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සියලු ත හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved 

 
විභාග අංකය:…………………………………… 

 

වැදගත්:  
* මතත ප්රශ්නන ත්රය ිටු 12කින් යුක් මේ. 
* මතත ප්රශ්නන ත්රය A, B, C සහDයන මකොටසන හතරකින් යුක් මේ. මකොටසන හතරටම නියමි කාලය 
    පැය තුනකි. 

(ගණක යන්ත්ර භාවිතයට ඩ  ෙදු  ෙන ැැෙ..  
 
A ෙක ටස - වුහගත රානා (ටු 0  ක කි.  

* සියලු ම ප්රශ්නන ලට ිටිතුරු ෙමම ප්රශ්නන පත්රෙේ  ම සතයන්න. 

*ඔමේ ිටිතුරු, ප්රශ්නන ත්රමේ ඉඩ සලසා ඇති ැන් ල ලිවිය යුුර ය. මම් ඉඩ ප්රතාණය ිටිතුරු ලිීමතට ප්රතාණ ්  ව  

ද් දීර්ඝ ිටිතුරු වලාමතොම ෝ ුර මනො න ව  ද් සලකන්න. 

B, C සහ D ෙක ටසන - රානා (ටු 0  4 කි.  

* අ ත  ශ්මයන් B, C සහ D යන මකොටසන ලින් ප්රශ්නන එක වැගින් මෝ ා මෙන ප්රශ්නන හතරකට තතණක් ිටිතුරු 

සතයන්න.  
 

පරීක්ෂකෙේ ප්රෙයජනනය සහහා පමි. 

ෙක ටස ප්රශ්නන අංකය ැැබූ ැකුණ 
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සංෙක්ත අංක 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

Ministry of Education – Science branch 
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

 

A- මකොටස 

1)  

A) තාන  ශිෂනටාචා මේ දියුණු ්  සතඟ අතජලය ජනනය ීමමම් ශීඝ්ර  ර්ධ්නයක් ත ී..  මතත අතජලය 

ිටරිතහදු කිරීත මිහිලය ත ජල ක තනාක ණ සිදු ක  ෙැනීතට මෙන ඇති ඉා  ැද්ේ  

ිටය  කි. අතජලය ිටරිතහදු කිරීමම් ක්රියා ලියක ෙැමම් සටහනක් තහ ද්ැක්මේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) අතජලය යන්න මකටිමයන් හඳුන් න්න? 

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

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

.................................................................................................................................(ලකුණු-05) 

ii) D ිටය මර් දි ඊට අද්ා  ක්රියා  සාහා වාවි ක  හැකි  ායු  ර්ෙය කුතක්ද්? 

................................................................................................................................(ලකුණු-05) 

iii) ඉහ ෙැලිම් සටහන සලකන්න. එහිදී ජජ  ක්රියා ලින් වාවි  න ිටය   මහෝ ිටය  යන්ට අද්ා  

ඉාංග්රිසි අක්ෂ ය ලියා ද්ක් න්න? 

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

...............................................................................................................................(ලකුණු -06 ) 

iv) එත ජජ  ක්රියා ල දී මයොද්ා ෙන්නා ලද් ක්ද්ර ීවීම කා්ඩඩය මහෝ කා්ඩඩයන් හි ශ්න සන කකා ය 

ඉහ ii ිටිතුරමර් දි ඔව ිටිතුරු ලියන ලද් අනු ිටිතම  ට ත ලියා ද්ක් න්න? 

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

................................................................................................................................(ලකුණු -06) 

v) ඉහ H ිටය මර් දී රැසනක  ෙන්නා ම ොන්මවො  ලින් ලවා ෙ හැකි අුරුඵල මද්කක් සාහන් 

ක න්න? 

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

.................................................................................................................................(ලකුණු-08) 

 

 

 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  

තරීක්ෂක ුන් 

සාහා තතණි. 

 අත 

ජලය 

ද්විී.යික 

ිටරියම් 

කිරීත 

විෂබීජ 

නාශ්නය 

   ප්රාථමිමික 

ිටරියම් කිරීත 

ජලය 

මුද්ා 

හැරීත 

ප්රාථමිමික 

ම ොන්මවො  
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ම ොන්මවො  
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

B) 

 

 

 

 

 

  

I.       මතහි A ,B  හා C  ූහ නම් ක න්න? 

A-.................................................................... 

B-.................................................................... 

C-....................................................................    (ලකුණු - 5 X 3) 

 

II.      ඉහ B  ූහ කිහිතයක් එකිමනක සම්වන්ධ් ීමමතන් මෙොඩනැමෙන ජජ ාණු  කුතක්ද්? 

............................................................................................................................(ලකුණු - 5 ) 

III.       ඉහ B  ූහ කිහිතයක් එකිමනක සම්වන්ධ් ීමමම් දී ජල අණු ක් ඉ ්  ීමමතන් හට ෙන්නා  

වන්ධ්න  ර්ෙය කුතක්ද්? 

