අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)

අයයන ප ොදු සහතික ත්ර සාමානය ප ළ විද්යාව (34) (නව නිර්පේශය - පුනරීක්ෂණ අභ්යාස)
විද්යාව I

කාලය කය 01

 සියලු ම ප්රශඨනවලට පිළිතුරු ස යන්න.
 අංක 01 සිට 40 පතක් ප්රශඨනවලට දී ඇති (1),( 2), (3) හා (4) උත්තරවලින් නිවකරදි පහෝ වඩාත්
කළප න පහෝ උත්තරය පතෝරන්න.
 පිළිතුරු ලකුණු කිරීම සඳහා ඔ ට සක යා ඇති ත්රිකාපේ එක් එක් ප්රශඨනය සඳහා දී ඇති කව
අතුපරන් ඔ පතෝරා ත් පිළිතුපරහි අංකයට සකසපඳන කවය තුළ (x) ලකුණ පයොද්න්න.

01. ෘථිවි වායුප ෝලපේ අඩංගු හත වායූන් අතරින් අඩුම ප්රතිශතයක් ඇති වායුව වන්පන්
1) N2 ය.

2) CO2 ය.

3) O2 ය.

4) Ar ය.

02. හත වායූන්ප න් ද්හන ප ෝෂක වායුවක් වන්පන් මින් කුමක් ද් ?
1) O2 ය.

2) CO2 ය.

3) H2 ය.

4) N2 ය.

03.ශාක සසලයක වතින අජීවී පකොටස වන්පන්
1). මයිපටොපකොන්ඩ්රියාව ය.

2). නයෂඨිය ය.

3). රයිප ෝපසෝම ය.

4) සසල බිත්ති ය.

04. මූලද්රවයයක ලපලක්පරෝනික විනයාසය 2, 8, 1 පේ. පමම මූල ද්රවයපේ වඩාත් සඨාාී  අයනය විය හකක්පක්
1) +1 ය.

2) +2 ය.

3) -1 ය.

4) -2 ය.

05. ඌනන හා අනූනන විභ්ාජනය පිළි ඳ නිවකරදි ප්රකාශය පතෝරන්න.
1). ජන්මාණු සෑපද්න විට අනූනන විභ්ාජනයක් සිදු පනොපේ.
2).ඌනන විභ්ාජනපේ දී වර්ණපේහ සංඛ්යාව පවනසඨ පනොපේ.
3) ජන්මාණු සෑපද්න විට ඌනන විභ්ාජනය පමන්ම අනූනන විභ්ාජනය ද් සිදුපේ.
4) සසල විභ්ාජනපේ දී අහඹු පලස ඌනන විභ්ාජනය සිදුවිය හකකිය.
06.

ලහත ද්ක්වා ඇත්පත් ෘෂඨඨවංශී සඨනායු ටකපේ ඇති නියුපරෝනයකි. එම නියුපරෝනය පිළි ඳ නිවකරදි
ප්රකාශය කුමක් ද්?
1). පමය සංපේද්ක නියුපරෝනයකි. සංපේදී ලන්ද්රියවල සිට මය සඨනායු ේතියට වපේ ප න යයි.
2). අන්තර්හාර නියුපරෝනයකි. සම්පූර්ණපයන් මය සඨනායු ේතිය තුල පිහිටයි.
3). චාලක නියුපරෝනයකි. සංපේදී ලන්ද්රිය වල සිට මය සඨනායු ේතියට වපේ ප න එයි.
4). චාලක නියුපරෝනයකි. මය සඨනායු ේතිපේ සිට කාරක පවත වපේ ප න යයි.
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07. සමතුලිතව පනොවතින ල ේතිය නිරූ ණය කරනුපේ කුමන වරණය ද්?

08.විද්යා ාරපේ ද්කකිය හකකි ප්ර ල අම්ලයක් හා දු ල භ්ෂඨමයක් පිළිපවළින් ද්කක්පවන්පන් කුමන වරණපේ ද් ?
1) සිට්රික් අම්ලය,ඇපමෝනියම් හයිපරොක්සයිඩ් 2) හයිපරොක්පලෝරික් අම්ලය,ප ොටෑසියම් හයිපරොක්සයිඩ්
3) ප ෝමික් අම්ලය, පසෝඩියම් හයිපරොක්සයිඩ් 4) සල්ෆියුරික් අම්ලය, ඇපමෝනියම් හයිපරොක්සයිඩ්
09. රුධිරය කකටි කසීම සඳහා අවශය සංටටක සෑදීමට වකද් ත් වන විටමිනය වන්පන්
1) විටමින් A ය.

2) විටමින් B ය.

3) විටමින් K ය.

4) විටමින් E ය.

10. විද්යා ාරපේ දී කා න්ඩපයෝක්සයිඩ් වායුව නි ද්වා කමටමට පයොද්ා ත හකකි ද්රවයය යු ලය වන්පන්
1) Zn හා HCl ය.

2) CaCO3 හා HCl ය.

3) Mg හා HCl ය.

4) Cu හා Ca(HCO3)2 ය.

11. වකියා රාජානියට අයත් සියලු ජීවීන්ට සුවිපශේෂ වූ ලක්ෂණය පතෝරන්න.
1) ප්රතිජීවකවලින් විනාශ කළ පනොහකකි වීම.

2) සංවිානය වූ නයෂඨියක් පනොමකති වීම.

3) සූ නයෂඨිකයින් වීම

4) සඨවයංප ෝෂී පනොවීම.

12. සහ-සංයුජ සංපයෝ සතු ලක්ෂණයක් වන්පන්,
1) කාමර උෂඨණත්වපේ දී ටන අවසඨාාපේ කවතීම ය.
2) ජලීය ද්රාවණ තුළින් විදුලිය සන්නයනය වීම ය.
3) සාපේක්ෂ වශපයන් ද්රවාංක හා තා ාංක හළ අ යන් මට.
4) විලින ද්රාවණ තුළින් මණක් විදුලිය සන්නයනය කරයි.
13. ජල කරාමයකට නකපවන සුළු ර ර් ටයක් සවිකරන ලදි. එම කරාමය විවෘත කළවිට පිටවන ජල හර
නිසා ටය ජලය විදින දිශාවට ප්රතිවිරුේ දිශාවට චලනය විය. පමම සිේධිය විසඨතර පකපරන නියමය
වන්පන්
1) නිේටන්පේ තුන්වන නියමය.

2) නිේටන්පේ පද්වන නියමයයි.

3) නිේටන්පේ ළමුවන නියමය.

4) වකිමිඩීසඨ නියමයයි.

14. පප්රෝටීන හඳුනා කමටමට භ්ාවිතා කළ හකකි රසායනික ද්රවය යු ල වන්පන්
1) පසෝඩියම් හයිපරොක්සයිඩ් හා පකො ර් සල්ප ේ..
2) අයඩීන් හා පකොප ෝල්. ක්පලෝරයිඩ්.
3) ජලය හා අයඩීන්.
4) ප නඩික්. ද්රාවණය හා සල්ෆියුරික් අම්ලය
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15. නිේටන් පේ පද්වන නියමයට අනුව
1) වසඨතුවක ත්වරණය පකපරහි එහි සඨකන්ය අනුපලෝම ව ල ෑම් කරයි.
2) වසඨතුවක ත්වරණය පකපරහි ඒ මත පයපද්න ල ප්රතිපලෝම ව ල ෑම් කරයි.
3) වසඨතුවක ත්වරණයට ලය ල ාන නමුත් සඨකන්ය ල ෑම් පනොකරයි.
4) වසඨතුවක ත්වරණයට ලය අනුපලෝමවත් සඨකන්ය ප්රතිපලෝමවත් ල ෑම් කරයි.
16. එක්තරා ජීවී පකො.ඨාසයකට හත ලක්ෂණ ඇත.
o

කයිටීන් වලින් සකදුන සසල බිත්තියක් ද්රයි.

o

සූ නයෂඨිකයින් පේ.

o

කා නික ද්රවය විපයෝජනයට ලක් කරයි.

