
විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 
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විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

A පයොටස - වුහෙත රාන 

(1) වවය ප්රධ්න අාංෙ ඇතුත්  යර ඇි  රෙ සටහනක් ෙහත ද්ක්පේ. 

 

 

 

 

 

 A) I. වවය රළ ෙනව තගින් ඉටු පයපරන යර්   කුතක්ද්? 

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

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

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

II. වවය ඉහළ ඉසත් ප්  වවට ෙතඑන තඩ, වලි පහෝ ප ොරළු කත වළක්වීතට ප ොද් ඇ් ප්   

කුතක්ද්? (01) 

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

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

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

III. වවය සුපෙෝෂණ  ජතජ ජීවීන්ට හනියර  . සුපෙෝෂණ   නුපවන් අද්හස යරන්පන් කුතක්ද්?  (02) 

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

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

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

අධ්යෙන අතතයාංශ  

අ.පෙො.ස. (ස/ පෙළ) - පෙරහුරු ප්රශන ේර  

 

විද්යව - II (32 - II)                                               යත  - ෙ  3 යි 

සතකි  යුතුයි. 

 * ප්රශන ේර  A හ B වශප න් පයොටස පද්යකින් යුක්ත . A පයොටපසේ ප්රශන ේර  තුළ සෙ  ඇි  ඉඩ ප්රතණ     

තුළ ලි  B පයොටස සඳහ ව පිළිතුරු ේර ට අුණණන්න. 



විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

( 1 ) B පයොටස. 

 එක්තර නෙරිය ප්රපශශ ය ෙරිසර ට අේරවය එයතුවීපම් ීඝ්රතව ුරපරෝයතන  යරන තද් ප්රසාර ක් ෙහත 

ද්ක්පේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 i   ෙරිසර ට එයතු වීත ීඝ්ර වි  වීතක් පෙන්නුම් යරන්පන් කිනම් අේරවය ද්?  
 

 ii  ඉහත අේරවය වලින් ෙරිසර ට අවත  තේතක් ඇි  යරන අේරවය කුතක් ද්?  
 

 iii  අේරවය ුණද්හපරන සාංඛය් තය රටව අනුව 2040 වර්ෂ  වන විට ුණද්හපර්  යි අප්ක්ත ත              
ඉපතක්පරොනිය අේරවය කයය ප්රතණ  ෙණන  යරන්න.  

 

C) ෙළිප ෝධ්නශය, රෙතවනය ්රවය පතන්ත ප්රභ රස න ූමිකයව නිස විවිධ් ෙරිසරිය ෙටු  ඇි  පේ. 

 

i. ප්රභ රස න ූමිකයව තගින් ඇි වන අිතතයර  තේම් පද්යක් සඳහන් යරන්න.(02)  

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

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

ii. ඇතම් රුෙතවනය ්රවය නිස ඇි  අිතතයර  තේම් පද්යක් සඳහන් යරන්න.  

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

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

 

iii ජජව ෙළිප ෝධ් ෙතන   නු කුතක් ද්?  

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

…………………………………………………………………………………………………………………  
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ෙෘහසා අේරවය  

ඉපතක්පරොනිය අේරවය. 

රස නිය අේරවය.  



විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

 

D) ුරනර්ජනනී  ශක්ි  සම්ේ  ි රසර සාංවර්ධ්නපේදී  වද්ේ  පේ.  

I. ුරනර්ජනනී  ශක්ි  යට උද්හරණ ක් පද්න්න. 

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

II.  තශක්කි අර්බුද් ට එක් පහේතුවක් සඳහන් යරන්න.  

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

 

(2) A)  ශය ෙටය වර්ගීයරණ සටහනක් ෙහත ද්ක්පේ.  

   

 

 

 

I. x අක්ෂර ට අද්ත ෙටයපේ නත ිතසතපනිත ලි න්න. (01)  

II. X ෙටයපේ තක්ෂණ පද්යක් සඳහන් යරන්න.   (02) 

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

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

 

III.  සථිර ෙටයවත සවභව  අනුව ප දි  හකි පයොටස පද්ය කුතක්ද්?  

a) ………………………………………..   b) ………………………………………..  

