පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03

AL/2016/67-S-II
සියලුමතමහිමිෙම්මඇවිරිණිම/මAll Rights Reserved

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම.මඅධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම , අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම, අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ,මඅධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-

Ministry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch Ministry of Education –

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම. අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ,මඅධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයමMinistry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch , Ministry of Education – Science branch , ,Ministry
of Education –

අධ්යය හවද ු හසතිකටහද්රහඋසසසනහවද හ හවිාාගය හ 2016
Ry;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; ju)g; guPl;ir, 2016

, අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයමම-මමමම03

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2016

රාක්ෂණවේදයහසඳතාහවිදයාවහ

II

Science for Technology

II

67

njhopDl;gtpaYR;Rhd tpQ;Qhddk; II

S

II

කච ා
වැදගත්:
*මමB, C සහ Dමයඅමකෙොටසන ලින්මඑක්මකෙොටසකින්මඑක්මප්රශනඅයමබැගින්මකෝරාමකගඅමප්රශ්න හතරකට හ
පිළිතුරුමසපන යන්අ.
(එක්මඑක්මප්රශනඅයමස හාමනියමිමලකුණුමප්රතාණයම15හකි.)

B වට සහ-හකච ා
05.මසැණකෙළියෙටමගියමඋසම1.37 mමක්මවූමළතකයකුටමඑහිම ෘත්ාොරමෙතුරුමඔන්චිල්ලා ෙමඅරයමකසවීතටම
සිතුනි.මඔහු ෙතුරුමඔන්චිල්ලාකේමකක්න්ද්රකේ මසිටමිරරසන ම50 mමක්මනුදුරින්මඊටමමුහුණලාමසිටමගනී.

(a) ඔහුටමෙතුරුමඔන්චිල්ලාකේමපන හළතමලක්ෂයම120 ෙමආකරෝහණමකෙෝණයකින්මනිරීක්ෂණයමකේ.මඑතම
ලක්ෂයටමබිතමසිටමඇිරමඋසමකසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම30)
(b) ඔහුටමෙතුරුමඔන්චිල්ලාකේමඉහළමතමසනථාඅයම370 51/ මආකරොහණමකෙෝණයකින්මනිරීක්ෂණයමවූකේ මඅම්ම
ෙතුරුමඔන්චිල්ලාකේමඅරයමකසොයන්අ.(ආසන්අමපූර්ණමසාංවයා ට)
මමමමමමමමමම(ලකුණුම30)
(c) ෙතුරුමඔන්චිල්ලාකේමසතදුරින්මආසඅම16 ක්මසම්බන්ධ්මෙරමඇත්අම්ම,
(i) එකිකඅෙටමයාබද්මවූමආසඅමකද්ෙක්මසම්බන්ධ්මෙරමඇිරමචාපන මකෙොටසමකක්න්ද්රකේ මඇිරමෙරනුම
ලබඅමකෙෝණයමකර්ඩියඅ ලින්මකසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(ii) එතමචාපන මකෙොටකසේමදිගමකසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම30)
මමමම
(d)

ළතයාමඉහමරූපන කයන්මද්ැක්ක අමආොරයටමෙතුරුමඔන්චිල්ලා මනිර්තාණයමකිරීතටමසියි.ම ෘත්ාොරම
කෙොටසෙමආසඅමහරක්මිරකබඅමපන රිදිමසැලසුම්මෙරයි.මඉහම(c) (ii) කෙොටකසහිමචාපන මදුරමතමආසඅමකද්ෙක්ම
අරමිරබීතටම ෘත්කේ මඅරයමකුතක්මවියමයුතුද්? මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම 40)
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

[wgjk msgqj n,kak.

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම03

AL/2016/67-S-II
06.මග මපන ට්ටියෙමසිටිඅමග යින්ම50මකද්කඅකුකේමසනෙන්ධ්යමපිළිබ
ද්ැක්කේ.