පමම ජීවී පකො.ඨාශය විය හකක්පක් ,
1). කක්ටීරියා

2). දිලීර

3). සයපනො කක්ටීරියා

4). ඇල්ගී

17. සම්ප්රයුක්ත ලය යනු
1) වසඨතුවක් මත පයපද්න ල සියල්පලහි එකතුවයි.
2) වසඨතුවක් මත ක්රියා කරන ල සමූහයක ඵලය ම ඇති කරන තනි ලයයි.
3) වසඨතුවක් මත එක් දිශාවකට ක්රියාකරන ල සියල්පලහි එකතුවයි.
4) වසඨතුවක් මත සිරසඨ හා තිරසඨ පර්ඛ්ා ඔසඨපසේ ක්රියා කරන ල සියල්පලහි එකතුවයි.
18. පුේ ලයකුපේ රුධිර රීක්ෂාපේ දී රුධිරය 100 cm3 ක ේලූපකෝසඨ 100 mg ක් අඩංගු ව තහවුරු
කර න්නා ලදි. ේලූපකෝවල සාපේක්ෂ අණුක සඨකන්ය 180 කි. එපසේනම්, ඔහුපේ රුධිර 100 cm3 ක
අඩංගු ේලූපකෝසඨ මවුල ණන වන්පන්
ය.

1)

2)

ය.

3)

4)

19. රුධිරපේ කකල්සියම් ම.ටම අඩු කරන කකල්සිපටොනික් පහෝපමෝනය
1) අේනයාශපේ නි ද්වයි.

2) පිටියුටරිපේ නි ද්වයි.

3) තයිපරොයිඩ් ග්රන්ථිපේ නි ද්වයි.

4) අධිවෘක්ක ග්රන්ථිපේ නි ද්වයි.

20. වසඨවාස ප්රාශඨවාස ක්රියාව වද්ර්ශනයට සකසඨ කළ ඇටවුමක රූ යක් හත ද්කක් පේ. ර ර් ටලයට
සම් න් කළ ද්ණ්ඩක් භ්ාවිතපයන් ර ර් ටලය හළට අදින විට

ර ර්
ටලය
ද්ණ්ඩ
1) ප ෝතලය තුළ වායු පීඩනය ාහිර වායුප ෝලීය පීඩනයට වඩා අඩුවීම නිසා කලූන පිම්පේ .
2) ප ෝතලය තුළ රිමාව වකඩිවී වාතපේ පීඩනය වකඩි වීපමන් කලූන පිම්පේ.
3) ප ෝතලය තුළ පීඩනය අඩුවී වායුප ෝල පීඩනය ද් ඊට වඩා අඩු නිසා කලූන පිම්පේ.
4). ප ෝතලය තුළ රිමාව අඩුවීම සහ වාතපේ රිමාව වකඩිවීම නිසා කලූන පිම්පේ.

ය.
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21.

පමම රූ පයන් ප න්වන මිනිසාපේ හා ඔරුපේ සඨකන්ය 120 kg කි. මිනිසාපේ හා ඔරුපේ චාලක
ශක්තිය 6000 J නම් ඔරුව චලිත වන ප්රපේ ය වන්පන්.
1) 1.2 m s-1

2. 7.1 m s-1

3) 10 m s-1

4) 12 m s-1

22. සංශුේ එතිල් ඇල්පකොපහොල් 25 cm3කට වස්රකත ජලය එකතුකර අවසන් රිමාව 250 cm3ක ද්රාවණයක්
සාද්න ලදී. පමම ද්රාවණපේ එතිල් ඇල්පකොපහොල්වල රිමා භ්ා ය පකො මණ ද් ? (මිශ්ර කිරීපම් දී
රිමාපේ පවනසක් පනොපේ යකයි උ කල් නය කරන්න.)
1) 0.01

2) 0.1

3) 0.2

4) 0.5

23. රූ පේ ද්කක්පවන මත්සයයාපේ සඨකන්ය 2 kg කි. පමම මත්සයයා වරල් සකලීමකින් පතොරව මිරිදිය
ජලය මත ාපවමින් සිටියි.

පමම මත්සයයා මත මිරිදිය මිනන් ඇති කරන උඩුකුරු පතරපුම් ලය වන්පන්.
1) 30 N

2) 10 N

3) 20 N

4) 4 N

24. හත සඳහන් නිසඨසාරණ ක්රම කන සලකන්න.
a. උක් යුෂ ද්රාවණයකින් සීනි නිසඨසාරණය
b. අ ද්රවයය සහිත ලුනුවලින් පිරිසිදු ලුනු නිසඨසාරණය
c. ජලපේ ද්රාවයය අයඩින් කා නික සඨාරයකට නිසඨසාරණය
ලහත එක් එක් අවසඨාාවලදී සිදුකරන නිසඨසාරණ ක්රමයන් පිළිපවළින් ද්ක්වා ඇත්පත් කුමන පිළිතුපරහි ද් ?

1
2
3
4

a නිසඨසාරණ ක්රමය
පුනර් සඨඵටිකීකරණය
සඨඵටිකීකරණය
ද්රාවක නිසඨසාරණය
සඨඵටිකීකරණය

b නිසඨසාරණ ක්රමය
සඨඵටිකීකරණය
පුනර් සඨඵටිකීකරණය
සඨඵටිකීකරණය
ද්රාවක නිසඨසාරණය

c නිසඨසාරණ ක්රමය
ද්රාවක නිසඨසාරණය
ද්රාවක නිසඨසාරණය
පුනර් සඨඵටිකීකරණය
පුනර් සඨඵටිකීකරණය

25. ශිෂයපයක්, වචාර්ය ණ්ඩිත් අමරපේවයන්පේ ගීතයක් ශ්රවණය කරමින් සිටිපේය. එය ශ්රවණය කළ
ඔහු කවසූපේ එම ගීතය ායනා කරනු ලකබුපේ පවනත් පුේ ලයකු වයි. එම ප්රකාශය කිරීමට ඔහුට
හකකි වන්පන්
1) තාරතාවය නිසාය

2) ධ්වනි ගුණය නිසාය

3) විපුලතාවය නිසාය

4) තාරතාව හා විපුලතාවය නිසාය
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26. යකඩ මල කඳීම රික්ෂා කිරීමට සකකසූ ඇටවුමක් හත ද්කක්පේ. එ ාර් මායයට ෆිපනොේතලින් හා
ප ොටෑසියම් ප රීසයනයිඩ් එකතු කළ මායයක් ප ට්රි දිසිපේ ඇත. එය තුල තඹ තහඩු කක කල්ලක්
සම් න් කල යකඩ ඇණයක් ිනල්වා ඇත. පමම ක්රියාකාරකපමන් අපේක්ත ත නිරීක්ෂණ කිහි යක් හත
ද්කක්පේ.
යකඩ ඇණය
තඹ තහඩුව
එ ාර්

ප ට්රි දීසිය

a. යකඩ ඇණය අසල නිල් ාට වන අතර තඹ තහඩුව අසල පරෝස කහකය ඇතිපේ.
b. යකඩ ඇණය ඔක්සිහරණය වන අතර තඹ ඔක්සිකරණයට ලක්පේ.
c. තඹ තහඩුව පවනුවට සින්ක් තහඩුවක් පයොද්ා ත්පත් නම් යකඩ ඇණය වටා පරෝස කහකය ඇතිපේ.
ලහත නිරීක්ෂණවලින් සතය විය හකක්පක්
1) a හා b

මණි.

2) b හා c මණි.

3) a හා c මණි. 4) a, b හා c ය.

27. සජව රසායනික ප්රතික්රියා පිළි ඳ ව හත ද්කක්පවන ප්රකාශ සලකා ලන්න.
a. සජව රසායනික ප්රතික්රියා උත්පප්රේරණය සඳහා එන්සයිම සහභ්ාගී පේ.
b. පේටපේ ඇති ඇමයිපල්සඨ මිනන් පිෂඨඨය පමෝල්පටෝසඨ වට ත් කරයි.
c. එන්සයිම නි ද්වීම සඳහා පප්රෝටීන ද්ායක පේ.
පමම ප්රකාශවලින් සතය ප්රකාශ වන්පන්
1) a හා b මණි

2) a හා c මණි

3) b හා c මණි

4) a,b,c සියල්ල සතය පේ.

