
 

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016  - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස  -  විද්යාව  ( අංක  04) 

අධ්යයන ප ොු  සතිකක  ්ර (සාාානය ප ළ) විභ්ායය 
úoHdj II                කාලය පෑ තුනයි 
 
ie,lsh hq;=hs  

 meyeÈ,s w;awl=ßka ms<s;=re ,shkak' 
 A fldgfia m%Yak 4 g u § we;s bv m%udKh ;=< ms<s;=re imhkak' 
 B fldgfiන් ඔබ කැාැික m%Yak 3 lg ms<s;=re imhkak'  
 ms<s;=re imhd wjidkfha A fldgi yd B fldgfia ms<s;=re m;% tlg wuqKd Ndr fokak'  

 
                                                          A - කකොටස - ව්යුහගත ර නානා 
 

 

1)    A  ඉතත කසලපයොපේ ිකබූ ද්රවය ලිසසතුවවක්  තත ද්ැක්ප.   
ඉවත ලූ ආතාර , ශාක  ්ර සාය අුව කැබි,, ියයියය සතුගප  ිරුරරක්, ප ොි,ීනන් කැබි,, 
කඩද්ාිර කැබි,, පයෝයට් පකෝප්  , ඉවත ලූ බැටරි , කෘත්රීා පර ක කැබි,, කඩා ඉව  කළ 
නිවසක  සත, 

i. ඉතත ලිසසතුවප. සද්තන් අ ද්රවය තා කැි, කසල පවන් කර ද්ක්වන්න         

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..      ( ලුගණු 02) 
 

ii. නිසට්රජන් චක්රය  ව වා යැීමාට ද්ායකවන ද්රවය පද්කක් ඉතත ලිසසතුවපවන් පතෝරා 

ි,යන්න   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                 ( ලුගණු 01) 



iii. සතවාභ්ාවික නිසට්රජන් චක්රය  ව වා යැීමාට බාධ්ා කරන ියනිසත ක්රියාකාරක ද පද්කක් 
සඳතන් කරන්න  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………     ( ලුගණු 01) 

 

B   

i.  රිසර දූෂක පලස තඳුන්වන්පන් ුගාක් ද්? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………                     ( ලුගණු 01) 

 

ii.  රිසර දූෂක ාියන් නිසට්රජන් චක්රයට ිරු  කළ තැකි බල ෑාක්  ැතැ කි, කරන්න  

……………………………………………………………………………………………

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

                 ( ලුගණු 01) 

 

iii. ක්ෂණික ආතාරවලට නැඹුුර වීා ාානවිසන් ප  නූතන ප්රවනතාවයකි  ප ද නිසා ියනිසාට මුහුණ 

දීාට ිරු වන අහිතකර ත  ව පද්කක් න ද කරන්න  

……………………………………………………………………………………………

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

           ( ලුගණු 02) 

C  

i. ියනිසත පේතය ුවළ නිසට්රජන්  විකන්පන් ුගාන ජජව අණු පලස ද්? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  ( ලුගණු 02) 

 

ii. කාපබෝතිසපේට් ියනිසත පේතපඇ ිික තව  ජජව අණුවකි  ිහි සංකටකයක් වන පිෂඨය ජීර්ණය 

ිරු  කරන ින්සිසායක් න ද කරන්න  

……………………………………………………………………………    ( ලුගණු 01) 

 

iii. ඔබ සඳතන් කරන ින්සිසාපඇ ක්රියාව අධ්යයනය සඳතා විද්යායාරය ුවළ ිරු  කළ තැකි 

ක්රියාකාරකාක ප්රධ්ාන පියවර ුවන සඳතන් කරන්න    

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………     ( ලුගණු 03) 

 

iv. ඔබ ඉතත  C  iii.   හි ිරු  කරන ලද් ක්රියාකාරකියන් වඩා නිවැර ක ප්රිකලල ලබා යැනිා සඳතා 

