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Grade

11

විඹඹ
Subject

ඳත්රඹ
Paper

විදයහ
Science

නභ :- .....................................................................................

1

කහරඹ
Time

ඳළඹ 01
1 Hour

විබහග අංකඹ :- ................................

ළරකිඹ යුතුයි 



සිඹලුභ ප්රලසන රට පිළිතුරු ඳඹන්න.මභභ ඳත්රඹ වහ රකුණු 40 කි.
අංක 1 සිට 40 මෙක් ප්රලසන රට දී ඇති 1,2,3,4 ඹන පිළිතුරු ලින් නිළයදි මවෝ ඩහත් ගළරමඳන පිළිතුය මෙෝයන්න.
ඔඵට ළඳමඹන පිළිතුරු ඳත්රමේ  කක් කක් ඳත්ර වහ ඇති ක අෙරින් ඔඵ මෙෝයහගත් උත්ෙයමඹහි අංකඹට ළමන
කඹ තුර (x) රකුණ මඹොදන්න.

1) ඳවෙ රඳමේ  දක්හ ඇත්මත් ලහකඹක ප්රබහංසමේණඹට අලය හධක වහ පර

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

නිරඳණඹ කයන දශ ටවනකි. රඳමේ  A ,B ,C වහ D භගින් පිළිමලින් දක්හ
ඇත්මත්,
1 . ආමරෝකඹ ,ඔක්සිජන් , කහඵන්ඩමඹොක්යිඩ්, ජරඹ යි.
2 . ඔක්සිජන්, ජරඹ, කහඵන්ඩමඹොක්යිඩ්, ආමරෝකඹ යි.
3 . කහඵන්ඩමඹොක්යිඩ්, ඔක්සිජන්, ජරඹ, ග්ලමකෝස ඹ.
D
4 ජරඹ, ආමරෝකඹ, ඔක්සිජන්, කහඵන්ඩමඹොක්යිඩ් ඹ.
රුධියමේ  අඩංගු කණිකහ හිෙ සුදු රුධියහණු ර්ගඹක් ව කණිකහ යහිෙ සුදු රුධියහණු ර්ගඹක්
අනුපිළිමලින් දක්හ ඇති පිළිතුය මෙෝයන්න.
1 . නුමරොෆිර, මේමොෆිර
2 . නුමරොෆිර,ඉයුසිමනොෆිර
3 . මභොමනොයිට, මේමොෆිර
4. නුමරොෆිර,මභොමනොයිට
මදහි යු වහ ආභහලයික යු අඩංගු ද්රහණ 2 කින් ඒහ මන් කය ගළනීභට සුදුසුභ දර්ලකඹ ඳවෙ ඒහයින්
කුභකුද ?
1 . ලිට්භස කඩදහසි
2 . pH කඩදහසි
3 . මීෙයිේ ඔමර්න්ජ්
4 පිමනොප්ෙලීන්
දදශික යහශි ඳභණක් අඩංගු පිළිතුය මෙෝයන්න.
1 . දුය , විසථහඳනඹ, මේගඹ
2 . විසථහඳනඹ, ප්රමේගඹ, ත්යණඹ
3 . දුය ,කහරඹ , සකන්ධඹ
4. විසථහඳනඹ , කහරඹ , සකන්ධඹ
මිනිහමග් රුධිය ංයණ ඳද්ධතිඹට අඹත් ඔක්සිජනීවෘෙ රුධියඹ අඩංගු හහිනිඹ කුභක්ද ?
1 . පුප්පුශීඹ ශියහ
2 . කිරීටක ධභනිඹ
3 . පුප්පුශීඹ ධභනිඹ
4 ංසථහනික භවහ ධභනිඹ
PH අගඹ 7 ක් විඹ වළකි ද්රය ඹ කුභක්ද ?
1 . විනහකිරි
2 . ඇමභෝනිඹහ ද්රහණඹ 3 . ඵන් ද්රහණඹ
4 කතිේ භධයහයඹ
භවය කන්යිභ වහ ඊට අදහශ උඳසථය කිහිඳඹක් ඳවෙ දළක්මේ.
රළක්මට්ස , රළක්මටෝස , මභෝේමට්ස , මභෝේමටෝස , සුක්මර්ස , සුමරෝස මේහ අතුරින් කන්යිභඹ ව
කඹ ක්රිඹහත්භක න උඳසෙයඹ පිළිමලින් දළක්මන පිළිතුය න්මන්,
1 . මභෝේමටෝස , මභෝේමට්ස
2 . සුමරෝස , සුක්මර්ස
3 . රළක්මට්ස , රළක්මටෝස
4 රළක්මටෝස ,රළක්මට්ස
50 Kg සිමභන්ති මකොට්ටඹක් මඵොමරොක්කඹක් මඹොදහමගන මඳොමශොමේ සිට
12 m උකට කවීභට මිනිත්තු 2 ක් ගෙමේ.ඔහුමග් කහර්ඹඹ කිරීමේ ශීඝ්රෙහඹ
මකොඳභණද ? ( g = 10 ms-2)
1 . 30 JS-1
2 . 40 JS-1
3 . 50 JS-1
4 . 6000 JS-1
ආවහය ජීයණ ක්රිඹහලිඹ වහ ේඵන්ධ නිළයදි පිළිතුය මෙෝයන්න.
ශ්රාවය වනවය ඉන්ද්රිව එද්සයිමනවය ර්ගව
උපස්තරව
සෑදෙඉනඵල
මප්රෝටීනන්
මඳොලිමඳප්ටයිඩ
1. අග්නයහලඹ ඇභයිමේස
පිසටඹ
මභෝේමටෝස
2. මේට ග්රන්ථි ටඹලීන්
මප්රෝටීනන්
මඳොලිමඳප්ටයිඩ
3. අග්නයහලඹ මඳප්සීන්
මප්රෝටීනන්
මඳොලිමඳප්ටයිඩ
4. ක්ෂුද්රහන්ෙඹ ට්රිප්සීන්
1