28. අණුපේ සඨවභ්ාවය හා අඩංගු සංටටක අනුව සංපයෝ වකාර හතරකි. එම එක් එක් වකාරයට කලප න
සංපයෝ නිවකරදිව ද්ක්වා ඇති පිළිතුර පතෝරන්න.
කා නික
ධ්රකවීය

අකා නික
නිර්ධ්රකවීය

ධ්රකවීය

නිර්ධ්රකවීය

1

ප න්සින්

මයසාර

කා න් ඩයිසල් යිඩ්

ඇපමෝනියා

2

ප න්සින්

මයසාර

ඇපමෝනියා

කා න් ඩයිසල් යිඩ්

3

මයසාර

ප න්සින්

ඇපමෝනියා

කා න් ඩයිසල් යිඩ්

4

මයසාර

ප න්සින්

කා න් ඩයි සල් යිඩ්

ඇපමෝනියා

29. ඍජු තිරසඨ දුම්රිය මාර් යක ඒකාකාර ප්රපේ පයන් මන් කරමින් තිූ  දුම්රියක අවසන් මකදිරිය ලන්
කලවී පවන් විය. එවිට එම මකදිරිපේ චලිතයට අද්ාළ විසඨාා න කාල ප්රසඨතාරය වන්පන් හත ඒවායින්
කුමක් ද්?
S

S

S

1

t

2

t

S

3

t

4

t

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
30. කකල්සියම් කා පන්. විපයෝජනයට අද්ාළ ප්රතික්රියාව හත ද්කක්පේ.
CaCO3 ---------------> CaO + CO2

(Ca = 40, C = 12, O = 16)

කකල්සියම් කා පන්. 50 g ක් විපයෝජනය වීපමන් ලකප න CO2 සඨකන්ය වන්පන්
1) 22 g

2) 44 g

3) 55 g

4) 88 g

31.වකල්පද්ොඩම් පුෂඨ කෘත්රිම රා නපේ දී හත ක්රියාමාර් අනු මනය කරන ලදි.
a. රිණත පුෂඨ යක රා එම පුෂඨ පේ ම කලංකය මත තකන් ත් කිරීම.
b. රිණත පුෂඨ යක රා පවනත් රිණත පුෂඨ යක කලංකය මත තකන් ත් කිරීම.
c. රිණත පුෂඨ යක රා පවනත් වකල් පද්ොඩම් ශාකයක පුෂඨ පේ කලංකය මත තකවරීම.
පමයින් සාර්ාක ඵල හට කමටමක් සිදුවිය හකක්පක්
1) a හා b අවසඨාාවල ය.

2) b හා c අවසඨාාවලය.

3) a හා c අවසඨාාවල ය.

4) a, b, c අවසඨාා තුපන්දීම ය.

32. NH4Cl සඨඵටික ජලපේ දියවීමට අද්ාළ ශක්ති වි ර්යාසය වඩාත් නිවකරදිව නිරූ ණය වන ප්රසඨතාරය
පතෝරන්න.
ශක්තිය
NH4Cl(aq) +H2O

ශක්තිය

NH4 Cl(s)

1)

ශක්තිය

ශක්තිය
NH4Cl(s) + H2O

NH4Cl(aq)

NH4Cl(s)

NH4Cl(s) + H2O

NH4Cl(aq) + H2O

2)

NH4Cl(aq)

3)

4)

33. පූර්ණ තරං සෘජුකරණය හා සුමටනය ප න්වන නිවකරදි රි ාය වන්පන් කුමක් ද්?

1.

2.

2.

4.

34. Al+3 අයනයට සමාන ලපලක්පරෝන විනයාසයක් ඇති අයන යු ලය වන්පන්
1) S-2සහ N-3ය.

2) N-3 සහ P+4 ය.

3) Mg+2 සහ N-3 ය.

35. යාන්ත්රික ශක්ති විපශේෂයක් වන්පන්.
1) චාලක ශක්තිය
2) විද්ුත් ශක්තිය 3) ම්ම් ක ශක්තිය

4) N-3 සහ Cl-1 ය.

4) වපලෝක ශක්තිය

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
36. හත ප්රකාශ අතරින් වකරදි ප්රකාශය පතෝරන්න.
1) කලලයට සති 6ක් මණ වන විට කලල ටල විකසනය පේ.
2) ප කණිවකල හරහා රුධිර හුවමාරුවක් සිදුපනොවන අතර ප ෝෂක , හිස්රාවී ද්රවය හා වායු හුවමාරුපේ.
3) සාමානයපයන් ඩිම් යක් ශුක්රාණුවක් හා සංපසේචනය වන්පන් ර්භ්ාෂය තුළ දී ය.
4) පප්රොපජසඨටපරෝන් පහෝපමෝන ම.ටම ලහළ යන අවසඨාාපේ දී වර්තව ස්රාවීය අවධිය සිදුපේ.
37. යාන්ත්රික තරං යටපත් එන තීර්යක් තරං යක ද්කකිය හකකි ලක්ෂණයක් වන්පන්
1) තරං ය මන් කරන දිශාවට ලම් ක දිශාව ඔසඨපසේ අංශු කම් නය පේ.
2) තරං ය මන් කරන දිශාවටම අංශු ද් කම් නය පේ.
3) තරං වල ප්රපේ ය 3 x 108 m s-1පේ.
4) තරං සම්පප්රේෂණයට මායයක් අවශය පනොපේ.
38. ම්ම් ක ක්පෂේත්රයක චලනය වන සන්නායකයක් රූ පේ ද්කක්පේ. එහි පප්රේරිත ාරාපේ දිශාව නිවකරදිව
ප න්වා ඇත්පත් හත කුමන අවසඨාාපේ දී ද්.?

39. වර්තමානපේ ශ්රී ලංකාපේ වකඩි වශපයන් ද්ක්නට ලකප න පරෝගී තත්ත්වයක් වන්පන්,
1) මකපල්රියා පරෝගී තත්ත්වය ය.
2) ප ෝ පනොවන පරෝ ය.
3) ජලය මිනන් වයාේත වන පරෝ ය.
4) කුරුළු උණ වකනි පරෝගී තත්වයන් ය.
40. මිනිසා භ්ාවිත කරන කෘත  රසායනික හා කර පලෝහ මිනිසාපේ ජීවිතාවද්ානමට පහේතු වන්පන්,
a) මිනිසා ඒවා රිසරයට මුද්ා හරින අවසඨාාපේ දී සඨවසන ේතියට හා සම තුළින් ඇතුළු වීම නිසා ය.
b) රූ ලාවනය කටයුතු සද්හා භ්ාවිත කරන පක්ශාපල් න සහ ්රීම් වර් නිසා ය
c) වහාර ද්ාමවල අවසන් යකප න්පනකු වීම නිසා ඒ ඔසඨපසේ ශරීර තවීම ය.
පම්වා අතරින් වඩාත් අද්ාළ වන්පන්,
1) a සහ b ය
2) b සහ c ය

3) a සහ c ය

4) a , b සහ c ය

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
අයයන ප ොදු සහතික ත්ර සාමානය ප ළ විද්යාව (34) (නව නිර්පේශය - වද්ර්ශ ප්රශඨන ත්රය)
විද්යාව II

කාලය කය 03

 පමම ප්රශඨන ත්රය A හා B පකොටසඨ පද්කකින් යුක්තය.
 A පකොටස වුහ ත රචනා වන අතර එහි ප්රශඨන සියල්ලටම දී ඇති ලඩකඩ තුළ පිළිතුරු සක යිය
යුතුය.
 B පකොටපසේ ඇති ප්රශඨන පහන් පතෝරා ත් ප්රශඨන තුනකට මණක් පිළිතුරු ලියන්න.

01. A. හාල් පසෝද්ා ලවතලන ජලය ( ාන වතුර) භ්ාජනයක් එළිමහන් රිසරයක දිනක් මණ ත න ලදී.
එවිට ඒ මත මදුරුවන් විශාල ප්රමාණයක් මකරී සිටිනු ශිෂයපයකුට ද්කකිය හකකි විය. එය මදුරු
වකර්ෂණ ද්රවයයක්ද්, මදුරු නාශකයක්ද් යන්න රික්ෂා කිරීමට ඔහු අද්හසඨ කපළේ ය.
ලහත සිදුවීම ඔ ට වූපේ නම් එය රීක්ෂාවට ලක් කිරීමට පයොද්ා න්නා කල්පිතයක් ලියන්න.

i.

