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05. (A)   රූපන පේමද්ැක්ප අ OX යනුමසතලාමබිතකමපිහිටිමසිරසනමප ොඩඅැගිල්ලකම

එක්ම ද්ාරයකි.ම ප ොඩඅැගිල්ලම පිහිටිම තිරසනම ලපේA හාම B සනථාඅ ලම

මිනිසුන්මපද්පද්පඅකුමසිටී.ම මAOB පකෝණයම900මක්මපේ.මOB දුරම90 m ක්ම

 අමඅරමB හිමසිටිඅමමිනිසාටමප ොඩඅැගිල්පල්මමුදුඅම 300කමආපරෝහණම

පකෝණයකින්මපපන පන්.ම(√3ම=ම1.7මපලසම න්අ.) 

 i.මමප ොඩඅැගිල්පල්මඋසම(OX)ම ණඅයමකරන්අ.ම (ලකුණුම25) 

 ii. A හිම සිටිඅම මිනිසාටම ප ොඩඅැගිල්පල්ම මුදුඅම 450කම ආපරෝහණම

පකෝණයකින්මපපන පන්මඅම්මAO දි ම ණඅයමකරන්අ.  

                  (ලකුණුම10) 

iii.√1189=34මපලසමප අමA හාමBමපද්පද්අාමඅරමදුරම ණඅයම 

මමමමමමමමකරන්අ.     (ලකුණුම25) 

 

 

 (B) i. ඕඅෑතමත්රිපකෝණයක්මසාහාමසම්තමඅාංකඅමවාවිපයන්මත්රිපකෝණයකම ගඵ යලයමS = ½ ab sin C  

  බ මපපන න් න්අ.                                                  (ලකුණුම15) 

   

  ii. ආවරණමසුරැකුම්මපපන ට්ටියක්මසැකසීපම්මදීමඑක්මමුහුණක්මරූපන පේම 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමද්ැක්ප අමආකාරපේම ෘත්යකින්මකපන ාම න්අාමලදී.මෂඩාස්රපේමපන ාද්යකම 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමදි ම6මcm පේ.ම(√3ම=ම1.7මපලසම න්අ.) 

  (a) එතම ෘත්පේමඅරයමපසොයන්අ. (ලකුණුම15) 

  (b) එහිමද්ැක්ප අමත්රිපකෝණයකම ගඵ යලයමඉහමසූ්රයම 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමවාවිපයන්ම ණඅයමකරන්අ.ම (ලකුණුම20) 

  (c) එතගින්මෂඩාස්රපේම ගඵ යලයම ණඅයමකරන්අ.(ලකුණුම15) 

 

[ පද් ැනිමපිටු මබලන්අ 
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වැදගත්:  
*මමB, C සහDයඅමමපකොටසන ලින්මඑක්මපකොටසකින්මඑක්මප්රශනඅයමබැගින්මපෝරාප අමප්රශ්නන තරර ට පිළිතුරුම
සපන යන්අ. 

(එක්මඑක්මප්රශනඅයමසද්හාමනියමිමලකුණුමප්රතාණයම150කි.) 
 

අධ්මයාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම.ම 

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

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

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම 

Ministry of Education  
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම 

Ministry of Education  

අධ්මයාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා ම.ම 

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

Ministry of Education – Science branch  Ministry of Education – Science branch  
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(d) එතමෂඩස්රයටමසගඵ සතම ත්මෂඩස්රයක්මවාවිාමකරම4 cm  

ඝණකතමඇතිමආවරණමසුරැකුම්මපපන ට්ටියක්මනිගඵතාණයමකරයි.මඑහිම

පිටමපන ෘෂනඨයමආ රණයම අමපන රිදිම ගඵණමපරදිමඇලවියමයුතුමය.මඒම

සාහාමඅ ශයමපරදි ලම ගඵ යලයම ණඅයමකරන්අ.  

       (ලකුණුම25) 

 

06.ම(A)ම යාපන ෘතියක්මසාහාමසිසුන්මද්හපද්පඅක්මලබා ත්මලකුණුමපන හමද්ැක්පේ.ම යාපන ෘතියටමලබාමපද්අමඋපන රිතමලකුණුම 

මමමමමමමමමමමම15මකි. 

