෝෛපා 

ක්න්ප. 

iii) උත්තල හ ද්්ෙණය  ඉදිරිපේ ඇති වථ තුපේ රමහිටීන්ම කි්ණ සට පකින් ද් වන්ප. 

 

 

 

 

 

 

 

8. (A)  රභාසංථ පගි ාපය සා ා යම් සාකයක  ල හෙමම ෙමට මා කිමටමට පයාද්ාගත් 

ඇටුවම  ආපල හෝකය ල හැප ප ෙරිදි ත ා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) (a) රභාසංථ පගි මණය සා ා කුමප සාකය ෙමට මා කිමටමට ඇටුවම සුරසසු පේද්ැයි  

 ලියන්ප. 

(b) ඉ ත ෙමට මාව සා ා ාාකය සුද්ාපම් ක්ගත යුතු ආකා්ය ද් වන්ප 

ii) (a) C ඇටුවම මිනන්  කුමප කරුණ  ෙමට මා ක්යිද්? 

(b) රභාසංථ පගි ාපයට අවාය කුමප සාකය ෙංතිකාම්යක ෙමට මා කළ 

පපා ැකිද්? 

iii)  (a) ාාකෙර ක  ෙැ ැ ගැන්වීම පෙෝමක ණණ වීපමන් ටිරසපේ. පෙෝමකය පම් ක්න්ප. 

(b) කැගි ටියම් ණණ වීපමන් ාාකපේ කුමප පවපස  ඇතිපේද්? 

 

වායුප්ෝක ෝද්ෘාය කුටීන්්ය 

D 

KOH 

C 

ෛල හය 



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව  15 

(C) විද්යුත් ා තිය විවි රභව මිනන් උත්ොද්පය පේ. 

i) (a)  සුළං විරසලි  ල හාගා්, තාෙ විරසලි ල හාගා් ශ්රී ල හංකාපේ ක්රියාත්මක පේ. එම අවථ අාවල හ 

 විරසලිය ෛපපය වප උෙරම ලියන්ප 

(b)  ශ්රී ල හංකාපේ නිවසකට ල හැප ප විරසලිපේ ථ වභාවය  ඳුන්වන්ප 

ii) චුම්භක ධ්රැව අත් කම්ද ද්ඟ්ය රමණය වීපමන් විරසලිය නිෙද් පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) නිෙද්වප විරසලි ා්ාපේ රභල හතාව පකප්හි  ල හොප සාක පද්ක  ලියන්ප 

(b) කම්ද ද්ඟ්ය රමණය වපවිට විරසලි ෙ න් ද්ැගි වීම නිමට මණය වනුපේ කුමප 

ආකා්යකින් ද්?  

(c) උෙරිම පවෝගි ටීන්යතාවය  ඇතිවප අවථ අාපේ කම්ද ද්ඟ්පේ x y රමහිටීන්ම  ා 

චුම්භක ධ්රැව අත් සම් න්ය කුම  ද්? 

(d) ස්ල හ පමෝට්යක පකාටථ  ෙ ත ද්ැ පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) A, B, C  පකාටථ  පම් ක්න්ප 

ii) A පකාටපථ  ක්රියාව පමෝට්පේ රමණයට  ල හොප අන්ද්ම ලියන්ප. 

කම්ද ද්ඟ්ය 

A 

B 

 

C 



විද්යාව  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව  16 

9. (A) ලුණු නිශ්ොද්ප ක්රියාවලිය ෙ ත ද්ැ පවප ආකා්පේ රමයව් අනුගමපය පකාප්. 

 

 

i) (a)  ශ්රී ල හංකාපේ ලුණු නිශ්ොද්ප ක්රියාවලිය  ඳුන්වන්පන් පකපථ  ද්? 

(b)  ලුණු පගි වාය  තැනීපම් දී සැල හකිය යුතු කරුණු  පද්ක  ලියන්ප. 

(c) පපාගැඹුරු තටාකපේ තැන්ෙත්වප ්සායනික සංපයෝගපේ පම ලියන්ප. 

(d) මයථ ත තටාකපේ අව පෂ්ෙණය වප ල හවණය පම් ක්න්ප. 

ii) ලුණු තිත්ත ්සය  ඇති ක්වප  සංපයෝගය පම් ක්න්ප. 

 

(B) විද්යාගා්පේ දී ඔ ටිෛන් වායු ථ වගි ෙය  ල හ ා ගැනීමට සැල හසුම් කල හ ආකා්ය ද්ැ පේ. 

 

 

 

 

 

 

i) ඉ ත ඇටුවපම් A,B,C පම් ක්න්ප. 

ii) ්ත් කිමටමට පයාද්ාගත් D දිය්ය පම් ක්න්ප. 

iii) D දිය්ය  මිනන්  O2   ල හ ා ගැනීම සා ා  තුලිත ්සායනික ස ක්ණය ලියන්ප. 

iv) ද්ා කය සා ා පයාද්ාගත් L.P වායුපේ අකංගු  යිපරාකා ප ව්ගය පම් ක්න්ප. 

v) ස්ල හම  යිපරාකා පය CH4  පේ. එහි ූ්ණ ද් පය සා ා තුලිත ස ක්ණය  ලියා 

ද් වන්ප. 

(C) ෙරිණාමකයකට සම් න් කල හ ඉපල හ පරානික උොංගය  පනෙපයන් ද්ැ පේ. 

I. (a)  D උොංගය පම් ක්න්ප 

(b)  D තැනීමට පයාද්ා ගන්පා මූල හ්රවය  පම් ක්න්ප 

II. ෙරිණාමකය ක්රියාත්මකවප විට භා්ය  ් ා ගල හප 

ා්ාපේ ථ වභාවය රථ තා් සට පකින් ඇා 

ද් වන්ප. 

III. ෙරිණාමකපේ  ද්වීරයීක පොට ගණප 500   පම් රාඅඩයක ද්ඟ්පේ පොට ගණප 

පකාෙමණද්යි පසායන්ප 

IV. රාඅඩයක ද්ඟ්පයන් ගල හප ා්ාව 1A   පම් ද්වීරයික ද්ඟ්පේ  ටගන්පා ා්ාව 

පකාෙමණ ද්? 

(D) පනෙය උෙපයෝගී ක්ගනිඩයන් රමළිතුරු සෙයන්ප. 

a) පනෙපේ ද්ැ පවප උොංගය පම් ක්න්ප 

b) උොංග සංධි ව්ගය පම් ක්න්ප 

c) x, y, z  අග්ර පම් ක්න්ප. 

මුහුරස 

ෛල හය 

පපාගැඹුරු  

විාාල හ තටාකය 

මයථ ත 

තටාකය 

කුකා විාාල හ 

තටාකය 

මේ 

්රාවණය 

D C 

  

 

 

O2 වායුව 

A 

B 

240V 6V 

D 

භාර  

x 

y 

z 