මසමූහඅයමෙරඅමලද්මද්ත්ම ගු ක්මපන හමමමමම

සනෙන්ධ්ය(මkg)
50 – 99
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 299
300 – 349
350 – 399
400 – 449

සතුන්මප්රතාණයම( f )
තධ්යමඅගයම( x ) අපන ගතඅයම( d )
fd
3
2
4
10
11
12
6
2
50
(a) (250 – 299) පන ාංිරමප්රාන්රකයහිමතධ්යමඅගයමඋපන ෙල්පිමතධ්යඅයමකලසමකගඅමඉහම ගු මසම්පූර්ණම
ෙරන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20)

(b) ගු මඇසුකරන්මතධ්යඅයමඅගයමගණඅයමෙරන්අම.
(c) ඉහමද්ත්ම යාප්තිිරයටමඅද්ාලම ම ඩාමඅඩුමසමුච්චිමසාංවයාම රයමඅදින්අම.
Ʃ𝑓𝑥
Ʃ𝑓

(d) ඉහමද්ත්ම ගුක හිමතධ්යඅයම

(ලකුණුම25)
(ලකුණුම20)

යඅමආොරයටමද්මකසවියමහැකිමබ මසිසුක ක්මපන  සයි.මකතතම

ආොරයමහාමඔබමඉහමගණඅයමෙළමආොරයමයඅමආොරමකද්කෙන්ම ඩාත්මකයෝගයමයැයිමඔබම
සින්කන්මකුතක්ද් ?මකහේතුමද්ක් න්අ.ම
(ලකුණුම25)
(e) පන රීක්ෂණයකින්මහවුරුමෙරමගන්අාමද්ත්මඇසුකරන්මඉහමඑක්මකිරිමග කයකුකගන්මසනෙන්ධ්යමඅනු ම
දිඅෙටමලබාගමහැකිමකිරිමප්රතාණයමපන හම ගුකේමද්ැක්කේ.
සනඅක්ධ්ය( kg )
200 – 249
250 – 299
300 – 349
350 – 399

ප්රතාණයම( l )
1
2
3
4

(i) මමදිඅෙටමලබාමගමහැකිමමුළුමකිරිමලීටරමප්රතාණයමගණඅයමෙරන්අම.
(ලකුණුම20)
(ii) දිඅෙමදීමලබාගන්අාමකිරිමප්රතාණයම400 ml ධ්ාරිා ක්මඇිරමකබෝල ලටමඇසුරුම්මෙරනුමලබන්කන්ම
අම්මකිරිම කබෝල්මකීයක්මඑකසේමඇසුරුම්මෙළමහැකිද්ම?
(ලකුණුම15)
(iii)මඉහමකිරිමප්රතාණයමවිකිීමකතන්මඔහුමරුපියල්ම16560 ෙමමුද්ලක්මලැබුකන්මඅම්මඑක්මකිරිමකබෝලයක්ම
විකිණුමමිලමකීයමද්ම?
(ලකුණුම25)

C වට සහ-හකච ා
07.මශ්රීමලාංො මතුලමකපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමබහුල මවාවිමෙරයි.මකලෝෙකේ මකපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමනිෂනපන ාද්අයම
ස හාමවිවිධ්මරසායනිෙමක්රියා ලිමවාවිමෙරයි.මශ්රීමලාංො මතුලමපන  ිරඅමසන වාවිෙමසම්පන ත්මවාවිකයන්මඅඩුම
නිෂනපන ාද්අමපිරි ැයක්මද්රමින්මජලමද්රා යමකපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමනිෂනපන ාද්අයමෙරයි.
මමමමමමමමම (a) කපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමනිෂනපන ාද්අයමස හාමවාවිමෙරඅමරතම03හක්මස හන්මෙරන්අ.මමමමමමමම(ලකුණුම15)
මමමමමමමමම (b) එතමරතමතුකඅන්මලාංොකේමවාවිාමෙළමහැකිමසුදුසුමතමරතයමද්ක් න්අ.

මමමමමමමම(ලකුණුම10)

මමමමමමමමම (c) කපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමනිෂනපන ාද්අකේ මදීමඇපන ටයිට්මවිවිධ්මසාංකයෝගමසතඟමමිශ්රමකිරීතටමකහේතු මස හන්මමමමමම
ෙරන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම10)
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

[අ jk msgqj n,kak.

