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අධ්යයන ප ොු  සතිකක  ්ර (සාාානය ප ළ) විභ්ායය 

නව නිර්පේශය  

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) රූ පේ ද්ැක්පවන්පන් ශ්රී කංකාපත ප් ව වනාන්්කය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

I. පාා වනාන්්කපේ ද්ක්නට කැපබන ජෛව පයෝකපේ සංවිධ්ාන ාට්ටම් හිස් පකොටුවකට යැකප න පකස 

පයොද්න්න  (කකුණු 01) 

 

 

II.  පාා  රිසකය තුළ චක්රීකකණය වන රවය 2ක් නම් කකන්න  

1…………………………..      2 …………………………………….        (කකුණු 02)  

 

 

B)  වනාන්්කය තුළ ක්රියා වාක වන ාතාක ද්ාායක් ුරිරින්  

      අදින කද්  ාරිසරික පිකමිඩයක් පාහි ද්ැක්පත  P, Q, R, S  

      ාගින් ප ෝෂී ාට්ටම් නිපයෝෛනය පත  

 P 

Q 

R 

S 

X 

X 
X 

යතනය 
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I.  ළමු ප ෝෂී ාට්ටා නිපයෝෛනය වන්පන් කවක අක්ෂකපයන් ද්?    ………………………………………… 

II. මිනිසා අය ව වන්පන් කවක ප ෝෂී ාට්ටම්වකට ද්?        ………………………………………… 

III. පාා පිකමීඩය ාගින් ප න්වා පද්න්පන් කුාක් ද්?    ……………………………………………………………. 

IV. P තුළ අඩංගු ශක්ිකපයන් කුාන ප්රිකශ්යක් Q තුළට ුතුල් පත ද්?       ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(කකුණු 01x 4). 

C)     

I. P තුළ  3000 kcal ශක්ික ප්රාාණයක් අඩංගු වන්පන් නම් S තුළ අන්්ර්ය් වන්පන් ද්ළ වශපයන් කුාන 

ශක්ික ප්රාාණයක් ද්?  …………………………………………………………………………………..… (කකුණු 02)

  

II.    ාතාක ද්ාායක ප ෝෂී ාට්ටම් යණන උ රිා වශපයන් 4 කට සීාා වන්පන් ුයි?  …………………….. 

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

   …………………………………………………………………………………………………………………………(කකුණු 01) 

 

D)  වනාන්්කය තුළ එක් ස ව වව විපශේෂයක යතනය අසාාානය පකස  තළ යන බව අධ්යයන   

කණ්ඩායාක් විසින් ප්රකාශ කකන කදි  පාහි ස්ය්ාව පිරික්සිා සඳතා විද්යා වාක ක්රියාවයය  ද්නම් 

කක යැනිාට සිතූ සිරින් ඒ සඳතා පයෝෛනා . යක් ඉදිරි  ව කක ු්  පාහි නිවැකදි අද්තස්වකට  

√කකුණ ද්, වැකදි අද්තස් වකට  ×කකුණ ද්, පයොද්න්න  

I ඉත් ප්රකාශය ඉදිරි  ව කක ු වප ව නිරීක්ෂණ  ද්නම් කක යනිමිනි      

II කල්පි් පයොඩ නැගීා සඳතා යැටළුව තඳුනා යැනීා අ්යාවශය පනොපත  

III එක් කල්පි්යක්  ාණක්  රික්ෂා .රිා ප්රාාණව වය  

IV නිවැකදි නියානවකට එළඹීාට විචකය  ාකනය සිු .රීා අ්යාවශය පත   

    (කකුණු 06) 

 

   2)    ජීව  ටක ස්ථික  ටක තා විභ්ාෛක  ටක පකස වර්ය පද්කකට පවන් පකපර්. එා  ටක ්ව ු කට ව  
       වර්ගීකකණය කකනු කැපේ.  
 

   A). 
I. ජශකා  ටක තා ප්පකෝයා  ටක සංකීර්ණ ස්ථික  ටක පකස තඳුන්වන්පන් ුයි ? 