11,ම08,ම14,ම10,ම08,ම10,ම13,ම10,ම13,ම09 

  ළමුන්පේමලකුණු ල 

   i.තායම       මමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම10) 

   ii.තධ්යසනථයම       (ලකුණුම15) 

   iii.තධ්යඅයයමපසොයන්අ.      (ලකුණුම20) 

 

(B)මසිසුන්මපන ැළමවිපශේෂයක්මසිටු ාමසතිම4මකටමපන සුමලබාම ත්මපන ැළ ලමඋසමපිළිබාමද්ත්මපන හමද්ැක්පේ.ම 

 

උසම(cm) 3 – 5 6 - 8 9 - 10 12 - 14 15 - 17 18 - 20 

පන ැළම ණඅ(f) 4 10 16 12 6 2 

 

 i. පන න්තිමප්රාන්ර ලමතායිම්මද්ක් මින්මසමුච්චිමසාංවයාම යාප්තති  ගු මසකසනමකරන්අ.ම (ලකුණුම20) 

 ii. එක්මඑක්මසමුච්චිමසාංවයාපේමප්රතිශමඅ යන්මම ණඅයමකරමඑතම ගුපේමතමද්ක් න්අ.(ලකුණු15) 

 iii. එතමද්ත්මඇසුරින්මප්රතිශමසමුච්චිමසාංවයාම ක්රයමඅිනන්අ.ම   (ලකුණුම40) 

 iv. එතම ගු මඇසුරින්, 

  (a)මඋසම14.5 cm කටම ඩාම ැඩිමපන ැළම ණඅමමුළුමපන ැළම ණපන්මප්රතිශයක්මපලසමද්ක් න්අ. 

          (ලකුණුම15) 

(b) සිටු ාමඇතිමපන ැළමඅරින්මඋසම ැඩිමපන ැළම65%මක්මගුණාත්තකමපන ැළමපලසමසැලපක්.මපෝරාම ැනීත 

සාහාමපන ැළයකමතිබියමයුතුමඅවමමඋසමපකොපන තණමද්?  

(ලකුණුම15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ තුන් ැනිමපිටු මබලන්අ 

-ම2ම- 
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07. (A)මඅතීපේමපන ටන්මපේශීයමව ද්යමවිද්යා මසාහාමශාකතයමද්ර යමවාවියටමමිනිසාමුරරුදුමවීමසිටී.ම 

iමම“සන වා මනිෂනපන ාද්අ”මහඳුන් න්අ.ම  මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(05මලකුණු) 

 

ii.මසන වා මනිෂනපන ාද්අ ලමඅඩාංගුමසාංඝටකමූලලද්ර යමතුඅක්මඅම්මකරන්අ.මම )ලකුණුම15(  

 

iii.මසන වා මනිෂනපන ාද්අමප්රධ්ාඅමපකොටසනමපද්කකටම ගඵීකකරණයමකළමහැකිමය.මඑතමපකොටසනමපද්කමඅම්ම

කරන්අමමම         )ලකුණුම10(  

 

iv.ඉහමiii ම.හිමසාහන්මකළම ගඵ මපද්කටමඋද්ාහරණමපද්කමබැගින්මලියන්අම.  )ලකුණුම20(  

 

v.එපඅෝල් ලමකාගඵමිකමවාවිමපද්කක්මඅම්මකරන්අම.   )ලකුණුම10(  

 

vi.එපඅෝල්මසාංසනපල්ෂණයමකළ හැකිමප්රධ්ාඅමක්රතමපද්කක් පන  තී.මඑතමක්රතමපද්කමඅම්මකරමඒ ාපේම

ප්රධ්ාඅමපිය රමලියන්අ.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම   )ලකුණුම20(  

 

vii.සන වා මනිශනපන ාද්අ ලටමඅයත්මසතහරමසාංපයෝ මයම්මජීවිපයකුටමආපේනිකමකාගඵයක්මඉටුමකරයිම. 

පන හමසාංපයෝ මලබාමපද්අමප්රව මහඳුන් ාමඒ ායින්මඇතිමප්රධ්ාඅමප්රපයෝනඅයමබැගින්මලියන්අ. 

)ලකුණුම20(  

(a)මඑපිකැටචින්ම- 

(b)ම ැසිසීන්ම- 

(c)මඩිසනපකොඩගඵපතොලයිඩ්ම- 

(d)මසිඅතැල්ඩිහයිඩ්ම- 

 

(B)ම මප ොඩඅැගිලි,මද්ැ මවාණ්ඩ,මපලෝහමවාණ්ඩමආදිපයහිමආරක්ෂා ටමහාමඅලාංකාරයමසාහාමවිවිධ්මතීන්ම ගඵ මම

ආපල්පන මකිරීතමසිදුමපකපගඵ. 

