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පිළිතුරු පත්රය 
 

අ.ප ො.ස.(සාමානය ප ළ)දද්ර්ශ ්රශණණ  ්ර  
11 –A  වුහගත ර නානා  

01. 
 A. i.                                                                                           ලකුණු 01 

  
 ii. ශක්තිය ,  ජලය,    ඛණිජ අයන ලකුණු 02 
 
 B.  i.  A ලකුණු 01 
 ii.  ඉහගතර ඕනෑම ප ෝශී මට්ටමකට ලකුණු 01 
 iii.හගතානිවන ශක්තිය/රා ය ලකුණු 01 
 iv.10% එක් ප ෝශී මට්ටමකින් අපනක් ප ෝශී මට්ටමට 10% ශක්තිය ඇතු¿පේ ලකුණු 01 
  
 C. i.  D තුල කිපලෝ කැලරි 3 ක ශක්තියක් අන්රර් රපේ ලකුණු 01 
 ii. 4වන ප ෝශී මට්ටමට  ැමපණනවිට අයත්වන ශක්තිය ඉරා අඩුය                                
   5වන ප ෝශී මට්ටමට 10% ඇතු¿වනවිට එම ්රමාණය පනොිණණිය ුතතු රන්  කුාා අ යකි. 

   එමනිසා ප ෝශී මට්ට්  4ක් උ රිම පලස පිහිටයි.                                           ලකුණු 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

 D. i. √         ලකුණු 1.5 

       ii.   x                ලකුණු 1.5  

       iii.  x ලකුණු 1.5 

       iv.  √    ලකුණු 1.5 

     uq¿ ලකුණු 15 
02. 
  A.  i.  පමම  ටක, සසල වර්  කිහි යක එකතුපවන් සෑදී ඇති නිසා එමිණන් කිසිය්  කෘතියක් ඉටු  
      කිරීමට පහගතොදින් විපශේෂණය වී තිබීම     ලකුණු 01 
        ii.  a. ජලය ,  ඛණිජ 

       b  සුක්පනෝසණ  ,ඇමයිපනෝ අ් ල , වර්ධන පහගතෝපමෝන             ලකුණු 03  
   iii.අණූනනවිභ්ාජනය    ලකුණු 02   
 
  B.   i.    නා  නි ද්වන විට එක් සසල විභ්ාජනයක් අවසානපේ සසල 4ක් සෑපේ.ප්පලෝයම  ටකවල  
     සසල පෙපද්න විට සසල පද්කක් සෑපේ.    
               නා  නි ද්වන විට සෑපද්න සසලවලට ඇත්පත් මාරෘ සසලපේ ඇති වර්ණපේහගත  ණනින්  
        අාකි. ප්පලෝයම සසල පෙපද්න විට මේ සසලපේ ඇති  ණනම ලැපේ.  
         නා  සෑපද්න විට මේ සසලයට සර්වසම සසල පනොසෑපේ. ප්පලෝයම සසල පෙපද්න  
     විට සර්ව සම සසල ඇතිපේ.   
      නා  සෑපද්න විට විභ්ාජන අවධි පද්කකි. ප්පලෝමය  ටක පෙපද්නවිට විභ්ාජන අවධි 1කි. 

               ලකුණු 02 
    ii.  අනූණන විභ්ාජනය                             ඌණන විභ්ාජනය 
               සමාන ශාක වැඩි ණනක් ලැපේ         එපසේ ලො ර පනොහගතැක               ලකුණු 04 
     iii.  i.  RR , Rr 

                ii. rr    ලකුණු01 
          iv.  i. Rr  ,  rr 

                ii. නතු සුදු එකට එක අනු ාරපයන් ලැපේ.            ලකුණු.02   

 
      මුළු ලකුණු 15 

 ඒකකය ්රජාව  රිසන  ේධතිය 
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03. 
  A.   i.    ැරලි අඩි ප්ලාසණකුව          ලීබික් කන්පාන්සනය  ලකුණු 02 
    ii.  ඇ¿මිනිය්  ෙටය වාා වැඩිපයන් නත්වන නිසා ඉක්මනින් රා ය හගතානිවී කුරැදු පරල් ද්රව පලස ලැපේ.    