B

10) ප්රතික්රිඹහක රීඝ්රෙහඹ මකමයහි ඵරඳහන හධකඹක් මනොන්මන් කුභක්ද ?
1 . ප්රතික්රිඹක ර ඳෘසය ඹ ර්ගපරඹයි.
2 . ප්රතික්රිඹහ සිදුන උසණත්ඹයි.
3 . ප්රතික්රිඹක ර හන්ද්රණඹයි .
4 ප්රතික්රිඹක ර ෙහඳහංකඹයි.
11) (a) සතුමේ ඵය
(b) සඳර්ල න ඳෘසඨ ර සබහඹ (c) සඳර්ල න ඳෘසඨ ර ර්ගපරඹ

මේහයින් සතුක් භෙ ක්රිඹහකයන ්ර්ණඹ මකමයහි ඵරඳහන හධක මභොනහද ?

1.a,b
2.a, c
3.b , c
4 . c ඳභණයි.
12) රුධිය ංයණ ඳද්ධතිඹ වහ ේඵන්ධ මයෝගඹක් මනොන්මන් මින් කුභක්ද ?
1 . අධයහෙතිඹ
2 . ඇෙමයොසක්මරමයෝසිඹහ
3 . ඇලිඵ
4 භන්දහෙතිඹ
13) ලිංගික ප්රතිඵද්ධ නිලීන ජහනඹක් නිහ මිනිහට ඇතිවිඹ වළකි මයෝග ෙත්ත්ඹ න්මන්,
1 . ඇලිඵ ඹ
2 . ෙළරසීමිඹහ ඹ
3 . හිමභෝෆීලිඹහ ඹ
4 ඒඩ්ස
14) ඩිේඵ මකෝඹ තුශ ුනිකහ ර්ධනඹ සිදුවී ඩිේඵඹක් මුදහවළරීභට ඵරඳහන පියුයුටරි ග්රන්ථිමඹන් රහඹ

න මවෝමභෝනඹ කුභක්ද ?
1 . LH
2 . FSH
3 . ඊසරජන්
4 මප්රෝමජසටමයෝන්
15)
A මඳරේ ර දිඹකයගත් සටයියමෂෝේ (ඍජුමෂෝේ)
B ෙනුක HCl අේර ද්රහණඹ
C භධයහරීඹ අඹීනන් ද්රහණඹ
D ජරඹ වහ ඇසිමටෝන් මිරණඹ
මභභ ද්රහණ අෙරින් ළවීඹ ද්රහකඹක් වහ ළවීඹ ද්රහයඹක් අඩංගු න්මන් කුභන ඒහමේ ද ?
1 . A වහ D
2 . A වහ C
3 . B වහ D
4 . C වහ D
16) යහඹන විමඹෝජන ප්රතික්රිඹහක් වහ තුලිෙ යහඹනික මීකයණඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇත්මත් ඳවෙ කුභන
අසථහමේදීද ?
1 . 2 KMnO4
2 K2MnO4 + MnO2 + O2
2 . Zn + CuSO4
ZnSO4 + Cu
3 . 2 Mg + 2 HCl
2 MgCl2 + H2
4. 2 H2O2
2 H2O + O2
17) ඒකහකහය ප්රමේගඹ දළක්මන ප්රසෙහයඹ මෙෝයන්න.
විසෙහඳනඹ

1

18) 12 ms

(m)

කහරඹ (s)

විසෙහඳනඹ (m)

ප්රමේගඹ (ms-1)

කහරඹ (s)

කහරඹ (s)
2

ප්රමේගඹ (ms-1)