...........................................................................................................................(ලකුණු - 5 ) 

IV.        A , B , C  අරින් සවන් නිෂනතාද්නය සාහා  මයොද්ා ෙනු ලවන්මන් කුතක්ද්? 

............................................................................................................................(ලකුණු - 5 ) 

V. සවන් නිෂනතාද්නමේ දී ඉහ (iv) හි සාහන් ක  සාංමයෝෙයට අත    මයොද්ා ෙනු ලවන අමනක් 

ප්රධ්ාන සාංමයෝෙ  නුමේ කුතක්ද්? 

............................................................................................................................(ලකුණු - 5 ) 

VI.      සිුමර් තරි හන කටයුුර සාහා මප්රෝටීන න ද්ායක මේ. තහ දී ඇති ජජීමය තරි හන ක්රියා ලි සාහා  

ද්ායක  න මප්රෝටීන නය වැගින් ලියා ද්ක් න්න. 

ුධි මේ ඔක්සිජන් කාවන් ඩමයොක්සයිඩ් තරි හනමේ දි  - ...................................... 

තාාංශ්මේෂි ල කාවන් ඩමයොක්සයිඩ් තරි හනය                -  ...................................... 

ඉමලක්මරෝන තරි හනය                  -  ....................................... 

                                                                                                                   (ලකුණු - 10 X 3 ) 

VII.       ජජ   සායනික ප්රතික්රියා උ් මප්රේ ණය සාහා ජජ ාණු මයොද්ා ෙැමන්. එමසේ මයොද්ා ෙන්නා ඔව 

ද්න්නා ජජ ාණු කා්ඩඩයක් සාහන් ක න්න? 

............................................................................................................................(ලකුණු - 5 ) 

 

 

 

 

 

O OH 

OH 

OH H 

H H CH2OH 

CH2OH 

COOH 

H 

H2N 

CH3 

C 

O 

CH2 O C R 
O 

CH2 O C R 

O 

CH2 O C R 

A C B 
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සාහා තතණි. 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  
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2)  

A. මලෝහ තෑසනසීත ඇුරළු ාක්ෂණික කටයුුර සාහා මතන් ත ත ුරු ඉද්ීමත සාහා ද් ඇසිටමන්  ායු  

වාවිා මේ. ඇසිටමන්  ායු  නිතද් ා ෙ හැකි තහසු ක්රතයක්  න්මන් කැ්සසියම් කාවයි්  (CaC2) 

හා ජලය (H2O) අ  ප්රතික්රියා යි. එහි සකරක ණය තහ ද්ැක්මේ. 

කැ්සසියම් කාවයි්  + ජලය                             ඇසිටමන්  + කැ්සසියම් හයිමරොක්සයිඩ්  

 CaC2(s)+            H2O(l)                                        C2H2)(g)  +             Ca(OH)2(aq) 

 

I.       ඉහ a ,b ,c සහ d යනු පූර්ණ සාංවයා මේ. ඉහ සකරක ණය ුරලි ක  a ,b ,c හා d සාහා සුදුසු 

අෙයන් ද්ක් න්න. 

a .............................  b............................. 

c.............................           d.............................                                    (ලකුණු - 5X4) 

    

 

II.      ශිෂයයන් මද්මද්නකු විසින් ප්රතික්රියා ශීඝ්රා  අධ්යයනය සාහා සිදු ක  තරීක්ෂණයක ඇටුමම් 

මද්කක් ද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. මතහි X  හා Y නම් ක න්න. 

X -................................................  Y- ............................................  

         (ලකුණු - 5X2) 

 

  

b. A හා  B ශිෂයයන්ම   ඇටුමම්  ලින් කුතන ඇටුමත ඇසිටමන්  ායු  කාර්යක්ෂත  නිතද් යි ද්? 

මහේුර ද්ක් න්න. 

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

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

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

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

...........................................................................................................................(ලකුණු - 5X2) 

X 

ජලය 

කාවයි්   

 වර් ඇවය 

තෑන් වටය 

කධ්ා කය 

Y 

A ශිෂයයාෙේ ටටුම 
B ශිෂයයාෙේ ටටුම 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  

තරීක්ෂක ුන් 

සාහා තතණි. 

a b c d 
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c. මතහි ප්රතික්රියා ශීඝ්රා ය තැනීත සාහා ශිෂයයන් විසින් ලවා ෙ යුුර මිනුම්  මද්කක් සාහන් 

ක න්න. 

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

...........................................................................................................................(ලකුණු - 5X2) 

B. ශිෂය ක්ඩඩායතක් විසින් ප්රතික්රියා ාතය ෙණනය කිරීත සාහා සිදු ක  තරීක්ෂණයක දී ලවා ේ  

ද්් යන් තහ ද්ැක්මේ. 

ඔුමන්  2mol dm-3 NaOH  50 cm3     ද්  2mol dm-3 HCl  50 cm3 ද් මෙන එකිමනක මිශ්ර ක න ලදී. 