විද්යා ාක ක්රාය පයොද්ා යත තැකි අන්ද්ා  ැතැ කි, කරන්න  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………   ( ලුගණු 02) 



2     (A)  ආතාර යනිියන් ිරටි පේපනක්, බළපලුග කෑයසන ශබ්ද්ය ිසුනු වතා කෑ යසියන් ඉව ව   ලා 
ියපඇය  පාහි දී ක්රියා ාක  ජ ජීවින් සුව ලාක්ෂණික ගුණ පද්කක් සඳතන් කරන්න  

 

                                                         .........                       ( ල  02) 
 

i. පාා පයව ප  ිරටි ජීවින් කී  පද්පනක්  තත සඳතන් ප.   

 

 
 

පාා සුවන්  ෘෂතඨ වංශීන් තා අ ෘෂතඨවංශීන් පලස පවන් කර ද්ක්වන්න  

 ෘෂතඨ වංශීන්    අ ෘෂතඨවංශීන් 

1                                                                

2                                                                   ( ල  02) 

     

 (B)    i.) පයව ප  ිවි කප ද දී  ාද්පඇ කටුවක් ිණුන ියනිසුග ක්ෂණිකව  ාද්ය ඔසවන ලදී  
     පාහි දී ක්රියා ාක  ජ  

1 ප්රික්ාතකය ුගාක් ද්?                                  

2 කාරකය ුගාක් ද්?                                      ( ල  02) 

 ii.) පාා ක්රියාවි,ය සඳතා ියනිසාප  ාධ්ය සතනාු   ේධ්ිකය ද්ායක වන්පන් ද්?  ඔපබ් අද්තස   
                  ැතැ කි, කරන්න           

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………( ලුගණු 01) 

 C)   i.) ියනිසත පේතපඇ ිික  ටක වර්ය කී යක්  තත ද්ැක්ප.  ඒවා පිහිටි සතථාන න ද කරන්න  

 

 

 

  

පිහිටි සථානය  …………………………….       …………………………….. 

 

 

 

පිහිටි සථානය  …………………………….       ……………………………..             
( ල  02) 

i. තෘේ චක්රපඇ අවසතථා අනුපිිවපවිවන් සඳතන් කරන්න  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                               ( ල  01) 

යැඩවිේ  ණුවා,     තෑයා,  පයොළුපබේලා,  පය දබා,  

 



ii. නිපරෝගී පුේයලපයුග ප  විද්ු  කංක ක පර් ණ (ECG) සටතනක්  තත ද්ැක්ප.  

 

 

 

 

iii. පාහි P, QRS   තා  T  වි,න් ද්ැක්පවන්පන්  තෘේ චක්රපඇ කවර අනුූපපි අවසතථාද්ැිස ි,යන්න  

P  ……………………………………….. 

QRS  ……………………………………….. 

T  ………………………………………..   ( ල  03) 

 

D )  ුරධිර  ාරවිලනය ාියන් ිතැ ද ි,ංියක පරෝය ස දපප්රේෂණය විය තැ කිය  ිබු  පරෝය  පද්කක් න ද 

කරන්න  

………………………………………..……………………………………….. ( ල  02) 

   

03  විද්යායාරපඇදී CO2 වාු ව නි ද්වීා පිිවබඳ ව පතො කන් අධ්යයනය කළ ිරසුපවක් නිවපසේ දී  CO2 වාු ව නි ද්වීාට 

පයොද්ා යන්නා ලද් ිටවුාක් ඉතත රෑ පඇ ද්ැක්ප.  

                                                   

A. i. නිවපසේ දී  CO2 වාු ව නි ද්වීාට පයොද්ා යත තැකි A තා B සඳතා සුු සු ද්රවය පද්කක් පයෝජනා කරන්න    

  A……………………………………………………  B…………………………………………………     ලුගණු 01x2 

  ii. ඔහු පිිවපයල කර යන්නා ලද් වාු ව CO2 බව තතවුර කර යැීමාට පතේුව ජ නිරීක්ෂණයක් ි,යන්න    

                                                                                                                  ලුගණු 01 

iii.   විද්යායාරපඇදී CO2 වාු ව පිිවපයල කිරීාට පයොද්ා යන්නා ලද් A තා B  පලස සඳතන් රසායනික ද්රවය   

පාොනවාද්?  