........................................................................................................................................................
ii. විද්යාත්මක රීක්ෂණයක දී එය ාලක රීක්ෂණයක් සම සිදුකරනු ල න්පන් ඇයි ?
........................................................................................................................................................
iii.

ඔ පේ කල්පිතය රීක්ෂාපේ දී රීක්ෂණය හා ාලක රීක්ෂණය අතර ඇති ප්රාන පවනසඨකම
කුමක් ද් ?

.......................................................................................................................................................
iv.

රීක්ෂණය හා ාලක රීක්ෂණය අතර තිබිය යුතු සමානකම් පද්කක් ලියන්න.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
v.

රීක්ෂණපයන් ලකප න නි මනය වඩාත් තහවුරු කිරීමට පයොද්ා ත හකකි උ ක්රම පද්කක්
ලියන්න.

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
B. අතීතයේ දී යහේන් වගාව පරිසර හිතකාමී යනොවන වගා ක්රමයක් යෙස සෙකන ලදී. තිරසාර සංවර්ධනය හා
පරිසර කළමනාකරණය යටයේ එය පරිසර හිතකාමී වගාවක් බව නූතනයේ පිළිගැපන්.
i. නූතන පිළි කමටම තහවුරු කිරීමට පහේන් ව ාව වශ්රිතව ද්කකිය හකකි ලක්ෂණ පද්කක් ලියන්න.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ii. වනාන්තරයක් හා එයට යාබද යහේන් වගාවක් අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතා යදකක් ලියන්න.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
iii. පහේන් ව ාව වශ්රිතව ාංශුඛ්ාද්නය අවම වීමට පහේතුවක් ලියන්න.
.....................................................................................................................................................
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iv. සඨවාභ්ාවික වනාන්තරය හා පහේන් ව ාව තුළ ද්රවය ලායාපම් දී සිදුවන පවනසඨකමක් ලියන්න.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
v. පවළඳප ොපලන් පනොව පහේන් ව ාපවන් ල ා ත් වහාර රිපභ්ෝජනපේ දී වහාර සකතපුපමහි අ ය
අඩුය. පමය තහවුරු කිරීමට පහේතුවක් පද්න්න.
.....................................................................................................................................................
02 A. හත ද්කක්පවන්පන් ˝ප්රභ්ාසංසඨපල්ෂණය සඳහා වපලෝකය අවශයය˝ යන කල්පිතය රීක්ෂා කිරීමට
පයොද්ා ත් ඇටවුමකි.
කලු කඩද්ාසිපයන්
වවරණය කළ පකොටස
වද් ශාකය

i.

ශාකයක් සජීවී ව හඳුනා කමටමට එහි ද්කකිය හකකි ලක්ෂණයක් ලියන්න.

...........................................................................................................................................................
ii.

රීක්ෂණයට ප ර ශාක ත්රවල අඩංගු පිෂඨටය ලවත් කිරීමට ඔ

න්නා ක්රියා මාර් ය හද්න්න.

...........................................................................................................................................................
iii. පිෂඨටය යනු සඨවාභ්ාවික හු අවයවයකි. එහි ඒකාවයවකය කුමක්ද් ?
...........................................................................................................................................................
iv. උණු ජලපයන් තම් න ලද් ත්රවල හරිතප්රද් ලවත් කිරීමට මයසාරපේ තකම්ීමපම් දී ජලතා කයක් පයොද්ා
කමටපම් අවශයතාවය කුමක් ද් ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
B. ශාකය වර්නපේ දී පමන්ම ප්රජනනපේ දී ද් අලුත් සසල සාද්යි.
i. ශාකය උසින් වකඩිවීපම් දී සිදුවන විභ්ාජන ක්රමය කුමක් ද් ?
............................................................................................................................................................
ii. රූ පේ ද්කක්පවන ශාකය ඒකීමජ ත්රී ශාකයක් ද්? ේවීීමජ ත්රී ශාකයක් ද්?
............................................................................................................................................................
iii. ඔ පේ පිළිතුර සද්හා උ පයෝගී කර ත් නිරීක්ෂණයක් ලියන්න.
...............................................................................................................................................................
v. වද ශකයේ විද්යාත්මක නාමකරණපේ දී (Hibiscus rosasinensis) පයොද්ා ප න ඇති වර්ගීකරණ ම.ටම්
පද්ක ලියන්න.
............................................................
..................................................................
vi. සපුෂඨ ශාකයක ලිංිනක ප්රජනක වුහය පුෂඨ ය පේ. එහි ප්රාන ජන්මානු පද්ක ලියන්න.
....................................................................
...............................................................

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
C. නූතන ව ා කටයුතුවල දී ප ෝ සඳහා ප්රතිසංපයෝජිත DNA තාක්ෂණය පයොද්ා මට.
i. පමම ක්රමය මිනන් තිරිඟු ශාකය සඳහා ඇතුලත් කර ඇති ලක්ෂණ පද්කක් ලියන්න.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ii. පමහි දී නව ප්රපේණි ද්ර්ශ ල ා කමටමට පයොද්ා න්නා උ ක්රමයක් ලියන්න.
...........................................................................................................................................................

3. A. i. NaOH , 5 g ක් ජෙපේ දිය කර අවසාන රිමාව 1 dm3 වන පතක් ජලය එකතු කරන ලදි. දී ඇති ද්ත්ත
ඇසුරින් පමම ද්රාවණපේ සංයුතිය ප්රකාශ කරන්න.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ii. NaOH වල ජලපේ ද්රාවයතාවය පකපරහි ල ාන සාක පද්කක් ලියන්න.
.............................................................................................
.............................................................................................
iii. NaOH ජලපේ දියවීම කුමන වර් පේ තා රසායනික ක්රියාවක් ද් ?
...............................................................................................
iv. a).NaOH ජලීය ද්රාවණයකින් නකවත ටණ සඨඵටික ල ා කමටමට පයොද්ා න්නා ශිල්පීය ක්රමය කුමක් ද් ?
........................................................................................................................................................
.
b). එම ක්රම ශිල් ය පයොද්ා ප න ලංකාපේ නිෂඨ ාද්නය කරන පවනත් ප්රානතම නිෂඨ ාද්නය කුමක් ද් ?
........................................................................................................................................................
.
B. NaOH යනු ප්ර ල භ්ෂඨමයකි.
i. ප්ර ල භ්ෂඨමයක් යන්න කහකදිලි කරන්න.
........................................................................................................................................................
ii. NaOH හකර පවනත් ප්ර ල භ්ෂඨමයකට උද්ාහරණයක් පද්න්න.
........................................................................................................................................................
iii. පලෝහ විඛ්ාද්නය යන්පනන් අද්හසඨ කරන්පන් කුමක් ද් ?
........................................................................................................................................................
C. i. ප ොලිතීන් සම්භ්වය අනුව කුමන වර් පේ හු අවයවිකයක් ද් ?
.......................................................................................................................................................
ii. මීපත්න් හා එතීන්වල සමානකමක් සහ පවනසඨකමක් කිනන් ලියන්න.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
04. A. හත ද්කක්පවන්පන් වපලෝක වර්තනය අයයනය කරන අවසඨාාවකි. AB, AC, AD වීදුරු කු.ටිය තුළ
තන කිරණ තුනකි. එහි AC කිරණය වර්තනපයන් සු CE ෘෂඨඨය දිපේ මන් කරයි.

වාතය
B

C

D

E

වීදුරු
කු.ටිය

A
i. වපලෝක වර්තනය පිළි ඳ පද්වන නියමය (සඨපනල්පේ) ලියන්න.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii. AB හා AD අයෙෝක කිරණවෙ ගමන් මඟ රූපයේ ඇඳ දක්වන්න.
iii. AC කිරණපේ මන් මඟ අනුව එම අවසඨාාපේ

තන පකෝණය හඳුන්වන විපශේත ත නම කුමක්ද් ?