 ක ම්වක උෂනණ්  ය 270c 

 අ සාන උෂනණ්  ය 330c 

 ජලමේ ඝණ්  ය 1g cm-3 

 ජලමේ විශිෂනඨ ාත ධ්ාරිා  4.2 J g-10 c-1 

I.       මතහි උෂනණ්   ම නස මකොතතණද්? 

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

...............................................................................................................................(ලකුණු - 5) 

II.      මිශ්රනමේ තරිතා  මකොතතණද්? 

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

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

.................................................................................................................................(ලකුණු - 5) 

III.       මිශ්රනමේ සනකන්ධ්ය මකොතතණද්? 

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

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

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

...............................................................................................................................(ලකුණු - 10) 

IV.      මතහිදී ඔව විසින් සිදු  ක න ලද් උතක්සතන මද්කක් සාහන් ක න්න. 

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

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

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

...............................................................................................................................(ලකුණු - 10) 

V.       ඉහ ප්රතික්රියාම හි නිතද්  ත ාත ප්රතාණය ෙණනය ක න්න. 

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

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

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

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

...............................................................................................................................(ලකුණු - 12) 

 

VI.      ප්රතික්රියා ක  NaOH තුමල ප්රතාණය ෙණනය ක න්න. 

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

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

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

.................................................................................................................................(ලකුණු - 4) 

 

 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  

තරීක්ෂක ුන් 

සාහා තතණි. 
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VII. ප්රතික්රියා ාතය ෙණනය ක න්න. 

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

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

.................................................................................................................................(ලකුණු - 4) 

 

3) 

1. සිහින් සන්නායක කම්බියක ප්රතිම ෝධ්කා ය මසීමතට ශිෂයමයක් මිනුම් උතක ණයක් හා විද්යු්  

තරිතථමියක් වාවි ක යි. 

ඒ සාහා මිනුම් උතක ණමයන් තහ සාහන් ද්් යන් ලවා ෙන්නා ලදී. 

a. හ සනකඩ විශ්නකම්වය 

b. කම්බිමේ දිෙ 

 

i. ඉහ මිනුම් ලවා ෙැනීතට සුදුසු මිනුම් උතක ණ තහ  ගුමේ සටහන් ක න්න.  (ලකුණු 16) 

මිනුත මිනුම් උතක ණ 

හ සනකඩ විෂනකම්වය 1.......................................................................... 

2.......................................................................... 

3.......................................................................... 

කම්බිමේ දිෙ 1.......................................................................... 

 

ii. ශිෂයයා විසින් ඉහ මිනුම් සාහා ලවාේ  තාඨාාංක තහ තරිදි ඔු  සටහන් ක  ෙන්නා ලදී. 

හ සනකඩ විෂනකම්වය (d) -  2.01 mm  ,  2.02 mm  , 2.03 mm 

කම්බිමේ දිෙ (L) - 50.0 cm 

a. ඉහ d හා L මිනුම් ලවා ේ  උතක ණ ිටිතම ිතන් ලියන්න. 

...................................................................................................................   (ලකුණු 05) 

...................................................................................................................              (ලකුණු 05) 

 

b.  ෘ් ාකා  හ සනකඩක් සහි මතත සන්නායක කම්බිමේ අ ය (r) සාහා ප්රකාශ්නයක් d ඇසුරින් 

ලියන්න. 

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

................................................................................................................................(ලකුණු 05) 

c. හ සනකඩ  ර්ෙඵලය (A) සාහා r ඇසුරින් සූ්රයක් මෙොඩනෙන්න.  

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

................................................................................................................................(ලකුණු 10) 

d. ඉහ විෂනකම්වය සාහා තාඨාාංක ුරනක්  ද් දිෙ සාහා එක් තාඨාාංකයක් ද් ලවා ෙැනීතට මහේුර  

ලියන්න. 

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

................................................................................................................................(ලකුණු 10) 
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iii. විෂනකම්වය තැනීත සාහා වාවි ක  උතක ණමේ මූලාාංක   ද් 0.02mm ව  මසොයා ෙන්නා ලදී. 

එමසේත මතය තැන ේ  තාඨාාංයට එකුර ක  යුුර ව  මසොයා ෙන්නා ලදී. ඒ අනු  

a. මූලාාංක   ද් සැලකි්සලට මනොමෙන විශ්නකම්වය ෙණනය ක න්න.  

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

................................................................................................................................(ලකුණු 04) 

 

b. මූලාාංක   ද් වාවිා ක  නි ැ දි විෂනකම්වය ලියන්න.  

................................................................................................................................(ලකුණු 05) 

c. වාගික මද්ෝෂය මසොයන්න.  

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

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

................................................................................................................................(ලකුණු 10) 

d. ප්රතිශ් මද්ෝෂය මසොයන්න.  

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

................................................................................................................................(ලකුණු 05) 

 

iv. ප්රතිම ෝධ්ය (R)මසීමතට තහ තරිතථමිය සූද්ානම් ක න ලදී. 

 

 

      මතහි ප්රතිම ෝධ්ය (R) තැනීතට වාවි ක  හැකි උතක ණයක් සාහන් ක න්න.  