 

B) ිකනිස සිරුපර් ෙටයවත විවිධ් මූත්රවය අඩාංගු පේ.  

I. ස් ් ව ෙටයවත ද්ක්නට තප න ප්රධ්න ජජව අු   4කි. ඉන් පද්යය නම් ලි න්න.  (02)                                  

a) ………………………………………..    b) ………………………………………..  

II. ස්ත නියුක්ලිප ෝටයිඩ ක් ත සාංඝටය වර්ෙ තුනකින් ස්දී ඇත. එත සාංඝටය පතොනවද්?  (02)                                  

a) …………………………………     b) ……………………………………  

c) …………………………………  

III ෙහත වගුපේ අද්ත ිතසතන් සම්පූර්ණ යරන්න.   (02)   

ශය ෙටය  

සථිර ෙටය × ................. 

පෙොලිසයරයිඩ වර්ෙ ෙවි න සාන 

 පසලියුපතෝස a) ……………………………………….. 

 ග්තයිපයෝජන් b) ……………………………...……….. 



විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

2n 

n n 

n n n n 

X ………………………… 

y ………………………… 

C) සතය නයෂිකය ජසත ය විභජන  සිදු පේ. 

I. ෙහත සටහපන් x  හ y පතස සඳහන් යර ඇි  විභජන ක්රත එ  ඉදිරිපේ ලි න්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. තරුු  ජසත පවනුවට නව ජසත ත දීත සඳහ කිනම් විභජන ක්රත  වද්ේ පේද් ?   

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

 

 



විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

6 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

ෙරතු ය ක්රතාංය  

ෙළුණවන  

අ නීයරණ  

ශක්ි   

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 
I 

E 

(3) (A) ආවර්ි ත වගුපේ පද්වන හ පතවන ආවර්තපේ අනුපිළිපවලින් පිිතික මූත්රවය කිිතෙ ය ෙළුණවන 

අ නීයරණ ශක්ි   විාතන  වන ආයර  ෙහත ප්රසතරපේ ද්ක්පේ. දී ඇි  සාංපක්ත මූත්රවයවත ස ් 

සාංපක්ත පනොපේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ෙළුණවන අ නීයරණ ශක්ි   වි ත මූත්රවය කුතක්ද්? 

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

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

II.    පතවන ආවර්තපේ පිිතට ඇි  මූත්රවය පතොනවද්? 

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

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

III.   ෙළුණවන අ නීයරණ ශක්ි    ද්ක්වීපම් කයය  කුතක්ද්? 

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

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

IV.    E හ G අතර ස්පද්න සාංප ෝෙපේ ස්ර  ලි න්න.    

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

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

VI.   B හ D අතර ස්පද්න සාංප ෝෙපේ අු වය ු විස වුහ  දී ඇි  පයොටුව තුළ ද්ක්වන්න. 
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7 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

B)  යඩ පතෝහප න් තන තහඩුවක් තත තඹ ආපේෙ කිරීත සඳහ සයස යරන තද් ඇටවුතක් රෙපේ ද්ක්පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 i. ඉහත කිනම් පතෝහ තහඩු A සහ B සඳහ ප ොද් ෙනියි ද්?  

 A -........................................   B -........................................ 

ii. ඔක්සියරණ  සිදු වන්පන් කුතන තහඩුව තතද්? .................................................................................. 

iii. ඉහත ්රවණ  ස්දීපම්දී ්රවය පතස ප ොද්ෙත හකි සාංප ෝෙ ක් නම් යරන්න. 

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

 

C) ෙහත සඳහන් සාංප ෝෙ ඇසුරින් අස ඇි  ප්රශනවතට පිළිතුරු සෙ න්න. 

ය න් පටරක්පතෝරයි, , හයිරජන් ක්පතෝරයි, , ජත  

i. පතත සාංප ෝෙ අතරින් නිර්ධ්රවී  සාංප ෝෙ ක් නම් යරන්න. 

