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SCIENCE 

විදයා 

MARKING SCHEME - I,II 

පිළිතුරු ඳ්රඹ -  I,II 

අනුග්රවඹ : 
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 විදයා - I  

පිළිතුරු ඳ්රඹ 

 

1.  4  11.1  21.2  31.3 

2. 4  12.4  22.4  32. 3 

3. 2  13.3  23.2  33.2 

4. 1  14.2  24. 2  34.1 

5. 3  15.3  25.3    35.3 

6. 3  16.2  26. 2  36.3 

7.  1  17. 1  27.2  37.2 

8.  1  18.2  28.1  38.1 

9.  4  19.3  29.3  39.3 

10. 4  20. 4      30.2  40.2 
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විදයා 

පිළිතුරු ඳ්රඹ – II 

(1) A)  

 

i. ැේ ඵැම්භ ඛාදනඹ වීභ ැශැක්වීභ (01) 

ii. ැේ තාවුල්ර 

iii. නයිපේට අ අඹන ැ ව ලපඹන් යරඹ තයතු වී යරඹ ලායර දුවනන අමිත ත  ධ ධනඹ 

 

B)  

i. ඉපරක්පරොනිය අඳරය (01) 

ii. .ෙෘවනථ අඳරය  (01) 

iii. 1500 ( 01 )  

 

C) 

 i. ලනන ආඵාධ, අඩු දෘලයතා 

ii. ඳළිපඵෝධ භ ධධනඹ වා ජීවිපඹකු පඹොදා ෙැනීභ 

iii. පම් පිළියා , ලනන පයෝෙ 

 

D)  

i. සූ ධඹ ලක්තිඹ / ජය ඉන්ධන 

ii. යනෙවන  ධධනඹ 

 

(2) A) 

 i. x - විබායන ඳට අය 

ii. ජර ප්රභාණපඹන් කුාාඹ / විතතර නැත / විලාර භධය ිතක්තය නැත / භයිපරොන්රිඹා විලාර ාංඛයාක් ඇත. 

iii. a. යර නථීය  b. ාංකී ධණ නථීය 

 

B) 

i. යාපඵෝවයිපේට්, , පප්රෝටීන න , පිපිා, නික්ක්පරයික් අම්ර 

ii. a. පඳොනපේට්,  යාණ්ාඹ 

      b. පඳන්පට අෝන මිනි 

      c. නයිරයනීඹ බනභ 

iii.  a. ලාය ජර බිත්තිර b. ත්ත් අක්භා/ පේශිර 
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H 
2+ 

 O 8- 

H 
8+

 

(3) A)  

i. F 

Ii. G, H, I 

Iii. KJmol-1 

Iv. GE 

V. 

 

 

B) i. A- තම  B -ඹයා 

ii.  A (තම) 

iii. Cuso4 / Cucl2 

 

C)  

i. යාඵන් පට අට්, යා ක්පරෝයයිඩ් 

ii.  යරඹ / වයිඩ්රයන් ්ලපරෝයයිඩ් 

iii.  

 

 

 

(4) A) i. a- අධිධායා ඳිතඳථ  b –විවනපි භනු /විවනපි මීට අයඹ 

ii. භාන්තයෙත 

iii. පලේ ධායා ඳිතඳථ බිඳිනඹ 

iv. සූ ධඹ ලක්තිඹ    විදුත් ලක්තිඹ 

B) i. a- අන්ාඹභ තයාංෙ   b –තී ධඹක් තයාංෙ 

     ii.  අන්ාඹභ තයාංෙ  

iii. C = Fƛ     ƛ =c/f 

iv. 20 Hz    20000 Hz  

 

C ) i. යරඹට අ ාා අයිනර ාපේක් ඝනත්ඹ අඩුවීභ  

ii. ඹම්කිදු නතුක් අ ධධ ලපඹන් පවෝ ප ධණ ලපඹන් නිර තයරඹය ගිලී ඳාපන විට අ තඹ භත ඇතින 

උඩුකුරු පතයපුභ විනථාඳනඹ න තයර ඳිතභාපේ ඵයට අ භාන පේ. 

D B D 



විදයා  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 
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(5)  

A) i. S 

Ii. ත්රිතුණ්ා යඳාට අඹ 

iii. Q 

iv. a. උයන ප්රණාරඹ  b. දකුණු ා ප්රණාරඹ 

 

B)  

i. ්ලලූපයෝන 

Ii. a. ආපරෝයඹ/ හිරුතළිඹ b. ලායඳ්ර ර නිඳද වී තිබ ්ලලූපයෝන ඉත්වීභ වා 

C) i. ඇනිභාපිඹා 

Ii. කය බීයඳත්රී / විවි බීයඳත්රී  

iii. ඇම්ෆිබිඹා 

iv. ැ වපරදාක් රඵා ෙැනීභ, ප්රතිපයෝී  ලාය රඵාෙත වැකි වීභ 

 

D) i. උනණත්ඹ, යරඹ, ාතඹ 

Ii. ඵාහිය ාධය ප්රලනත තිබිඹ ී  අබයන්තය ාධය ර ණණතා නිා බීය ප්රපයෝවණඹ පනොවීභ.  

iii. ඇම්ෆිබිඹා 

iv. ැ වපරදාක් රඵා ෙැනීභ, ප්රතිපයෝී  ලාය රඵාෙත වැකි වීභ 

 

(06) A) i. ප්රති්රිඹය ර පබෞතිය නබාඹ, උනණත්ඹ 

Ii. C නරපේ 

iii. උත්පප්රේයය, ප්රති්රිඹය ර ාන්රණඹ 

 

B) i. ඔේ, දවනපේ ී  ෑපදන්පන් භැ්ලනීදුඹම් ඔක්යිාඹඹ. තහි Mg පරෝවඹට අ අභතය ඔක්දුයන්ද අන්ත ධෙත පේ. 