................................................................................................................................(ලකුණු 05) 

 

v.       ඉහදී මසොයා ෙන්නා ලද් මිනුම් වවි ක මින් ප්රතිම ෝධ්කා ය සාහා ප්රකාශ්නයක් R,r හා L 

මයොද්ා ලියන්න.  

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

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

................................................................................................................................(ලකුණු 10) 

vi. මතහිදී ලැබුනු ප්රතිම ෝධ්කා මයහි (ρ) අෙය සම්ත අෙය හා සතාන මනොීමතට මහේුර ක් 
ලියන්න. 

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

................................................................................................................................(ලකුණු 05) 

 

 

 

  

 

 

R 

V 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  

තරීක්ෂක ුන් 

සාහා තතණි. 
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

4. ශිෂයමයක් විසින් විද්යාො මේ දී තරි  ණය ක න ලද් ද්්ඩඩක් ුරිතන් ාතය සන්නයනය ීමමම් දී 

සිදු න උෂනණ්    යාේතිය ිටිතවා  තරීක්ෂණයක් සිදු ක න ලදී. ඒ සාහා ඔු  මයොද්ා ේ  

ඇටුමතක් තහතින් ද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

i. මතහි A,B,C හා D  සනථමිාන ල උෂනණ්  තාන ඇා ද්ක් න්න.(ලකුණු 08) 

 

          

 

ii. මම් සාහා සුදුසු තරි ා ක ර ය මද්කක් නම් ක න්න. 

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

.........................................................................................................................(ලකුණු 10) 

 

iii. ද්්ඩමඩ් ඇති සිදුු ුර ට ලිහිසි ම්ස එකුර ක නු ලැමේ. එයට මහේුර  ලියන්න. 

.........................................................................................................................(ලකුණු 05) 

 

 

b. එහිදී  ලවා ේ  තාඨාාංක තහ  ගුමේ සම්ත ඒකක ලින් ද්ක් ා ඇ. 

x 50 40 30 20 

y 1x10-2 2x10-2 3x10-2 4x10-2 

 

 

 

i. මතහි x තගින් හා y තගින් ව්ඩඩාාංක ලයක  ත x හා y අක්ෂ නිරූතනය ක යි නම්, ඉහ  ගු  වාවි 

ක  ප්රසනථමිා යක් අදින්න. 

 

 

 

 

 

 X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 
A B C D 

X 

Y 

මතත ී.ු  ුරල 

කිසි ක් 

මනොලියන්න.  

තරීක්ෂක ුන් 

සාහා තතණි. 
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

ii. මතහිදී ලවා මෙන ඇති මිනුම්  ර්ෙ මද්ක සාහන් ක න්න.  

x-................................................................................................................. 

y-................................................................................................................. (ලකුණු 10) 

iii. න මේ උෂනණ්   අනුක්රතණය සාහා ප්රකාශ්නයක් ලියා තද් හඳුන් න්න.  

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

....................................................................................................................................(ලකුණු 10) 

iv. ඉහ ප්රසනථමිා යට අනු  උෂනණ්   අනුක්රතණය ෙණනය ක න්න.  

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

................................................................................................................................... (ලකුණු 10) 

v. ඉහ  ගුමේ සාහන් තරිදි ලැමවන උෂනණ්   අනුක්රතණය සෑත සනථමිාන මද්කක් අ  ත සතාන  මනො 

ලැබීතට ඉඩ ඇැයි සිසුම කු ත සයි.  ඔව ඊට එකඟ  න්මන්ද්?  මහේුර  ලියන්න.  

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

.................................................................................................................................... (ලකුණු10) 
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05)  

a) තහ රූතමේ ද්ැක්ම නුමේ 13  ස  ාක්ෂණ සිසු කු විසින් ගුු දිනය ම නුම න් නිර්තාණය 

ක න ලද් සතු ඵලකයකි.එහි සතචුර ාස්රාකා  තුරල සහි ිට මිඩාකා  මකොටස ීමදුු ලින් ද් 

ඝණකාව මකොටස ම කු් ටියකින් ද් නා ඇ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. සතු ඵලකමේ මුළු උස මසොයන්න.     (ලකුණු - 15) 

II. සතු ඵලකමේ ිට මිඩාකා  මකොටස සෑදීතට වාවි ක න ලද් ීමදුු තරිතා  මසොයන්න.  

(ලකුණු - 20) 

III. සතු ඵලකමේ තහ  ඝණකාව මකොටමසේ ී.න් කම්සත කිරීතට සැලසුම් කම ේ නම් එමසේ ී.න් 

ොන ලද් මුළු තෘෂනඨ  ර්ෙඵලය මසොයන්න.     (ලකුණු - 20) 

IV. ඉහ ඵලකය අලාංකා  කිරීත සාහා එක සතාන  ාමන් ඝණ අර්ධ් මෙෝල හ ක් රූතමේ තරිදි සවි 

කිරීතට සැලසුම් ක  ඇ. ඒ සාහා  ැය  න  ාමන් තරිතා   97 2cm3නම් එත අර්ධ් මෙෝලයක 

අ ය  r මේ.  r = √1157.6
3

 ව  මතන් න්න.                 (ලකුණු - 25) 

 

10 cm 

20 

cm 

20 

cm 

O 

 

r 

සියලු ත හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved 

 

වැදගත්:  
* B, C සහDයන මකොටසන  ලින් එක් මකොටසකින් එක් ප්රශ්නනය වැගින් මෝ ාමෙන ප්රශ්නන හතරකට ිටිතුරු 
සතයන්න. 

