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අධ්යයන ප ොු  සතික   ්ර අසාාානය 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  ැාැික 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'  

 

ව්යුහගත ර නානා  A - කකොටස 

01. A).වනාන්තරය ට යාබද් යා  ජල තරක් ආශ්රිතවඉ ්න්ධ්න පලස ද්ර පයොද්ා පයන ක්රියාත්ා  

වන  ර්ාාන්ත ශාලාවක් ඇත.  ර්ාාන්තශාලාපේ අ ජලයඉ ජල  තරට මුද්ා තැපර්. යම් 

අවස්ථාව  ජල  තපර්  තළ ප ොටපසහි සිටි ාාළුන් මිය පයොස් ිකපබනු ද්ක්නට ලැබිණි. 

පම් යැන  රීක්ෂා කිරීාට එා ප්රපේශප  ිහහිටි  ාසල  ද්ුවවන් ාැිහතත් විය. එහි දී ඔවුන්  ළ 

 රීක්ෂණය සඳතා පයොද්ා යත් උ  රණ තා ද්රවය කිහි යක්  තත ද්ැක්පේ. 

 ාාළු ටැ කි පද් ක් 

 ජල  තපර් ස්ථාන පද් කින් යත් ජල සාම් ල 

 වාතනය  රන ප ොම්  පද් ක් 

i. ාාළුවන් මියයාාට බල ා ඇතැයි සිිකය තැකි පතේතුවක් ලියන්න. 

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

ii. ාාළු ටැ කි පද්  ට ජල සාම් ල පද් ක් පයන ඒවාට නිපරෝගී ාාළුන් ද්ාා  රීක්ෂා කිරීාට 

සැලසුම්  ර ඇත. ජල සාම් ල පද්  ලබා යන්නට ඇත්පත් ජල  තපර් කුාන සථ්ානවල දී ද්? 

      .............................................................................................................................................. 
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iii. ාාළුන් මියයෑාට පතේතුව  ර්ාාන්ත ශාලාපවන් නිකුත් වන අ ද්රවයයක් නම් ඔබප  

 රීක්ෂණපයන් ලැබිය යුතු නිරීක්ෂණය කුාක් ද්?. 

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

iv.  රීක්ෂණය සඳතා ාාළුන් පතෝරා යැනීපම් දී සැළකිලිාත් විය යුතු  ුවණු පද් ක් ලියන්න. 

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

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

v.  රීක්ෂණප  දී පයොද්ා යන්නට ඇතැයි සිතන උ  ල් නයක් ලියන්න. 

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

 B.)  

I. පාා වනාන්තරය ආශ්රිත පුුවක් තුනකින් යුත් ආතාර ද්ාායක් ලියන්න. 

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

ii. වනාන්තරය ආශ්රිතව එක් එක් වීන්න්ප   ැවැත්ා සඳතා ශක්ිකය යලායාා ශක්ික ිහරමිඩයකින් 

ද්ක්වන්න. 

 

 

 

iii. ජලාශප   ැළෑටි තුළට ඇතුල්වන බැර පලෝත වැඩිපයන් ා සාන්ද්රයත වන්පන්  වර ා්ටටපම් 

වීන්න් තුළද් ? 

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

C.) ්තත  ර්ාාන්තශාලාපේ වි ල්  ්න්ධ්නයක් පලස යල් අඟුුව පයොද් යත යුතු බව එහි 

      ාලනාධි ාරිය පයෝජනා  රයි. 

    i.  ාබන් ිහය සටතන යනු කුාක් ද් ? 

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

  ii. ද්ර පවනුවට යල් අඟුුව පයොද්ා යත පතොත්  ාබන් ිහය සටතපන්  වර පවනසක් ඇිකපේ ද් ? 

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

iii. පාා  ර්ාාන්ත ශාලාව ස්වාභ්ාවි  ජල ප්රභ්වයකින් ජලය ලබා යන්නවා පවනුවටඉ නායරි  ජල 

සැ යුාකින් ජලය ලබා යත පතොත් ජල ිහය සටතන වැඩින්ාට පතේතු පද් ක් ලියන්න. 