Ii. 2Mg (5) + O2(9)   2MgO(5) 

iii. නිල්   යතු 

 

C) i.  A- ආන ේරානකු   B- පිබි්ල යන්ාන්යඹ 

 C- පක්තු ේරානකු  D- ඵන්න් දාවයඹ 

Ii. ආනඹ 

iii. ත ශුණපේ උනණත්ඹ නිඹත ඳත්ා ෙැනීභ වා උනණත්ඹ ැ ව වු පවොත් අපනක් ාංඝට අය ද ානපීයයණඹට අ 

රක්න නිා. 

iv. ාංඝට අයර තාඳාාංය අතය ඳයතයඹ ැ වවීභ 
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(7) A) i. ැ වභ  ඳාඨාාංයඹ (A) 

 අඩුභ  ඳාඨාාංයඹ (L) 

ii. උනණත්ඹ 

     ප්රතිපයෝධයතා 

iii. V= IR 

1.5V = 5            A × R 

 1000000 

R=   15     × 1000000 

        10  5 

R = 300000Ώ 

R = 300kΏ 

B) i. උත්තර යාචඹ 

ii. 

 

 

 

 

 

 

iii. අතාත්විය, විලාරය, උඩුකුරු 

C) i. A දුට අ B පතට අ තත්ඳය 10යී  15m  ෙභන්පයොට අ තත්ඳය 10 විනථාඳනඹ පනොවී  A පතට අ නැත තත්ඳය    

10යී  25m විනථාඳනඹ පේ. නැත තත්ඳය 10ී  25m අාාඳසු ඹාභ ෙභන් භප්ල විනථාඳනඹ පේ.  

ii.. 20m 

iii. පේෙඹ = වනය 

        යාරඹ 

පේෙඹ = 40m 

     5s 

 = 1.33ms –1 

iv. ප්රපේෙඹ = විනථාඳනඹ 

        යාරඹ 

  = 20m 

     5s 

 = 4ms –1 
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(8) A) i. තණ පයොශ 

ii. තණ පයොශ   ඳශෙැටිඹා  පෙම්ඵා   ෙැය වඹා 

iii. උකුනා - ආපේන   ෙැය වඹා - පයේටීන පිඹා 

 

B) i. ෘණ ක්ෙර - ශුයාණු නිඳදවීභ 

අභිෘණ ක්ෙර - ශුයාණු තායාපිය ෙඵාා කිරීභ 

ශුර ආලයියා - ශුයාණු ඳිතවනඹ වා තයරභඹ භාධයඹක් ැඳීභ 

 

C) i. න්නඹනඹ 

ii. යරඹ භත අයින ඳාවීභ ැශැක්වීභ / නට අන යරපේ තාඳඹ උයා ෙැනීභට අ 

iii. තාඳ කුන්නාඹය ගුණඹ 

 

D) i. E = VIT  E = 230×7×120J 

ii. a= mcd 

iii. Q=230×7×120J = 230C 

 2×4200 

අන් උනණත්ඹ 300C+230C =530C 

 

 

 

 

 

 



විදයා  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

8 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

(9) A) i. B 

ii. B 

iii. තභ ඉපරක්පරෝාඹ අපින් ාක් බුබු ප පිට අ පේ. 

Iv. a) විදුත් විඡේපනදනඹ 

b) ධන අග්රඹ –  2cl- (l)  
      cl 2(9) + 2c 

ෘණ අග්රඹ - Na+ +e  Na(l) 

C) ඇ පම්නිඹම් / භැ්ලනීදුඹම් / පඳොට අෑදුඹම් 

 

B) i. ඉපරක්පරොනිය  - ාපඹෝාඹ, රාන්දුනට අයඹ, ආපරෝය ාංපේ ප ප්රතිපයෝධය 

ඉපරක්පරොනිය  පනොන - ප්රතිපයෝධය, ධාිත්රය, ඳිතණාභය 

ii. ාපඹෝා / ධාිත්රය 

iii.  

  

 

 

 

C) i. X 

ii. රාන්දුනට අයඹ පඳය නැරුරුට අ අලය ඳාදභ පෝල්ටීන ඹතාඹ රඵාී භ 

iii. විදුත් ාංවාක් ඳභනක් ඇතුල්වීභ. 

iv. චුම්ඵයඹ, යම්බි දඟයඹ 

 

 

- 

+ 

ප්රතිදානඹ 