(එක් එක් ප්රශ්නනය සද්හා නියමි ලකුණු ප්රතාණය 15 කි.) 
 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

Ministry of Education – Science branch Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

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

තාක්ෂණෙේදය සහහා විදයාව                II 
njhopDl;gtpaYR;RhdtpQ;Qhddk;    II 

 
Science for Technology                      II 

අධ්යයන ෙප ු  සහතිශක පත්ර (සසසන ෙප    විභාගය  2 1  
Ry;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; ju)g; guPl;ir, 2016 

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

67 S II 

රානා 

B ෙක ටස - රානා 

පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය 
 04 
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

 

 

 

b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. AD ස ල මර්වාමේ දිෙ මසොයන්න.      (ලකුණු10) 

II. එත ව්ඩඩාාංක ලමේ AD ස ල මර්වාමේ සකරක ණය ලියන්න.               (ලකුණු10) 

III. ඉහ AD ස ල මර්වා ට සතාන්  BC මර්වාමේ සකරක ණය ලියන්න.              (ලකුණු10) 

IV. C ලක්ෂයමේ ව්ඩඩාාංක ලියන්න.      (ලකුණු10) 

V. AB ස ල මර්වා ට සතාන්  DC මර්වාමේ සකරක ණය ලියන්න.  (ලකුණු15) 

VI. ABCD සතාන් ාස්රමේ  ර්ෙඵලය මසොයන්න.                  (ලකුණු15) 

 

06)  

a) තන්තියක සිසුන් 15 මද්නකු නර්නය විෂය සාහා ලවා ෙන්නා ලද් ලකුණු ල අසමූහි  යාේතියක් 

තහ ද්ක් ා ඇ. 

45 26 27 42 65 85 32 80 36 75 42 90 51 62 42 

I. මතත ලකුණු  යාේතිමේ තාය තධ්යසනථමිය සහ තධ්යනය ෙණනය ක න්න.  (ලකුණු20) 

II. ලකුණු  යාේතිමේ ත මු චුරර්ථමිකය , මද් න චුරර්ථමිකය , ුරන් න චුරර්ථමිකය මසොයන්න. 

          (ලකුණු15) 

III. මතත ලකුණු  යාේතිමයහි අන්ශ්න චුරර්ථමික ත ාසය ලවාෙන්න.   (ලකුණු10) 

IV. මතත අසමූහි සාංවයා  යාේතිමයන් සමූහි සාංවයා  ගු ක් සකසන ක   තධ්යනය ෙණනය 

ක න්න.                     (ලකුණු30) 

V. ඉහ I හා  IV මකොටමසහි තධ්යනය අෙයන් සතාන මනොමේ නම් එයට මහේුර ද්ක් න්න. 

                                                 (ලකුණු10) 

X 

Y 

A(1,3) B(6,3) 

C(....,....) D(-4,-2) 

(0,0) 



 

12 
 

AL/2016/67-S-II පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය - 01 
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VI. ගුුුරමියට අ්  ැ දීතකින් එක් සිසු කුම  ලකුණු මතත  යාේතියට ඇුර ්  කිරීතට මනොහැකි 

ුමනි. එත ලකුණ ඇුර ්  ක  මහෝ  තධ්යනය 56  තමේ නම්, එත සිසු ාම  ලකුණ ඇුර ්   න 

තන්ති ප්රාන් ය කුතක්ද්?                 (ලකුණු15) 

b)  ො ක් සාහා මයොද්ා ෙන්නා ලද් තමඤන ඤොක්කා ද් ක කැවලි ල දිෙ තහ තරිදි මේ.  මතත මො ුරු 

ද්ැක්ීමතට සමුච්චි සාංවයා  ක්රය අිනන්න.                            (ලකුණු20) 

 

ද් ක ලදිෙ(cm) 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

කැවලිෙණන 4 4 5 5 7 7 8 4 6 

 

 

 

07)     

A.  ර්තානමේ ඉදිකිරීම් මක්ෂ්රමේ  මලෝහ වාවිය ප්රචලි  ඇ. මම් ා අම්ල  ැසි නිසා විවාද්නයට 

ලක්ීමත ප්රවල ෙැටලු ක් ීම ඇ. 

i. අම්ල  ැසි ඇති ීමතට මහේුර  න ප්රධ්ාන  ායු මද්කක් නම් ක න්න.   (ලකුණු10) 

ii. ඉහ ඔව සාහන් ක න ලද්  ායු  ායුමෙෝලයට එක් න කකා ය වැගින් සාහන් ක න්න. 