i.මතීන්මද්රා ණයකමඅඩාංගුමසාංර කමහරමඅම්මකරන්අ.   (ලකුණුම20) 

ii.මඉහමi.මහිමහඳුඅා ත්මසාංර කමපද්කකමකාගඵයයමපකටිපයන්මද්ක් න්අ. (ලකුණුම10) 

iii.මසතහරමඅ සනථා ලදීමතීන්මආපල්පන මකිරිපතන්මපන සුමවියලිමද්ැඩිමසනථරයක්මනිගඵතාණයමපේ.මපතතම

කරුණටමපහේතු අමසාධ්කමපද්කමලියන්අ.     (ලකුණුම10) 

iv.ඉතල්ෂන්ම තීන්ම වාවියටම  ඩාම එඅතල්ම තීන්ම වාවියම තගින්ම  ායුම දූෂණයම  ැඩිම පේ.ම එතමම

තීන්ම ගඵ මඅරමප අසනකතමද්ක් ාම ායුමදුෂණයමසිදුමවීතටමපහේතු මපන ැහැදිලිමකරන්අ. )ලකුණුම10(  

 

 

 

 

 

 

C ක ොටස - රචනා 

-ම3ම- 



 

 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  
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08. 

 

 

 

 

 

(A)මකාගඵමිකමවිප්තල යමආරම්වයටමපන සුමඇතිමවූමඅධිපේීකමාක්ෂණිකමදියුණු ,මපන ාරිසරිකමත් මප අසනමවීතටම

පහේතුමවිය. 

i.කාගඵමීකරණයටම පපන රම සිදුම වූම මිනිසනම ත්රියාකාරකම්ම පන රිසරම  ක්ර ලම සතතුලිා යටම බලපන ෑතක්ම

එල්ලමපඅොවීතටමපහේතූ මකුතක්ද්ම?      (ලකුණුම15) 

ii.මකෘෂිකාගඵමිකමක්රියාකාරකම්මහැරමකාගඵමිකරණයමසතපමපන ාරිසරිකමත් මප අසනම වීතටමපහේතුමවූම

ප අත්මක්රියාකාරකම්මතුඅක්මසාහන්මකරන්අ.    (ලකුණුම15) 

iii.ම කෘෂිකාගඵමිකමක්රියාකාරකම්මතන්න්මනලම ප ෝලයට,ම ලාලාම ප ෝලයට,ම  ායුප ෝලයටමහාමවන ම

ප ෝලයටමබලපන ෑම්මඑල්ලමවීමඇතිමආකාරයමප අමප අතමසද්හන්මකරන්අ. (ලකුණුම20)ම 

 

(B) i.මපන ාාංශුමදූෂකමකාරකමපන හක්මඅම්මකරන්අ.ම     (ලකුණුම15) 

  ii.මඉහමඔබමසාහන්මකරඅමලද්මපන ාාංශුමදූෂකමකාරකමපන රිසරයටමඑක් අමආකාරයමබැගින්මලියන්අ. 

(ලකුණුම15) 

  iii.මපන ාාංශුමදූෂණයමඅ තමකරම ැනීතටමකළමහැකිමක්රියාමතාගඵ මපද්කක්මසාහන්මකරන්අ.(ලකුණුම20) 

(C)ම මරබගඵමකිරිමකැටි ැසීතමසාහාමපතන්මතමරබගඵමකිරිමකැටිමපඅො ැසීමකල්මබාම ැනීතටමද්මවිවිධ්මරසායනිකම

ද්ර යමඑක්මකරයි.මරබගඵමකිරිමආශ්රිමනිෂනපන ාද්අ ලමදීමපතතමරසායනිකමද්ර යමනලයටමමි්රමවීතමපන රිසරමදූෂණයටම

පහේතුමපේ.ම 

i.මඉහමඅ සනථා ලමදීමඑක්මකරඅමරසායනිකමද්ර යමපිළිප ළින්මලියාමද්ක් න්අ.ම (ලකුණුම10) 

ii.මරබගඵ ලමපන  තිඅමප්රධ්ාඅමගුණයක්ම අමප්රයසනථා යමහඳුන් න්අ.ම  (ලකුණුම05) 

iii.මනලයමපිරියම්මකිරීපම්මක්රියා ලිපේමප්රධ්ාඅමපිය රමතුපඅහිමූලලිකමකාගඵයයමබැගින්මලියන්අ. 