..........................................................................................................
iv.AD කිරණපේ මන් මඟ අනුව එම සංසිේධිය හඳුන්වන නම කුමක්ද් ?
………………………………………………………………………………………………………………….
v. ලහත සංසිේධිය භ්ාවිතයට න්නා අවසඨාාවකට උද්ාහරණයක් පද්න්න.
..........................................................................................................................................................
B. සූර්යාප න් ලකප න වපලෝකය පමන්ම තා ය ද් විද්ුත් ම්ම් ක තරං පේ.
i. විද්ුත් ම්ම් ක තරං සතු ප ොදු ලක්ෂණ පද්කක් ලියන්න.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ii. ලහත සඳහන් ක්රමයට අමතරව තා ය සංක්රමණය වන අපනක් ක්රම පද්ක ලියන්න.
..................................................................

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

iii. ඉන් එක් එක් වකාරයකට තාපය ගමන් කරන අවස්ථාවකට උදාහරණය කිනන් යදන්න.
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
iv. විද්ුත් ම්ම් ක තරං වන X කිරණ හා  කිරණවෙ ප්රයයෝජනය බැගින් ලියන්න.
X ………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………..

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
05. A. හත ද්කක්පවන්පන් මිනිසඨ වහාර ජීරණ ේතිපේ පකොටසක් ද්කක්පවන රූ සටහනකි.

i.
ii.

ලිපිඩ සතපලෝද්කරණයට අද්ාල පිත නි ද්වන ලන්ද්රිය කුමක් ද් ?
අේනයාංශය මිනන් පප්රෝටීන ජීරණය සඳහා ස්රාවය වන එන්සයිමයක් නම් කර එහි ජීරණ
අන්තඵලය ලියන්න.

iii. පප්රෝටීන සංටටකයක් පලස ද්ායක වීපමන් සකකසුණු මිනිසඨ පේහපේ අන්තර් ත වකද් ත් රසායනික
සංපයෝ පද්කක් ලියන්න.

B. මිනිස් යේහය තුෙ වහාර ජීරණපේ අන්තඵල පමන්ම පවනත් ද්රවය ද් රිවහනය සිදු කරන්පන් රුධිරයයි.
i. ද්රවය රිවහනය සඳහා ද්ායකවන රුධිරය සතු ගුණාං පද්කක් ලියන්න.
ii. කුඩා අන්ත්රපේ අවසාන පකොටපසහි අභ්යන්තර වසඨතරණය මිනන් සිදුකරන ප්රාන කෘතයය කුමක් ද් ?
iii ආහාර ජීරණ පේධතියේ චෙණ පාෙනය කරන ස්නායු පේධතියට සම්බන්ධ අනු පේධති යදක නම්
කරන්න.

C. පහත දැක්යවන A හා B අවසඨාාවල දී එකියනකට යවනස් ජජව ක්රියාවලි යදකක් සිදු පේ.

ජෙය පිරි වීදුරු නෙය

ජෙය පිරි වීදුරු භාජනය

වීදුරු පුනීෙය
ජෙරුහ ශාක

A රූ ය
i.
ii.

B රූපය

A අවසඨාාපේ දී ඔක්සිජන් පිටවන ක්රියාවලිය නම් කර එම වායුව හඳුනා න්නා වකාරය ලියන්න.
ර්තයක් තුළ වායු හුවමාරුව සිදුවන ක්රමය කුමක් ද් ?

iii. A රූ පේ ද්කක්පවන ක්රියාවලිපේ දී නි ද්පවන ප්රාන ඵලය ලියා එහි අන්තර් ත මූල ද්රවය තුන
ලියන්න.
iv. ලහත (iii)හි සඳහන් ඵලය ජීව සසල තුළ කුමන ක්රියාවලියකට ද්ායක පේ ද් ?
D. ශාක තුළ ද් ද්රවය රිවහනය පේ.
i. ශාක තුළ ද්රවය රිවහනයට ද්ායක වන ප්රාන ටක පමොනවා ද් ?
ii. ලහත (i)හි සඳහන් පටකවෙ ඇති සජීවී ජසෙ වර්ගයක් හා අජීවී ජසෙ වර්ගයක් ලියන්න.

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
06 (A) වායු නියකදියක් පිළිපයල කිරීමට පයොද්ා ත් ඇටවුමක රූ සටහනක් හත ද්කක්පේ.

i. පමම ඇටවුම භ්ාවිත කර නි ද්වීමට ලාප ොපරොත්තු වූ P නම් වායුව කුමක් ද් ?
ii. ලහත ඇටවුපම් Q හා R පකොටසඨ නම් කරන්න.
iii. Y සඳහා පයොද්ා ත හකකි ද්රවයයක් නම් කරන්න.
iv. ලහත වායු නිෂඨ ාද්නයට අද්ාළ සමීකරණය ලියන්න.
(B). මූලද්රවයය කිහි යක පතොරතුරු හත ද්කක්පේ.
P. උද්ාසීන මූලද්රවයය රමාණුපේ රමාණුක ක්රමාංකය 12කි.
Q. උද්ාසීන මූලද්රවයපේ ලපලක්පරෝන ණන 17කි.
R. උද්ාසීන මූලද්රවයපේ නියුපරෝන 8ක් ඇති අතර සඨකන් ක්රමාංකය 16කි.
S. උද්ාසීන රමාණුපේ සඨකන් ක්රමාංකය 1ක් වන අතර නියුපරෝන ණන 0කි.
i. P හා Q අතර ඇතිවන රසායනික ප්රතික්රියාපේ දී සෑපද්න න්න වර් ය කුමක් ද් ?
ii. ලහත (i)හි සඳහන් කළ න්න වර් ය සහිත සංපයෝ සතු විපශේත ත ලක්ෂණයක් ලියන්න.
iii. R හා S මූලද්රවයය අතර සෑපද්න න්න වර් ය කුමක් ද් ?
v. R හා S මූල ද්රවයය අතර සෑපද්න න්න වර් ය නිරූ ණය කරන රූ සටහනක් අඳින්න.
(C). කා න් 12 සමසඨාානිකය පිළි ඳ ගුරුතුමා ල ා දුන් පතොරතුරු කිහි යක් හත ද්කක්පේ.
කා න්වල සාපේක්ෂ රමාණුක සඨකන්ය = 12

12 g
සඨකන්ය
රමාණු
සංඛ්යාව

රමාණු
මවුල
1 mol
රමාණු
මවුල
නන

සඨකන්ය

6.022 x 1023

රමාණු
සංඛ්යාව

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
කා න් 12 සමසඨාානිකය පිළි ඳ ලහත පතොරතුරු ඇසුපරන් හිසඨතකනට අද්ාළ පිළිතුරු ලියන්න.
කා න්වල සඨකන්ය

කා න්වල මවුල ණන

අණු ණන

6g

6.022 x 1023
2
1.2044 x 1024

(i)………………………………………..
2 mol
(ii) ……………………………………………
1g

0.083 mol
(iii)
……………………………………………
1 mol

(iv) …………………………………………..
9g

(v) ……………………………………………
6.022 x 1023 x 9
(vi)……………………………………………..
12

D. හත ද්කක්පවන්පන් මූලද්රවයය කිහි යක ප්රාම අයමටකරණ ශක්තියයි.
මූලද්රවයය
ප්රාම අයමටකරණ ශක්තිය
i.

He

Li

N

Na

F

2372 kJ

519 kJ

1406 kJ

495 kJ

1682 kJ

He රමාණුපේ ප්රාම අයමටකරණ ශක්තිය අපනක් රමාණුවලට වඩා වකඩිවීමට පහේතුව කුමක් ද් ?

ii. වවර්තිතා වගුපේ ප්රාම අයමටකරණ ශක්තිය උ රිම වන මූලද්රවයය අඩංගු කාණ්ඩය කුමක් ද් ?

V (ms-2)

iii. වවර්තයක් ඔසඨපසේ වපම් සිට ද්කුණට යාපම් දී විද්ුත් ඍණතාවය පකපසේ පවනසඨපේ ද් ?