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

................................................................................................................................ 
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)2. A) වීන්න්ප  ලාක්ෂණි යක් තඳුනා යැනීාට ශිෂයපයකු විසින්  රන ලද්  රීක්ෂණය ට අද්ාළ 

ඇටවුාක්  තත රූ ප  ද්ැක්පේ. 

 

 

   

 

   

 

 

I. පාා ඇටවුා ස ස්  ර ඇත්පත් කුාන වීන් ලක්ෂණය තඳුනා යැනීාටද් ? 

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

II. ඔබ සඳතන්  ළ ලක්ෂණය තඳුනා යැනීාට ද්ාය  වූ නිරීක්ෂණ පද් ක් ලියන්න. 

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

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

        B.) ශා   ්රය  සිු වන ආතාර නි ද්න්පම් ක්රියාවලියට අද්ාළ ප්රිකක්රියාව  තත ද්ැක්පේ. 

                             A   +   B                    C6H12O6  +   6O2 

I.  B  ාගින් ද්ැක්පවනඉ සියලු ආ ාරප  වීන්න් සඳතා අතයාවශයවන ස පයෝයය කුාක් ද් ? 

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

II. A ට තා B ට අද්ාළ ස පයෝය ඇතුළත්  ර ප්රිකක්රියාව තුලිත  ර නැවත ලියන්න. 

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

      C.)  I.   X, Y  තා Z ාඟින් ද්ැක්පවන්පන් ප්රධ්ාන ෛජව අණු තුනකි. 

 X  -  නයිට්රජන් අඩ ුයය. ශරීර වර්ධ්නයට ද්ාය  පේ. 

  Y - ලයිපේස් එන්සයිාය ාඟින් වීර්ණය පේ. 

  Z - නයිට්රජන් අඩ ුය ය. වීන්න්ප  ප්රපේණි  ලක්ෂණ සම්පප්රේෂණය  රයි. 

             X, Y, Z ඇසුපරන්  තත වුයව සම්පූර්ණ  රන්න. 

ස පක්තය X Y Z 

ෛජව අණුව    

 රිාාණය 

භ්ාරය 

විවර්තනය  ර ඇික සිහින් ්රටුව/ද්ර්ශ ය 

නූල  

ශා ය 

විවර්තන ලක්ෂයය 

B 

A 

තරිතප්රද් 

හිුව එළිය 
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 II. මිනිස් පේතය තුළ X තා Y  වලින් ද්ැක්පවන ද්රවය ප ෝෂ  පලස ද් ක්රියා  රයි. ඒවා වීර්ණපයන් 

ලැපබන අන්ත ඵල පාොනවා ද් ? 

       X  හි දී ............................................................ Y හි දී  ...................................................... 

   IV. Z නැාික ෛජව අණු වීන් ෛසලය  නයෂ්ටිය තුළ  විකන්පන් කුාන වයුතයන් පලස ද් ? 

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

 
)3. A.)  තත ද්ැක්පවන්පන් විද්යායාරප  දී රසායනි  තා පභ්ෞික  වි ර්යාස තඳුනා යැනීා සඳතා 

සිු  ළ  රීක්ෂණය  ආද්ර්ශනයකි. 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                        

 

 

                                   A රූ ය      B රූ ය 

i. A තා  B වලින් නිරූ ණය  රන්පන්   ද්ාර්ථප  සිු වන කුාන වි ර්යාස ද් ? 

A  ............................................................ B  ............................................................ 

ii. a). ්ටි ද්තනප  දී නිකුත්වන හුනු ිහයර කිරි  ැතැ යන්වන වායුව කුාක් ද්? 

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

      b). එා වායුපවන් මිනිසා ලබා යන්නා ප්රපයෝජන පද් ක් ලියන්න. 

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

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

             c). ්ටිවල ස ඝට  මූලද්රවය අතරින් තයිඩ්රජන්  රාාණු ඔක්සිජන් වායුව සාය ද්ක්වන 
ප්රිකක්රියාව  තත ද්ැක්පේ.         

4H  +  O2        2 H2O 

         පාා ප්රිකක්රියාව කුාන රසායනි  ප්රිකක්රියා වර්යයට අයත් ද් ? 