                                                                                                                                                
                                                                                                                            ( කකුණු 01) 

II. ස්ථික  ටක අධ්යයනය .රීාට ූණණු සිවියක තුනී පදද්යක් අන්ීකක්ෂය.න් නිරීක්ෂණය .රීාට 
නියමි්ය  එය සූද්ානම් කකන අන්ද්ා අද්ාළ පියවක සාගින් අනුපිළිපවළින් යයන්න  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………             ( කකුණු 03) 
III. ූණණු සිවියක අන්ීකක්ෂීය නිරීක්ෂණපේ දී කැපබන එා  ටකපේ නම් කළ රූ සටතනක්  ත් ඉපඩහි 

අඳින්න                                   ( කකුණු 01) 

 

 

 

 

 

   B) 
  I       පුෂ් යක  කාය නි ද්පවන විට තා ප්පකෝයා  ටකපේ වර්ධ්නපේ දී ජසක විභ්ාෛනය සිු  පත  පාා 

අවස්ථා පද්ක අ්ක ුික ප්රධ්ාන පවනස්කම් 2 ක් සඳතන් කකන්න  

a. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ( කකුණු 02) 

II.    පුෂ් යක සංපසේචනය නිසා ුික වන බීෛ ාගින් නව ශාක ුිකපත  එපසේා ශාක අතු කැබැල්කක් 

ක ා සිටු ීකපාන් ද් නව ශාක කබා ය් තැ. ය  පාා ප්රෛනන ්රා 2 හි ද්ක්නට කැපබන කක්ෂණ 

 ද්නම් කක යනිමින්  ත් වගුව සම්පූර්ණ කකන්න  

 ශාක අතු 
කැබැල්කක් ක ා 
සිටු ීකපාන් 

බීෛ  ැක .රිපාන් 

ප්රෛනන ්රාය 
 

  

ාත ශාකය සතු කක්ෂණ 
වැඩි ප්රාාණයක් සහි් ශාක 
කබාය් තැ. / පනොතැ. 
බව 

  

                                 ( කකුණු 04 

III. එකා ශාකපේ ප්රපේද් 2 ක රිු  ාල් තා කතු ාල් තට යනී  කතු ාල් ප්රමු  කක්ෂණය නම්,  

i. කතු ාල් සඳතා ිකබිය තැ. ප්රපතනි ද්ර්ශ යයන්න  ……………………………………… 

(කතු ාල් ප න්ීකාට R අක්ෂකය භ්ාවි් කකන්න ) 

ii. රිු  ාල් සඳතා ිකබිය තැ. ප්රපතනි ද්ර්ශය යයන්න  ……………………………………… 

                               ( කකුණු 02) 

IV. ප්රමු  කතු ාල් සහි් ශාකය විෂා යුග්ාක නම් කතු ාල් තා රිු  ාල් සහි් ශාක 2 ක් අ්ක මුහුම්ීකපාන් 

කැපබන F1   කම් කාපත ිකබිය තැ. 

i. ප්රපතනි ද්ර්ශ යයන්න  ……………………………………… 

 

ii. රූ ානු ද්ර්ශ යයන්න   ………………………………………                          ( කකුණු 02) 
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3 )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිරිපවකු විසින් කුරුු  ප්ල් නිස්සාකණය සඳතා නිවපසේදී ්නා ය ව උ කකණ ුටවුාක රූ    

සටතනක් පාහි ද්ැක්පත  පාහි A  උ කකණය පකස ්ා නිවපසේ ිකබු පිට්ටු බම්ඹුවක් ද් B පකස PVC 

නකයක් තුයන් යැවූ ුලුමිනියම් ුන්ටනා බටයක් ද් පයොද්ා පයන ු්  අමු රවය පකස කුරුඳු පකොළ 
පයොද්ා යනි  

A) 

I. පාහි  A  තා  B  පවනුවට විද්යායාකපේ දී භ්ාවි් කකන උ කකණ පාොනවා ද් ? 

a. A = ………………………………………………   b. B = ……………………………………………(කකුණු 02) 

II.       B පකස ්නා ය ව උ කකණය විද්යායාකපේ දී භ්ාවි් කකන උ කකණයට වඩා කාර්යක්ෂා 

වන්පන් ුයි? …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

III. කුරුඳු පකොළ පවනුවට පයොද්ා ය් තැ. පවන ව රවයක් නම් කකන්න   

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

IV. කුරුඳු ප්ල් තා ෛක මිශ්රණය කුාන වර්යපේ මිශ්රණයක් ද්? ………………………………………………. 

           ( කකුණු 01x3) 