  A………………………………………………. ….     B…………………………………………………. ලුගණු 01x2 

P 

Q 

R 

S 

T 



 iv. CO2 වාු  සා ද ලයක් රැසත කරයැීමාට ඔහුට අවශය ජපඇ න ද රැසතකර යත තැකි ක්රාය ුගාක් ද්? 

   …………………………………………………………………………………………………………………………….. ලුගණු 01 

B. විද්යායාරපඇදී H2 වාු ව නි ද්වීාට පයොද්ා යන්නා ලද් ිටවුාක්  තත ූප පඇ ද්ැක්ප.  

 

                                                  

 

 

 

 

i. තිසඩ්රජන් වාු ව නි ද්වීාට අද්ාළ ව ඉතත ක්රියාකාරකප ද දී ිරු  වන ප්රිකක්රියාප. ුවි,ත රසායනික 
සමීකරණය   ි,යන්න 
  
                                                                                                                                                       

 ලුගණු 02     
ii. ඉතත ක්රියාකාරකපාහි ශීඝ්රතාව වැි  කිරීාට ිෂෂයයාට අවශය විය ඒ සඳතා කළ තැකි උ ක්රා පද්කක් 

ි,යන්න 
                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                     ලුගණු 02 
 

C   i   ඉතත   ක්රියාකාරකපාහි පයොද්ාය  HCl අ දලපඇ ගුණ පද්කක් ි,යන්න       

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     ලුගණු 02 

ii.  Mg ාැ ීමිරය දවල පභ්ෞිකක ගුණ පද්කක් ි,යන්න  

                                                                                                                                     ලුගණු 02 
 

iii.  ාැ ීමිරය දකැබැේලක් වාතපඇ ද්තනය කර ලැපබන ලලය ජලපඇ  කයකරන ලදී ියට නිේ තා රුව   

ි,ට්ාසත කැබි, ද්ැමූ වට ිිකවන වර්ණ වි ර්යාසය ුගාක්ද්?   

                                                                                                                                   ලුගණු 02 

 



 

 

4 a).   උ තල කාචයක නාභිය ු ර පසවීා සඳතා ිෂෂයපයුග ිරු  කළ  රීක්ෂණයක ිටවුාක්  තත 

ද්ැක්ප.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ූප පඇ  රි ක කාචය ාියන් සූර්යයාප   ැතැ කි, ප්රිකිම දබයක් කඩද්ාිරයක් ාතට ලබා යන්නා ලදී  
i. ිහිදී කාචයට  තනය වන ආපලෝක කද් දභ්ය වර්තනය වන ආකාරය ද්ැක්වීාට 2 ූප පඇ කිරණ 

සටතනක් අඳින්න         (ලුගණු 02) 

         
ii. කාචය සත ප්රිකිම දභ්ය අතර ු ර 20 cm පලස ලැබී ිත  කාචපඇ නාභිය ු ර පකො ාණ ද්? 

                                                                                                                        (ලුගණු 01) 
 

iii. සෑපද්න ප්රිකිම දභ්ය තා වික ද්?  අතා වික ද්?        
                                                                                                                        (ලුගණු 01) 
    
ටික ප.ලාවක දී කඩද්ාිරය ාත කලු ල යක් ිික වී කඩද්ාිරය පිි,සතසී යන බව  නිරීක්ෂණය විය  
ිපසේ වීාට පතේුවව ුගාක්ද්?   
                                                                                                                   (ලුගණු 02) 
 

b). ඉතත කාචපයන් තටයන්නා ප්රිකිම දභ් පිිවබඳ තව ු රට  අධ්යයනය සඳතා කළ  රීක්ෂණයක 
ිටවුාක්  තත ද්ැක්ප.  
 