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

    iii. ප්රිකක්රියාව  ඝ්රතාව ප පරහි බල ාන සාධ්  පද් ක් ලියන්න. 

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

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

 

ද්ැල්පවන ්ටි න්ද්ාක් 

රත්වන ්ටි  ැබැල්ලක්  

 



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

 

B.) එිහපනද්ා වීවිතප  දී පාන්ා පනොපයකුත්  ර්ාාන්තවල දී ද් බහුඅවයවි  විශාල පලස භ්ාවිතයට 
     යැපන්. 

    i.  ස්වාභ්ාවි  තා  ෘත්රිා බහුඅවයවි වලට උද්ාතරණ එ  බැගින් ලියන්න. 

        ස්වාභ්ාවි   -  ............................................   ෘත්රිා      -  .......................................... 

    ii.  C  -  H  බන්ධ්න  ාණක් අඩ ුය ස පයෝය තඳුන්වන්පන් කුාන නාකින් ද් ? 

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

iii. පාපත්න් ්තත (ii) ආ ාරප  ස පයෝයයකි. එහි ලුවිස් ිකත්  ිකර සටතන ඇඳ ද්ක්වන්න.  

 

 

 

   iv. CH4   වල සාපේක්ෂ අණු  ස් න්ධ්ය පසොයන්න.      (C  = 12,  H  =  1) 

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

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

)4 A.) ශිෂයපයක් තා නිවපසේ සිට 20) m ු රින් ිහහිටි මිතුපරකුප  නිවසට යතුුව  ැිහපයන් යාාට 15 s  

          යත  රයි. 20 s එහි රැඳී සිටින ඔහු නැවත තා නිවසට  ැමිණීාට යත  ළ  ාලය 5 s කි.  

       අචලිතප  එක් එක් අවස්ථාවල දී ඒ ා ාර ප්රපේයවලින් යාන්  පළේ යැයි උ  ල් නය  රන්න  

i. මුළු යාන සඳතා ඔහුප  ාධ්ය  පේයය පසොයන්න. 

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

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

ii.  ළමු 15 s තුළ චලිතප  දී ඔහුප  ාධ්ය  ප්රපේයය ප ො ාණ ද් ? 

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

iii. ්තත පතොරතුුව භ්ාවිත  රමින් චලිතයට අද්ාළ ද්ළ විස්ථා න -  ාල ප්රස්ථාරය අිනන්න. 

  

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         



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

 

  B.) පබොපතෝ චලිත සඳතා බලය ද් ද්ාය  පේ. 

   i. චලිත වන වස්තුව  ත්වරණය සඳතා බල ාන ප්රධ්ාන සාධ්  අරාශි  පද්  ලියන්න. ඒවා ත්වරණය 

තා ඇික සම්බන්ධ්තාව ද් පවන පවනා ලියා ද්ක්වන්න. 

 

 ii. බලය ිහළිබඳ නිේටන්ප  තුන්වන නියාය ලියා ද්ක්වන්න. 

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

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

iii. වස්තුව  චලිතය ආරම්භ්න්ාට ප ර චලිතය සඳතා පයොද්න බලයත්ඉ ස්ථිික  ඝර්ෂණ බලයත් අතර 

ඇික සම්බන්ධ්තාව කුාක් ද් ? 

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

iv. ඝර්ෂණ බලය ප්රපයෝජනයට පයොද්ා යන්නා අවස්ථාව ට උද්ාතරණයක් ලියන්න.  

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

C.) යතුුව  ැිහය  වූ ිහටු ස බලන ද්ර් ණයක් ්ිහරිප  ඇික වස්තුවක්  තත රූ  සටතනින් ද්ැක්පේ. 

 

 

     

 

  

i. ්තත ද්ර් ණය ්ිහරිප  ඇික (O) වස්තුපේ ප්රිකබිම්බය සෑපද්න අයුුව ද්ැක්න්ාට කිරණ සටතන 

සම්පූර්ණ  රන්න. 

ii. මීට සාාන ලක්ෂණ සහිත ප්රිකබිම්බයක් ඇික  රන  ාච වර්යය කුාක් ද් ? 

