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සියලුමතමහිමිකම්මඇවිරිණිම/මAll Rights Reserved 

 
විභාග අංකය:…………………………………… 

 

වැදගත්:  
*මමතතමප්රශනඅමපන ්රයමිටුම12කින්මයුක්මමේ. 
*මමතතමප්රශනඅමපන ්රයමA, B, C සහDයඅමමකොටසනමහතරකින් යුක්මමේ.මමකොටසන හතරටම නියමිමකාලය 
    පැය තුනකි. 

(ගණක යන්ත්ර භාවිතයට ඩ  ෙදු  ෙන ැැෙ..  
 
A ෙක ටස - වුහගත රානා  

* සියලු ම ප්රශනඅ ලටමිටිතුරුමෙමම ප්රශ්නන පත්රෙේ  ම සපන යන්අ. 

*ඔමේමිටිතුරු,මප්රශනඅමපන ්රමේඉඩමසලසාමඇතිමැන් ලමලිවියමයුුරමය.මමම්මඉඩමප්රතාණයමිටිතුරුමලිීමතටමප්රතාණ ් මව මද්ම

දීර්ඝමිටිතුරුමවලාමපන ොම ෝ ුරමමඅො අමව මද්මසලකන්අ. 

B, C සහ D ෙක ටසන - රානා  

*ම අ තම ශමයන්මB, C සහ Dයඅමමකොටසන ලින්මප්රශනඅ එක වැගින්මමෝ ාමෙඅම ප්රශනඅ හතරකට පන තණක්මිටිතුරුම

සපන යන්අ.ම 
 

පරීක්ෂකෙේ ප්රෙයජනනය සහහා පමි. 

ෙක ටස ප්රශ්නන අංකය ැැබූ ැකුණ 
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එකතුව  

ප්රතිශශ්තය  
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ඉලක්කමතන්  

අකුම න්  

 

අවසාන ැකුණු 

 

උ්  මපන ්රමපන රීක්ෂකම    

උ්  මපන ්රමපන රීක්ෂකම    

ලකුණුමපන රීක්ෂාමකම ේ   

අධීක්ෂණයමකම ේ   

 

සංෙක්ත අංක 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. 

Ministry of Education – Science branch , 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම.ම අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම.ම 

Ministry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch , 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. 

Ministry of Education – Science branch , 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. 

Ministry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch ,
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Three hours 

තාක්ෂණෙේදය සහහා විදයාව                II 
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General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2016 

 Ministry of Education – S 

[ මද් ැනිමිටු මවලන්අ 

,අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම 

Ministry of Education – S 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාම. 

Ministry of Education

 

 Ministry of Education – S 
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පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03 

01.  (a)  (i)  ඉාමපුළුල්මරූපීයමවිවිධ්්  යක්මමපන න්නුම්මක අ ක්ෂුද්රජීීමමකාණ්ඩමකිහිපන යක්මපන හමද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහමA , B හා Cමඅම්මක න්අ. 

A - ……………………………………………………. 

B - ……………………………………………………. 

C - …………………………………………………….                  (ලකුණුම2 x3 =6) 

 

 (ii)  දීමඇතිම ගු මඇසුම න්මිටිතුරුමසපන යන්අ. 

(1)මමසසලීයමමඅො අම ුහයකි .......................................  

(2)  ප්රභාාසාංසනමල්ීයයමමේ................................................... 

(3)  සූඅයෂනිකකමමේ ..........................................................  

(4)  ප්රාග්න්අයෂනිකකමමේ...................................................... 

 

 

 

(iii)  වැක්ටීරියාමහාමසම්වන්ධ්මපන හමAම ගුමේමප්රකාශමහාමෙැලමපන අ නි ැ දිම  ණයමB  ගුම න්ම 

මෝ ාමA  ගුමේමලියන්අ.     (ලකුණුමම3 x 4ම  ) 

 

 

 

 

 

 
 

(b)  ආහා ම ර්ෙයකමකාමවෝහයිමේට, ලිිටඩ, මප්රෝටීඅමඅන්ර්ෙ ය.මඑතමආහා ම ර්ෙයමසඳහාමක අමලද්ම 
       පන රීක්ෂණයකමප්රතිලලමපන හම ගුමේමද්ක් ාමඇ.ම මඇසුරින්මඅසාමඇතිමප්රශනඅ ලටමිටිතුරුමසපන යන්අ. 
 
 

 
 

(i) A හාමBමසම්පූර්ණමක න්අ.         
 
(ii)  ආහා මේමඅඩාංගුමකාමවෝහයිමේටම ර්ෙයමඅම්මක න්අ. (ලකුණුම  05) 

........................................................................................................................................ ම. 