 

 

 

 

 

2 ූප ය 

3 ූප ය 

ිකරය 

සූත්රිකා 

 තන 

උ තල කාචය 

X 

1 ූප ය 



 

කාචපඇ ිරට 50 cm  ු රකින් 12 V සූත්රිකා බේබයක් තබා ිත  ිහි සූත්රිකාප.  ැතැ කි, ප්රිකිම දබයක් 

ිකරය ාත ලැපබන පසේ ිකරය සීුරාාුර කර ිත  කඩඉරිවි,න් ද්ක්වා ි ප  කාචපඇ ප්රධ්ාන 

අක්ෂයිස  

i. ප්රිකිම දබය සුව ලක්ෂණ 3ක් ි,යන්න   
                                                                                                                                              

                                                                                                                     (ලුගණු  ) 

ii. සූත්රිකාප. ප්රිකිම දභ්පඇ පිහිීමා ද්ැක්වීාට කිරණ සටතනක් ඉතත ූප ය ාත අඳින්න  ඒ සඳතා 

සූත්රිකාප. X හිදී නිුග  වන කිරණ සලකන්න  
 

iii. බේබය කාචපයන් ඉවතට පයන ියය  විට  ැතැ කි, ප්රිකිම දභ්යක් ලබා යැීමා සඳතා ිකරය පයන 
යා ු  ප  කාචය පද්සට ද්? කාචපයන් ඉවතට ද්?  

                                                                                                                    

iv. ඉතත iii හි සඳතන් අවසතථාප. ප්රිකිම දභ්පඇ ිරු වන පවනසතක ද 2ක් ි,යන්න  

                                                                                                                   

c).  12 V සූත්රිකා  තනට 240 V යෘතසතථ සැ ු පාන් විු ි,ය සැ යීාට  තත ද්ැක්පවන  රිනාාකය භ්ාවිත 

කර   ිත  

 

 

 

 

 

 

i. ිා  රිණාාකය අධිකර  රිණාාකයක් ද්? අවකර  රිණාාකයක් ද්?  

                                                                                                                    

ii.  රිණාාකපඇ ප්රාථියක ද්ඟරපඇ ප ොට යණන 4800 ක් න ද ේවිීනිසක ද්ඟරපඇ ප ොට යණන 

පසොයන්න  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                        

 

 

 

 



 

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016  - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස  -  විද්යාව  ( අංක  04) 

B - කකොටස  
ප්රශතන 3 කට පිිවුවුර ස යන්න  

 
5 

a.  ියනිසුන්ප  ශරීර ලක්ෂණ ික තා සාාන පනොප.  ඔවුන් අතර පබොපතෝ පවනසතක ද ද්ක්නට ලැපබ්  

පායට පතේුවව ආප.නියිස  

i. ියනිසුන් ුවළ ද්ැකිය තැකි ආප.නික ලක්ෂණ 2 ක් ි,යන්න  

ii. ආප.නිය පිිවබඳව  ර්පඇෂණ සඳතා පාන්ඩේ පයවුව ාෑ ශා ය පතෝරා යැීමාට පතේුව  ජ 

කුරණු 4 ක් ි,යන්න  

iii. නුමුහු ද උස (TT)  නුමුහු ද ියටි (tt) ශාක පද්කක් අතර ඒකාංය මුහුාක් ිරු කළ විට ලක්ෂණ F1  තා 

F2  ර ද රාවල ප්රප.නියත  ජ ආකාරය අනුව  F1 , F2   ර ද රාවල ප්රප.නි ද්ර්ශ ි,යා ද්ක්වන්න  

 

b. ප්රප.නියත පරෝයයකින් ප ලුනු පරෝියයුගප  ුරධිර සා ද ලයක් 
අන්වීක්ෂයකින්  රීක්ෂා කළ විට නිරීක්ෂණය  ජපඇ  තත ූප පඇ 

 රි ක ප.  