මමමමමමමමම
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(d) කපන ොසනකප්තිට්මකපන ොකහොරමනිෂනපන ාද්අකේ මරසායනිෙමප්රිරක්රියා ක්මපන හිරන්මද්ැක්කේ.
2Ca5(PO4)2X + 3 Mg2SiO4 1010 0C

3Ca2SiO4 + 0 Mg3(PO4)2 + CaX2 + Ca3(PO4)2

මමමමමම(i) ඉහමප්රිරක්රියාකේමMg2SiO4 ැයවීකම්මශීඝ්රා මස හාමප්රොශඅයක්මලියන්අ.

මමමමමමමමමම(ලකුණුම15)

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ii) ඉහමසීඝ්රා මඇසුරින්මCa3(PO4)2මනිපන ද්වීකම්මශීඝ්රා මසද්හාමප්රොශඅයක්මලියන්අ. (ලකුණුම15)
(iii)මකපන ොසනකප්තිට්මනිපන ද්වීතමසද්හාමෙර්තාන්මශාලා ෙමපන ැයෙටමවාවිමෙරඅමMg2SiO4ම ලමසනෙන්ධ්යම
1000මkg කේ.මMg2SiO4ම ලමතවුලිෙමසනෙන්ධ්යම140මඅම්මමMg2SiO4ම ම ැයවීකම්මශීග්රා මmolමs-1
ලින්මගණඅයමෙරන්අ.
මමමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(iv) ඒමඇසුරින්මCa3(PO4)2මමනිපන ද්වීකම්මශීඝ්රා මmolමs-1 ලින්මකසොයන්අ.

මමමමමමමමමම(ලකුණුම20)

(v) මඑයමවාවිකයන්මපන ැයෙදීමනිපන ද්ක අමCa3(PO4)2මමසනෙන්ධ්යමකසොයන්අ. මමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(e) ඉහමප්රිරක්රියා මස හාම1011ම0C ෙමඉහලමඋෂනණත් යක්මවාවිමෙරයි.මඋෂනණත් යමඉහළමයාතම
ප්රිරක්රියා ෙමශීඝ්රා මඉහළමඅැාංවීතටමද්ායෙම අමආොරයමපන ැහැදිලිමෙරන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම20)
(f)මඉහමප්රිරක්රියාකේමශීඝ්රා මඉහළමඅැාංවීතමස හාමරතයක්මකයෝජඅාමෙරන්අ. මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම05)

08.මොර්මිෙමක්කෂේ්රකේ ම ර්ධ්අයත්,මජඅමගහණම ර්ධ්අයත්මකහේතුක න්මපන රිසරයටමවිවිධ්මඅහිෙරමඅපන ද්ර යයන්ම
එක්රැසනමකේ.මකතතමපන ාරිසරිෙමසතතුලිා මබි ම ැටීතමතාඅ යාකේමකතන්මතමඅකඅකුත්මජීවීන්කේමද්ම
පන ැ ැත්තටමබලපන ායි.මජීවීන්ටමසුදුසුමපන රිසරයක්මපන  ත් ාමගැනීතමස හාමකලෝෙමපන ාරිසරිෙමසාංවිධ්ාඅමතහත්ම
උත්සාහයක්මගනී.
මමමමමමමමමමමමම(a)මප්රධ්ාඅම ායුමූෂෂෙමොරෙමතුඅක්මද්ක් න්අ.

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම15)

මමමමමමමමමමමමම(b) ායුමූෂෂණයමනිසාමසිදු අමඅහිෙරමබලපන ෑම්මතුඅක්මස හන්මෙරන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම15)
මමමමමමමමමමමමම(c) ැසිමජලකේ මආම්ලිො මරද්ාමපන  ිරඅමසාධ්ෙමකද්ෙක්මලියන්අ.
මමමමමමමමමමමමම(d)මඅම්ලම ැසිමතගින්මඇිරෙරඅමපන ාරිසරිෙමබලපන ෑම්මකද්ෙක්මද්ක් න්අ.