(ලකුණුම10) 

 

 

 

 

iv.මඝඅමඅපන ද්ර යමරැසනමකිරීපම්මදී,මඒ ාම ගඵ මකරමරැසනමකිරීතමඅය ශයමපේ.මදිරායඅමඅපන ද්ර යමඉන්මඑක්ම

 ගඵ යක්ම අමඅරම ත්මආකාරමපද්කක්මලියාමද්ක් න්අ.   (ලකුණුම10) 

v.මදිරායඅමඅපන ද්ර යමතන්න්මසාහාමජී ම ායුමනිෂනපන ාද්අයමකලමහැකිමය.මම 

(a)මඑතමජී ම ායූමනිෂනපන ාද්අමක්රියා ලිපේමප්රධ්ාඅමපිය රමලියාමද්ක් න්අ. (ලකුණුම05) 

(b)මඉහම(a)මහිමක්රියා ලියමඅ සාඅපේමඉතිරිම අමඝඅමඅ පශේෂපේමප්රපයෝනඅයක්මලියන්අ. 

(ලකුණුම05) 

[මපන සන ැනිමපිටු මබලන්අ 

-ම4ම-  



 

 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  
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110 ms-1 

100 ms-1 

 

 

09.මමමමබ‘නුලීමූලලධ්ගඵතයමපයපද්අමඅ සනථා ක්මපලසමගු න්මයාඅයකම ලියමසැලකියමහැකිමය. 

 

 

 

 

(i)මමමමරලමප්ර ාහමසාහාමබ‘නූලීමප්රපම්යයමපයොද්අමසම්තමත් මහරක්මසාහන්මකරන්අ. (ලකුණුම20) 

(ii)ම තිරසනම  ලියක්ම සාහාම රලම  තිම විද්යා ම සම්බන්ධ්පයන්ම  අම බ‘නුලීම ප්රපම්යපේම  ණිතයම

සම්බන්ධ්ා යමප්රකාශමකරමඑහිමපයොද්ාමඇතිමපන ද්මහඳුන් න්අ.      

          (ලකුණුම10) 

(iii) ගු න්මයාඅයක්මගු පන්මතිරසනම මපියාසරමකරඅමආකාරයමපන හමරූපන මසටහඅමතගින්මද්ැක්මපේ.මඑපලසම

තිරසනම ම තන්මකිරීපම්මදීමසිරසනමදිශා මඔසනපසේම අමබලමසතතුලිමපේ. 

(a) බලමපද්කක්මඔසනපසේම සනතු ක්මසතතුලිමවීතමසාහාම අ ශයාමතුඅක්මෘප්තමවියමයුතුමය.මඒ ාම

පතොඅ ාමද්?        (ලකුණුම15) 

(b) ඉහම1මරූපන පේමපිළිතුරුමපන ප්රේමසටහන්මකරමසිරසනම මසතතුලිමවීතටමඅද්ාලමබලමලකුණුමකරම

ද්ක් න්අ.        (ලකුණුම25) 

 (iv)මගු න්මයාඅපේමසනකන්ධ්යමm ද්,ම ායමතගින්මඇතිමකරනුමලබඅමඑසවුම්මබලයමFමද්මඅම්,මගු න්මයාඅයක්, 

  (a) ගු න් මකිරීත, 

  (b) ගු නින්මපන හළටමපන ැමිණීත,මමමසාහාමතිබියමයුතුමඅ ශයා යමසාහන්මකරන්අ. (ලකුණුම10) 

(v) සනකන්ධ්යම1000 kg  අමසැහැල්ලුමගු න්යාඅයක්මගු පන්මනියමතිරසනම ම තන්මකිරීතක්මසාහාමඅ ශයයම

එසවුම්මබලයමපකොපන තණමද්?       (ලකුණුම15) 

(vi) ගු න්මයාඅපේමටු ලමඉහළින්මසහමපන හළින්ම තන්මකරඅම ායුමප්ර ාහ ලමප්රපේ මපිළිප ලින්ම 

110මmමs-1සහම100මmමs-1පේ.ම ායුමප්ර ාහපේමඝඅත් යම1 kgමm-3මඅම්,මටුමපද්පන සමපීඩඅමඅන්රයම ණඅයම

කරන්අ.         (ලකුණුම30) 

  

 

 

 

(vii) එතමපීඩඅමඅන්රයමපහේතුප න්මතිරසන ම තන්මකිරීතටමටු ලටමතිබියමයුතුමසයලම ගඵ යලයමආසන්අම

පූගඵණමසාංවයා ටම ණඅයමකරන්අ.      මමමමමමමමමමමමමමම(ලකුණුම25) 

 

 

 

 

 

 

D ක ොටස - රචනා 

[මහය ැනිමපිටු මබලන්අ 

-ම5ම- 



 