i. පාහි1 ‚ 2 ‚ 3  පකොටසත න ද කරන්න  

ii. ුරධිර  ටකපඇ ප්රධ්ාන සංකටක පද්ක ි,යන්න  

iii. ුරධිර  ටකපඇ කෘතයයන් පද්කක් ි,යන්න  

iv. ජීවීන්ප  ුරධිර සංසරණයට අවශය බලය ලැපබනුපඇ තෘද්පයනි  

ා සයන්ප  සත උරයයන්ප  තෘද්පඇ සතවභ්ාවය පකටිපයන් 

සඳතන් කරන්න  

c.  ජලය ජීවීන්ට අතයවශය ප්රධ්ාන සංකටකයකි   

i.  තත සඳතන් ජලය සුව සුවිපශේෂී ගුණ, ජීවය  ව වා යැනිාට 
ද්ායක වන අු ුර ද්ක්වන්න   

 

සුවික ේෂී ගුණ,     ජීව්යය පව්යත්ව්යා  ැනිමට දායක ව්යන අයුරු 

ඉතා පතොඳ ද්රාවකයක් වීා                                                                     
 රිවතන ාාධ්යයක් වීා                                                                      

 

ii. අවශය තරාට වඩා අුවපවන් ජලය  ානය කිරීා නිසා ආතාර ාාර්ය  ේධ්ිකය ආ්රිතව ිිකවන 

පරෝගී ත  වයක් න ද කරන්න  

 

iii. ඔබ ඉතත  සඳතන් කළ පරෝගී ත  වය ාඟතරවා යැනිාට ආතාරවල අඩංගු විය ු ුව අතයාවශය 
සංකටකයක් සඳතන් කරන්න  

d  ජලය කාබන්ඩපයොක්සිසේ වැනි බාහිර සාධ්ක උ පයෝගී කර පයන ප්රභ්ාසංසතපේෂණය ිරු ප.   

i. ිා ක්රියාවි,පයන් ිරු  පකපරන කාර්යය භ්ාරය  ැතැ කි, කරන්න  

ii. “ප්රභ්ාසංසතපේෂණය නිසා වාු පයෝලපඇ ඔක්ිරජන් , කාබන්ඩපයොක්සිසේ සාන්ද්රණය ුවලනය 

ප.” . පාා කියානට ඔබ ිකයවන්පන් ද්?  තද්න්න  



iii. ප්රභ්ාසංසතපේෂණපයන් නි ද්පවන  ලූපකෝසත ජීවී පේත ුවළ කවර ඉරණාකට ලක්ප. ද්? 

 

6)   P,Q,R,S බු න් ුවල අඩංගු වන්පන් ිරසු කණ්ඩායාක් විිරන් සකසත කරන ලද් ියශ්රණ කී යකි  

 

 

 

  

 

 

 
A    i. ඉතත ියශ්රණ අතරින් සා ජාීනය ියශ්රණයක් තා විෂාජාීනය ියශ්රණයක් ි,යා ද්ක්වන්න  

ii. ිා ික් ික් ියශ්රණපඇ ගුණ ික බැියන් ි,යන්න  

iii. සාපප්ක්ෂ අණුක සතකන්ධ්ය යන්න අර්ථ ද්ක්වන්න  

iv. Q ියශ්රණපඇ අඩංගු CaCO3   වල සාපප්ක්ෂ අණුක සතකන්ධ්ය යණනය කරන්න   

( සා     සත   C=12, H=1, O=16 ) 

B.    i. S ියශ්රණපඇ අඩංගු  ලූපකෝසත ( C6H12O6) වල ාවුල ප්රාාණය පකො ාණ ද්? 

ii. S ියශ්රණපඇ සාන්ද්රණය යණනය කරන්න   

C.    R ියශ්රණපඇ ය ද ගුණයක්  රීක්ෂා කිරීාට සකසත කළ ිටවුාක් පාා     

        ූප පඇ ද්ැක්ප.    

i. ඉතත ක්රියාකාරකප ද දී ලද් නිරික්ෂණය ි,යන්න  

ii. ිා නිරීක්ෂණය ිසුපරන් ිළඹිය තැකි නියානය ුගාක් ද්? 