ලකුණු 01  
        iii.  ැඟිරි පකොළ /කනාඹු නැටි  දදී සුදුසු ද්රවයයක්.            ලකුණු 01  
    iv. විෂම ජාතීය මිශ්රණයක්   ලකුණු 01 
 
  B.  i.   මිශ්රණපේ සණකන්ධ භ්ා ය              20g  

    100g     +  20g            ලකුණු 02 
    ii.  සහගත සංුතජ ෙන්ධන             ලකුණු 01 
    iii.  

   
  ලකුණු 02 
   iv.  6.022 x 10 23   ලකුණු 01  
 

 C.  i.    118 gmol -1   ලකුණු 02 
   ii.   මවුල 3 කි.   ලකුණු 02 
         uq¿ ලකුණු 15 සමාන  
 
04. 
  A.  i.    ඒ මර ොහින අසංතුලිර ෙලයක් ක්රියාත්මක පනොවීම  ලකුණු 01 
   ii.   y  පනෝද්ය මිණන් ප ොපලොව මර ඇති කනන ක්රියාව           ලකුණු 01 
         x   ප ොපලොව මිණන් පනෝද්ය මර ඇති කනන ක්රියාව   ලකුණු 01 
   iii. විශාලත්වපයන් සමානවීම දිශාපවන් ්රතිවිරැේධවීම  ලකුණු 01   

        iv. විශාලත්වය  = 700- 300 =400N,  දිශාව තිනසණව ඉදිරියට  ලකුණු 02  
 
  B.  i.   ඝූර්ණය = 20 x 0.8  =16 Nm  ලකුණු 01  
  ii.   16Nm   =  Fx0.4     = 40N   ලකුණු 01 
 
 C.  i.  ත්වනණය    = ්රව  පවනස /කාලය =  30 -0 /120   =0.25  ලකුණු 01 
   
    ii.   ්රපේ යV
    
 
        30 
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   කාලය S 
                                    120                               240 

     ලකුණු 02      
  .    iii.  විසණථා ෙ = ½ x 120 x 30  = 1800 m    ලකුණු 01           

iv.   uq¿ විසණථා නය = 1800 + 120 x 30  = 5400  ලකුණු 01 
     
    D. i.    ෙල තුනක් යටපත්  ලකුණු 01 
  ii.   ෙල පද්කක ස් ්රුතක්තිය ඉතිරි ෙලයට විශාලත්වපයන් සමාන හගතා දිශාපවන් ්රතිවිරැේධ  
        එකම ක්රියාපර්ඛාපේ විය ුතතුය  ලකුණු 01  

       uq¿ ලකුණු 15 
 
05. 
  A.  i.   A-ව්  වෘක්කය 
          B- මු්ර වාහිණිය 
         C- මු්රාශය 
             D- මු්රමාර් ය    
   ලකුණු 02 
              

 

 

 

 

    ලකුණු 02  

 iii. යූරියා , CO2 , ක්රියටිනයින් , යූරික් අ් ලය , වැඩිපුන ජලයර ලකුණු 02 
 iv. මු්ර නි ද්වීම , ජලය යාමනය කිරීම , රැධිනපේ අයන සාන්ද්රනය යාමනය ලකුණු 02 
  
   B   i.   සිනිඳු පප්ශි ලකුණු 02 
        ii.  සිනිඳු පප්ශි  ශාඛනය පනොපේ. හගතෘත් පප්ශි ශාඛනය පේ. 
  සිනිඳු පප්ශි හගතනසණ විපල්ඛ නැර.  හගතෘත් පප්ශි හගතනසණ විපල්ඛ ඇර. 
             සිනිඳු පප්ශි ක්රියාකාරිත්වය සණනාුත ජනයයි . හගතෘත් පප්ශි පප්ශි ජනයයි. ලකුණු 02 
        iii යූරියා / යූරික්අ් ලය /ක්රියටිනයින  ලකුණු 02 
        iv  ෙහිසණස්රාවී  ල  රිවෘත්තිය ක්රියාවල ්රති ල පලස ඇති ූ  ඒවායි. 
        ප් වා පේහගතයට විෂ විය හගතැකිය.. 
        මළ ද්රවයය යනු ීරර්ණය පනොූ  ඉතිරි ූ  පකොටසණ පේ.         ලකුණු 02 
 
     C i     ැසණට්රයිටිසණ  ,   මලෙේධය ලකුණු 02 
         Ii   ැසණට්රයිටිසණ - වැඩිපුන HCl ශ්රාවය වීම නිසා දමාශපේ ඇතිවන තුවාල නිසා ඇතිවන රත්වයකි. 