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

iii. වස්තුව  විශාල අතාත්වි  ප්රිකබිම්බයක් ලබා යැනීාට පයොද්ා යත තැකි ප්ර ාශ උ  රණයක් 

ලියන්න. 

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

 

රාශිය ත්වරණය සාය ඇික සම්බන්ධ්තාවය 

  

  

                 O                                     P                          F                           C  



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

 

B ප ොටස 

)5.A) වීවින් වර්ගී රණය ිහළිබඳ ව තැද්ෑරීාට සිු   රන ලද් අධ්යයනය  දී ලබායත් පතොරතුුව 

ඇසුපරන්  තත සටතන පයොඩ නයන ලදී. 

        

 

 

 

 

 

I. පාහි A තා B කුාන ශා   ාණ්ඩවලට අයත් ද් ? 

II. පාා  ාණ්ඩ පද් ට අයත් පුෂ් වල ද්ැකිය තැකි පවනස් ම් පාොනවා ද් ? 

III.  ස්වාභ්ාවි  වර්ගී රණපයන් අත්වන වාසියක් ලියන්න. 

Iv. ශ්ලයිඩන්ඉ ශ්වාන් තා රැපඩෝල්ෆ් විසින් ්ිහරි ත්  රන ලද් ෛසලවාද්පයන් කියපවන  ුවණු 

පද් ක් ලියන්න. 

 

B) ෛසල කිහි යක් එ තු න්  ට යක් සෑපේ. ශා වල ද්ැකිය තැකි  ට  වර්ය පද්   රූ  සටතන් 

 තත ද්ැක්පේ. 

 

 

 

 

 

i. A තා B  ට  පාොනවා ද්ැයි නම්  රන්න. 

ii. එා  ට  එපලස තඳුනා යැනීාට උ  ාරී වූ ලක්ෂණයක් ලියන්න. 

iii. සිනිු  පේඝ් තා තෘත් පේඝ් අතර ඇික පවනස් ාක් සත සාාන ාක් ලියන්න. 

 

C.) මිනිසාප  පේතප   විකන තරලාය සම්බන්ධ්   ට ය ුවධිරයයි. 

      i. ුවධිරප  ඇික රතු ුවධිරාණු සත සුු  ුවධිරාණුවලින් ප පරන  ෘතයය බැගින්  ලියා ද්ක්වන්න. 

     ii. ුවධිර  ට ය තා සම්බන්ධ් එක් ආබාධිත තත්ත්වයක් වන්පන් හිපාෝෆීලියාවයි. පල් නෑයින් අතර 

විවාතය  පාා තත්ත්වය බහුලන්ාට බල ා ඇත. පාය  ැතැිහලි  රන්න. 

    iii. ුවධිරප  ඇික  ලූප ෝස් සාන්ද්රණය යාානය  රන ප්රධ්ාන පතෝපාෝන පද්  කුාක් ද් ? 

iv. ්තත (iii)හි යාානයට අද්ාළ පතෝපාෝන ස්රාවය  රන නිර්නාල රන්ථිය කුාක් ද් ? 

 

 

 

 

 

වීන්න් 

ශා  සතුන් 

සපුෂ ් ශා  අපුෂ ් ශා  

A B 

මුු න් මුල් ද්රයි මුු න් මුල් පනොද්රයි 

A B 
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06 A.) ලුනු පල්වාය  ප්රධ්ාන  ාර්යය වන්පන් ලුනු නිෂ් ාද්නය කිරීායි.  තත ද්ැක්පවන්පන් ලුනු 

පල්වාය  සරල රූ  සටතනකි. 

 

 

 

i. පාහිදී  රිහප  සාන්ද්රණය වැඩින්ාට පතේතුවන ක්රියාවලිය කුාක්ද් ? 

ii. ්තත රූ යට අනුව ලුනු ස්ඵටිකී රණය වන්පන් කුාන තටා ප දී ද් ? 

iii. මුහුු  ජලප  ිහයන් ඇික ස පයෝයවලින් ප්රථාපයන් තැන් ත් වන්පන් කුාන ස පයෝයය ද් ? එයට 

පතේතු ද්ක්වන්න. 