iii. අයනික සංපයෝයයක ද්ක්නට ලැපබන පභ්ෞිකක ගුණ පද්කක් ි,යන්න  

iv. අ ද්රවය ියශ්ර වී ිික ලුණු  ද්රාවණයකින් සංද්ේධ් ලුනු ලබා යන්නා 

ක්රායක් තඳුන්වා ිය පකටිපයන් විසතතර කරන්න  

 7.    ූප පඇ ද්ැක්පවන්පන්  ාතේ පයොඩනැියේලක  

  ඉ ක කිරී ද සඳතා ඉතළ ාතල පවත වැි, ිසවීාට 

  පයොද්ායන්නා ිටවුාකි   වැි, පිර ජ A ප ට්ටිය   

  10  kg  සතකන්ධ්පයන් ු ක්ත වන අතර  ිහි X   

  තා Y  පකොුග පද්කකට යැටයැසූ ක දිමයට  

  ලණුවක් යැට යසා ලණුව  B සුාට කප්පිය ාිකන්  

  යවා ිත  ලණුප. අපනක් පකළවර  C පලස  

  ද්ක්වා ිික විද්ු   පාෝටරයකට ස දබන්ධ් කිරීා  

  ාියන් ප ට්ටිය ිසවීාට අවශය බලය ලබාපේ  

X Y 

Z 

B 

A 

C 

ප ොේපතේ 

ජලය 

P 

හුණුයේ ුගුව 

+  ජලය 

Q 

NaCl 50g  ක්  

ජලය 150g ක 

 කයකල 

ද්රාවණය 
R 

 ලුපකෝසත 18 g  

ක්  ජලපඇ  කය 

කර සාද්ාය  

500 cm3ක 

ද්රාවණය 
S 



a. ප ට්ටිය ප ොපළොවට යන්තියන් ඉතිවන් සාුවි,තව  විකන අවසතථාප. දී 

i.  තත ූප ය පිට   කරපයන ප ට්ටිය ාත ක්රියාකරන බල ූප පඇ ලුගණු කර ප න්වන්න  (ලුගණු  

01) 

 

 

 

ii. ප ට්ටිය සාුවි,තව  ැවීනාට ිා බලවල ිකිමය  ු ුව අවශයතා පද්කක් ි,යන්න  (ලුගණු  01) 

iii. සාුවි,ත අවසතථාප. කප්පියට ස දබන්ධ් ලණුප. ආතිකය පසොයන්න   (ලුගණු  01) 

iv. ආතිකය පසවීාට උ කාරී  ජ නි.ටන් නියාය ි,යන්න     (ලුගණු  01) 

b.  

i. ලණුප. ආතිකය 101 N  ද්ක්වා වැි  කළපතො  ප ට්ටි  වරණය වන බව ප න්වන්න  ඒ සඳතා  භ්ාවිතාකළ 

නියාය ද් සඳතන් කරන්න         (ලුගණු  02) 

ii. ිා අවසතථාප. ප ට්ටිපඇ  වරණය යණනය කරන්න      (ලුගණු  02) 

 

c. ලණුප. ආතිකය 101 N හි  ව වා යනිියන් 10 s කාලයක් ද් ිතැන් ිරට 100 N හි  ව වා යනිියන් 20 s 

කාලයක් ද්  යාන්කළ  සත ප ට්ටිය ඉතළ ාතලයට  ැියපණ්  

i. චි,තය නිූප ණය පකපරන ප්රප.ය කාල ප්රසතතාරය අඳින්න     (ලුගණු  02) 

ii. ප්රසතතාරය භ්ාවිතයන් මුේ 10 s අවසානපඇ ප ට්ටිපඇ ප්රප.යය පසොයන්න    (ලුගණු  02) 

iii. ප්රසතතාරය භ්ාවිතයන් පයොඩනැියේපේ ඉතළ ාතලට ිික උස පසොයන්න    (ලුගණු  02) 

iv. 30 s  අවසානපඇ ප ට්ටිපඇ චාලක ශක්ිකය යණනය කරන්න     (ලුගණු  02) 