මමමමමමම(ලකුණුම20)
(ලකුණුම20)

(e) කගෝලීයමඋණුසුතමපන ාලඅයමකිරිතමස හාම0112ම අමවිටමොබන්මවිකතෝචඅය,ම සරම0111මදීම ායුම
විකතෝචඅයමෙළමප්රතාණයමකතන්ම21ම%මඅඩුමකිරිතටමඑෙගමවුමසම්මුිරයමද්ක් න්අ.මමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10)
(f) පන රිසරයමආරක්ෂාමකිරිතටමකයොද්ාමමගන්අාමම3R සාංෙල්පන යමකෙටිකයන්මපන ැහැදිලිමෙරන්අ.මමමමමමම(ලකුණුම20)
(g) “සුපිරිසිදුමමනිෂනපන ාද්අය” අර්ථමද්ක් න්අමම.
(h) සුපිරිසිදුමනිෂනපන ාද්අයෙමප්රධ්ාඅමඅරමුණුමතුඅමලියන්අ.

මමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(ලකුණුම15)

(i) කපන ොසිලමඉන්ධ්අමවාවියමනිසාමසිදු අමපන රිසරමහානියමඅ තමකිරිතටමෙළමහැකිමකයෝජඅාමමතුඅක්මලියන්අම
(ලමකුණු 15 )

D වට සහ-හකච ා
09. (a) සනෙන්ධ්යමM සහමඅරයමR වූමෙප්තිපියක්මතිරන්මගතන්මෙරඅමසැහැල්ලුමඅවිඅයමන්තු ෙමකෙළ රටම
සනෙන්ධ්යමmම අම සනතු ක්මසම්බන්ධ්මෙරමනිෂනචලා කයන්මමුද්ාහරීමඅම්මෙප්තිපිකේ මකෙෝණිෙමත් රණයම
කසොයන්අ.(න්තුකේමආිරයමTමකලසමගන්අ.) මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම30)
ම(b) පන ාපන ැදියෙමඉදිරිපන සමහාමපිටුපන සමද්ැිරමකරෝද් ලමඅරයන්මපිළික ළින්ම10 cm , 4 cmමකේ.මකරෝද්කේ මමඅරයම40
cmමකි.මමමමමපන ාපන ැදියමසතලමතාර්ගයෙමම5 ms-1 ප්රකේගකයන්මපන ැද්කගඅමයයි.
(i) කතවිටමපන ාපන ැදිකේ මකරෝද්යමෙැරැෙැක අමකෙෝණිෙමප්රකේගයමකසොයන්අ.
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

මමමමමමමම(ලකුණුම30)

[ද්හjk msgqj n,kak.
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(ii) මිනිසාමවිසින්මඉදිරිමද්ැිරමකරෝද්යමෙරෙ අමශීඝ්රා මමිනිත්තු ටම ටම( rpm ) ලින්මකසොයන්අ. (π = 3
යැයිමගන්අ)
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම30)
(iii) කරෝද්මෙරෙැක අමශීඝ්රා මද්මමිනිත්තු ටම ට ලින්මකසොයන්අ. මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම30)
(iv) පන ාපන ැදිකේ මොර්යයක්ෂතා මකෙොපන තණමද්? මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම30)

10.ම (a) ෙ‘කචොෆනකේමපන ළමුමහාමකද් අමනියතමලියාමද්ක් න්අ. මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(b) පන හමරූපන කේ මපන රිදිමකෙෝෂමතුඅක්මසම්බන්ධ්මෙරමඇ.

(i) B සන්ධියටමෙ’කචොෆනකේමපන ළමුමනියතයමකයොද්න්අම.
මමමමමමමමමමමමමමමම
මමමමමමමමම(ලකුණුම10)
(ii) ABEFA පන රිපන ථයටමෙ’කචොෆනකේමකද් අමනියතයමකයොද්න්අ.මමමම
මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම20)
(iii) ACDFA පන රිපන ථයටමෙ’කචොෆනකේමකද් අමනියතයමකයොද්න්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම20)
(iv) ඉහමසම්බන්ධ්ාමවාවිමෙරමධ්ාරා න්මකසොයන්අ. මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම60)
(v) E2 කෙෝෂයමකද්කෙළ රමවිව මඅන්රයමකසොයන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම (ලකුණුම20)

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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[ කද් ැනිමපිටු මබලන්අ

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