3

කහරඹ (s)
4

ඒකහකහය ප්රමේගඹකින් ගභන් කයමින් තිමඵන 250 Kg සකන්ධඹක් ඇති ඹතුරු ඳළදිඹකට
ෙත්ඳය 10 කදී 20 ms-1 දක්හ ප්රමේගඹක් රඵහ ගළනීභට අලය ඵරඹ මකොඳභණද ?
1. 2N
2 . 120 N
3 . 160 N
4. 200 N
19) ශිෙ යටර මිනිසුන් අඳුරු ඳළවළ ඇඳුේ ඇඳීභත් , ලිඳ භෙ ෙඵන ආවහය පිසින ඵඳුන් කළුඳළවළ වීභත් වහ
මඳොදු ව ංසිද්ධිඹ න්මන්,
1 . විකියණ ෙහඳඹ අමලෝණඹ යි.
2 . විකියණ ෙහඳඹ ඳයහර්ෙනඹ යි.
3 . විකියණ ෙහඳඹ ංවනඹ යි.
4 . විකියණ ෙහඳඹ න්නඹනඹ යි.
0
20) 150 g ක සකන්ධඹක් ඇති ෙම කළඵළේරක උසණත්ඹ 30 සිට 500 දක්හ නළංවීභට අලය ෙහඳ
ප්රභහණඹ මකොඳභණද? ( ෙම ර විශිසට ෙහඳ ධහරිෙහඹ 400 J Kg-1C-1)
1 . 300 J
2 . 1200 J
3 . 1800 J
4. 2700 J
21) අඹනික ඵන්ධන හිෙ ංමඹෝගඹ න්මන් ඳවෙ ඒහයින් කුභක්ද ?
1 . CO2
2 . H2O
3 . KF
4. H2S
22) ලහක මෙේ ලින් භහජරින් නිසඳහදනඹ වහ බහවිෙ කයන හයු කුභක්ද ?
1 . N2
2 . H2
3 . O2
4. CO2
-1

2

23) ඇවය ගාඩ්දරෝනනිවතව ඹන්න ඩහත් මවොඳින් ඳළවළදිලි න්මන් ඳවෙ කය ගන්තිමේ ද ?

( H = 1 , C = 12 , O = 16 , Ag = 108 )
1 . සිේර් 108 g ක අඩංගු ඳයභහණු ංඛ්යහ
2 . කහඵන්ඩමඹොක්යිඩ් 44 g ක අඩංගු ඳයභහණු ංඛ්යහ
3 . ග්ලමකෝස 90 gක අඩංගු ඳයභහණු ංඛ්යහ
4 ඇමභෝනිඹහ 34 gක අඩංගු ඳයභහණු ංඛ්යහ
24) විදයහගහයමේ දී ඔක්සිජන් හේඳරඹක් ඳවසුමන් පිළිමඹර කය ගළනීභට ඩහත් සුදුසු රභඹ කුභක්ද ?
1 . ්න මඳොටෆසිඹේ ඳ’භළංගමන්ට් යත් කිරීභ
2 . අේඳහේලික ජරඹ විදුත් විචේමචේදනඹ කිරීභ
3 . කළේසිඹේ කහඵමන්ට් සේඳඹක් යත් කිරීභ
4 හෙඹ ්නීබනඹ කය බහගික ආනඹට රක් කිරීභ
25) ඳවතින් දළක්මන්මන් ප්රතීක චහඳඹක රඳටවනකි. මභහි A , B වහ C
ලින් දළක්මන නුමයෝන මභොනහද ?
A
1 . අන්ෙර්වහය නුමයෝන , චහරක නුමයෝන , ංමේදක නුමයෝන
B
2 . ංමේදක නුමයෝන, අන්ෙර්වහය නුමයෝන , චහරක නුමයෝන
3 . චහරක නුමයෝන , අන්ෙර්වහය නුමයෝන , ංමේදක නුමයෝන
C
4. ංමේදක නුමයෝන , චහරක නුමයෝන , අන්ෙර්වහය නුමයෝන
26) 0.4 moldm-3 න NaOH ද්රහණමඹන් 500 ml ක් හදහ ගළනීභට අලය
NaOH ර සකන්ධඹ කීඹද ?
(Na – 23 , O – 16 , H – 1)
1 . 12.0 g
2 . 8.0 g
3 . 4.0 g
4 10.0 g
27) සකන්ධඹ 6 g න කෘමිමඹක් ලහකඹක පිපුණු A භරක සිට B
භර දක්හ පිඹහය කයයි. කෘමිඹහමග් විබ ලක්තිමේ  මන
මකොඳභණද ? ( g = 10 ms-2)
1 . 2× 10 × 6 J
2 . 4× 10 × 6 J
3 . 6/1000 × 10 ×2 J
4. 6/1000 × 10 ×4 J
28) නිමක 12 W L. E. D. ඳවන් 5 ක් ඳළඹ 4 ඵළගින් දළේවීමේදී දිනකට ළඹ කය විදුත්
ලක්තිඹ න්මන් ,
1 . 24 kWh
2 . 2.4 kWh
3 . 0.24 kWh
4 . 0.024 kWh
29) BB×bb මදමුහුභකදී