          (ලකුණු10) 

iii. අම්ල  ැසි නිසා ජලජ තරිස මේ සිදු විය හැකි ම නසනකම් මද්කක් ලියන්න.  (ලකුණු 10)  

iv. මම්  න විට  ායුමෙෝලමේ  CO2 ප්රතිශ්ය සැලකිය යුුර මලස ඉහ  මෙොසන ඇ. නමු්  මතත  ායු  

අම්ල  ැසි ඇති ීමතට මහේුර මනොමේ. මතය තැහැදිලි ක න්න.                (ලකුණු15) 

v. ප්රකාශ්  සායනික ූමමිකා  නිසා ඇතිවිය ඇකි අහික  ප්රතිඵලයන් 3ක් ලියන්න.           (ලකුණු15)

  

 

B.  ර්තානමේ නිම සන ලින්, මෙොවිතල ලින් වැහැ  ක න අතර ය සහ නාෙරික අතර ය තරිස යට සිදු 

ක න හානිය විශ්ාල ය.  

i. මත නි අතර ය තගින් මකොම්මතෝසන්  මතොමහො  ලට අත     ලවා ෙ හැකි ම න්  

ප්රමයෝජනයක් සාහන් ක න්න.                 (ලකුණු 10) 

ii.  සායනික මතොමහො  සාහා කමද්ශ්කයක් මලස කාවනික මතොමහො  මයදීමම්  ාසි මද්කක් සාහන් 

ක න්න                    (ලකුණු10) 

iii. නාෙරික අතර ය ලින් මකොම්මතෝසන්  මතොමහො   නිෂනතාද්නමේ දී ඇති විය හැකි  අ ාසිද්ායක 

් ්  යන් මද්කක් ලියන්න.                   (ලකුණු10) 

iv. මකොම්මතෝසන්  මතොමහො   නිෂනතාද්නමේ දී  ායුමෙෝලයට නිද්හසන  න හරිාො   ායු  කුතක්ද්? 

                     (ලකුණු10) 

v. ඉහ ඔව සාහන් ක   ායු ට අත   හරිාො   ායු ුරනක් සාහන් ක  එත එක් එක්  ායු  

තරිස යට නිද්හසන  න කකා ය වැගින් ලියන්න.                                              (ලකුණු 30)

     

vi.  යුමෙෝලමේ හරිාො   ායූන්ම  ප්රතිශ්ය  ැඩි ීමත නිසා සිදුවිය හැකි තාරිසරික විතර්යාසයක් 

සාහන් ක න්න.                   (ලකුණු5) 

vii. තරිස  දූෂණය අ ත කිරීත සාහා 3R සාංක්සතය හඳුන් ා දී ඇ. එහි අඩාංගු ප්රධ්ාන කුණු  ුරන 

මතොන ාද්?                                                                                                        (ලකුණු15) 

C ෙක ටස - රානා 
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   08)  

A) වල ශ්ක්ති අර්බුද්යට විසඳුතක් මලස ජජ  ඩීස්ස හඳුන් ා දී ඇ. තහ ද්ක් ා ඇ් ම්  ජජ  ඩීස්ස 

නිෂනතාද්නය ිටිතවා ෙැමම් සටහනකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.     ඉහ සටහනට අනු  A හා C  නම් ක න්න.                 (ලකුණු 10) 

ii. 

a. B යනු සතජාී.ය උ් මප්රේ කයකි. එය කුතක්ද්?     (ලකුණු 5) 

b. B මහේුරම න් මතත කර්තාන්මේ දී ඇතිවිය හැකි අනිසි ප්රතිඵලය කුතක්ද්?              (ලකුණු 5) 

iii.    මතහි කාර්යක්ෂතා   ැඩි කිරීතට B ම නු ට මයදිය හැකි ම න්  උ් මප්රේ කයක් නම් ක න්න. 

                                                                                                                        (ලකුණු 5) 

iv.   මතහිදී C  නිතද්ම න මලස මයොද්ා ෙ හැකි ම න්  කර්තාන්යක් නම් ක න්න.               (ලකුණු 5) 

v.  මතහිදී නිතද් න ජජ  ඩීස්ස 100% පුනර්ජනනීය ජජ  ඩීස්ස මලස සැලකිය මනොහැකි ය.  

  ඊට මහේුර  කුතක්ද්?        (ලකුණු 5)                                                                                                                              

vi.    D ම නු ට කමද්ශ්යක් ඉදිරිත්  ක න්න.                 (ලකුණු 5) 

vii.  ජජ  ඩීස්ස ද්හනමයන්  ායුමෙෝලයට CO2  එක් මේ. මතමසේ  ායුමෙෝලයට එත  ායු  එක්  න     

ම න්  ක්රත මද්කක් සාහන් ක න්න.                     (ලකුණු 10) 

viii.    ායුමෙෝමය CO2 සාංයුතිය ම නසන කිරීතට ජජ  ඩීස්ස ද්හනමයන් ිටට  න  CO2  ප්රවල ද්ායක්  යක්       

මනොද්ක් යි. මතයට මහේුර  මකටිමයන් තැහැදිලි ක න්න.                          (ලකුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ායුමෙෝමය  CO2 ශ්ාක 

ශ්ාක ම්ස 

A B-උ් මප්රේ ක 

ජජ  ඩීස්ස 

D-මතමරෝලියම්  අුරුඵලය 

C- ප්රධ්ාන 

අුරුඵලය  
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

B) ද්න්ාම්සත නිෂනතාද්නමේ එහි ගුණා් තක ව   ැඩි කිරීත සාහා ක ාබු නැටි ම්ස වාවි ක නු ලවයි. 