07. A)

10

B

C

A

5

10 t (s)

රූ පේ ද්කක්පවන්පන් පේලරයක් ඇද්ප න යන රකක්ටරයක් සහ එහි චලිතයට අද්ාල ප්රපේ කාල ප්රසඨතාරයයි.
(I).පමම ප්රසඨතාරයට අනුව රකක්ටරය A සිට B ද්ක්වා සහ B සිට C ද්ක්වා සිදුවී ඇති චලිතයන් විසඨතර කරන්න.
(II).ලහත ප්රපේ කාල ප්රසඨතාරයට කලප න විසඨාා න කාල ප්රසඨතාරය අඳින්න.
(III). රකක්ටරය මිනන් පේලරය පවත පය සම්ප්රයුක්ත ලය 1000 N පේ. පේලරපේ සඨකන්ය 6000 kgක්
යේ නම් එහි ත්වරණය පකො මණ ද්?
(IV).ලහත ප්රශඨන අංක (III)දී පේලරය මත පයපද්න ටර්ෂණ ලය 350 Nකි. එවිට රකක්ටරය මිනන් පේලරය
පවත පයොද්න මුළු ලය ණනය කරන්න.
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B)

හත රූ පේ ද්කක්පවන්පන් ිනටාරයක් වාද්නය කරන පරොප ෝ අතකි. එහි ඇති C පිසඨටන මිනන් ිනටාරපේ
තත් ප ලීම ද්, A හා B පිසඨටන මිනන් සඨවර සඨාාන තද් කිරීම සිදු කරයි.

(I) තාරතාව පවනසඨ කිරීමට අවශය වන්පන් කුමන පිසඨටන ද් / පිසඨටනය ද්?
(II) පමහි පිසඨටනවල ක්රියාකාරීත්වයට අද්ාළ මූලර්මය කුමක් ද්?
(III) ිනටාරපේ තතක දි 60 cm කි. A පිසඨටනය මිනන් B පිසඨටනය මත පයොද්න ලය 10 N කි.
සම්පූර්ණ දි ඔසඨපසේ B පිසඨටනය චලනය කිරීමට කළ යුතු කාර්යය ණනය කරන්න.
(C)

X

(I). ලහත රි ාපේ X උ කරණය නම් කර එමිනන් ලටු පකපරන කාර්යය කහකදිලි කරන්න.
(II). ලහත දී X උ කරණය භ්ාවිතය නිසා සිදුවන අවාසියක් සඳහන් කරන්න.
(III). එම අවාසිය ම හරවා කමටම සඳහා X පවනුවට පයොද්න උ ාං / උ ාං ය ඇතුලත් කර රූ සටහන
අඳින්න.
08. A) සර්කසඨ සංද්ර්ශනයක දී කම්බියක් මත ා කදියක් කද්ප න යන වකාරය රූ පේ ද්කක්පේ. ා කදිකරු
කම්බිය මත මන් කිරීමට ප ර ඇඟ උණුසුම් කිරීපම් වයායාමවල නිරත විය. එහිදී ඔහුපේ සඨවසන පේ ය
වකඩිවිය.

i. සඨවසනපේ වශඨවාස යාන්ත්රණය කහකදිලි කරන්න.
ii. සඨවසනපේ දී ේලූපකෝසඨ ඔක්සිකරණය පවයි. ඒ සඳහා ේලූපකෝසඨ ලකප න්පන් පමොල්පටෝසඨ හා
සුක්පරෝසඨ යන ඩයිසකකරයිඩ ජීර්ණපයනි. පමම ඩයි සකකරයිඩ ජීරණයට ද්ායක වන එන්සයිම පවන
පවනම ලියන්න.
iii. රුධිර ත ේලූපකෝසඨ ම.ටම ප්රශසඨත ම.ටමට වඩා අඩු වූ විට එය යාා තත්වයට ත් කරන පහෝපමෝනය
කුමක් ද්? එය ස්රාවය කරන ග්රන්ථිපේ නම කුමක් ද්?
iv. සසලීය සඨවසනය අඛ්ණ්ඩව සිදුවීම සඳහා රුධිරය ද්ායක වන වකාර පද්කක් ලියන්න.
B) සඨවසන ශීඝ්රතාවය පමන්ම පවනත් අනි්ඡාානු ක්රියා ද් සඨවයංසාක සඨනායු ේතිපයන් ාලනය පේ.
i. සඨවසන ශීඝ්රතාවය වකඩි කිරීමට ද්ායක වන්පන් ලහත ේතිපේ කුමන පකොටස ද් ?
ii. ඊට අමතරව පමම ේතිය මිනන් ාලනය වන පවනත් ක්රියා පද්කක් ලියන්න.
iii. මිනිසාපේ නයිරජමටය හිස්රාවී ද්රවයයක් ලියා ඒවා කහකර වන ප්රාන ලන්ද්රිය ලියන්න.
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C. ලහත සංද්ර්ශනකරුපේ සඨකන්ය 50 kg ද්, ා කදිපේ සඨකන්යm` 20 kg ද් පේ. ඔහු කම්බිය මත 2 m s-1
ප්රපේ පයන් මන් කරන අවසඨාාවක (g = 10 m s-2)
i.

යිසිකලය සම සංද්ර්ශනකරුපේ මයතාවය පසොයන්න.

ii. සංද්ර්ශනකරු ප ොපළොපේ සිට 3 m ලහළින් සිටී නම්, ඔහුපේ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභ්ව ශක්තිය පසොයන්න.
iv.එක්තරා අවසඨාාවක දී යිසිකලය සම සංද්ර්ශනකරු කම්බිය මකද් නිශඨචලව සිටී. එවිට කම්බිය මිනන්
එකම දිශාවකට ක්රියාත්මක වන ල පද්කක් ලියන්න.
iv. පමම ේතිපේ දී නිේටන් පේ පතවකනි නියමයට අනුව ප්රතිවිරුේ දිශාවට ක්රියාකරන
ලියන්න.

ල පද්කක්

v. ලහත (iv) අවසඨාාවක නිශඨචලතාවයට ත්වීමට එම ලයන් සපුරාලිය යුතු අවශයතා පද්කක් ලියන්න.
09. (A) K, Na, t ,Mg, Al ,Zn, x , Sn, Pb, H, y , Hg, Ag, Pt, z පමහි ද්කක්පවන්පන් පලෝහවල
- තුළ ද්ක්වා ඇති ඒවා සම්මත සංපක්ත පනොපේ.
සක්රියතා පශ්රේණියයි. පමහි පකොටු

i. .එම පශ්රේණිපේ t,x,y හා z සඨා-ානවල කවතිය යුතු පලෝහ නම් කරන්න.
ii. ලහත පශ්රේණිපේ x නිසඨසාරණය
- කළ යුතු ක්රමය කුමක් ද්?
iii. x නිසඨසාරණය සඳහා පයොද්ා න්නා අමුද්රවය පමොනවා ද්?
iv.
A
B
-x
-වම්ලීකෘත KMnO4 , A හා B රීක්ෂා
නලවල අඩංගු පේ. A නලය උණුසුම් ජල භ්ාජනයක ද්, B සිසිල් ජල
භ්ාජනයක ද්, පවන පවනම ිනල්වා ත න ලදි. පමහි දී ද්කකිය හකකි නිරීක්ෂණ ලියා ද්ක්වන්න.
---(B) සරල පකෝෂයක රූ සටහනක් - හත ද්කක් පේ.
----Zn
Cu -----i. සරල පකෝෂපේ පයොද්ා -- න්නා විද්ුත් වි්ඡප්ද්යය කුමක් ද්?
-ii. පමම පකෝෂපේ සම්මත-- ාරාව ලා යන්පන් කුමන දිශාවට ද් ?.
-iii. පමහි ඇපනෝඩය අසල- සිදුවන ප්රතික්රියාව ලියන්න.
v. පමහි කකපතෝඩය අසල-- සිදුවන ප්රතික්රියාව ඔක්සිකරණයක් ද්? ඔක්සිහරණයක් ද්? යන්න සද්හන්
-කරන්න.
---------
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(C) උසඨ ප ොඩනකිනල්ලක් මුදුපන් දී වායුප ෝලීය පීඩනය පසවීමට ශිෂයපයකු අද්හසඨ කරන ලදී. ඒ සඳහා නිර්ද්රව
වායු පීඩනමානයක් ප ොඩනකිනල්ල මුදුනත ත ා සුව මටරීක්ෂණ ල ා න්නා ලදී.
i. ලහත ක්රියාකාරකපම් භ්ාවිත කළ උ කරණය හකර වායුප ෝලීය පීඩනය මකමටමට භ්ාවිත
කරන පවනත් උ කරණයක් නම් කරන්න.
ii. ප ොඩනකිනල්ල මුදුපන් දී පීඩනය 740 Hg mn විය. ප ොඩනකිනල්ල මුදුපන් වායුප ෝලීය
පීඩනය කසඨකල්වලින් ණනය කරන්න. (රසදියවල ටනත්වය 13600 kg m-3 ද්.
g = 10 ms-2 ද් පේ.)
iii .මුහුදු ම.ටපම් දී සාමානය වායුප ෝලීය පීඩනය Hg cm වලින් ප්රකාශ කරන්න.
iv. උන්නතාංශය අනුව වායුප ෝලීය පීඩනය පවනසඨ වන අයුරු කහකදිලි කරන්න.
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පිළිතුරු ත්රය