F2 ඳයේඳයහමේ ජනිෙඹන් අෙරින් කය ප්රතිලෙඹක් මදභේපිඹ ප්රමේණි දර්ල
මඳන්යිද ?
1 . 25%
2 . 50%
3 . 75%
4. 100 %
30) කහර්ඹක්භෙහඹ වහ ආයු කහරඹ ළරක විට ඵරලක්ති ංයක්ණඹ
වහ ඩහත් මඹෝගය න්මන්,
1 . L E D ඳවනයි
2 . සත්රිකහ ඵේඵඹ යි
3 . සුංහිෙ ප්රතිදීඳන ඳවනයි (C F L) 4. ප්රතිදීඳන ඳවන යි.
ඵටඹක් මඳොලිතීන් කළඵළේරකින් පිරිභළද න්නහඹක
කේබිඹක් භගින් නිමඹොන් ඵේඵඹක් වයවහ මඳොමශොට ේඵන්ධ
කයන රදී.මභහිදී සිදුන නිරීක්ණඹ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභ
න්මන්,

31) PVC

1 . නිමඹෝන් ඵේඵඹ කක් යක් දළේමේ.මඳොමශොමේ සිට PVC ඵටඹ මෙ ඉමරක්මරෝන ඳළමිමේ.
2 . නිමඹොන් ඵේඵඹ කක් යක් දළේමේ. PVC ඵටමේ  සිට මඳොමශොට ඉමරක්මරෝන ඳළමිමේ.
3 . නිමඹෝන් ඵේඵඹ මනොදළේමේ.ඉමරක්මරෝන ගළලීභක් සිදු මනොමේ.
4 නිමඹෝන් ඵේඵඹ මනොදළේමේ. PVC ඵටමේ  සිට මඳොමශොට ඉමරක්මරෝන ඳළමිමේ.
32) වදිසි අසථහකට මුහුණ දීභ වහ මද්වඹ වළඩගළසීභ සිදු කයන මවෝමභෝනඹ න්මන්,
1 . මටසටසටමයෝන් ඹ.
2 . ඊසරජන් ඹ.
3 . ඇඩ්රිනලීන් ඹ.
4 ග්ලකගන් ඹ.
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33) 1000C උසණත්මේ  ඳතින ජරඹ 1 kg

ක් කභ උසණත්මේ භ ඳතින හුභහරඹ ඵට ඳත් කය ගළනීභ
වහ අලය න ෙහඳ ප්රභහණඹ න්මන්,
1 . ජරමේ  විශිසට ෙහඳ ධහරිෙහඹයි.
2 . අයිසර විරඹනමේ  විශිසට ගුප්ෙ ෙහඳඹයි.
3 . ජරමේ  ෙහඳහංකඹයි.
4. ජරමේ  හසපීකණමේ  විශිසට ගුප්ෙ ෙහඳඹයි.
34) තීන්ෙ ර්ගඹක් හදහ ඇති මලික ර්ණක වඳුනහ ගළනීභට ඩහත් සුදුසු රභ ශිේඳඹ කුභක්ද?
1 . ර්ණහමේඛ් ශිේඳ රභඹයි
2 . ද්රහක නිසහයණඹ
3 . පුනර්සපයුකීකයණඹ
4 බහගික ආනඹ
35) ගෘව විදුත් ඳරිඳථඹක උඳහංග අනුපිළිමශ නිළයදි දළක්මන පිළිතුය කුභක්ද ?
1 . විදුලි මීටයඹ , අධිධහයහ ඳරිඳථ බිඳිනඹ , මන්කයනඹ , ඳළන්නුේ සවීචඹ
2 . අධිධහයහ ඳරිඳථ බිඳිනඹ , විදුලි මීටයඹ , මන්කයනඹ , ඳළන්නුේ සවීචඹ
3 . අධිධහයහ ඳරිඳථ බිඳිනඹ , මන්කයනඹ , විදුලි මීටයඹ , ඳළන්නුේ සවීචඹ
4 . මන්කයනඹ , විදුලි මීටයඹ , අධිධහයහ ඳරිඳථ බිඳිනඹ ,ඳළන්නුේ සවීචඹ
36) නිේටන්මග් තුන්න නිඹභඹට අනු ඳවදහ දිඹ වළකි ංසිද්ධිඹ න්මන්,
1 . ගකින් මගඩිඹක් බිභට ළටීනමේ ංසිද්ධිඹ. 2 . ඔරුක් වඵේගහන දිලහට විරුද්ධ දිලහට චරනඹ වීභ.
3 . ඵඹක් වදිසිමේ  තිරිංග මඹද විට භගීන් ඉදිරිඹට විසිවී
4 අබයහකහල සතුන් චරනඹ මමින් ඳළතීභ.
37) මීටයඹක් දිග ළවළේලු දේඩක A මකශය 20 N ක ඵයක් කේරහ ඇෙ. .
25 cm
A සිට 45 cm ක දුරින් ෙන්තුක් භගින් කේරහ ඇති දණඩ, භඵය ඳත්හ
ගළනීභ වහ B ථහනමඹන් රැවිඹ යුතු ඵය මොඹන්න.
1. 5N
2 . 60 N
3 . 45 N
4. 30 N
38) මභෝටර් යථඹක ප්රධහන ඳවනට 12 V ක විබ අන්ෙයඹක් ළඳය විට 1.5 A
ධහයහක් ගරහ ඹයි. ඵේඵමේ  ක්භෙහඹ මොඹන්න.
1 . 18 W
2 . 12 W
3 . 15 W
4. 8 W
39) දළනට මරො පුයහ යහප්ෙ මමින් ඳතින නිඳහ (Nipha) දයඹ ඳළතියවීභට
ළඩිපුය දහඹකන ජීවිඹහ කවුද ?
1 . මී භළසහ
2 . වුරහ
3 . ගඹහ
4 . වහහ
40) මඵෝ මනොන මයෝග ඇතිවීභ ශක්හ ගළනීභ වහ කුඩහකහරමේ  සිට අනුගභනඹ කශ යුතු ක්රිඹහභහර්ගඹකුභක්ද ?
1 . ංෙෘප්ෙ මේද අඩංගු ආවහය බහවිෙඹ ළඩි කිරීභ. 2 . ලුණු බහවිෙඹ ළඩිකිරීභ.
3 . ෙන්තු අඩංගු ආවහය බහවිෙඹ ළඩි කිරීභ
4 .ඹවඳත් ආවහය පුරුදු භඟින් ලරීය ඵය ළඩිකය ගළනීභ
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මරේණිඹ 11
Grade