B) 

I. ෛකය 100 g  ක කුරුඳු ප්ල් 20 g  ක් මිශ්ර ීක ිකබුි.  පාය ස්කන්ධ් භ්ායයක් පකස ද්ැක්පවන  රිදි    

 ත් හිස් ්ැන් පුකවන්න  

 

   

 

 

 

( කකුණු 02) 

 

කුරුඳු ප්ල්වක ස්කන්ධ් භ්ායය   = 

               

A B 

+ 
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II. ෛක අණුවක බන්ධ්න වර්යය කුාක් ද්? 

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

  ( කකුණු 01) 

III.  ෛක අණුවක බන්ධ්න ස්වභ්ාවය  ත් පකොටුව තුළ අඳින්න  

 

 

 

+ 
 

  ( කකුණු 02) 

 

          iv.     ෛක ාවුකයක අඩංගු ෛක අණු යණන කීයද්?   …………………………………………… ( කකුණු 01) 

 

 

    C.      i.   ෛකපේ අණුක ස්කන්ධ්ය 18 .  ෛකපේ ාවුයක ස්කන්ධ්ය කීයද්? ……………………………………….. 

ii. ෛක 36 g අඩංගු ාවුක ප්රාාණය යණනය කකන්න?  

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

………………………………………………………………………………………………………………       (කකුණු 02 x2) 

 

04). 

 

A. රූ පේ ද්ැක්පවන්පන් ිකකස්  ාකක න්ක ුික  කථය.  

i) කථය නිසකව  ැවතීාට පතේතුව නිවුටන්පග් නියා ුරිරින් ද්ක්වන්න  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                       (කකුණු 01)  

ii) ප ොපළොව ා් ස් ර්ශව ුික පකෝද්යක්  ත් රූ පේ ද්ැක්පත  එහි x තා y පකස ද්ක්වා ුික බක පද්ක 

නම් කකන්න  

 X                                                                                     

 Y                                                                                

Y  

X   
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        (කකුණු 02)   

iii) X    තා Y අ්ක සම්බන්ධ්්ාව කුාක් ද්? 

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                    (කකුණු 01) 
 

iv) කථය ඉදිරියට ්ල්ලු .රීාට පයදිය යුතු අවා බකය 600 N  පත  එක් මිනිසකු 300 N  බකයක්  
ිකකස්ව ඉදිරියට පයොද්යි  ්ල්ලු .රීාට අවශය අා්ක බකපේ විශාක වවය සත දිශාව පසොයන්න  
   විශාක වවය                                                                                                                 
 දිශාව                                             (කකුණු 02) 

B.  කථපේ ඉදිරි ස පද්ොකක  ැික ප නුා රූ පේ ද්ැක්පත  පද්ොක ුරීා 

සඳතා රියු රු විසින්  P  නම් ස්ථානපයන්  පද්ොකට කම්භ්කව 20 N  

බකයක් පයොද්යි  පද්ොපකහි සකපන්රු සහි් භ්රාණ අක්ෂපේ සිට P 

කක්ෂයයට ු ක 80 cm පත  

i) 20 N බකය ාගින් ුිකපකපකන ඝූර්ණය පසොයන්න  

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                       (කකුණු 01) 

ii) පද්ොක වැසීපම්දී   P පවනුවට Q කක්ෂයපයන් පයදිය යුතු අවා බකය පසොයන්න  

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   (කකුණු 01)    

 C.    කථය නිශ්චක්ාවපයන් යාන් අකඹා මිනි වතු පද්කක් නිය්  වවකණපයන් යාන්කක 30 ms -1  

ප්රපතයයක් අය ව කක යනී  එා ප්රපතයය නිය්ව ්බා යනිමින් ්ව ව මිනි වතු පද්කක් යාන් කකයි  

i) කථපේ  වවකණය පසොයන්න  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                              (කකුණු 01)  

ii)    ත් ද්ැක්පවන කණ්ඩාංක ්කපයහි කථපේ ප්රපතය - කාක ව්රය අඳින්න  

 