කුසිණන්පන් සිටීම , මානසික දරතිය , ක්ෂය පනෝ ය වැනි පනෝ  සෑදීම  
පමම රත්වයට පහගතේතු විය හගතැකිය. 

     මළ ෙේධය - මළ ඝනෙවට  ත් වීම නිසා මළ හගත කිරීප්  අසීරැව නිසා ඇති වන රත්වයකි. 
 ලකුණු 01 
          iii  ැසණට්රයිටිසණ වැළැක්වීම සඳහගතා  

1. මානසික සහගතනපයන් සිටීම.,දිගු කාලයක් කුස ිණන්පන් පනොසිටීම.      
වැනි ාර්යාත්මක ක්රියා අනු මනය කල හගතැක. 

         මළෙේධය වැළැක්වීම සඳහගතා 

ද්කුණු කර්ණිකාව ද්කුණු පකෝශිකාව ඵුපුසීය ධමණිය 

වෘක්ක 

 

 

 

  

ව්  කර්ණිකාව 

වෘක්කීය ධමණිය 

ව්  පකෝශිකාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංසණථාණික මහගතා ධමණිය ඵුපුශීය ශිනා 

ප නහගත¿ 
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1. වැඩිපුන ජලය  ානය කිරීම.,රන්තු සහිර දහගතාන  ැනීම. 
2. මළ හගත කිරීප්  කාලපේලාවල් ාර්යාත්මකව පුරැදු පුහුණු කිරීම ලකුණු 01 

    uq¿ ලකුණු 20. 

06.     
  A   i.    පකෝක් / කාෙන් ලකුණු 01 
 ii.   ඔක්සිහගතනණය ලකුණු 01 
 iii.   Fe2O3 + 3CO                               2Fe + CO2 ලකුණු 02 

 iv.   160 gmol-1 ලකුණු 02 
 
  B   i.  රා  අවපශෝෂක ලකුණු 01 
 ii.  හුණු ල් විපයෝජනය වීමට රා ය උනා න්නා නිසා ලකුණු 01 
 iii.   ශක්තිය  

       ඵල 

 

 

 

   ්රතික්රියා 

    ලකුණු 02 

 iv. a. රනුක අ් ල වර් යක් / HCl / H2SO4 ලකුණු 01 
  b. ද්හගතන අප ෝෂක / වාරපේ ඝනත්වයට වාා වැඩි දදී නිවැනදි පිළිතුනකට ලකුණු 01 
 C i. නිවැනදි රෑ  සටහගතනට   ලකුණු 02 

 ii.  සංුතජරාව 2 කි. ලකුණු 02 
 iii. ද්රාවණය පනෝස  ැහගතැති පේ. ලකුණු 02 
 iv. 4 වන කාණ්ාය ද්ක්වා වැඩි වී  5 වන කාණ්ාපේ සිට අඩු වී යයි. ලකුණු 02 

         uq¿ ලකුණු 20 
 
07. 
  A.  i.    P  =  hῤg ලකුණු 01 

         =  2x1000x10  =  20000N  /  20kN   ලකුණු 01 
        ii.   0.05m 3  ලකුණු 01  

       iii. 0.05 x 1000 x 10  =  500N  ලකුණු 02  
 
 B.  i.    විභ්ව ශක්තිය   =  mgh 

                           =  1 x10 x 20     =  200 Nm/J  ලකුණු 02 
   ii.   200 = ½ mv 2   = ½ x 1 x v 2  , v = 20ms -1  ලකුණු 02 