මතහි දී වාවි ක න ඇටුමතක් තහ ද්ැක්මේ. 

  

 

 

 

 

 

i.   මතහි B හා D නම් ක න්න.                   (ලකුණු 10) 

ii.  මතත ඇටුමමතහි මද්ෝෂයක් ඇ. එය නි ැ දි  ක න කකා ය මහේුර සහි   ලියා ද්ක් න්න.  

                      (ලකුණු 10)  

iii.   ඉහ  නිසනසා ණ ක්රතය හඳුන් න නත කුතක්ද්?                   (ලකුණු 5)

       

iv.   මතත ම්ස ල අඩාංගු ප්රධ්ාන  සායනික සාංමයෝෙය කුතක්ද්?                (ලකුණු 10)

      

v.  මතහිදී ලැමවන්මන් අසාංශුද්ධ් ඵලයකි. මතය සාංශුද්ධ් ක  ෙැනීත සාහා වාවි ක න ක්රත මද්කක් 

ලියන්න.                        (ලකුණු 10)

            

vi.   ප්රාථමිමික තරි ෘ් ජ හා ද්ීමී.යික තරි ෘ් ජ  අ  ම නසනකම් මද්ක වැගින් සාහන් ක න්න. 

                      (ලකුණු 20) 

vii. 

a. න  නිතැයුතක් සාහා නිතැයුම්කුට  ජය විසින් ලවා මද්න අයිතිය හඟ න වලත්රය කුතක්ද්? 

          (ලකුණු 5) 

b. එ ැනි වලත්රයක් ලවා ෙැනීතට නම් න  නිතැයුමතහි සපු ාලිය යුුර අ ශ්යා ුරනක් සාහන් 

ක න්න.                    (ලකුණු 15) 

c. එ ැනි වලත්රයක් තගින් ලැමවන ප්රතිලාවයන් මද්කක් සාහන් ක න්න.   

          (ලකුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ජලය ම ට 

C-ජලය ඉ ට 

B D 
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9. තහ ද්ැක්ම න්මන් A හා B   ජල න  2ක් එකට සම්වන්ධ් ක  ඇති අ සනථමිා කි.  

 

 

 

 

 

   V1 ,V2 -  ප්රමේෙ 

 P1,P2   - පීඩන 

 A1,A2  - හ සනකඩ  ර්ෙඵලය 

 

A.  

i.   මතහි A1> A2 නම්, V1හා V2 අ ්   P1 හා P2 අ ්  ම න ම නත අසතානා ලකුණු මයොද්න්න.   

                             (ලකුණු 15) 

ii.  ජල ප්ර ාහමේ ශීඝ්රා ය සාහා  ත සන්ති ප්ර ාහ සකරක ණය ඉහ සාංමක් ඇසුරින් ලියන්න. 

                 (ලකුණු 10) 

iii.   මතහි A න මයන් ් ත යට 2m3 ක තරිතා ක් යැවිය යුුර  ඇ. M  හිදී හ සනකඩ  ර්ෙඵලය 

  2m2  නම් එහිදී ප්ර ාහමේ මේෙය ෙණනය ක න්න.                        (ලකුණු20) 

iv.   මතහි L හිදී ප්ර ාහමේ මේෙය 2m s-1ක් ීමතට B න මේ තිබිය යුුර හ සනකඩ  ර්ෙඵලය ෙණනය 

ක න්න.                           (ලකුණු 10) 

 

B. ඉහ න ය තානීය ජලය ප්ර ාහනය කිරීත සාහා වාවි ක යි. මතත න ය  කර්තාන් ශ්ාලා ක් 

අසලින් ෙතන් ක න විට  L  සිට N ද්ක් ා තතණක් මතොම ො  යට ත ී.. කර්තාන් ශ්ාලාමේ යම් 

අතර ය කාන්දු ක් මහේුරම න් M සිට N ද්ක් ා  ත මකොටස අතජලමයන්  ැසී යයි. 