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
1
4
1
3
4
3
1
3
2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1
3
1
1
4
2
2
1
3
1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3
2
3
2
2
3
4
3
4
1

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

4
3
1
3
1
3
1
2
2
4

01. A. i. හාල් පසෝද්ා ත් ජලය මදුරු වකර්ෂණ ද්රවයයක්ය./ හාල් පසෝද්ා ත් ජලය මදුරු වකර්ෂණ ද්රවයයක්
පනොපේ., හාල් පසෝද්ා ත් ජලය මදුරු නාශකයක්ය./ හාල් පසෝද්ා ත් ජලය මදුරු ද්රවයයක් පනොපේ. වකනි
නිවකරදි කල්පිතයක් සඳහා
ලකුණු 01
ii. රීක්ෂණය අතරතුර සිදුවිය හකකි පවනත් ල ෑම් නිසා ඇතිවිය හකකි වකරදි නි මන වලින් කහකරවිමට
ලකුණු 01
iii. රීක්ෂාවට ලක් කරන සාකය මණි

ලකුණු 01

iv. හාල් වතුර හා පිරිසිදු ජලය සමාන භ්ාජනවලට කමටම/ සමාන රිසර තත්ව යටපත් තකීමම
සමාන කුටි පද්කකට සමාන මදුරුවන් ප්රමාණයක් ඇතුල් කිරීම / සමාන කාලයක දී රීක්ෂණය හා
ාලක රීක්ෂණපයන් පතොරතුරු ල ා කමටම වකනි කරුණු පද්කකට
ලකුණු 02
v. රීක්ෂණය සිදුකරන වාර ණන වකඩි කිරීම/පයොද්ා න්නා නියකඳි ප්රමාණය වකඩි කිරීම/ විවි රිසර
තත්ව යටපත් සිදුකිරීම වකනි කරුණු පද්කකට
ලකුණු 02
B. i. හු ප ෝ ව ාව/සඨවභ්ාවික සජව ාලනය/ ප ෝ මය ශාක අතර ඇති තරඟය/ ාංශු ඛ්ාද්නය අවම වීම/
රිසර ෂණය අවම වීම වකනි කරුණු පද්කකට
ලකුණු 02
ii. වනාන්තරයේ සිටින පක්ෂීන් හා පලියබෝධකයින් (ආහාර දාම)/පරිසර ආර්ද්රතාවය පවේවා ගැනීම/ ද්රවය
චක්රිකරණය වකනි කරුණු පද්කකට
ෙකුණු 02
iii. සඨ පනොප රලීම/ ව ාපේ දී විවි උසින් යුත් ශාක ඇතිවීම

ලකුණු 01

vi. සඨවාභ්ාවික වනාන්තරය තුළ ද්රවය ච්රීයව ලා යයි.
නමුත් පහේන් ව ාපේ දී ද්රවය ලවත් කරන නිසා ච්රීයව ලා පනොයයි.

ලකුණු 02

v. ඍජුව පරියභෝජනය කිරීයම් දී ආහාර සඳහා නිෂ්පාදිත වියදම අඩු වීම/ යවළඳයපොෙ සඳහා ආහාර
ෙකුණු 01
ප්රවාහනයේ දී අමතර මුදෙක් වැය වීම වැනි කරුණකට
02. A.i. වර්නය/ මල් හට කමටම/අලුත් ශාක ඇතිවීම(ප්රජනනය) වකනි කරුණකට

ෙකුණු 01

ii. දින පද්කක්/ කය 48 මණ අඳුපර් තකීමම

ෙකුණු 01

iii. ේලූපකෝසඨ

ෙකුණු 01

iv. මයසාර ිනනි කමටම වකළකීම/ ඒකාකාරව තා ය ල ා දීම

ෙකුණු 01

B. i. අනුනනය

ෙකුණු 01

ii.ේවීීමජ ත්රී ශාකයකි.

ෙකුණු 01

iii. අතු හට කමටම/මුදුන් මුලක් තිීමම/ ංචාංක මල් පිහිටීම වකනි කරුණු පද්කකට

ෙකුණු 02

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
iv . ටණය (නාමය)

විපශේෂය (නාමය) එකකට එක කිනන්

ෙකුණු 02

v. රා කණිකාව

ඩිම් ය එකකට එක කිනන්

ෙකුණු 02

C. i. විටමින් වර් / ලිප ෝධිකයන්ට ඔපරොත්තු දීම/වකඩි අසඨවකන්න

ෙකුණු 02

ii. DNA වකඩි පුර ඇතුල් කිරීම/ DNA යකොටස් බේධ කිරීම

ෙකුණු 01

03. A. i. NaOH සංයුතිය = m/v NaOH සඨකන්ය/ ද්රාවක රිමාව

ලකුණු 01

5 g / 1 dm3 = 5 g dm-3

ලකුණු 01

ii. උෂඨණත්වය, ද්රාවකපේ සඨවභ්ාවය, ද්රාවණපේ සඨවභ්ාවය, ද්රවයපේ පභ් තික සඨවභ්ාවය

ලකුණු 02

iii. තා ද්ායක

ලකුණු 02

iv. a. සඨඵටිකීකරණය

ලකුණු 01

b.ලුනු නිෂ්පාදනය

ලකුණු 01

B. i. ජලීය ද්රාවණයකට OH- අයන නිද්හසඨ කිරීම

ලකුණු 01

ii. KOH, Ca(OH)2 වකනි භ්ෂඨමයකට

ලකුණු 01

iii.පලෝහ රමාණු ඔක්සිකරණයවීම

ලකුණු 02

C. i. කෘතීම හු අවයවයක්

ලකුණු 01

ii. එතීන්වල C = C තනි න්නක් තිීමම හා මීපත්න්වල C - C තනි න්නක් තිීමම
C – H බන්ධන 4ක් තිබීම, හයිරජන් රමානු 4ක් තිීමම

ලකුණු 02

04 A.
වපලෝකය එක් ාර ද්ෘෂය මායයක සිට තවත් ාර ද්ෘෂය මායයකට ඇතුල් වීපම් දී තන
පකෝණපේ සයින් අ යත් වර්තණ පකෝණපේ සයින් අ යත් අතර අනු ාතය එම මායය පද්ක
සඳහා නියතයකි.
ලකුණු 01

i.
ii.

වාතය
B

C

D

E

වීදුරු

A

ලකුණු 02
iii.
iv.
v.
B.

i.
ii.