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

ii. හයිරජන්  න්ධ්න සිතත  සාංප ෝෙ ක් නම් යරන්න. 

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

 

iii. ජත අු වක් ධ්රවීයරණ  වී ඇි  ආයර  එිත වුහ සු්ර  ප ොද් ෙනිිකන් ෙහත පයොටුව තුළ ඇඳ ද්ක්වන්න. 

 

  

C  

්රවණ  

B A 
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8 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

(4) A) විදුලි ත අවශයත සුරර ෙනීපම්දී ජි ය විදුලි ත ෙශධ්ි   තිනන් පතන්ත සර්  පයෝෂ තිනන් ද් විදුලි  ත  
සෙ යි. 

              i. ෙහත පේද්පේ ිතසතනට අද්ත උොංෙවත නම් ලි න්න. 
 

නිවසට තප න විදුලි ධ්රව ෙතන  සඳහ  a) .......................... බිඳින  ප ොද් ෙනී. ෙරිපභෝජන  යරන 
විදුලි කයය ප්රතණ  තන ෙනීතට b) .......................... භවිත පේ. 
 

ii. නිවපසේ භවිතවන විදුලි උෙයරණ මූලිය විදුලි සෙයුතට සම් න්ධ් යරන්පන් කිනම් ක්රත ට ද්? 

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

iii. විදුලි යන්දුවකින් විදුලි සර වදීතයදී ආරක්ෂව සතසීතට ප ොද් ඇි  උොංෙ  කුතක්ද්? 

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

iv) සර්  පයෝෂවත සිදුවන ශක්ි  ෙරිණතන  සඳහන් යරන්න. 

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

 

B) ධ්වනි තරාංෙ විවිධ් තධ්ය ඔසපසේ ෙතන් යරයි. ශ්දද් තරාංෙ ිකනිස යනට හුනනෙත හකි . 

i)  න්ත්රිය තරාංෙ වර්ෙ පද්ය හුනන්වන්න. 

 a) ...................................   b) ...................................  

ii. ඉහත තරාංෙ වලින් ශ්රවණ සාංපේද්න  ඇි යරන තරාංෙ වර්ෙ  කුතක්ද්? 

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

 iii. තරාංෙ ය පේෙ  C ද් සාංඛයත  f ද් තරාංෙ ආ ත  x ද් නම් තරාංෙ ආ ත  C හ f ඇසුරින් ත ෙත 
හකි ප්රයශන ක් ලි න්න. 

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

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

iv) ිකනිස යපන් ශ්රවයත සීතව පයොෙතණ ද්? 

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

 

C) ජත භජන යට ද්මූ අයිසයට ෙපේ. 

i) ජත  තත අයිස ෙවීතට පහේතුව සඳහන් යරන්න.  

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

ii. ආකිිකඩීස මූතධ්ර්ත  ෙහදිලි යරන්න.   

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

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

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

 iii. වසතුවය සයන්ධ්   න්න ෙහදිලි යරන්න. (02) 

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

................................................................................................................................................................ 
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9 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

B පයොටස - රාන 

(5) A) ිකනිස හෘද් ය ද්ළ ආයෘි  ක් ෙහත ද්ක්පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ඔක්සිජනීයෘත රුධිර  හෘද්ප න්  හර යරන්පන් කිනම් කුටීරප න් ද්? (01) 

ii. හෘද්පේ යෙට ක් X අකුරින් ද්ක්පේ. එ  කුතක් ද් ? 

iii. ුර්ඵුීඝ  ශිරව විවෘත වන්පන් කිනම් කුටීර ට ද්? (01) 

iv. ශරීරපේ ඇි  සියුම් වස විතනී එක් වී ස්පද්න ප්රධ්න වස විතනී පද්ය නම් යරන්න.  