B. ) මිරිිහප  දී ට වඩා  රිහප  භ්ාණ්ඩ ප්රවාතණය  රන නැේ සත පබෝ්ටටුවල ය ඩ ප ොටස්ඉ ාළ බැඳීා 

වැඩිපයන් සිු  පේ. 

  i. එපසේ න්ාට පතේතු  ැතැිහළි  රන්න. 

  ii. විඛාද්නය යන්න අර්ථ ද්ක්වන්න. 

 iii. තඹ සත ය ඩ පයොද්ා පයන විද්යුත් රසායනි  ප ෝෂයක් නිර්ාාණය  ළ විට එහි ඇපනෝඩය අසල 

සිු වන අයනි  ප්රිකක්රියාව ලියන්න.  

C.)  X  නම් මූල ද්රවයප  පප්රෝපටෝන 2)ක් අඩ ුයපේ. 

    i.   X මූල ද්රවය උද්ාීනන අවස්ථාපේ එය සතු ්පලක්පට්රෝන ස ඛයාව කීයද් ? 

   ii.  X  හි ්පලක්පට්රෝනි  විනයාසය ලියන්න. 

   iii. X   ආවර්ිකතා වුයපේ ිහහිටන  ාණ්ඩ අ  ය තා ආවර්ත අ  ය ිහළිපවළින් ලියා ද්ක්වන්න. 

iv. Y  නම් තවත් මූල ද්රවයයක්  vii  ාණ්ඩප  ිහහිටයි.  X තා  Y අතර ප්රිකක්රියාපවන් සෑපද්න 

ස පයෝයප  සූ්රය ලියන්න. 

D.) ද්රාවණය  ස යුිකය ප්ර ාශ කිරීපම් එක් ්රායක් වන්පන් සාන්ද්රණය පලස ද්ැක්න්ායි. 

i. ාවුල යණන n තා ද්රාවණ  රිාාව V නම් එා ද්රාවණප  සාන්ද්රණය සඳතා ප්ර ාශනයක් ලියන්න. 

ii. NaOH,  20 g ක් ජලප  ිහය ර එය  )) ml ද්ක්වා තනු   පළේ නම් එහි සාන්ද්රණය ප ො ාණද්?  

(Na  = 23, O  = 16, H  = 1) 

 

 

 

 

මුහුද් 

පතවන තටා ය 
පද්වන තටා ය 

 ළමු තටා ය 
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)7  ාු ුවවන්  ළවා තැරීා සඳතා සැ සූ ාු ුව නාශ  ිහයරයක්ඉ වාෂ්  කිරීා සඳතා ස ස්  ළ ඇටවුාක්      

 තත රූ ප  ද්ැක්පේ. 

  

 

 

 

 

       A) 

               උ  රණය ක්රියාත්ා  වුවද් LED ය පනොද්ැල්වුනි. 

      i. පාවැනි  රි ථය  දී   LED පයදීපම් අරමුණ කුාක් ද් ? 

     ii. LED ද්ැල්න්ාට නම්  රි ථප  සිු   ළ යුතු පවනස් ාක් ලියන්න. 

iii. LED ්ිහරි නැඹුුව අවස්ථාපේ දී ප්රිකපරෝධ්ය 3   නම් P, Q, තා  LED අතර සා  
ප්රිකපරෝධ්ය පසොයන්න.          

iv.  ේධ්ිකය ක්රියාත්ා න්පම්දී  රි ථප  යලා යන මුළු විද්යුත් ධ්ාරාව ප  ාණ ද් ? 

   B.)   

      i. න්ු ුව ද්රව උෂ්ණත්වාානයක් සෑදීා සඳතා සුු සු උෂ්ණත්වමිික  ද්රවයක් නම්  රන්න. 

      ii. උෂ්ණත්වය ්තළ යාපම්දී උෂ්ණත්වාාන ද්රව ා්ටටා ්රාපයන් ්තළ යාාට පතේතුව කුාක් ද්? 

     iii. ිහයරය වාෂ් න්ාට  ටන් යත් පාොපතොපත් සිට උෂ්ණත්වාානප   ාඨා   පවනසක් ඇික 

පනොපේ. එයට පතේතුව  ැතැිහලි  රන්න.   

 C.) 