අවධි පකෝණය
ලකුණු 01
පූර්ණ අභ්යන්තර රාවර්තණය
ලකුණු 01
ප්රකාශ තන්තු තාක්ෂණය / හුරූපේක්ෂය/ප්රිසඨම පද්පනතිය වකනි පිළිතුර පද්කකට ලකුණු 02
රාවර්තනය/වර්තනය/ප්රපේ ය/ශක්ති සම්පප්රේෂණය වකනි ප ොදු ලක්ෂණ පද්කකට ලකුණු 02
සන්නයනය

සංවහනය

ලකුණු 02

අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016 - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස - විද්යාව ( අංක 02)
iii. ටණ ද්රවයයක් තුළින් තා ය මන් කිරීමට අද්ාළව සන්නයනය
ද්රව පහෝ වායු තුලින් තා ය මන් කිරීමට අද්ාළව සංවහනය

ලකුණු 02

iv. X - ශරීර අභ්යන්තර අසඨී  භ්ේන අනාවරණය/පලෝහ පකොටසඨ වල සිදුරු අනාවරණය/
 - පිළිකා සසල විනාශ කිරීම/වහාර හා සකත් උ කරණ ජීවාණු හරණය

05. A. i.අක්මාව

ලකුණු 02

ලකුණු 01

ii. ට්රිේසීන්

ඇමයිපනෝ අම්ල

iii. එන්සයිම, පහෝපමෝන, ප්රතිපේහ, රුධිර පප්රෝටීන වකනි පද්කකට
B. i. ලා යාපම් හකකියාව/ද්රාවයතාගුණය වකනි කරුණු පද්කකට

ලකුණු 02
ලකුණු 02
ලකුණු 02

ii. ජීරණපේ අන්තඵල අවපශෝෂණය

ලකුණු 01

iii. අනුපේගී හා ප්රතයානුපේගී

ලකුණු 02

C. i . ප්රභ්ාසංසඨපල්ෂණය

ලකුණු 01

ඔක්සිජන් අඩංගු නලය තුළට පුළිඟු කීරක් ඇතුලු කිරීම
ii. විසරණය

ලකුණු 01
ලකුණු 01

iii. ේලූපකෝසඨ

ලකුණු 01

C, H, O

ලකුණු 01

iv. සසලීය සඨවසනය සඳහා
D. i. සශලම හා ේපලෝයමය
ii. සජීවී සසල- මෘදුසඨාර/ප පන්ර නල/සහචර සසල
අජීව සසල- සශලම වාහිමට/වාහකාභ්/ේපලොයම ද්ෘඩසඨතර

06. A. i. හයිරජන්

ලකුණු 01
ලකුණු 02
ලකුණු 01
ලකුණු 01

ලකුණු 01

ii. Q තිසල් පුමටලය

R වායු සරාව

iii. HCl/ H2SO4- අම්ලයක්
iv. 2HCl + Zn

--------> ZnCl2 +H2 / H2SO4 + Zn --------> ZnCl2 + H2

B. i. අයනික

ලකුණු 02
ලකුණු 01
ලකුණු 02
ලකුණු 01

ii. ජලීය/විලින ද්රාවණ තුළින් විදුලිය සන්නයනය/ ලහළ ද්රවාංකය, තා ාංකය/ ටන සඨඵටික සකදීම
ලකුණු 01

C.

iii. සහ සංයුජ

ලකුණු 01

iv. අද්ාළ තිත් කතිර සටහන

ලකුණු 02

i. ½ mol

ලකුණු 01

ii. 24 g

ලකුණු 01

iii.

6.022 x 1023
12

ලකුණු 01
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iv. 12 g

ලකුණු 01

v. 6.022 x 1023
vi. 0.75

ලකුණු 01
ලකුණු 01

D. i e නයෂඨටියට වසන්නපයන් පිහිටීම/viii කාණ්ඩපේ පිහිටීම
ii viii කාණ්ඩපේ
iii විද්ුත් ඍණතාවය ක්රපයන් වකඩිපේ

ලකුණු 01
ලකුණු 01
ලකුණු 01

07)
(A)

(I).A සිට B ද්ක්වා ඒකාකාර ත්වරණය.

ලකුණු 01

B සිට C ද්ක්වා ඒකාකාර ප්රපේ ය

ලකුණු 01

(II).

ලකුණු 02

(III).

ලකුණු 02

F = ma
1000 = 6000 x a
a = 0.66 m s-2

ලකුණු 02

(IV). 1000 + 700
1700 N
(B).

(C).

(I). C පිසඨටනය

ලකුණු 02

(II). තරලවල පීඩන සම්පප්රේෂණ මූලර්මය

ලකුණු 02

(III).

ලකුණු 02

m =6 J

(I) සෘජුකාරක ඩපයෝඩය

ලකුණු 01

ාරාව එක් දිශාවකට මණක් ාරාව මන් කරවීම

ලකුණු 01

(II).ශක්ති හානියක් සිදුවීම

ලකුණු 02

(III).

ලකුණු 02
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08. A. i. අන්තර් ර්ශුක පේෂී හකකිලීම, පු කුහරය ලදිරියට හා ලහළට තල්ලුවීම, මහා ප්රාචීර ර පේෂී
සංපකෝචනය , උරසඨ කුහරපේ රිමාව වකඩිවීම එය තුළ පීඩනය අඩුවී වායුප ෝලීය වාතය
ප නහකල්ලට ඇතුල්වීම
ලකුණු 02
ii. පමෝල්ප.සඨ, සුක්පර්සඨ
ලකුණු 02
ලකුණු 01
iii. ේලූක න් , ලකන් ර්හන් දීපිකා/ඇල් ා සසල
iv. ේලූපකෝසඨ ල ා දීම, ඔක්සිජන් ල ා දීම, CO2 හා ජලය ලවත් කිරීම
ලකුණු 02
B. i. අනුපේගී ේතිය

ලකුණු 01

ii. සිනිඳු පේත  වලින් සිදුවන ක්රියාවන් ාලනය/ෑනෑම අද්ාළ ක්රියාවක් සඳහා ලකුණු ප්රද්ානය කරන්න.)
ලකුණු 01
iii. යුරියා, යූරික් අම්ලය, ක්රියකටනින් පද්කක් සඳහා

ලකුණු 01
ලකුණු 02

C. i. 70 kg x 2 = 140 kg ms-1
ii. 70 x 10 x 2= 1400 J

ලකුණු 02

iii. කම්බිය මිනන් පරෝද් පද්ක මත සිරසඨව ලහළට ඇති කරන ල

ලකුණු 02

iv. පරෝද්යක් මිනන් කම්බිය මත සිරසඨව හළට ඇති කරන ලය හා කම්බිය මිනන් පරෝද්ය මත
සිරසඨව ලහළට ඇති කරන ලය
පුේ ලයා මිනන් ා කදිය පවත ඇති කරන ලය හා ා කදිය මිනන් පුේ ලයා පවත ඇති කරන ලය
ලකුණු 02
v. එම ල පද්ක ඒක පර්ඛීය පේ, විශාලත්වපයන් සමාන පේ, දිශාපවන් ප්රතිවිරුේ පේ.

ලකුණු 02

(09). (A)
(I). x = Ca , y = Fe , z = Cu , q = Au

ලකුණු 1 x 4 =4

(II). ඔක්සීහරණපයන්

ලකුණු 01

(III).හුණු ල් / පකෝක් / හීමටයි.

ලකුණු 02

(IV).A නලපේ KMnO4 ද්රාවණය අඩු කාලයකින් අවර්ණ වීම
B නලපේ KMnO4 ද්රාවණය වකඩි කාලයකින් අවර්ණ වීම

ලකුණු 01
ලකුණු 01

(I). ත. H2SO4 / තනුක අම්ලයක්

ලකුණු 01

(B)

(II).ඇපනෝඩපේ සිට කකපතෝඩය ද්ක්වා / Cu තහඩුපේ සිට Zn ද්ක්වා ලකුණු 01
(III). Zn  Zn2+ +2e (තුලිත සමීකරණයට)

ලකුණු 02

(IV).ඔක්සීකරණ ප්රතික්රියාවකි

ලකුණු 01

(C) (i). රසදිය වායු පීඩනමානය

`

ලකුණු 01

(ii). පීඩනය = 740 x 13 600 x 10 /1000 = 100 640 Pa

ලකුණු 02

(iii). 76 Hg cm

ලකුණු 01

(iv). උන්නතාංශය වකඩි වන විට පීඩනය අඩුපේ.
උන්නතාංශය අඩු වන විට පීඩනය වකඩිපේ.

ලකුණු 02
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