 

 

 

 

 

 

80cm 

P Q 40cm 

80cm 

පද්ොපකහි 

භ්රාණ 
අක්ෂය 

 V (ms -1)   

t  (s )   

10 

30 

60 

20

0 

180 120 240 
0 
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 (කකුණු 02) 

iii)    ප්රස්්ාකය භ්ාවි්පයන්  ළමු මිනි වතු පද්ක තුළ කථය සිු  කළ විස්ථා නය පසොයන්න  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                              (කකුණු 01) 

iv)   මිනි වතු 4 තුළ කථය සිු කළ සම්පූර්ණ විස්ථා නය පසොයන්න   (කකුණු 01) 

D.         කථපේ අා්ක පකෝද්ය රූ පේ ද්ැක්පවන  රිදි වාතනපේ යටි  ැ වප ව ුික 

P තා Q සිකස් ුණ පද්කක් ාගින් කඳවා ු්   

 

i)   අා්ක පකෝද්ය සාතුය්ව  විකනුපේ බක කීයක් යටප වද්? 

                                                                                                       

ii) ාන් බක තුනක් යටප වද් වස්තුවක් සාතුය්ව ිකබීය තැ.ය  ඒ  සඳතා ිකබිය යුතු අවශය්ා   

පාොනවාද්?  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                       (කකුණු 01x2)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අා්ක පකෝද්ය 

P Q 
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B පකොටස කචනා 

ප්රශ්න 3 කට පිළිතුරු ස යන්න  

5. මිනිසාපග් බහිස්රාීකය  ේධ්ිකපේ රූ සටතනක්  ත් ද්ැක්පත  

 

 

A.   I.  රූ සටතපන් ද්ක්වා ුික  A,B,C,D, පකොටස් නම් කකන්න   (කකුණු 02) 

11  භ්ෘද්පේ ද්කුණු කර්ි.කාවට  ැමිපණන  ඔක්සිෛනීකෘ් රුධිකය  වෘක්ක කකා   ැමිපණන ාකාකය  

යැලීම් සටතනක් ාගින්  ද්ක්වන්න  (කකුණු 02)

  

III. මිනිසාපග් බහිස්රාීක ඵක පද්කක් ද්ක්වන්න  (කකුණු 02)

   

IV. වෘක්කවයන් ඉටුවන කෘතීන් පද්කක් ද්ක්වන්න  (කකුණු 02) 

 

 B.   I. ඉත් රූ පේ C වක අඩංගු පප්ෂි වර්යය කුාක්ද්?             (කකුණු 02) 

        II   C වක අඩංගු පප්ෂි වර්යය, තෘ ව පප්ෂිවයන් පවනස්වන කක්ෂණ පද්කක් යයන්න        (කකුණු 02) 

III  නයිට්රෛන් අඩංගු බහිස්රාීක ඵකයක් නම් කකන්න               (කකුණු 02) 

IV  මිනිසාපග් බහිස්රාීක ඵක ාක රවයවයන් පවනස් වන්පන් පකපසේද්?           (කකුණු 02)

             

             

             

C.   I .  ාතාක ජීර්ණ  ේධ්ිකය ාශ්රි් පකෝය පද්කක්  නම් කකන්න           (කකුණු 02) 

        II   ඔබ නම් කක  ුික  එක් පකෝයයක් ුික  ීකාට පතේතුව සඳතන් කකන්න  (කකුණු 01) 

III. එා පකෝයය වැකැක්ීකා සඳතා අනුයානය කළ තැ. චර්යා වාක ක්රියාවක් සඳතන් කකන්න  

 (කකුණු 01) 

A 

B 

C 

D 
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6)  

A      ත් රූ පේ ද්ැක්පවන්පන් යකඩ නිස්සාකණය සඳතා පයොද්ා යන්නා ධ්ාකා උෂ්ාකය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. යකඩ නි ද්විපම් ධ්ාකා උෂ්ාකය තුළට හීාටයිට් තා හුණු යල්වකට අා්කව ුතුළු කකන ්ව ව රවයයක් 

සඳතන් කකන්න                (කකුණු 1) 

II. සක්රිය්ා පශ්රේි.පේ යකඩ පිහිටන ස්ථානය අනුව යකඩ පවන් කක යන්නා ්රාය කුාක් ද්?     (කකුණු 1) 

III. පාා ්රාපයන් යකඩ නිසස්ාකණපේ දී හීාටයිට්වක සිු වන ක්රියාව සඳතා තුය් සමීකකණය යයන්න   
     (කකුණු 2) 

IV. Fe2 O3 වක  ාවුයක ස්කන්ධ්ය යණනය කකන්න  ( සා   ක  ස්  Fe=56, O=16 )                   (කකුණු 2) 

B  
I. හුණු යල් විපයෝෛන ක්රියාව ්ා  ද්ායක ද්?  ්ා  අවපශෝෂක ද්?      (කකුණු 1) 

II.   ඔපේ පිළිතුකට පතේතුව යයන්න        (කකුණු 1) 

III. CaCO3   විපයෝෛන ප්රිකක්රියාව සඳතා එන්්ැල්පි සටතන අඳින්න     (කකුණු 2) 

IV. හුණු යල් විපයෝෛනපයන් CO2  වායුව නි ද්පත   

(a) විද්යායාකපේ දී CO2  වායුව නි ද්විාට CaCO3  සාය පයොද්ා යන්නා අපනක් කසායන රවය යයන්න 
           (කකුණු 1) 

(b) CO2 වායුපත පභ්ෞිකක ගුණයක් සඳතන් කකන්න      (කකුණු 1) 

C  

I. හුණු යල්වක කසායනික සූ්රය CaCO3  පත  Ca  කාාණුවක ශක්ික ාට්ටම්වක ඉපකක්පට්රෝන සකස් ීක ුික 

අයුරු ද්ැක්පවන රූ සටතනක් අඳින්න         (කකුණු 2) 

II. ාවර්ික්ා වගුපත Ca පිහිටන කාණ්ඩපේා Mg  පිහිටයි   Mg වක සංයුෛ්ාව කීයද්?   (කකුණු 2) 

III. Mg වා්පේ ද්තනය කළ විට කැපබන ඵකය ෛකපේ දිය කක එයට පිපනොප්්යන් බිංු වක් ද්ැමූ විට 

කැපබන නිරීක්ෂණය යයන්න         (කකුණු 2) 

හීාටයිට්‚ හුණුයල් 

පකෝපබොක 

රව යකඩ 
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IV.ාවර්ික්ා වගුපත Mg  පිහිටා ුික ාවර්්පේ වපම් සිට ද්කුණට යාපම් දී ප්රථා අයනීකකණ ශක්ිකය 

පවනස් වන්පන් පකපසේ ද්?         (කකුණු 2) 

07)  

  A.  .මිු ම්කරුපවකු ෛකය තුළ 2 m යැඹුරින් නිසකව සිටී. 

I.   ඔහුපග් ශරීකය ා් ෛකය ාගින් ුික කකන පීඩනය පසොයන්න. (කකුණු 02) 

  (ෛකපේ ඝන වවය = 1000 kg m-3 , g = 10 N kg-1) 

II.   .මිු ම්කරුපග් මුළු  රිාාව 0.05 m3 නම් ඔහු නිසා විස්ථා නය වන ෛක  රිාාව පකො ාණ ද්?  

      (කකුණු 01) 

III. ඔහු ා් ක්රියාකකන උකුකුරු ප්කපුා පකො ාණ ද්? (කකුණු 02) 

 

B. ෛකාශයක  සිට  තළ පිහිටි විු ය බකායාකයකට ෛකය යකායයි  එහි ෛක ාට්ටම් අ්ක පවනස 20 m පත   

I. ෛකාශපේ ෛකය 1 kg ක  විකන විභ්ව ශක්ිකය පකො ාණ ද්? (කකුණු 02) 

II. ඉත් විභ්ව ශක්ිකය ටර්බයිනය අසක දී සම්පූර්ණපයන් චාකක ශක්ිකය බවට   වපත නම් ෛකපේ     

ප්ර පතයය පසොයන්න  (කකුණු 02) 

III.     සකක ධ්ාකා ෛනකයක සැ යුම් විභ්වය 100 V  ද්‚ බාහික  රි ථපේ ධ්ාකාව 5 A ද් පත  එපසේ නම්  

 රි ථපේ සාක ප්රිකපකෝධ්ය පසොයන්න   (කකුණු 02) 

IV. ඉත් ප්රිකපකෝධ්ය පවනුවට එවැනිා ප්රිකපකෝධ් පද්කක් සාාන්්කය්ව සම්බන්ධ්කක ුික නම් 

ෛනකපයන් කබා යන්නා ධ්ාකාව පකො ාණ ද්? (කකුණු 02) 

 

C   

I. ශක්ික තානියක් පනොාැික විට ප්රිකද්ාන ෛවය තා ප්රධ්ාන ෛවය අ්ක සම්බන්ධ්්ාව යයන්න  

 (කකුණු 02) 

II. අවකක  රිණාාකයක ේවිතීකපේ විභ්වය ප්රාථමිකපේ විභ්වය පාන් අර්ධ්යක් කළ විට එහි ධ්ාකාව    

කුාන අයය.න් පවනස් පත ද්? (කකුණු 01) 

   

D      ත්  රි ථපේ සියකන් ට්රාන්සිස්ටකයක් ද් B1 තා B2 සර්වසා බල්බ පද්කක් ද් S1 තා S2 සර්වසා ස්විචි  

පද්කක්ද් පත                  

 

  B2 

      sS2    

    B1        S1 S1 

 

 

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
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I.  S2 ස්විචය වසා ුිකවිට B2 බල්බය ද්ැල්ීකා සඳතා S1 සව්ිචිය වසා ිකබිය යුතු ද්? විවෘ්ව ිකබිය යුතු ද්? 

 (කකුණු 01) 
II.  වැඩි දීප්ිකයක් ු වප ව කුාන බල්බපේ ද්?      (කකුණු 01) 

III.    ත්  රි ථපේ LDR ා්ට ාපකෝකය  ික් වන විට තා  ික් පනොවන විට LED ට කුාක් සිු පත ද්?      

                           (කකුණු01) 

                               LED 

R 

 

   LDR 

 

IV.     පාහි R තා LDR උ ාංය පද්ක එ.පනක ාාරු කළ විට කුාක් සිු  පත ද්? (කකුණු 01) 
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 A.      I.       සාස්ථිිකය පකස තඳුන්වන්පන් කුාක් ද්?  (කකුණු 01) 

            මිනිසාපග් සාට රුධිකය සැ පයන රුධික වාහිනී තා පක්ෂ නායකා පිහිටා ුික ාකාකය  

             ත් රූ  සටතපනන් ද්ැක්පත  

                                                             
  

    Ii.       රිසක උෂ්ණ වවය වැඩි දිනක තා සී්ක දිනක A තා B තකස් රුධික නාකවක ක්රියාකාරි වවපේ කුාන 

පවනසක් සිු පත ද්? (කකුණු 02) 

   iii.    පාා තකස් රුධික නාකවක ක්රියාකාරි වවපේ පවනස පේත උෂ්ණ වවය නිය් අයයක  ව වවා    

යැනීාට ද්ායක වන්පන් පකපසේ ද්? (කකුණු 02) 

    Iv      උෂ්ණ වව යාානයට අා්කව මිනිසාපග් පේතය තුළ සාස්ථිිකය යාානය වන ්ව ව අවස්ථා  

             පද්කක් යයන්න  (කකුණු 02) 

 

B. i.      මිනිසාපග් ප්රශස්්  පේත උෂ්ණ වවය කුාක් ද්? (කකුණු 01) 

         ii.     පකෝගී පුේයකපයකුපග් රුධිකපේ  උෂ්ණ වවය 38 0C .  රුධිකපේ විශිෂ්ට ්ා  ධ්ාරි්ාව 4200 

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
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J kg-1 0C-1 ද් නම් රුධිකය 100 g ප්රාාණයක් 37 0C ද්ක්වා අකු කක යැනීාට පිටකළ යුතු ්ා  ප්රාාණය           

යණනය කකන්න  (කකුණු 03) 

C.   පේත උෂ්ණ වවය ාැනීා සඳතා භ්ාවි්ා වන ජවද්ය උෂ්ණ වවාානයක රූ  සටතනක්  ත් ද්ැක්පත 

 X 

 

 
  i.       X නැාික ස්ථානපේ ුික නැම්ාට පතේතුව කුාක් ද්? (කකුණු 01) 

  ii.      උෂ්ණ වවාාන රවයක් පකස කසදිය භ්ාවි්ා .රීපම් වාසියක් සඳතන් කකන්න  (කකුණු 01) 

   iii.     උණුරිා වැඩි දිනක සා ාතුපිට ුික ද්තඩිය වාෂ්  ීකා නිසාද් පේත උෂ්ණ වවය අකුපත  පාහිදී  

ක්රියා වාක වන විද්යා වාක මූකධ්ර්ාය කුාක් ද්? (කකුණු 02) 

   iv       පුේයකපයකුපග් රුධික පීඩනය ාැනීාට කසදිය රුධික පීඩන ාානයක් භ්ාවි්ා කකයි  එහි කසදිය කඳ    

නැගි උස ාගින් රුධික පීඩනය ානී  පුේයකයකුපග් රුධික පීඩනය සඳතා 80/120 mmHg පකස 

අයයක් කැබුි.  කසදිපයහි  ඝන වවය 13600 kg m-3 නම් ඔහුපග් රුධික නාක තුළ උ රිා පීඩනය 

අන්්කය  ැස්කල්වයන් යණනය කකන්න  (කකුණු 03) 

D.  රව ාාන තුනක්  ත් සඳතන් රව වක ගිල්වා ු්  

      a   භූමිප්ල්       b.  ෛකය        c.  මුහුු  ෛකය 

    එක් එක් රාවණවක දී රවාානය ගිලී ුික යැඹුක ාපකෝතණ පිළිපවළට යයා ද්ක්වන්න  (කකුණු 02) 

 

 9)   ත් රූ පේ ද්ැක්පවන්පන් විද්යායාකපේ දී  H2 වායුව නි ද්ීකාට පයොද්ා ය ව ුටවුා.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
I.     පාහි දී පක්තු ප්කාස්කුව තුළට පයොද්න  A   තා  B  රවය නම් කකන්න    (කකුණු 2) 
II.     H2 වායුව නි ද්ීකාට අද්ාළ තුය් කසායනික සමීකකණය යයන්න   (කකුණු 2) 

III.    H2 වායුපත ගුණ පද්කක් සඳතන් කකන්න       (කකුණු 2) 

H2 

ිකසල් 

පුනීකය 

පක්තු ප්කාස්කුව 

B 

A 

වායු සකාව 
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IV.   H2 වක සාස්ථානික පද්කක් සඳතන් කකන්න       (කකුණු 2) 

 

B   H2 වායුව පිරි බැලුනයක් උ වසව භූමියක ්න්තුව.න් ප ොළවට සම්බන්ධ් කක ිකබූ අයුරු  ත් රු පේ  

ද්ැක්පත  

 

 

 

 

 

 

I. බැලුනය ා් ක්රියා කකන බක පාොනවා ද්?      (කකුණු 2) 

II. බැලුනය සාතුය්ව  ැවිකාට එා බක අ්ක ිකබිය යුතු සම්බන්ධ්්ාව කුාක් ද්? (කකුණු 2) 

III. ්න්තුව කැපූ විට බැලුනය ඉතළ නගී  එයට පතේතුව පාා බක ුරිරින්  ැතැදිය කකන්න   

             (කකුණු 2) 

IV. ඉත් සංසිේධිය  ැතැදිය .රීාට පයොද්ා ය් තැ. නිතටන් පග් නියාය කුාක්ද් ?   (කකුණු 2) 

C  බැලුනපේ ස්කන්ධ්ය  30 g ද් බැලුනය ා් උකුකුරු ප්කපුා 0.4 N ද් නම් ්න්තුව කැපූ අවස්ථාව සකකා 

I.    බැලුනය ා් පයපද්න සම්ප්රයුක්් බකය පසොයන්න      (කකුණු 2) 

II.    බැලුනය ඉතකට යාන් කකන  වවකණය  පසොයන්න      (කකුණු 2) 

 

 

 

 