     තරලය  ඇික A, B, තා C නම් ඝණ  තුපනහි සතය බර ිහළිපවළින්  40 N, 50 N තා 70 N පේ.   

A, B තා  C ඝණ   රිාාපවන් සාාන ය. 

i. ඝණ ප   රිාාවට සාාන තරල  

 රිාාවක් විස්ථා නය  රන්පන්  

කුාන ඝණ ය ද්/ඝණ  ද් ? 

ii.  ඝණ ප  බරට සාාන බරක් ඇික  

 තරල  රිාාවක් විස්ථා නය  රන්පන්  

 කුාන ඝණ ය ද්/ඝණ  ද් ? 

iii. ු නු තරාිහප   ාඨා  ය ප ො ාණ ද් ? 

iv. C ඝණ ය ාත පයපද්න උඩුකුුව පතරපුා ප ො ාණ ද් ? 

v.  B ඝණ ප   තුපල් ඇික ලක්ෂයය  ීඩඩනය  C ඝණ ය  තුපල් ඇික ලක්ෂයය  ීඩඩනයට 

වඩා වැඩිය. පායට පතේතුව කුාක් ද් ? 

නිේටන් තරාිහය 

A 

C 

B 
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08. A). මිනිසා ඒ  ලි ගි  සත්ත්වපයකි. ාානව ප්රජනන ක්රියාවලිය සම්පූර්ණපයන්ා පතෝපාෝනාය 
 ාලනයක් සහිතය.  

 i.  ඒ  ලි ගි  සත්ත්වපයක් යන්න  ැතැිහලි  රන්න. 

 ii.  ස්ත්රී තා පුුවෂ ේන්ිකයි  ලි ගි  ලක්ෂණ  තළ න්ාට බල ාන පතෝර්පාෝනය බැගින් ලියන්න. 

iii.  ආර්තව ච්රප  සිු න්ම් ාාලාවට සයුනි ා උත්පත්ජ  පතෝර්පාෝනය බල ායි. ුවධිරප  
පාා පතෝර්පාෝන සාන්ද්රණය වැඩින්ා නිසා ඩිම්බ ප ෝෂය තුළ සිු වන පවනස කුාක් ද් ? 

B)        රතු - ප ොළ වර්ණාන්ධ්තාව ඉ ාානව ප්රපේණි  ආබාධ් තත්ත්වයකි.  පාා පරෝයය නිලීන ලි ය 
ප්රිකබේධ්  ජානයකින් තට යනී. පාා පරෝයපයන් ප පළන  ාන්තාවක් නිපරෝගී පුුවෂයකු තා 

විවාත විය.පරෝයය ඇිකන්ාට බල ාන ජානය c තා නිපරෝගී ජානය C ද් නම් ඉ 

 i.  එා  ාන්තාවප  තා පුුවෂයාප  ප්රපේණි ද්ර්ශ ලියන්න. 

 ii.  පාා පද්පද්නාට ද්ාව උ ිහන ද්ුවවන්ප  ප්රපේණි ද්ර්ශ තා ුව ානුද්ර්ශ ලියන්න. 

 iii.  පාා පරෝයප  ලක්ෂණයක් සඳතන්  රන්න. 

C).  තත ද්ැක්පවන්පන් ට්රාන්සිස්ටරය  ක්රියාව ආද්ර්ශනය සඳතා ස ස්  ළ ඇටවුාකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 i.  ට්රාන්සිස්ටර්ඉ ඩපයෝඩ වැනි ්පලක්පට්රෝනි  උ ා ය සෑදීාට යන්නා ප්රධ්ාන අර්ධ් සන්නාය  
මූලද්රවය පද් ක් ලියන්න. 

ii. S ස්විච්චය විවෘතව (off) ඇික විට LED ය පනොද්ැල්න්ාට පතේතුව කුාක්ද් ? 

D)    i. ස්විච්චය ස වෘත  ර  රිවෘත  ම්බි ද්ඟරය අසල චුම්බ ය චලනය  රන ලදී. එවිට LED පයහි 
ද්ැකිය තැකි නිරීක්ෂණයක් ලියන්න. 

ii. වඩාත් ප්රබල චුම්බ යක් පයොද්ා යත්පත් නම් ්තත නිරීක්ෂණප  ද්ැකිය තැකි පවනස් ාක් 
ලියන්න. 

iii. ්තත (ii) හි නිරීක්ෂණප  පවනසට පතේතුව  ැතැිහලි  රන්න. 