 

i. R සහ S යනු 2mm තතණ ප්රතාණමේ ඉා කුඩා සිදුු  මද්කකි. යම් මතොමහොකදී R සහ  S සනථමිාන යම් 

මහේුර ක් නිසා සිදුු ුම  මහෝ  එහිදී ජල ප්ර ාහ ෙතන් ක න දිශ්ා ලියා ද්ක් න්න. ඔවම  ිටිතුර ට 

මහේුර සාහන් ක න්න.                 (ලකුණු 10) 

 

ii. ඉහ න මේ හ සනකඩ  ර්ෙඵලය ම නසන  න මසේ මයදීත තගින් ඉ ට විදින ජලමේ මේෙය  ැඩි ක  

ෙ හැකි ය. ඊට අත   අතජලය  ුර   ත න ය  ර්ෙඵලය   ැඩි ක  සෑදීත මහේුරම න් සැලමසන 

 ාසියක් ලියන්න.                             (ලකුණු 10) 

 

 

 

 

A1 

A1 

V1 V1 

P1 P2 

R 

S 

M N 
L 

A B 

D ෙක ටස - රානා 
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C. මෙොඩබිත හ හා  ැටීන  ඇති න ය 4m ක් ඉහල ඇති ටැාංකියක් ම  මයොමු ක  ඇ. ිටරිසිදු තානීය ජලය 

ෙතන් ක න අ සනථමිා ක 

i.   ටැාංකියට  ැමටන ජලමේ ශීඝ්රා  ලියන්න.                 (ලකුණු 10) 

ii.  ටැාංකියට  ැමටන ජලමේ මේෙය ලියන්න.                 (ලකුණු 10) 

iii.   ටැාංකිය ුරල තැයකදී එකුර  න ජල තරිතා  මකොතතණද්?               (ලකුණු 10) 

iv.   තැයකදී එකුර  න ඝන්  ය 1000 kg  m-3  ත ජලමේ සනකන්ධ්ය ෙණනය  ක න්න.           (ලකුණු 25) 

 

D. ජලය මටර් 1ක් සාහා ුිටය්ස 3 ක්  ැය මේ නම් දින 30 ක තාසයක දී   ැය  න මුළු මුද්ල මසොයන්න.

          (ලකුණු 20) 

10)  

මෙොඩනැගිලි ල මතන් ත විමශ්ේෂ ශ්ක්තියක් අ ශ්ය  න සනථමිාන සාහා මකොන්්රී්   කණු මයදීත ඉා 

වු ල  සිදු න මද්යකි . නි සක සතව   හලයක් ද් ා සිටීන ත සාහා 6m ක් උස  ත A,B,C,D, E හා F  න 

මකොන්්රී්  කණු 6 ක් සිු ා ඇ. එහි  හලය සවි කිරීතට මත  ඉහිතන් වැලූ විට මතමනන අයුු 

රූතමේ  ද්ැක්මේ. 

 

 

 

 

A.  හලමේ මුළු සනකන්ධ්ය 3x 105 kg නම්,  

i. එක් කණු ක් ත වලය ෙණනය ක න්න.             (ලකුණු 05) 

ii. එක් කණු ක හ සනකඩ  ර්ෙඵලය 4m2නම් එක් කණු ක් ත ප්රයාවලය ෙණනය ක න්න.    

                  (ලකුණු 20) 

B. මතත  හලය මතත මකොන්්රී්  කණු ත ැබු විට 3 mm කින් එහි උස අඩු  න ව  ඉාංජිමන්ු තහා 

ත සයි.  හලය ඉ ්  ක  මහෝ  එත කණු මු්ස ් ්  යට තැමිමණන ව  ද් ඔු  ත සයි.  

i. ඉහ ප්රකාශ්ය අනු  කණු ත  හලය ැබීත අනුරුද්ායක ් ්  යක් උද්ෙමේ ද්?  ඔමේ ිටිතුර ට 

මහේුර  ඉදිරිත්  ක න්න.                (ලකුණු 10) 

ii. කණු ක වික්රියා  ෙණනය ක න්න.                 (ලකුණු 20) 

iii. වල නියය ෙණනය ක න්න.                (ලකුණු 10) 

iv. ප්රයසනථමි සීතා  හා සතානුතාතික සීතා  ලකුණු ක මින් ප්රයාවල වික්රියා ප්රසනථමිා ය  අිනන්න.  

                                            (ලකුණු 25) 

v. දී ඇති ද්්  හා ඔමේ ෙණනය කිරීම් උතමේගී ක  ෙනිමින් මකොන්්රී්  කණුමේ යාංතාතාංකය ෙණනය 

ක න්න.                                (ලකුණු 20) 

C. මතත  හලමේ මසවිලි හඩු ම නු ට උළු කැට මයදීතට අද්හසන ක යි. මතත එක් කණු ක් ත මයදිය 

හැකි උතරිත වා ය 600kNනම් ද් මසවිලි හඩු ල මුළු ව  10x105 N ක් ද් උළු කැට ල මුළු ව  

40X105 N ක් ද් නම්, 

i. එක් කණු ක් ත වලය ෙණනය ක න්න.               (ලකුණු 30) 

ii. උළු කැට සහි  හලය සම්පූර්ණමයන්ත ඉ ්  ක  මහෝ  කණු මුලු උසට (6m)නැ  

තැමිමණන්මන්ද්? මහේුර  ලියන්න.                (ලකුණු 10) 
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