විඹඹ
Subject

විදයහ
Science

ඳත්රඹ
Paper

නභ :- .....................................................................................
ළරකිඹ යුතුයි:

11

කහරඹ
Time

ඳළඹ 03
03 Hours

විබහග අංකඹ :- ................................

 ප්රලසන ඳත්රඹ A වහ B මර මකොටස මදකකින් යුක්ෙඹ. A මකොටමේ සිඹලු ප්රලසන වහ පිළිතුරු ප්රලසන ඳත්රමේ  ඳඹහ ඇති
ඉඩ ප්රභහණඹ තුශ ලිවිඹ යුතුඹ. B මකොටමේ ප්රලසන 5 න් 3 කට ඳභණක් ඔඵ ඳඹහගත් කඩදහසිර පිළිතුරු
ඳඹන්න.පිළිතුරු ලිඹහ අහනමේ  A මකොට වහ B මකොටමේ පිළිතුරු කකට අමුණහ බහයමදන්න.

A මකොට - ුවගෙ යචනහ
01) මිනිහමග් ආවහය ජීර්ණ ඳද්ධතිමේ  රඳ ටවනක් ඳවෙ දළක්මේ.
I.

II.

III.
IV.
V.
.

ආවහය ජීර්ණ ඳද්ධතිඹට ේඵන්ධ ඳවෙ මකොටස නේ කයන්න.
A – ..........................................................
B- ...........................................................
C- ............................................................
D- ...........................................................
E..............................................................
G- ........................................................... (ර. 03)
B නළභති අඹඹ තුශදී සිදුන ජීර්ණ ක්රිඹහ ේපර්ණ කයන්න.
......................................... මඳප්සීන් ...................................
......................................... මයනින්
...................................

Y නළභති ඉන්ද්රිඹ භඟින් ආවහයඹට කක් කයන ජීර්ණ කන්යිභ මදකක් නේ කයන්න.
.......................................................................................................................................
(ර. 02)
B අඹඹ තුශදී ආවහයඹට ආේලික භහධයඹක් රඵහ දීභ වහ කකතුන අේරඹ තුභක්ද ?
.............................................................................................................................. (ර. 01)
pH ඳරිභහණඹ බහවිෙ කිරීමේදී අේරඹක් වහ මන් වී ඇති pH ඳයහඹ ව ප්රඵර අේරඹක් වහ pH
ඳරිභහණමේ  ඇති ර්ණඹ දවන් කයන්නෙ
pH ඳයහඹ .......................................

VI.

VII.