 
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා  

AL/2016/67-S-II පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම-ම04 

10.ම(A)මවිදුලිමපන රිපන ථයකමප්රතිපරෝධ්යමහැකිාක්මඅු මකරම ැනීපතන්මසිදුම අමශක්තිමහානියමඅ තමකරම මහැකිමය. 

i.මසන්අායකයකමඅග්රමඅරමවිව මඅන්රයම(V)මහාමඑයමතුලින්ම ලඅමධ්ාරා ම(I)මඅරමසම්බන්ධ්ා මසුුරරුදුම

අාංකඅපයන්මලියාමද්ක් න්අ.ම       (ලකුණුම05) 

ii.මවිදුලිමපතෝටගඵමරථයකම(electric car)මබැටරිපයහිමඅග්රමඅරමවිව මඅන්රයම150මV කි.මරථයමධ්ා අයම අම

විටමඑයමතුලින්ම ලඅමධ්ාරා ම2මA පේමඅම්,මඑවිටමරථපේමසයලමවිද්ුත්මප්රතිපරෝධ්යම ණඅයමකරන්අ. 

(ලකුණුම10) 

iii.මපතතමපතෝටගඵමරථයමත්පන රම1මක්රියාත්තකම අමවිටමදිමාපන යමපලසමසිදු අමශක්තිමහානියම ණඅයමකරන්අ.මමමම

(පතෝටරයමක්රියාත්තකමවීපම්මදීමඝගඵෂණමබලමනිසාමශක්තිමහානියක්මපඅොපේමයැයිමඋපන කල්පන අයමකරන්අ.) 

(ලකුණුම10) 

iv.මවිදුලිමකාරපේමබැටරියම1000මW ක්ෂතා යකින්මයුක්මපේමඅම්මපතෝටගඵමරථපයහිමප්රතිද්ාඅමක්ෂතා යම

පසොයන්අ.         (ලකුණුම15) 

v.මමපතෝටගඵමරථපේමකාගඵයක්ෂතා මපසොයන්අ.ම(ඝගඵෂණමබලමනිසාමසිදුම අමහානියමපඅොසලකාමහරින්අ.) 

          (ලකුණුම10) 

vi.ම 1000මWම විදුලිමසැපන යුතක්මතගින්මපතහිමබැටරියමපන ැයම 5මකමකාලයක්මආපරෝපන ණයමකලමවිටම බඩාම අම

ශක්තියම පසොයන්අ.ම (බැටරිපේම අවයන්රම ප්රතිපරෝධ්යම =ම 0ම පලසම හාම ආපරෝපන ණයම  අම ධ්ාරා ම නිය ම

පන  තිඅමබ මඋපන කල්පන අයමකරන්අ.)ම        

          (ලකුණුම15) 

vii.මමමඑතගින්මපතෝටගඵමරථයම තන්මකිරීතමසාහාම ැයම අමශක්තියමපසොයන්අ.  (ලකුණුම10) 

viii.මපතෝටගඵම මරථයමසතලාමබිතකමඒකාකාරමප්රපේ යකින්ම තන්මකරඅමවිටමඑන්ිමතමතගින්ම90මNමබලයක්ම

පයපේමඅම්මඑකම රක්මබැටරියමආපරෝපන ණයමකළමවිටම තන්මකළමහැකිමඋපන රිතමදුරමපසොයන්අ.ම(ලකුණුම20) 

(B)මආසනරිකමතෘදුමයකඩමතාධ්යයක්ම ටාමඔඅමලද්මප්රාථමිකමහාමේවීතීක කමද්පර ලින්මපන රිණාතකයක්මසතන්විමමමම 

මමමමමපේ. 

i.මමඅ කරමපන රිණාතකමහාමඅධිකරමපන රිණාතකමයනුමකුතක්ද්ැයිමහඳුන් න්අ.  (ලකුණුම10) 

ii.මඅ කරමපන රිණාතකමහාමඅධිකරමපන රිණාතකමපයොද්ාම න්අාමඅ සනථා මබැගින්මලියන්අ. (ලකුණුම10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.ම ඩයිඅපතෝ කම ද්ලමරූපන මසටහඅක්ම ද්ැක්ම පේ.ම පතහිමABCD ුරු පේම පප්රේරිම ධ්ාරපේම දිශා ම ඉාංරීසිම අක්ෂරම

තගින්මද්ක් න්අ.ම         (ලකුණුම15) 

iv.මඩයිඅපතෝ මතමක්රියාමකරඅමබලයුේතපේමවිශාලත් යම0.05මNමඅම්මF බලපේමවිශාලත් යමපසොයන්අ. 

          (ලකුණුම20) 

******** 

-ම6ම- 