 

B) හරිත ශය ප්රභසාංසපේෂණ  තගින් ආහර නිෙද්ව ෙනී. 

 i. ප්රභසාංසපේෂණපේ ප්රධ්න ලත  පතස ස්පද්න්පන් පතොනවද්? 

ii. ප්රභසාංසපේෂණ  පිළි ඳ ෙරීක්ෂණ ය ෙහත පි වර අනුෙතන  පයරිනි. 
 

 පෙෝච්චි ය සිටුවන තද් ෙ  48ක් අුනපර් තබ ශය ය සතන ප්රතණපේ ශය ේර පද්යක් පතෝර 
ෙනීත. 

 එක් ේර ය පයොටසක් යළු පෙොලිතීන් වලින් ද් අපනක් ේරප ිත පයොටසක් අවර්ණ පෙොලිතීන් වලින් 
ද් ආවරණ  කිරීත. 

 ඇටවුත ෙ  5ය යත ක් ිතරු එළි ට නිරවරණ ව තබීත. 

 

a) පතත ෙරීක්ෂණප න් ප්රභසාංසපේෂණ ට අවශය කිනම් සධ්ය  පිළි ඳව ෙරීක්ෂ පයපර්ද්? (01) 

b) ශය  ෙ  48ක් අුනපර් ත න තශපශ ඇයි? (02) 

 

 

 

R 

S 

P 

Q 

X 
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10 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

පප්රොිකසට රජධ්නි  

ෆන්ෙයි රජධ්නි  

්තන්පේ රජධ්නි  

P 

තනුය 

අම්ත 

හුු ෙේ 

කුඩු 

 

(C) ජීවි වර්ගීයරණ   ටප්  දී ඇි  ෙහත සටහන අධ්ය න  යරන්න. 

 ඉයුයරි  අධිරජධ්නි  

     

  

 

        

     

i.  P  පතස නම්යර ඇි  රජධ්නි  කුතක්ද්?  

ii.  ්තන්පේ රජධ්නිපේ ුරෂෙ හටෙන්න ශය ප පද්න ප්රධ්න ය්ඩඩ පද්ය සඳහන් යරන්න.  

iii. රෙන්තරණ ක් සිතත, ජීවන ාක්රපේ ජත අවධි ක් සිතත ෙෘෂවවාංීඝ ස් ් ව ය්ඩඩ  නම් යරන්න.  

iv.  ශය, ෙටය පරෝෙණ  තගින් සිදුවන වසි පද්යක් සඳහන් යරන්න.  

 

(D) බීජ ක් තුළ ඇි  යතත  ක්රි ීඝලි වී වර්ධ්න  පවිකන් බීජ ෙළ ක් බිිතවීත බීජ ප්රපරෝහණ යි. 

i.   බීජ ප්රපරෝහණ  සඳහ අතයවශය සධ්ය සඳහන් යරන්න.  

ii .  බීජ සු්තතව  නුපවන් අද්හස යරන්පන් කුතක් ද්?  

 

(6) A) රස නිය ප්රි ක්රි වය ීඝ්රතව  පයපරිත  තෙන සධ්ය පිළි ඳව අධ්ය න  කිරීත සඳහ ශිෂයප ක්   

ෙහත සඳහන් ඇටවුම් සද්පෙන ි බුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙරීක්ෂ නළ තුනට ත හුු ෙේවත සතන සයන්ධ් හ එය ත අම්තපේ සතන ෙරිත එයතු යරන තදි. A හ B 

ෙරීක්ෂ නළ තුළ සිදුවන ප්රි ක්රි  සහ B හ C නළ තුළ සිදුවන ප්රි ක්රි  උෙප ෝගී යර ෙන්න. 

i)  පතත ප්රි ක්රි  තගින් ප්රි ක්රි  ීඝ්රතව පයපරිත  තෙන කිනම් සධ්ය හුනනෙත හකි ද්? 

ii)  වි ත ීඝ්රතවකින් ප්රි ක්රි ව සිදුවන්පන් කිනම් ෙරීක්ෂණ නළ  තුළ ද්? 

iii)  ප්රි ක්රි  ීඝ්රතව පයපරිත  තෙන එපහ්  ඉහත ක්රි යරයත තගින් පෙන්ව දි  පනොහකි පවන්  

සධ්ය පද්යක් සඳහන් යරන්න. 