(ර. 02)

ර්ණඹ ................................................. .

a) ආභහලමේ දී ඇතින ආේලික ගතිඹ උදහසීන කිරීභ වහ සුදුසු ප්රති අේරඹක් නේකයන්න.
...........................................................................................................................................
b) කහිදී සිදුන ඳවෙ යහඹනික ප්රතික්රිඹහ ේපර්ණ කයන්න.
H+(aq) + ...........................
H2O(l)
දෙක මයෝගී ෙත්ත්ඹක් ඳරීක්හ කිරීභට මඹොදහ ගත්
ප්රකහල උඳකයණඹක් භඟින් රළබුණු
ප්රතිබිේඵඹක් වහ කියණ රඳ ටවනක්
ඳවෙ දළක්මේ.
a) මභභ කියණ රඳ ටවන ේපර්ණ කයන්න.

(ර. 02)

b) මභභ ප්රතිේේඵමේ  රක්ණඹක් වන්
කයන්න.
(ර. 01)
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(ර. 02)
(ර. 01)
(ර. 01)

02.)

ඳටකඹ, ඵහු දලික ජීවිමඹකුමග් මද්වමේ  කක් ංවිධහන
භට්ටභකි . ලහක මද්වඹ තුශ දක්නට රළමඵන ඳටක ර්ග
මදකක් රඳමේ  දළක්මේ.

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

A

a) ඳටකඹක් ඹනු ............................ කෘෙයඹක් ඉු  කිරීභ වහ ළකසුණු ..................
හිෙ ................................... කකතුකි.
b) A වහ B ඹනු ලහක මද්වමේ  ඳතින ංකීර්ණ සථිය ඳටකමේ. ඒහ නේ කයන්න.
A - ..............................................................................................................
B - ..............................................................................................................
ඳෘසඨංශීන්මග් දක්නට රළමඵන සනහයු ඳටකමේ  ෙළනුේ ඒකකඹ කුභක්ද ?
..................................................................................................................................
භධ්ඹ සනහයු ඳද්ධතිමේ  සිට කහයක (මප්ශි) මෙ ආමේග මගනඹන සනහයු කුභක්ද ?
..................................................................................................................................
ඳවෙ දක්හ ඇත්මත් මිනිස මද්වඹ තුශ පිහිටහ ඇති මප්ශි ඳටකර රඳටවන්ඹ.

B
(ර. 03)

(ර.01/00)
(ර. 01)
(ර. 01)

A
C
B
a) ඉවෙ ඳටක අෙරින් වයස විමේඛ්න හිෙ , ඉචේජහනුග ක්රිඹහකයන ඳටකඹ කුභක්ද ?
......................................................................................................................
(ර. 01)
b) A භඟින් මඳන්හ ඇති ඳටකඹ මිනිස සිරුමර් පිහිටහ ඇති සථහනඹක් වන් කයන්න.
......................................................................................................................
(ර. 01)
c) ඉවෙ ඳටක අෙරින් විඩහට ඳත් මනොන ඳටකඹට අදහශ අක්යඹ වන් කයන්න.
........................................................................................................................
(ර. 01)
d) B වහ C ඹන ඳටක අෙය ුවහත්භක භහනෙහක් වහ මනසකභක් වන් කයන්න.
භහනකභ - ...................................................................................................
මනසකභ - ...................................................................................................
(ර. 02)
ජීවීන් තුශ සිදුන දර විබහජනඹ , ඌනන විබහජනඹ වහ අනනන විබහජනඹ ඹනුමන් ආකහය මදකකි.
කභ විබහජනඹ සිදුන අසථහක් ඵළගින් වන් කයන්න.
ඌනන විබහජනඹ - ..................................................................................................
අනනන විබහජනඹ - ..................................................................................................
(ර. 02)
ඳවෙ දළක්මන්මන් ජීවී දරඹක අඩංගු ඉන්ද්රයිකහ
මදකක රඳටවන්ඹ. කභ කක් කක් ඉන්ද්රයිකහ භඟින්
සිදුකයන කහර්ඹඹ කුභක්ද ?
A - ...............................................
A
B
B - ...............................................
(ර. 02)

03) (අ) ආර්තිෙහ ගුමේ මදන වහ මෙන ආර්ෙරට
අඹත් මර ද්රයඹ කිහිඳඹක ඳයභහණුක
රභහංකඹ වහ මඳෝලිං ඳරිභහණඹට අනු විදුත්
්ෘණෙහඹ විචරනඹ න අයුරු ප්රසෙහයමේ 
දළක්මේ . (දී ඇති ංමක්ෙ ේභෙ යහඹනික
ංමක්ෙ මනමේ. කභ ංමක්ෙ ඳභණක් බහවිෙ
6

කය අහ ඇති ප්රලන්රට පිළිතුරු ඳඹන්න.

i.

ii.
iii.