 
 

සසලමබි් තිය  
සසලමප්ලාසනතමපන ටලය  

අන්:බීජානු  
මජීමඅෝතය  

1 අහික මපන ා සරිකම් ්  ම
තෙහැරීතට 

2 කයිටීන් 

3 ද්විපන ටමDNA ද්ාතය 

4   ණීයමපන ා ෙතයමමේ 

5 මපන ප්ිකමඩොග්න්ලයිකෑන් 

මතතමතීු මුරලම

කිසි ක්ම

මඅොලියන්අ.ම 

පන රීක්ෂක ුන්ම

සඳහාමපන තණි. 

[ ුරන් ැනිමිටු මවලන්අ 

A C B 

A වගුව B වගුව 

(ලකුණුම5 x2 =10) 

(ලකුණුම3 x4 =12) 
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පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03 

(c)  සජ මඅණුම ර්ෙමකිහිපන යකම ුහමපන හමA,B ම, Cමහා Dමතගින්මද්ක් ාමඇ. මඇසුරින්මඅසාමඇතිම 
මමමමමමප්රශනඅ ලටමිටිතුරුමසපන යන්අ. 
 

 

 
 
 
 
 

 
(i)  Aම,B, Cම,D අණුම ර්ෙමහඳුඅාෙන්අ.     (ලකුණුම5 x4 =20) 

 A…………………………………..        B… ..........................................  
 C......................................        D………………………… ..................  
 

(ii)  Bමඅණුම ර්ෙයමසෑදීතටමද්ායකම අමමතොමඅොසැක යිඩයමඅම්මක න්අ. මම(ලකුණුම10 ) 

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

(iii)  A වහුඅ යීමක ණයමතගින්මසාද්ාමෙ හැකිමසජ මඅණුම ර්ෙයමකුතක්මද්?මමමමමමම(ලකුණුම05) 

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

(iv)  D අණුම ර්ෙයමතගින්මසාද්ාෙමහැකිමසජ මඅණුම ර්ෙයමකුතක්මද්?මමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම05 ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(v)  ඉහම( iv )මද්ක් අමලද්මසජ ාණුම ර්ෙයමසජීීමමපන ද්ධ්ති ලටම ැද්ේ  අමආකා මුරඅක්මඅම්ම 
මමමමමමක න්අ.       මමමමමමමමමමමමමම(ලකුණු 15 ) 

(1)   ……………………………………………………….................................................................. 

(2)  ……………………………………………………….................................................................. 

(3)  ……………………………………………………….................................................................. 

 

0 .මම(a) තදුුලාමමකොලමතගින්මකෘමිමවිකර්ශකයක්මනිෂනපන ාද්අයමකිරිතමසඳහාමසිසුන්මකණ්ඩායතක්මවිසින්ම 

              සකසඅමලද්මපන රීක්ෂණයකමඇටවුතක්මපන හමරූපන මයන්මද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

 

(i)  සිසුන්මවිසින්මමයොද්ාමෙඅමඇතිමද්රා කමනිසනසා ණයමක මෙැමේමම්මරතයමකුතක්මද්?(ලකුණුම10 ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ii)  ඉහමරූපන මසටහමඅහිමA B C D හාමEමඅම්මක න්අ.(ලකුණුම2 x5 =10) 

 
A ………………………………………..      B………………………………………… 

C ………………………………………..  මD…………………………………………  

    E………………………………………… 

A B C D 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

  

     

 

   

 

 B 

D 

X 

A 
E 

C 

Y 

[ y;rමjkමmsgqjමn,kak. 

මතතමතීු මුරලම

කිසි ක්ම

මඅොලියන්අ.ම 

පන රීක්ෂක ුන්ම

සඳහාමපන තණි. 
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පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03 

(iii)  ඉහමරතයටමඅත ම මශාකමප්රභා යකින්මසාංමයෝෙමනිසනසා ණයමසඳහාමමයොද්ාමෙමහැකිමරත 
මමමමමමමමද්කක්මසඳහන්මක න්අමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම2 x5 =10) 

 
 (1)  ……………………………………………………    (2)  ……………………………………………………… 

 
 (iv)  X හාමY මසනථාඅ ලින්මඝමේකා කයටම(condenser) ජලයමසපන යඅමආකා යමඊමහිසනමතගින්මඇද්ම 
මමමමමමමද්ක් න්අම(ලකුණු 10 ). 
 