 

තනුය 

අම්ත 

හුු ෙේ 

යට 

A B C 
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11 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

B) තග්නීසි ම් පතෝහ ය ේතක් වතපේ ද්හන  කිරීපතන් තප න ලත  ජත  සිතත ෙරීක්ෂණ නළ යට ද්ත 
දි යරනු තබී  . 
 

i) තග්නීසි ම් ද්හන  කිරීපම්දී තප න පශේෂපේ සයන්ධ් , ද්හන  යළ තග්නීසි ම් ය ේපේ සයන්ධ් ට වඩ 
වි   ව ශිෂයප ක් ෙවසයි. ඔ  පතත ප්රයශ ට එය  වන්පන් ද්? ඔප්ද පිළිතුරට පහේතු සඳහන් යරන්න. 

ii) ඉහත  ක්රි යරයපම්දී සිදු වු ප්රි ක්රි පේ තුලිත රස නිය සකරයරණ  ලි න්න. 

iii) ක්රි යරයත තගින් තප න ්රවණ ට නිේ ලිේතස ය ේතක් ද්මූවිට ඇි වන වර්ණ විෙර් ස  කුතක්ද්? 

 

C) ජත  සත  ිකශ්ර ව ය නිය ්රවය ක් පවන් යර ෙනීත සඳහ ෙහත ඇටවුත සයස යරන තදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.   රෙ සටහපන් ඇි  A, B, C හ D උෙයරණ වත නම් ලි න්න. 

ii.   ිකශ්රණ ය සාංඝටය ය පවන් යර ෙනීත සඳහ ප ොද් ෙත හකි පතත ක්රත  හුනන්වන්පන් පයපසේද්? 

iii.  ඇටවුපතිත උෂණ් වතන ක් ප ොද් වෂෙපේ උෂණ් ව  නිරන්තරප න් ෙරීක්ෂ යරනු ත යි. 
පත ට පහේතුව කුතක්ද්? 

iv.  පතත ක්රතප න් පවන් යර ෙන්න සාංඝටයවත ි බි  යුතු විපශේෂ තක්ෂණ ක් සඳහන් යරන්න.  

 

(7) පතෝහ තුළින් විද්ු්  ධ්රවක් ෙත න විට ක සඳහ  තෙන සධ්ය නිරීක්ෂණ ට ප ොද්ේ  උෙයරණ 
එයතුවක් රෙපේ ද්ක්පේ. 

 

 

 

 

 

 

i.   x සාන ට Y සාන  සම් න්ධ් යළ විට ිත වි ත ෙවාංය  ත පද්න පතෝහ  හ අඩුත  
ෙවාංය  ත පද්න පතෝහ  නම් යරන්න. 

ii.   ඉහත  සධ්ය  හර ප්රි පරෝධ්  පයපරිත  තෙන සධ්ය තුනක් සඳහන් යරන්න. 

iii.  B පතෝහ යම්බි  තුළින් ෙතන ධ්රව   5A කි. එිත ප්රි පරෝධ්  ෙණන  යරන්න.  

D ්රවය  

ිකශ්රණ  

 
B 

 

 

A 

C 

X 
X B 
X 

A 

C 

1.5v 
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10 

40 

30 

20 

10 20 30 යත  

(ත් ෙර) 
40 

විසාෙන  (කරටර්) 

0 

 

B) ජාංෙත දුරයාන අළු් වි   යරන්පනකු සියුම් පයොටස නිරීක්ෂණ ට ඇසට යා ය උෙයර ක් ත  ෙනී. 

i.     දුරයතන අළු්  වි  යරු ප ොද් ෙන්නට ඇ් ප්  කිනම් යා වර්ෙ ද්? 

ii. එත යාප න් නිරීක්ෂණ  යරන වසතුවය ප්රි බිික   ඇි වන අයුරු කිරණ සටහනකින් ද්ක්වන්න. 

iii. ii ිත සඳහන් අවසාපේ තප න ප්රි බිම් පේ තක්ෂණ තුනක් සඳහන් යරන්න. 