 

d. ඉතළ ාතලයට ය  ප ට්ටිය Z පකොක්කට යැටයැසූ ලණුවක් ාියන්   තත ූප පඇ  රි ක ිකරසතව අ කිස  

 

 

 

 

i. ලනුප. ආතිකය 30  N වන විට ප ට්ටිය නිසලව  වීන න ද ිවිට  ෘෂතඨය ාියන් ප ට්ටිය ාත ිික පකපරන 
කර්ෂණ බලය පසොයන්න          (ලුගණු  02) 

ii. ප ට්ටිය ාත 40 N බලයක් පයොද්ා 4 m ු රක් ිද්පයන යාප ද දී පකපරන කාර්යය ප්රාාණය යණනය කරන්න   

(ලුගණු  02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y 

 

X Y 

Z 



(08)       A  ූප  සටතපන් ද්ැක්පවන්පන් ේවිබීජ ත්රී ශාක  ්රයක තරසත කඩකි  

 

                 
 

 i.  පාහි ද්ැක්පවන සරල සතථිර  ටකයක් න ද කරන්න  (ලුගණු  02) 

         ii  ිා  ටකපඇ ද්ැකිය තැකි විපශේෂ ලක්ෂණ පද්කක් ි,යන්න      (ලුගණු  02)        

iii. ිා  ටක ුවළ ිරු වන ප්රභ්ාසංශතපේෂණ ක්රියාවි,යට අද්ාළ ුවි,ත රසායනික සමීකරණය ි,යන්න  

 (ලුගණු  02) 

iv. ප්රභ්ාසංශතපේෂණපඇ දී සෑපද්න ප්රධ්ාන ලලය සතවාු  සත නිර්වාු  සතවසනයට ලක්වීපාන් ශක්ිකය 

නිද්තසතප. පාා ශක්ික වාතකයා තැඳින්පවන නා ුගාක් ද්?     

 (ලුගණු  02) 

 

    B   ප්රභ්ාසංසතපේෂණයට අවශය සාධ්කයක් වන තරිතප්රද් නිසතසාරණය කිරීා සඳතා විද්යායාරපඇ දී සකසත කළ 

ිටවුාක් ූප පඇ ද්ැක්ප.  

 

         x ආධ්ාරකය 

         ශාක  ්ර 

   ජල තා කය  රීක්ෂා නලය 

 

                             

  

i. පාහි X  පලස ලුගණු කර ිික උ කරණය න ද කරන්න  (ලුගණු  01) 

ii. ිා උ කරණය භ්ාවිතපයන් ානිනු ලබන රාශීපඇ ස දාත ඒකකය සඳතන් කරන්න  (ලුගණු  01) 

iii. පාා උ කරණය තා උණකටුව අතර ිික පවනසත කාක් සඳතන් කරන්න   (ලුගණු  02) 

 



C   ඉතත ද්ාතකය නිවී යාා වැලැක්විාට ඒ අසල  ජ ජපන්ලය වසා ද්ැමීාට ිෂෂයපයක් උ සාත කපළේය  

 

 A ලක්ෂය 

 B ලක්ෂය 

       
         ජපන්ලය 
 
 
i.  ජපන්ලය වැසීාට A ට වඩා වැි  බලයක් B සතථානපයන් පය කය ු ුවය පායට පතේුවව බල ඝූර්ණය  

ිසුපරන්  තද්න්න          (ලුගණු  01) 

ii. ඉතත බල ඝූර්ණය සද්තා සමීකරණය ි,යන්න      (ලුගණු  01) 

iii. ි කපනද්ා ජීවිතපඇ දී බල ු  ා පයපද්න අවසතථ ාා වලට උද්ාතරණ පද්කක් ි,යන්න  (ලුගණු  02) 

 

 

D   තව  ිරසුන් කණ්ඩායාක් ට්රාන්ිරසතටයක් පයොද්ා සකසතකල  තත ිටවුා  ංික කාාරයට රැපයන වි  ිකබුනි  
ිහි  රි ථ සටතන  තත ද්ැක්ප.                                                                                 

i. පාහි A තා B  රි ථ පකොටසත න ද කරන්න     A           B 
 (ලුගණු  02) 

ii. පාහි ි ප  කවර වර්යපඇ ට්රාන්ිරසතටයක් ද්? 