a) ළඩිභ විදුත් ්ණෙහඹක් ගන්නහ මර ද්රයඹට අදහශ ංමක්ෙඹ තුභක්ද ? ..................(ර.01)
b) කභ මරද්රය මේ  මබෞතික සබහඹ කුභක්ද ? ........................................................... (ර. 01)
c) කභ මරද්රය අඹත් න්මන් ආර්තිෙහ ගුමේ කුභන කහේඩඹටද ? .............................(ර. 01)
A මර ද්රය මේ  ඉමරක්මරෝන විනයහඹ ලිඹන්න. ....................................................... (ර. 01)
a) C වහ E මරද්රය ංමඹෝජනමඹන් හදන ංමඹෝගමේ  යහඹනික සත්රඹ මගොඩනනන්න.
............................................................................................................................. (ර. 01)
b) කහි ඵන්ධන සබහඹ කුභක්ද ? ............................................................................ (ර.01)

ආ) ජලීඹ අඹීනන් ද්රහණඹකින් අඹීනන් මන්කය ගළනීමේ ක්රිඹහකහයකභකට අදහශ රඳ ටවන් මදකක්
ඳවෙ දළක්මේ.
ෙදින් මොරහ ෙළබීමභන් ඳසු

P
ජලීඹ අඹීනන් ද්රහණඹ

Y
X

කහඵන් මටට්යක්මරෝයයිඩ්

P මර දක්හ ඇති විදයහගහය උඳකයණඹ කුභක්ද ? .........................................................(ර 01)
ii. ක්රිඹහකහයකභ අහනමේ දී X සථයමේ  ර්ණඹ කුභක්ද ? ..............................................
(ර.01)
iii. X සථයමේ  ර්ණඹ ඇතිවීභට මවේතු කුභක්ද ?..............................................................(ර. 01)
iv. ඉවෙ ආකහයඹට ද්රය මන්කය ගළනීමේ ශිේපීඹ රභඹ වඳුන්න නභ කුභක්ද ?
................................................................................................................................... (ර. 01)
v. CCl 4 අණුමේ ලුවිස තිත්කතිය ටවන ඇ දක්න්න.
i.

(ර. 02)
vi.

04)

I.

II.

a) CCl 4 හි භවුලික සකන්ධඹ ගණනඹ කයන්න. (C= 12 , Cl = 35.5 )
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. (ර. 01)
b) මභභ ංමඹෝගමේ  77 g ක අඩංගු භවුර ප්රභහණඹ ගණනඹ කයන්න.
............................................................................................................................
............................................................................................................................ (ර. 02)

යසුරකින් , ඹලීනඹකින් වහ පිඹහමනෝකින් C සයඹ
(  සයඹ) හදනඹ කශ විට
කළමෙෝඩක මදෝරමන්ක්ඹ භඟින් රළබුණ ෙයංග ආකහය
රුඳමේ  දළක්මේ.
ඉවෙ ංගීෙ බහේඩ අෙරින් ෙත් බහේඩඹ මභොනහද ?
...............................................................................
.................................................
(ර. 01)
රඳ ටවමන් ෙයංග ආකහයඹ ළරකිේරට මගන C සයඹට
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අදහශ ඳවෙ ගු ේපර්ණ කයන්න.
ධ්වය නිනලාක්ෂණිකනනනන

III.
IV.

V.
VI.

සමාඉන/නඅසමාඉනබවය 

1. ෙහයෙහඹ
.......................................
2. විපුරෙහඹ (වමඩ් ළය)
.......................................
3. ධ්නි ගුණඹ
.......................................
(ර. 03)
C සයමේ  ංඛ්යහෙඹ 256 Hz මර දක්යි. මින් අදවස කයන්මන් කුභක්ද ?
................................................................................................................................... (ර. 02)
ඹලීනඹකින් නිකුත්න ලේද ෙයංගඹක් ව ගුන් විදුලි ෙයංගඹක් අෙය භහනෙහඹක් ව
අභහනෙහඹක් වන් කයන්න.
a. භහනෙහඹ
.............................................................................................. (ර. 01)
b. අභහනෙහඹ
............................................................................................... (ර. 01)
ප්රකහල ෙන්තු න්නිමේදන කටයුතු වහ මඹොදහ ගළනීමේදී ආමරෝකඹ වහ ේඵන්ධ කුභන
ංසිද්ධිඹ බහවිෙමේද ? .............................................................................................. (ර. 01)
මවොඳින් හිරුකළිඹ ඇති දවේ කහරඹක උත්ෙර කහචඹක් මඹොදහමගන පුළුන් කළඵළේරක්
ගිනි දේහ ගළනීභ සිදුන අසථහ දළක්වීභට අදහශ ආමරෝක කියණ ටවන ේපර්ණ කයන්න.

පුළුන් කළඵළේර

VII.