 (v)  ඝමේකා කයමහ හාමඑමලසමජලයමසැපන යීතටමමහේුර මසද්හන්මක න්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම05 ) 

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

 
(vi) මපන ැලිමඅඩිමප්ලාසනකු මුරලමපීඩඅයම ැඩිමීමමතන්මසිදුවියමහැකිමහානියම ලක් ාමෙැමේතමසඳහාමමයොද්ා 

මෙන්අාමරතයක්මමයෝජඅාමක න්අ     (ලකුණුම05 ) 

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

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

(vii)  ඉහමලවාමේ මනිසනසා කමේමවූමකෘමිමවිකර්ශඅමසාංමයෝෙමේමසාංශුද්ධ්ා යමපන රික්ෂාමකිරිතම 

සඳහාමමයොද්ාමෙමහැකිමරතමේද්යන්මමද්කක්මසද්හන්මක න්අ 

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

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

(b)  මුහුදුමජලමේමමකෝසනිකක්මමසෝඩාමනිෂනපන ාද්අයමසඳහාමශිෂයයකුමවිසින්මඉදිරිපන ් මක අමලද්මස ලමෙැලීම්ම

සටහඅක්මපන හමද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  ඉහමරූපන මසටහමන්මමකොටසනමඅම්මක න්අ.   (ලකුණුම2 x5 =10) 

 (1)  …………………………………………………….        (2)  ……………………………………………………. 

 (3)  …………………………………………………….        (4)  ……………………………………………………. 

 (5)  …………………………………………………... 

 

(ii)  ඉහම03මසහම04මඅසලින්මිටටම අම ායූන්මම අමම අමතමඅම්මක න්අ. (ලකුණුම2 x2 =04) 

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

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

 

(iii)  ඉහමiiමමකොටමසහිමසඳහන්ම ායූන්මිටටමීමතටමඅද්ා මඇමඅෝඩමහාමකැමෝඩමප්රති්රියාමද්ක් න්අ. 

මමමම…………………………………………………………………………………………………………………...................... 

........................................................................................................................(ල.2 x 5 =10) 

(iv) ප්රති්රියාමතාධ්යමුර මමකෝසනිකක්මමසෝඩාමහාමිටටම අම ායූන්මප්රති්රියාමකිරීමතන්මසෑමද්අ 

මමමමමමසාංමයෝෙයමඅම්මක න්අ.      මමමමමමමමමම(ලකුණුම05 ) 

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

මතතමතීු මුරලම

කිසි ක්ම

මඅොලියන්අ.ම 

පන රීක්ෂක ුන්ම

සඳහාමපන තණි. 

ිටරිසිදුමකිරිත විශාලමටැාංකියකමරැසනක මැබීත 

අ ක්මෂේපන මීමතටමැබීත 

මුහුදුමජලය 

[miajkmsgqjn,kak. 

3 4 

1 
2 

5 

(ලකුණුම3 x2 =06) 
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පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03 

            

(v)  ප්රාචී මමකෝෂමරතමේමදීමඅයඅමහු තාුමීමතමපන ාලඅයමකිරීතමසද්හාමභාාවිම අමමූලධ්ර්තයම 

මමමමමමද්ක් න්අ.       මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම05 ) 

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

 

මමමමමමම(vi) මමකෝසනිකක්මමසෝඩාමනිෂනපන ාද්අමේමලලද්ායීා ම ැඩිමක ෙැමේතමසඳහාමභාාවිමක මහැකිම්රියාතාර්ෙ 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමද්කක්මසඳහන්මක න්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණු  2 x 5 =10) 

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

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

 

     03.   ැඩමබිතකමමසේ යමසඳහාමසද්නිකම මමිනිසුන්මමසි සනමඋසම08 mක්මඇතිමමෙොඩඅැගිල්ලක්මමුදුඅටම 

මමමමමමමමමමමරැමෙඅමයාතමසද්හාමවිදුලිමයන්ම්රියාමක අමයකඩමඩුවක ක්මභාාවිමක යිම. 

(a)  මිනිමසකුමසහිමයකඩමඩුවකම හිමසනකන්ධ්යම 158ම kgමමේම. 

මමමමමතතමරූපන මසටහමඅහිමසියලුමතමවලමලකුණුමක න්අ. 