 

C) ෙෙදියරුපවකුපග් ාලිත ට අද්ත විසාෙන යත ප්රසතර ක් පතිත ද්ක්පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ෙෙදියරුපග් A සිට E ද්ක්ව සිදු ව ාලිත  විසතර යරන්න. 

ii. ඔහු ෙතන් යත දුර පයොෙතණද්? 

iii. ෙෙදියරුපග් පේෙ  ෙණන  යරන්න. 

iv. ෙෙදියරු ආෙසු එන ෙතපන් ප්රපේෙ  ෙණන  යරන්න. 

 

(8) A) ආහර ජත ය පයොටසක් ෙහත ද්ක්පේ. 

 

  

 

 

 

i. පතිත සඳහන් සව ාංපෙෝත  ජීවිප කු නම් යරන්න. 

ii. ඉහත ආහර ජත  ඇසුරින් ුරරුක් හතරය ආහර ද්ත ක් පෙොඩනෙ ලි න්න. 

iii. උකුසස සහ ෙරඬි  අ ් වන ස් ් ව ය්ඩඩ පවන පවන ත සඳහන් යරන්න. 
 

B) ුරරුෂ ප්රජනය ෙශධ්ි   ආ්රිත පයොටස කිිතෙ ය නම් ෙහත ද්ක්පේ. 

 වෘෂණ යුෙත  

 අපිවෘෂණ යුෙත 

 ශුක්ර ආශයියව 

i. ඉහත  එක් එක් පයොටසවත යර්    ගින් සඳහන් යරන්න. 

ii. ලිාංගියව සම්පප්රේෂණ  වන පරෝෙ පද්යක් සඳහන් යරන්න.   

තණ පයොළ 

ෙරඬි  
පෙම්  

ෙළ ික  

උකුසස 
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C) රෙපේ ද්ක්පවන්පන් ජතපේ විපශේෂ ගුණ ක් ආද්ර්ශන  කිරීතට ප ොද්ේ  ඇටවුතකි. 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත ඇටවුපම් අයිස යට දි  පනොවීත්   ඉහළින් ඇි  ජත  නටීත්  නිරීක්ෂණ  යළ හකි . 

i. ෙරීක්ෂණ නළ  තුළ ඇි  ජත  පවතට තෙ සාංක්රතණ  වන්පන් කිනම් ක්රත ට ද්? 

ii.    අයිස යට තත යම්බි ද්තක් ප ොද් ඇ් ප්  ඇයි ද්  න්න ෙහදිලි යරන්න. 

iii.  ඉහත ක්රි යරයපතන් ආද්ර්ශන  වන්පන් ජතපේ කිනම් ගුණ ද්? 

 

D) ෙෘහ විද්ු්  ෙරිො කින්   A  ය ධ්රවක් ත  ෙනිිකන් ක්රි යරන විදුලි පක්තත ය 2 kg ය ජත සයන්ධ් ක් ඇත. 
ජතපේ ආරම්භය උෂණ් ව  300Cකි. ිකනි් තු 2ය යත ක් ක්රි ් තය පේ.  

      (ජතපේ වි.ත.ධ්. 4200 J kg-1 0C-1) 

i. විදුලි පක්තතපේ ඇි  ජත  ිකනි් තු 2 අවසනපේ ත ේ  තෙ ප්රතණ  ෙණන  යරන්න. 

ii.ඉහත i හ සඳහන් තෙ ප්රතණ  ත ෙන්න විට අවසන් උෂණ් ව  පයොෙතණද්යි ෙණන  යරන්න. 