(ර. 02)
ඳවෙ වන් කහර්ඹඹ වහ බහවිෙ කයන විදුත් ම්ේබක ෙයංග ර්ගඹ ේපර්ණ කයන්න. (ක්ෂුද්ර
ෙයංග / ආමරෝක ෙයංග / X කියණ / අමධෝයක්ෙ කියණ / මර්ඩිමඹෝ ෙයංග / ගළභහ කියණ )
a. ලරීය අබයන්ෙයමේ  අසථි බග්නඹක් වඳුනහ ගළනීභට ජහඹහරඳඹක් ගළනීභට ......................
b. පිළිකහ දර විනහල කිරීභ වහ
...................................
c. දුයසථ ඳහරකර සිට රඳහහිනී ඹන්ත්රඹ දක්හ ංඥහ ඹළවීභ
...................................
d. මර්ඩහර් ඳද්ධති වහ ජංගභ දුයකථන න්නිමේදන කටයුතු වහ ..............................(ර. 04)
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B - මකොට

- යචනහ - 11 මරේණිඹ

B මකොටමේ ප්රලසන 5 න් 3 කට ඳභණක් ඔඵ ඳඹහගත් කඩදහසිර පිළිතුරු ඳඹන්න.පිළිතුරු ලිඹහ අහනමේ  A මකොට වහ B
මකොටමේ පිළිතුරු කකට අමුණහ බහයමදන්න.

05) A )ක්ෂුද්ර ජීවී කහේඩ කිහිඳඹකට අඹත් ජීවීන් කිහිඳමදමනකු ඳවෙ දළක්මේ.

X
I.
II.

III.

Y

Z

ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඹනු කයහුද ?
(ර. 01)
a) ඉවෙ දක්හ ඇති ජීවීන්මගන් සඹංමඳෝෂීන ක්ෂුද්ර ජීවිමඹකු කිනේ අක්යමඹන් මඳන්නුේ
කයයිද ?
(ර. 01)
b)ඉවෙ (Z) හි වන් ක්ෂුද්ර ජීවීඹහ අඹත්න අධියහජධහනිඹට අඹත් ජීවීන් භවයක් ප්රමඹෝජනත් නිසඳහදන
කටයුතු රට මඹොදහ ගනියි. කළනි නිසඳහදනඹක් වන් කයන්න.
(ර. 01)
ඉවෙ කක් ජීවී කහේඩඹක් ජී වහ අජීවී රක්ණ මඳන්නුේ කයයි.
a) ඔවුන් මඳන්න කක් ජීවී රක්ණඹක් වන් කයන්න.
(ර. 01)
b) කභ ජීවී කහේඩඹට අඹත් ක්ෂුද්ර ජීවිමඹකු භඟින් ඇතිෙයන භදුරුන් භඟින් යහප්ෙ නමයෝගඹ කුභක්ද ?(ර. 01)

IV.

ඉවෙ දක්හ ඇති Y කහේඩමේ  ක්ෂුද්ර ජීවී ර්ගඹක් භගින් මිනිහට ඇතිකයන මයෝගඹ නේකය ,
කභ මයෝගඹ ආහදනඹ න්මන් කුභන ඳද්ධතිඹටදළයි දක්න්න.
(ර. 02)

B) ඳවෙ දක්හ ඇති ලහක වහ තුන් ඳභණක් මඹොදහ මගන දී ඇති ප්රලසනරට පිළිතුරු ඳඹන්න.
( භඩු ලහකඹ , මඳොේ ග , ඳළමඳොේ ග , ඳළගිේරහ , ඉේඵහ , මඳන්ගුවින් )
1. a) ඉවෙ දක්හ ඇති ලහක අතුරින් පුසඳ වහ අපුසඳ ලහකඹක් ඵළගින් පිළිමළින් ලිඹන්න
(ර01/00)
b) ඉවෙ ලහක මදමඵදුේ සුචිඹකට අනු ර්ග කයන්න.
(ර. 02)
11. a) ඉවෙ තුන් අතුරින් අචරෙහපී ත්ත්මඹක් නේකයන්න.
(ර. 01)
b) කභ ත්ත්ඹහ අඹත් කහේඩඹ තුව මනත් සුවිමලේෂී රක්ණඹක් වන් කයන්න.
(ර. 01)
C) ඳවෙ දක්හ ඇත්මත් ප්රබහංලසමේණඹ වහ අලය හධක ඳරීක්හ කිරීභ වහ කන රද ඇටවුභකි.
A

කළුනකඩොසිව

B

C

දපොටෑසිවම්න
හයිදරොක්සයිඩ්න
ද්රාවය ණව

අවය ර්ණනදපොලිතීද්

පස්නසහිතනබඳුඉ

1. a) ඉවෙ A ඳත්රඹ වහ B ඳත්රඹ භගින් ඳරීක්හ කශ වළක්මක් ප්රබහ ංලසමේණඹ වහ අලය කිනේ
හධකද ?
(ර. 01/00)
b) ඉවෙ ඳත්ර පිසඨඹ වහ ඳරීක්හ කිරීභට මඳය භධයහය මