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අ.පපන ො.ස ශාසා/පපන ළ ශා2016  - ශාඅ  ශාවිෂය ශානිර්පේඛය ශාපුඅරීක්ෂණ ශාඅභ්යාස ශා ශා- ශා ශාවිද්යා  ශා ශා( ශාඅාංක ශා ශා04) 

úoHdj I - meh tlhs 
 

 
ප්රඛඅ් ශාසියල්පෙහිත ශානි ැරදි ශා රණය ශාපෝරන්අ. ශා 

 
 
 
 
 
 
 

      úoHdj I-බහු රණ 

 
1.  හිපතෝග්පෙොබින් ශාසාංස්පල්ෂණයට ශා ැද්ගත් ශා නුපේ 

(1)  යකඩ        (2) අයඩීන්        (3) පපන ොසප්න රස ්       (4) තැග්නීසියම් ශා ශා 
 ශා ශා 

2. ශායකඩ ශාතළ ශාබැදීපම් ශාශීඝ්රා  ශා ැඩිකරඅ ශාද්ර යයක් ශා න්පන් 
(1) පපන ොල්පල් ශා          (2) ශාලුණු ශා         (3)  සීනි       (4) ශාජෙය ශා ශා 
 

3. ශා ශාජ ය ශාතැනීපම් ශාසම්ත ශාඒකකය ශා නුපේ 
(1) ප ෝල්ට්   (2) ශා ප ොට්  (3) ශා ජූෙය  (4) කිපෙෝ ශාප ොට් ශාපන ැය 

 
4. ශා ශා ශාතස්තිෂ්කය ශාතගින් ශාසිදු ශාකරඅ ශාකාර්යයක් ශාපඅො නුපේ ශා 
  ශා(1) ශාතාඅසික ශාහැකියා  ශාඇතිවීත ශා ශා ශා (2)හෘද්ස්පන න්ද්අය ශා ශා ශා ශා   (3)  බුේධිය ශා ශා ශා   (4) ඉපගනීත 
 

5. ශා 5 N ශා ශාබෙයක් ශාතගින් ශා ශාතිරස් ශාතාර්ගයක් ශාඔස්පසේ ශාකරත්යක් 10 m ශාදුරක් ශාල්ලු ශාකරයි. ශාපතහි ශාදි ශාසිදු ශාකළ ශාකාර්යය ශා නුපේ, ශා 
(1) 5 J   (2) ශා 10 J  (3) ශා 25 J  (4) 50 J 

 
6. ද්හඅ ශාපපන ෝෂක ශාගුණය ශාද්ක් අ ශා ායු ක් ශා න්පන් 

 ශා(1)  කාබන්ඩපයොක්සයිඩ් ශා (2) ඔක්සිජන්        (3) හයිඩ්රජන්       (4) අයිට්රජන් 
 

 

7  ශා ශා ශාප්රභ්ාසාංස්පල්ෂණපේ දී ශාසෑපද්අ ශාප්රධ්ාඅ ශාලෙය ශා නුපේ 
  ශා(1) ග්ලූපකෝස් ශා ශා ශා ශා ශා ශා  (2) සුපරෝස්  (3) ෙැක්පටෝස්  (4) ශාපතෝල්පටෝස් ශා 
 

8. සාංචි ශාබහු ශාඅ යවිකයක් ශා න්පන් ශා 
 ශා ශා(1) පිෂ්ඨය ශා         (2) ශාපසලියුපෙෝස්         (3) DNA        (4 ශාපතෝල්පටෝස් 
 

 පන හ ශාරුපන ය ශා. ඇසුරින් ශා9 හා ශා10 ශාප්රඛ්අ ෙට ශාපිළිතුරු ශාසපන යන්අ. 
රූපන පේ ශාද්ැක්ප න්පන් ශා තීර්යක් ශාරාංගයක ශාඅාංශු ෙ ශාවිස්ථාපන අය ශාහා ශාරාංගය ශාගතන් ශාකළ ශාදුර ශාද්ැක්ප අ ශාප්රස්ාරයකි.  ශා 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

ප්රභ් යට ශා

ඇති ශාදුර 

විස්ථාපන අය 

a 

0 
A B C 

ie<lsh hq;=hs ( 

^i& ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

^ii& wxl 1 isg 40 f;la m%Yakj," § we;s ^1&" ^2&" ^3&" ^4& jrKj,ska ksjerÈ fyda jvd;a .e<fmk fyda jrKh  
f;darkak' 

^iii& Tng iemfhk W;a;r m;%fha tla tla m%Yakh i|yd § we;s lj w;=frka" Tn f;dard .;a jrKfhys 
wxlhg ieif|k ljh ;=, ^x& ,l=K fhdokak' 

^ iv& tu W;a;r m;%fha msgqmi § we;s wfkla Wmfoia o ie,ls,af,ka lshjd" tajd o ms<smÈkak'   
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9.  ඉහ ශාරාංගපේ ශාරාංග ශාආයාතය ශා නුපේ 
(1) OA  (2)  AB  (3)   BC   (4)  AC 

 

10. ඉහ ශාරාංගපේ ශාවිස්ථාරය ශා නුපේ 
(1)  ශා ශාa/2  (2) a   (3)  1.5 a  (4)  2a 

 

11. ශා ශාවිටමින් ශාA  ෙ ශාකාර්ය ශාභ්ාරය ශා නුපේ 
      ශා  ශා(1)  ශාස්අායු ශාපන ටක ෙ ශානිසි ශාපන ැ ැත්ත ශාය.  ශා(2) පපන නීතට ශා ැද්ගත් අ ශාද්ෘෂඨ්ි ශා ර්ණක ශාසෑදීත ශාය         

 ශා ශා(3)කැල්සියම්, ශාපපන ොස්පන රස් ශාඅ පඛෝෂණය ශාපන ාෙඅය ශාකිරීත ශාය  (4) ශාරුධිරය ශාකැටි ශාගැසීතට ශාඅ ඛය ශාසාංඨඨක ශාසෑදීත ශාය 
 

12. පන හ ශා ුහ ශාඅරින් ශාඑතීන් ෙ ශා ුහය ශා නුපේ 

(1)       (2)           

 

 (3)   (4)   
 

13. ශා ශා ශාප්රතිපරෝධ්ය ශා12 ශා ශා අ ශාප්රතිපරෝධ්කයක් ශාහරහා ශා3 ශාV විභ්  ශාඅන්රයක් ශාසපන යා ශාඇ. ශාප්රතිපරෝධ්කය ශාතුළින් ශාගෙඅ ශාධ්ාරා , 
(1) 36 ශාA පේ. (2) ශා 3.6 ශාA ශා ශා ශාපේ. (3) ශා 2.5 ශාA ශා ශා පේ. (4) 0.25 ශාA ශා ශාපේ.  

 
14. ශා ශා ශාඛාක ශාපන ටක ශාපද්කක ශාඅන්වීක්ෂීය ශාරූපන  ශාසටහන් ශාපන හ ශාද්ැක්පේ. 
 

                                                      
    A                    B 
මින් ශාA ශාපන ටකපේ ශාද්ැකිය ශාහැකි ශාවිපඛේෂ ශාෙක්ෂණයක් ශා න්පන් ශා 
(1) ශාජීවීවීත ශා           (2) සසෙ ශාබිත්තිපේ ශාලිග්නීන් ශාැම්පන ත් ශාවීත   
(3) අජීවීවීත                  (4) ශාඅන්ර් ශාසසලීය ශා ා ශා ශාඅ කාඛ ෙට ශාපයොමු වූ ශාපකොන් ශාඨණ වී ශාතිබීත 
 

* ශා15 ශාසහ ශා16 ශාප්රඛ්අ ෙට ශාපන හ ශාරූපන  ශාසටහන් ශාඅද්ාළ ශා ශාපේ. ශාරූපන  ශාසටහන් ලින් ශාද්ැක්ප න්පන් ශාඋද්ාසීඅ ශාපන රතාණුක ශා ුහ ශාහරකි 
 

 
 
 
 
 
 
 ශා 
 
 

 
 ශා ශා15. ශාඉහ ශාපන රතාණුක ශා ුහ ශාඅරින් ශාසතස්ථානික ශා න්පන්  

 ශා(1) Aහා B ශාය         (2) B ශාහා ශාC ය     (3)  C ශාහා ශාD ය   (4) A ශාහා ශාD ශාය 
 

 ශා16. ශාඉහ ශාපන රතාණුක ශා ුහයක් ශාසම්ත ශාආකාරපයන් ශාද්ැක්වූ ශාවිට ශානි ැරදි ශා න්පන් ශා 

       (1)       (2)         (3)         (4)  

 n=4  n=8 

 n=1  n=2 

A B C D 
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17. ශා ශානිපරෝගී ශාමිනිසකුපග් ශාඛරීර ශාඋෂ්ණත් ය ශා37 ශා0C ශාපේ. ශාපතත ශාඅගය ශාපකල්වින් ශාපන රිතාණපයන් ශාද්ැක්වූ ශාවිට ශාඅගය ශා නුපේ ශාකුතක් ශාද්? 
(1) 310 K  (2) ශා 236 K  (3) ශා -236  K  (4) -310 K 

 

18. රූපන පේ ශාද්ැක්ප අ ශාද්ණ්ඩ ශාඑහි ශාගුරුත්  ශාපක්න්ද්රය ශා අ ශාG හි ශාදී ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාවි ර්අය ශාකර ශාඇ. ශාAG දුර ශා80 ශාcm පේ. ශා5 ශාkg ස්කන්ධ්ය ශාසහි ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ඳුරකු ශාද්ණ්පඩ් ශාA පකළ ර ශාඑල්ලී ශාසිටිඅ ශාවිට ශා ශාද්ණ්පඩ් ශා ශාඝූර්ණය ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා නුපේ ශා 

 ශා ශා ශා(1) ශා ශා ශා400 ශාN m  ාතා ර්   

 ශා ශා ශා(2) ශා ශා ශා400 ශාN m ද්ක්ෂිණා ර් 

 ශා ශා ශා(3) ශා ශා ශා ශා40 ශාN m  ාතා ර්   ශා   

 ශා ශා ශා(4) ශා ශා ශා ශා40 ශාN m ද්ක්ෂිණා ර්   
 

19. සතාකාර ශාඨණ ශාසිලින්ඩරයක් ශාඑහි ශාපන රිතාප න් ශා ශා
3

4
 ශාක් ශාඨණත් ය ශා1000 kg m-3  අ ශාජෙපේ ශාගිලී ශාපන ාපේ. ශාසිලින්ඩරය ශාසාද්ා ශාඇති ශා

ද්ර යපේ ශාඨණත් ය ශා න්පන්, 

(1)   1250 kg m-3  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(2) 800 ශාkg m-3  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(3) 750 ශාkg m-3  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(4) ශා600 ශාkg m-3 
 

20.  ළතපයක් ශාකැටපපන ෝෙයකින් ශාගල් ශාකැටයක් ශාවිදියි. ශා ශාපතහි ශාදී ශාසිදු අ ශාඛක්ති ශාපන රි ර්අය ශා න්පන්.  
(1) ශා ශාරබර් ශාපන ටිපේ ශාචාෙක ශාඛක්තිය ශාගල්කැටපේ ශාවිභ්  ශාඛක්තිය ශාබ ට ශාපන ත් ශාවීතයි. 
(2) ශා ශාරබර් ශාපන ටිපේ ශාප්රයාස්ථ ශාවිභ්  ශාඛක්තිය ශාගල්කැටපේ ශාචාෙක ශාඛක්තිය ශාබ ට ශාපන ත් ශාවීතයි.  
(3) ශා ශාරබර් ශාපන ටිපේ ශාචාෙක ශාඛක්තිය ශාගල්කැටපේ ශාචාෙක ශාඛක්තිය ශාබ ට ශාපන ත් ශාවීතයි.  
(4) ශා ශාරබර් ශාපන ටිපේ ශාගුරුත් ජ ශාවිභ්  ශාඛක්තිය ශාගල්කැටපේ ශාවිභ්  ශාඛක්තිය ශාබ ට ශාපන ත් ශාවීතයි.  

 

21. ශාට්රාන්සිස්ටරයක ශාපන රිපන ථ ශාසටහඅක් ශාපන හ ශාරූපන පේ ශාද්ැක්පේ. එහි ශාපන ාද්ත, සාංග්රාහකය ශාසහ ශාවිපතෝචකය ශාපිළිප ළින් ශාද්ැක්ප අ ශා
පිළිතුර ශාපෝරන්අ.  

 

  පන ාද්ත        සාංග්රාහකය                     විපතෝචකය 
 (1) A  B   C 
 (2) A  C   B 
 (3) B  A   C 
 (4) C  B   A 
 

22. ශාඇඩිපඅොසීන් ශාට්රයි ශාපපන ොස්පටට් ෙ ශා(A.T.P) ශාකාර්ය ශාභ්ාරය ශාන ොවනුනේ 
(1)  ඛක්තිය ශාගබඩා ශාකිරීත ශා   ශා  (2) ඛක්තිය ශාසාංස්පල්ෂණය ශා 
(3) ඛක්තිය ශානිද්හස් ශාකිරීත ශා     (4) ශාඛක්ති ශා ශා ාහකපයකු ශාපෙස ශාක්රියා ශාකිරීත 
 

23.  CO(NH2)2 යනු ශායූරියා ශාඅණු ක ශාරසායනික ශාසූත්රය ශාපේ. ශායූරියා ෙ ශාසාපටක්ෂ ශාඅණුක ශාස්කන්ධ්ය ශා නුපේ ශා ශා   
(C=12 ,  O=16 ,   N= 14 ,   H= 1) ශා ශා  
 (1)   0.6         (2)   6        (3)   60        (4)   600 
 

24. ශාපසෝඩියම් ශාහයිපඩ්රොක්සයිඩ් ශාහා ශාණුක ශාහයි ශාපඩ්රොක්පෙෝරික් ශාඅම්ෙය ශාඅර ශාප්රතික්රියාපේ ශාාපන  ශාවිපන ර්යාසය ශාගණඅය ශාකිරීත ශාසඳහා ශා

සිදුකරඅ ශාක්රියාකාරකපම් ශාදී ශාඋපන කල්පන අයක් ශා න්පන් ශා 
(1) පසෝඩියම් ශාහයිපඩ්රොක්සයිඩ් ෙ ශාඨණත් ය ශාණුක ශාහයි ශාපඩ්රොක්පෙෝරික් ශාඅම්ෙපේ ශාඨණත් යට ශා ඩා ශා ැඩිය 
(2) ද්රා ණපේ ශාඨණත් ය ශාජෙපේ ශාඨණත් යට ශා ඩා ශා ැඩිය 
(3) ශා ශා ශාද්රා ණපේ ශාවිෂ්ෂ්ඨ ශාාපන  ශාධ්ාරිා  ශාජෙපේ ශාවිෂ්ෂ්ඨ ශාාපන  ශාධ්ාරිා ට ශාසතාඅ අ ශාබ යි 
(4) ශා ශා ශාපන රිසරයට ශාාපන  ශාහානිවී ශාඇති ශාබ යි 

A G 
C 

80 cm 

A 

B 

C 
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 ශා25. ශා ස් ාභ්ාවික ශාගහඅයක ශා ර්ධ්අ ශා රයක් ශාපන හ ශාද්ැක්පේ. 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාමින් ශාඉසිලීපම් ශාධ්ාරිා පේ ශාපන සු අ ශා ජීවීන් ශාද්ැකග ශාහැකි ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා නුපේ ශා 
 
 (1)  පන ළමු අ ශාඅ ධිපේදී ශා ශා ශා   
 (2)  පද් අ ශාඅ ධිපේදීය 
 (3)  ශාප අ ශාඅ ධිපේදීය    
 (4) ශා ශාහර අ ශාඅ ධිපේදීය 
 
 
 
26. ශා ශාපග ත්ක ශාසිටිඅ ශා ශාපන හ ශාජීවීන් ශාහඳුඅාග ශාහැකි ශාවිය. ශා 

 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා 
 ශා ශා ශා 
 ශා 
 ශා ශාපතත ශාජීවීන් ශාඅයත් අ ශාපන ෘෂ්ඨ ාංශී ශාවාණ්ඩ ශාපිළිප ළින් ශා න්පන්, 
   (1) ශාඋරග, උභ්ය ශාජීවී ශා, ශාතැපම්ලියා ශා, ආපේස් ශාය.  (2) උභ්ය ශාජීවී, ශාඋරග, ශාආපේස්, ශාතැපම්ලියා ශාය. 

(3) ශාඋභ්ය ශාජීවී, ශාආපේස් ශා,උරග ශා ,තැපම්ලියා ශාය.  (4) ශාඋභ්ය ශාජීවී, ශාතැපම්ලියා, ශාආපේස්, ශාඋරග ශාය. 
 
27. ආහාර ශා ර්ණ කාරකයක ශාඅඩාංගු ශා ර්ණක ශාප න්කර ශාගැනීතට ශාභ්ාවි ශාකළ ශාහැකි ශාරතය ශා න්පන්, 

 (1) ාෂ්පීකරණය ශාය. ශා ශා  ශා ශා ශා ශා ශා(2) ශා ශා ශාහුතාෙ ශාආස අය ශාය. ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(3) ශා ශාද්රා ක ශානිස්සාරණය ශාය. ශා ශා ශා ශා ශා(4) ශා ශා ර්ණපල්ව ශාෂ්ල්පන ය ශාය. 
 

28. 60 ශාW  විදුලි ශාපන ාංකා ක් ශාපන ැය ශා10 ශාක ශාකාෙයක් ශාක්රියා ශාකිරීපම් ශාදී ශා ැය අ ශාඛක්තිය ශා නුපේ, ශා 
(1)  ශා ශා60/10 ශාJ ය. (2) 60 x 10 J ශාය.  (3)  60 x 3600 J ශාය.  (4)  60  X 10 x 3600 J ශාය. 

 ශා 
29. පසෝඩියම් ශාහයිපඩ්රොක්සයිඩ් ශා2 ශාg ක් ශාජෙපේ ශාදිය ශාකළ ශාවිට ශාජෙපේ ශාඋෂ්ණත් ය ශා30 ශා0C සිට ශා42 0C ශාද්ක් ා ශා ැඩි ශාවිය.ජෙපේ ශා ශාවිෂ්ෂ්ට ශා

ාපන  ශාධ්ාරිා  ශා4200 ශාJ ශාkg-1 ශා ශා0C පේ.ද්රා ණපේ ශාස්කන්ධ්ය ශා200 ශාg පේ.පතහි ශාදී ශාසිදු ශාවූ ශාාපන  ශාවිපන ර්යාසය ශාජූල් ශා(J), 
(1) 200x4200x12/1000   (2)   200 x4200x42/1000    
(3)   200x4200x36/1000   (4)   200 x42/1000 
  

30.   අපන ෘෂ්ඨ ාංශී ශාසත්ත්  ශාවාණඩ ශාකිහිපන යක් ශාසහ ශාඑහි ශාෙක්ෂණ ශාපන හ ශාද්ැක්පේ 
 ශා ශා  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාසත්ත්  ශාකාණ්ඩය ශා  ෙක්ෂණය 

 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා  A  ඔත් ශාජී අ ශාරතයක් ශාග ශාකරයි.   
  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාB  වණ්ඩක ශා ාංශීා  ශාහා ශාටැග්තාකරණය ශාපපන න්වීත 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාC  සවණ්ඩක ශාපන ණු ශාආකාර ශාසිටීත 
  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාD  අන්රාංග ශාපගොනු ක් ශාතිබීත 

 මින් ශාB ශාසහ D ශාසත්ත්  ශාව ශාණ්ඩ ශා නුපේ 
(1) ආත්රපපන ෝඩා ශා, ඇඅලීඩා ශාය.   ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(2) ශාආත්රපපන ෝඩා, ශාපතොලුස්කා ශාය. 
(3)  ශාආත්රපපන ෝඩා, ශාසිලින්ටපර්ටා ශාය. ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා        ශා(4) ශාසිලින්ටපර්ටා, ශාපතොලුස්කා ශාය. 
 
 

31.  
 

 A  ස්තු  ශාදුනු ශාරාදියකට ශාගැට ශාගසා ශාඑතගින් ශාෙය ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශාදිපග් ශා2 ශාm දුරක් ශාවිස්ථාපන අය ශාකරයි. ශාඑවිට ශාදුනුරාදි ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශාපන ාඨාාංකය ශා500 ශාg අම් ශාබෙය ශාතගින් ශාකළ ශාකාර්යය ශා නුපේ ශා 

(1) 1000 J  (2) 100J  (3) 10 J  (4) 1 J 
 

32. ජලීය ශාපසෝඩියම් ශාක්පෙෝරයිඩ් ශාද්රා ණයක් ශාවිද්ුත් ශාවි්ප්ද්අය ශාකිරීපම් ශාදී ශාකැපෝඩය ශාඅසෙ ශාද්ැකිය ශාහැකි ශා 
      ප්රතික්රියා  ශා න්පන් ශා 

(1)  Na+ + e   Na         (2)   2H++2e    H2             ශා ශා ශා ශා 
(3)  4OH----4e ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා2 H2O  + O2    (4) ශා  2Cl- -2e  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාCl2 ශා 

500 

g 
A 

තැඩියා කපුටා කබරපගොයා හා ා 

කාෙය 

ජී
වී
න්
 ශාස
ාංව
ය
ා 

 

1 4 3 2 
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33. ද්ර තාඅයක් ශාපිරිසිදු ශාජෙපේ ශාගිලී ශාඉපිපෙඅ ශාවිට ශාජෙ ශාතට්ටත ශාA පේ. ශාප අස් ශා ශාද්ර  ශාපද්කක 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාප අ ශාප අත ශාගිල්වූ ශාවිට ශාද්ර  ශාතට්ටම් ශා B හා ශාC පේ. ශාB හා ශාC ශාද්ර  ශාපිළිබඳ ශාද්ැක්ප අ ශානි ැරදි ශා 
 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාපිළිතුර ශාකුතක්ද්?. 
 

  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාB  ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශාC 
(1) පපන ොල්පල් මුහුදු ශාජෙය 

(2) මුහුදු ශාජෙය පපන ොල්පල් 

(3) පපන ොල්පල් භූමිපල් 

(4) සීනි ශාද්රා ණයක් පපන ොල්පල් 
 

34. ශා ශාරූපන පේ ශාද්ැක්ප න්පන් ශා ස්තු ක් ශාජෙපේ ශාසම්පූර්ණපයන් ශාගිලී ශාඉපිපෙඅ ශාආකාරයයි. ශා ස්තුපේ ශා

තධ්යඅය ශාඨඅත් ය ශාd ද් ශාජෙපේ ශාඨඅත් ය ශා ශාද් ශාඅම් ශාd ශාසහ ශා ශා ශාපිළිබඳ  ශාද්ැක්ප අ ශානි ැරදි ශා
ප්රකාඛය ශාකුතක්ද්? 
(1)  ශා ශා d >  ශා  (2)  d =    (3)  d  <   (4)  d  = 0 

 
35. ශා ශාවණිජ ශාඌඅා ශාෙක්ෂණ ශාකිහිපන යක් ශාපන හ ශාද්ැක්පේ 

a  - ශා ශාපකණ්ඩා ශාපපන රලීත 
 ශා ශා ශාb  - ශා ශාඅස්ථි ශාදුර් ෙවී ශාපන හසුප න් ශාකැඩීයාත 
 ශා ශා ශාc ශා ශා ශා- ශාබුේධි ශා ර්ධ්අයට ශාබාධ්ාවීත 
   මීට ශාඅද්ාෙ ශාවණිජ ශාෙ ණ ශා ර්ග ශාපිළිප ළින් ශා නුපේ, 
   (1)   පපන ොටෑසියම් ශා, ශාපසෝඩියම් ශා,අයඩීන් ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා  ශා 
 ශා ශා ශා(2)  ශාඅයඩීන්, පපන ොසප්න රස් ශා, පසෝඩියම් ශා   
   (3) පසෝඩියම් ශා, පපන ොසප්න රස් ශා,අයඩීන්, ශා    ශා ශා

(4)  මින් ශාකිසි ක් ශාපඅොපේ 

 
36. රූපන පේ ශාද්ැක්ප න්පන් ශාසුතට ශාආඅ ශාෙයක ශාමුදුපන් ශාැබූ ශාඅයිස් ශා

කුට්ටියකි. ශාඑය ශා1.25 ශාm සිරස් ශාඋසක ශාසිට ශා ශා ශානිද්හපසේ ශාමුද්ා ශාහරිඅ ශා
ෙදි. ශාතිරස් ශාෙයට ශාපන ැමිපණඅ ශාවිට ශාඑහි ශාප්රපේගය ශා නුපේ, 
(1) 1 m s-1 ශා   (2)  5 m s-1   
(3)   10 m s-1   (4)  15 m s-1 

 
 

37.  ප්රබෙ ශාඅම්ෙ ශාසම්බන්ධ්  පන හ ශාදීඇති ශා ගන්ති ශාඅරින් ශාසය ශා න්පන් ශාකුතක්ද්? 

 ශා ශා ශා 

 
 

38. ශා පන හ ශාරූපන පේ ශාද්ැක්ප න්පන් ශාසරෙ ශාපකෝෂයක ශාආකෘතියකි. ශාඑහි ශාක්රියාකාරිත් ය ශා
සම්බන්ධ්  ශානි ැරදි ශාප්රකාඛය ශා න්පන් ශා 
(1) ශා ශාසින්ක් ශාහඩු  ශාඇපඅෝඩය ශා අ ශාඅර ශාඑය ශාඔක්සිකරණය ශාසිදුපේ 
(2) ශා ශාපකොපන ර් ශාහඩු  ශාඇපඅෝඩය ශා අ ශාඅර ශාඑය ශාඔක්සිහරණය ශාසිදුපේ 
(3) ශා ශාසින්ක් ශාහඩු  ශාකැපෝඩය ශා අ ශාඅර ශාඑය ශාඔක්සිකරණය ශාසිදුපේ 
(4) ශා ශාපකොපන ර් ශාහඩු  ශාකැපෝඩය ශා අ ශාඅර ශාඑය ශාඔක්සිකරණ ය ශාසිදුපේ  
 
 
 
 
 

 ලක්ෂණය උදාහරණ 

(1) ජලීය ශාද්රා ණයක ශා ශාදී ශාභ්ාගික  ශාඅයනීකරණය ශාවී H+ මුද්ා ශාහරී. ඇසිටික් ශාඅම්ෙය 

(2) ජලීය ශාද්රා ණයක ශාදී ශාපූර්ණ  ශාඅයනීකරණය ශාවී ශාH+ මුද්ා ශාහරී. හයිපඩ්රොක්පෙෝරික් ශාඅම්ෙය 

(3) ජලීය ශාද්රා ණයක ශාදී ශාපූර්ණ ශාපෙස ශාඅයනීකරණය ශාවී ශා0H- මුද්ා ශාහරී. පසෝඩියම් ශාහයිපඩ්රොක්සයිඩ් 

(4) ජලීය ශාද්රා ණයක ශාදී ශාඅර්ධ් ශාපෙස ශා ශාඅයනීකරණය ශාවී ශා0H- ශාමුද්ා ශාහරී. ඇපතෝනියා ශාද්රා ණය 

A 

B 

C 

1.25 m 
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39. පන රිසර ශාපන ේධ්තියක ශාසතතුලිා  ශාසම්බන්ධ්පයන් ශාසිසු කු ශාලියඅ ශාෙද් ශා ගන්ති ශා   
      3ක් ශාපන හ ශාද්ැක්පේ. 

(a). ශාකාබන්, ශාඅයිට්රජන්, ශාපපන ොස්පන රස් ශායනු ශාසජ  ශාභූ ශාරසායඅ ශාචර ශාපේ 
(b). ශාපන රිසර ශාපන ේධ්තියක ශාඛක්තිය ශාගොයාත ශාපද් ශාදිඛා ටත ශාසිදු ශාපේ 
(c).  ශාපන ාරිසරික ශාපිරමිඩ ශාඅරින් ශාඛක්ති ශාපිරමිඩ ශාහැතවිටත ශාඋඩුකුරු ශාපේ. 
මින් ශානි ැරදි ශා ගන්ති/ ශා ගන්ති ශා න්පන්, 
1. a පන තණි ශා ශා ශා       2. ශාb පන තණි ශා ශා ශා ශා       3. ශාa හා c ශාපන තණි ශා ශා ශා ශා ශා ශා     4.  a  ශාහා ශාb පන තණි 

 
40. ශා පතෝටර් ශාරථයකින් ශානිකුත් අ ශාදුපතහි ශා ශාඅඩාංගු ශා අ ශා ායුදූෂක ශා ායූන් ශා න්පන් 

 ශා ශා ශා ශා(1) ජෙ ශා ාෂප්න , ශාකාබන් ශාඩපයොක්සයිඩ් ශා ශා ශා ශා 
 ශා ශා ශා ශා(2) ශා ශාඅයිට්රජන් ශාඩපයොක්සයිඩ්, ශා ශාකාබන් ශාඩපයොක්සයිඩ් ශා ශා ශා 
  ශා ශා(3) ශා ශාකාබන් ශාපතොපඅොක්සයිඩ්, ශාකාබන් ශාඩපයොක්සයිඩ් ශා 

 ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා ශා(4) ශා ශාකාබන් ශාපතොපඅොක්සයිඩ්, ශාසල්පන ර් ශාඩපයොක්සයිඩ් 
 