 

(9) A)  රෙපේ ද්ක්පවන්පන් විද්ු්  පයෝෂ කි. එිත A සිට B ද්ක්ව  ිතර ෙරිො  තුළින් සම්තත ධ්රව ෙත  යි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. A හ B ඉපතක්පරෝඩ සඳහ ප ොද්පෙන ඇි  පතෝහ අතරින් සක්රි ත පශ්රේණිපේ  වඩ ඉහළින් ඇි   පතෝහ  
ප ොද්පෙන ඇි  ඉපතක්පරෝඩ  කුතක්ද්? 

ii. පතිත දී එක් පතෝහ ක් තු ය සේෆියුරික් අම්ත  තුළ දි  පේ. ක කිනම් ඉපතක්පරෝඩ  සඳහ ප ොද් ඇි  
පතෝහ ද්? 

iii. අම්තපේ දි  පනොවන පතෝහ  ප ොද් ඇි   ඉපතක්පරෝඩපේ ද් රස නිය විෙර් ස ක් සිදු පේ. එ  
හුනනෙන්පන් පයපසේද්? 

යම්බි ද්ත 

අයිස ය ලි 
 

 

නටන ජත  

්රහය  

ත. H2SO4අම්ත  

B A 



විද්යව  අ.පෙො.ස. (ස/පෙළ) 

14 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධ්යෙන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේද්න තක්ෂණ ශඛව 

 

 

iv. පසෝි  ම් පතෝහ  නිසසරණ  සඳහ ඩවුන්ස පයෝෂ  ප ොද් ෙනී. එිත ද්ළ සටහනක් ෙහත ද්ක්පේ. 

 

a) පසෝි  ම් පතෝහ  නිසසරණ  සඳහ ප ොද්ෙන්පන් කිනම් ක්රත  ද්? 

b) ඩවුන්ස පයෝෂපේ ධ්න හ සෘණ ඉපතක්පරෝඩ තත සිදුවන අ නිය ප්රි ක්රි  සඳහ රස නිය සකරයරණ  
ලි න්න. 

a) ඉහත (a) ිත සඳහන් නිසසරණ ක්රත  ප ොද්පෙන නිසසරණ  යරනු ත න පවන්  පතෝහ පද්යක් 
සඳහන් යරන්න. 

 

B)   ඉපතක්පරොනිය උොංෙ පතන්ත ඉපතක්පරොනිය පනොවන උොංෙ ද් ඉපතක්පරොනිය උෙයරණ තුළ අන්තර්ෙත 
පේ. ඩප ෝඩ, රන්සිසටර්, ප්රි පරෝධ්, ධ්රි්රය, ආපතෝය සාංපේදී  ප්රි පරෝධ්ය, ෙරිණතය එවනි උොංෙ 
කිිතෙ කි. 

i. ඉහත සඳහන් උොංෙ ඉපතක්පරොනිය හ ඉපතක්පරොනිය පනොවන පතස පවන් යරන්න. 

ii. ප්රතයවර්ා ධ්ර විදුලි ක් සරත ධ්ර විදුලි ක්  වට ෙරිවර්තන ට සුදුසු උොංෙ තුනක් ඉහත උොංෙ 
අතරින් නම් යරන්න. 

 

ප්රතයවර්ා ධ්රවක් සරත ධ්රවක්  වට ේ යළ හකි විද්ු්  උොංෙ සිතත ෙරිො  ඇඳ ද්ක්වන්න. 
 

C) රෙපේ ද්ක්පවන්පන් සාංඥ වර්ධ්ය ෙරිො සටහනකි. 

 

 

 

 

 

 

i. විදුලි  තුරක් ප දීතට සුදුසුත සාන  X හ Y අතරින් පතෝර ලි න්න. 

ii. පතත ෙරිො  තුළ දී ප්රි පරෝධ්ය  33k තගින් කිනම් යර්  ක් ඉටුයරයි ද්? 

iii.  පතත ෙරිො ට C උොංෙ  සම් න්ධ් යර ඇ් ප්  ඇයි? 

iv.   ශ්දද් වියශයපේ අනිවර් ප න් අඩාංගු වි යුතු උොංෙ පද්යක් නම් යරන්න 

 

out 

In 

33k 

y x 

C 