E) i.   ්තත  රි ථය ආපලෝ යට ස පේදී  රි ථයක් බවට  ත්  ළ යුතු නම් ඊට අද්ාළ  රි ථය     
ඇඳ ද්ක්වන්න. 

 

1 k 

 රිවෘත්ත  ම්බි 

ද්ඟරය 



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

 

  ii. ්තත E (i) හි ඔබ ඇින  රි ථපයන්  ට්රාන්සිස්ටරප  කුාන ක්රියාවක් ආද්ර්ශනය  ළ තැකි ද්? 

 

)9  

 

 

 

 

 

A) රන් පලෝතය නිස්සාරණය සඳතා කුඩා  ර්ාාන්තයක් පලස පයොද්ා යන්නා අවස්ථාවක් ්තත රූ ප  
ද්ැක්පේ. 

i. කුඩු  රයත් රන් පලෝ ස් තැටිය තුලින් යලා යන ජලයට එක්  ළ විට X ස්ථානප  රැපඳන්පන් 
මිශ්රණප  ඇික  වර ද්රවයය ද් ? 

ii. ඊට පතේතුව  ැතැිහලි  රන්න. 

iii. පාහිදී රන් නිස්සාරණය සඳතා භ්ාවිත  රන්පන් කුාන ්රාය ද් ? 

iv. ආභ්රණ නිෂ් ාද්නයට රන් පලෝතය භ්ාවිත  රන්පන් ාන්ද්ැයි විද්යාත්ා ව  ැතැිහලි  රන්න.  

B). පලෝත තුනක් ිහළිබඳ පතොරතුුව කිහි යක්  තත ද්ැක්පේ. 

 O - ජලය පතෝ ඔක්සිජන් සාය ප්රිකක්රියා පනොද්ක්වයි. 
P - සිසිල් ජලය සාය ප්රිකක්රියා පනො රන අතර උණු ජලය තා හුාාලය සාය ප්රිකක්රියා ද්ක්වයි. 

 Q - පලෝත ඔක්සයිඩය ඔක්සිතරණපයන් පලෝතය ලබා යත තැකිය. 
i. පාා පලෝත සක්රියතාවප  අවපරෝතණ ිහළිපවළට ලියන්න. 

ii. එක් එක් පලෝතය නිස්සාරණය කිරීාට පයෝජනා  රන සුු සු ්රායක් බැගින් පවන පවන ා 
ලියන්න. 

C). ්තත රන් පසේදීාට යන්නා ජල ටැ කිප  උස 5 m කි. ටැ කිප  සිට ජලය නිකුත්වන ස්ථානයට 3 m   
කි. (ජලප  ඝණත්වය = 1000 kg m-3 , g  =  10 m s-1) 

i. ජලය ාගින් එහි ිහටවන සිු ර පවත ලබා පද්න ීඩඩනය ප ො ාණ ද් ? 

ii. ජල ටැ කිය ිහරී ඇික විට බටය විවෘත ප ළවරින් 1 s  දී  1kg පේයපයන් ජලය ්වතට යාන් 
 රයි නම් 2 s දී ිහටවන ජලප  ඇික චාල  ශක්ිකය ප ො ාණ ද් ?  

iii. ජලය අඩුවන විට ජල භ්ාජනය ාත ීඩඩනයක් ඇික කිරීා සඳතා 100 kg ස් න්ධ්යක් තැබුපේ නම්  

a). එා ජලය ාගින් ඇික  රන බලය ප ො ාණ ද් ? 

b) භ්ාජනප  ාතුිහට වර්යඵලය 3 m3 නම් එාගින් ජලය ාත ඇික  රන අාතර ීඩඩනය 
ප ො ාණ ද් ? 

        iv. රන් පතොඳ විද්යුත් සන්නාය යක් වූවත් එය ඒ සඳතා පයොද්ා පනොයැනීාට පතේතු පද් ක් පද්න්න. 

3m 

5m 