   iii.  V = IR ,  100 = 5R ,     = 20 Ω  ලකුණු 02  

   iv.  සමාන්රන ර 20 Ω ්රතිපනෝද් පද්පක් සමක ්රතිපනෝද්ය  =  10 Ω  

      100 = 10 I  , I = 10A  ලකුණු 02  
 
  C.  i.    ්රද්ාන ජවය  = ්රතිද්ාන ජවය  ලකුණු 02 
   ii.    V 1 I 1 =   V 2 I 2     ධානාව පද්ගුණයක් පේ.  ලකුණු 01  
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  D. i.    S1  වසා තිබිය ුතතුය  ලකුණු 01  

   ii.   B2 ෙල්ෙපේ  ලකුණු 01 
   iii.   0.6 / 0.7 v  ලකුණු 01   
   iv.   දපලෝකයට සංපේදී පේ  ලකුණු 01 

    uq¿ ලකුණු 20 
 
08 
  A.  i.    ොහින හගතා අභ්යන්රන  රිසන රත්ව වලින් සණවායක්රව පේහගත අභ්යන්රන  රිසනය නියරව  
         වත්වා  ැනීම  ලකුණු 01 
   ii.  උශණණත්වය වැඩි දිනක B රැධින වාහිනී සංපකෝානය වී විශණක් භ්ය අඩුවී  A රැධින වාහිනී  
        විසණරානණයවී විශණක් භ්ය වැඩි පේ.  ලකුණු 02 
    iii. A රැධින නාලවල විශණක් භ්ය වැඩිවීම නිසා රැධිනය වැඩිපුන A හගතනහගතා  මන්කනයි.එම වාහිනී  
         හගතප්  ොහිනයට දසන්නව පිහිටා ඇති නිසා විකිනණපයන් රා ය පිටවී යයි.    ලකුණු 02 
   iv.  ග්ලුපකෝසණ ,අයන සාන්ද්රණය දදී නිවැනදි පිළිතුනකට  ලකුණු 02  
    
  B. i.    37 C  ලකුණු 01  

   ii.   Q = mcθ  Q = 100/1000 x1 x 4200  = 420 J   ලකුණු 03 
    
  C. i.    ශරීනපයන් උශණණත්වමානය ඉවරට  ත්විට නසදිය කඳ  හගතලට යාම වැලැක්වීමට ලකුණු 01 
   Ii.  සුදුසු පිළිතුනකට   ලකුණු 01  

   iii.  ද්හගතඩිය වාෂණ  වීමට ශරීනපයන් රා ය ලො න්නා නිසා/සුදුසු පිළිතුනක්  ලකුණු 02 
   iv.   120 /1000 x 13600 x 10  =  16320 Pa  ලකුණු 03  
 

  D. i.     මුහුදු ජලය ,  ජලය , භූමිපරල්          ලකුණු 02  

             uq¿ ලකුණු 20 

 
9   A    i    A  - Zn / Al කැෙලි 
      B  - රනුක අ් ල වර් යක් HCl / H2SO4 දදී.                                ලකුණු 02 
 ii   නිවැනදි සමීකනණයකට ලකුණු පද්න්න  ලකුණු 02 

iii  සැහගතැල්ලුය ,  න්ධයක් පනොමැර දදී නිවැනදි පිළිතුනකට  ලකුණු 02 
 iv 21H , 31H  ලකුණු 02 
 
     B    i      රන්තුපේ දරතිය හගතා උඩුකුරැ පරනපුම          ලකුණු 02  

Ii    රන්තුපේ දරතිය හගතා උඩුකුරැ පරනපු්  ෙලය සමාන විය ුතතුය. එම ෙල පද්ක දිශාපවන්          
්රතිවිරැේධ විය ුතතුයි.            ලකුණු 02 

Iii     ෙැලුම මඟින්  හගතළට පයපද්න ෙලයට වාා උඩුකුරැ පරනපුම වැඩි නිසා. ලකුණු 02 
Iv      නිේටන්පග්නියම              ලකුණු 02 
    

    C     i        0.03 x 10 = 0.3               ලකුණු 02  
Ii       0.1 N  ( 0.4 – 0.3 )  
      F = ma  

0.1   N = 0.03 x a    

0.1 N    = a       =10/3  =0.33  ms-1    

                    0.03                                                                                                               ලකුණු 02 

                         මුළු ලකුණු 20 
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