     (ලුගණු  01)                        P  
iii. P ාියන් ිරු කරණ කාර්යය ුගාක් ?     

     (ලුගණු  01) 

 

 

        

 

  09   විද්ුතය පිිවබඳ අධ්යයනය සඳතා ිෂෂයපයුග විිරන් සකසත කරන ලද් ිටවු ද ුවනක් ූප පඇ ද්ැක්ප.                   

                         

    

 

 

A. i.  ඉතත අවසතථා අතරින් සතථිික විද්ුතය භ්ාවිතා වන අවසතථාව ුගාක් ද්? ලුගණු 01 

ii. B අවසතථාප. ිපනෝඩය තා කැපතෝඩය න ද කරන්න   ලුගණු 01 

iii. B හි ඉපලක්පට්රෝන යලන  කශාව ද්ක්වන්න    ලුගණු 01 

iv. C හි ූප ය පිට  කර ිහි ධ්ාරාව යලන  කශාව ලුගණු කරන්න ලුගණු 01 

http://www.bing.com/images/search?q=Transistor+Symbol&view=detailv2&&id=92666385E4757B477F78D89B615C6000F511F9FC&selectedIndex=0&ccid=7WnaI5DZ&simid=608055936973931667&thid=OIP.Med69da2390d96a18cbb11bfafb805e0dH0
http://www.bing.com/images/search?q=Transistor+Symbol&view=detailv2&&id=92666385E4757B477F78D89B615C6000F511F9FC&selectedIndex=0&ccid=7WnaI5DZ&simid=608055936973931667&thid=OIP.Med69da2390d96a18cbb11bfafb805e0dH0


   B     i.   ඉතත  රි ථ අතරින් අ ණ්ඩව විු ි, ධ්ාරාවක් ලබා යත තැකි  රි ථ ුගාක් ද්? ලුගණු 01 

 ii.    තත  රි ථපඇ සාක ප්රිකපරෝධ්ය පසොයන්න  ලුගණු 03 

 

   

   C      B පද්හි පයි ය පවනුවට විද්යායාරපඇදී සරල පකෝෂයක් පයොද්ායීම  ිහි Cu තතුවව අසලදී H 2 වාු ව පිටවන 

බව ද්ක්නට ලැබුනි  

i. H 2 වාු ව තඳුනා යන්නා ක්රාය ි,යන්න  ලුගණු 02  

ii. H 2  සාසතථානික පද්කක් න ද කරන්න ලුගණු 02 

iii. H 2 වාු  පවන් යන්නා ප්රපයෝජන පද්කක් ි,යන්න  ලුගණු 02 

iv. H  රාාණු අතර සත සංු ජ බන්ධ්න  වීන ිා බන්ධ්න  විකන සංපයෝයවල ගුණ පද්කක් ි,යන්න  

  ලුගණු 02 

  D   ඉතත A අවසතථාප. දී ආපරෝපිත  නාවට නිපයෝන් බේබය ස දබන්ධ් කරන විට පුි,ඟු  ැීමාක් ිරු විය  ඒ 
සාඟ ා තඬක් ද් ිසුනු බව ිෂෂයයා කියිස                                                                                                

   i.    පාහි දී ිික  ජ තරංය වර්ය පද්ක සඳතන් කරන්න    ලුගණු 02 
  ii.    පාා තරංය වර්ය පද්පකහි පවනසතක ද පද්කක් සංසන්ද්නා ාකව ි,යන්න  ලුගණු 02 

 

 

 

 