(ලකුණුම10 ) 

 

 

 

(b)  මිනිමසකුමසහිමයකඩමඩුවක මමපන ො  ටමසනපන ර්ශමමඅොීමමනිශනචලා මේමපන  තිඅමවිටමන්ුරමේම 

මමමමමමආතියමමකොපන තණමද්?මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10 ) 

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

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

 

(c)  මිනිසාමසහිමඩුවක ම8 mමs-2  කාකා ම්   ණමයන්මසි සනම මපන හලටමෙතන්මක අමවිටමන්ුරමේම 

මමමමමමආතියමමසොයන්අ.මමමම(ලකුණුම10 )           

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

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

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

 

(d) මිනිමසකුමසහිමයකඩමඩුවක ම4 mමs-2 කාකා ම්   ණමයන්මඉහ ටමෙතන්මක අමවිටමන්ුරමේම 

මමමමමමආතියමමසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10 )  

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

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

 

(e)(i) යකඩමඩුවක මමිනි් ුරම6කමකාලයක්මුර ම කාකා මප්රමේෙමයන්මබිම්මත්ටටමම්මසිටමඉහලමමුදුඅම 

මමමමමමමමමද්ක් ාමෙතන්මක ීමතමසඳහාමයන්්රයමතගින්මසිදුමමකම අමකාර්යයමමකොපන තණද්?මමමමමමම(ලකුණුම 0) 
මමමමමම.................................................................................................................................................. 
මමමමමම.................................................................................................................................................. 

 

 (ii)  ඉහමෙණඅයමකිරීමම්මදීමඔවමක මඋපන කල්පන අයක්මලියන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම05 ) 

මමමම............................................................................................................................................... 

 

 (iii)  ඉහම්රියා ලියම 400 Wමක්ෂතා යකින්ම්රියා් තකම අමමතෝට යක්මභාාවිාමකම ේමඅම්ම 

මමමමමමසැපන යූමමුළුමශක්තියමමසොයන්අ.මමමමමමමමම(ලකුණුම 0)මම

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

මමමමම.............................................................................................................................................. 

 

 (f)  (i)  යන්්රමේමකාර්යක්ෂතා යමමසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම15 ) 

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

[හයjkmsgqjn,kak. 

මතතමතීු මුරලම

කිසි ක්ම

මඅොලියන්අ.ම 

පන රීක්ෂක ුන්ම

සඳහාමපන තණි. 



 

 

AL/2016/67-S-II 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03 

(ii)  ඉහමකාර්යයමකිරීමම්දීමඅපන ම් මයඅමශක්තියටමකුතක්මසිදුමමේද්?මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10 ) 

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

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

  

(iii)  ඉහමමතෝට යම240 V විභා යකින්ම්රියාමක න්මන්මඅම්මමතෝට යටමඇද්මෙන්අාමධ්ා ා  

මමමමමමකොපන තණමද්?මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10 ) 

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

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

04.  මමමම සනුර ක්ම ලයක්මුර ටමද්ැමූමවිටමපන ුරලමද්ක් ාමමඅොගිලීමපන ැ තීතමඉිටළීතමමලසමහැදින්මේ. 

            (a) ඉිටලුම්මනියතයමලියන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10 ) 

............................................................................................................................................... .....ම

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

       

(b)  පන රිතා මV හාමඝණ්  යමσම අම සනුර ක්මඝණ්  යමමρම අම ලයක.𝑉𝑜මපන රිතා ක්මගිලීම 

ඉිටමලමින්මපන  තිම.𝑉𝑜 =
𝑉𝜎

𝜌
ව මමපන න් න්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20) 

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

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

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

( c ) මමමමමමපන රිතා  0.8 m3මඅයිසනමකු්ටිකයක්මජලයමතමඉිටමලමින්මපන  ති.මඅයිසනමහාමජලමේමඝණ්  ම 

මමමමමමමමමමමමමිටිතම ිතන්ම800 kg m3හාම1000 kg m3අම්මජලමපන ෘෂනඨයටමඉහලින්මිටහිටඅමඅයිසනමකු්ටිකමේම 

මමමමමමමමමමමමමපන රිතා මමසොයන්අ.      (ලකුණුම20 ) 

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

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

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

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

 

 (d)  ඉහමඅයිසනමකු්ටිකයමසම්පූර්ණමයන්තමගිල් ාමඑයමන්ුර ක්මතගින්මභාාජඅමේමපන ුරලටමසම්වන්ධ්මක ම

ඇ් අම්මන්ුරමේමආතියමමසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම30 )  

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

 

 

(e)  ඉහමෙැටළු මවිසදිමම්මදීමඔවමසිදුමක මඋපන කල්පන අමමද්කක්මලියන්අ.මමමමමමමමමම(ලකුණුම2 x10 =20) 

 

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

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

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

 

මතතමතීු මුරලම

කිසි ක්ම

මඅොලියන්අ.ම 

පන රීක්ෂක ුන්ම

සඳහාමපන තණි. 

[හ් jkmsgqjn,kak. 


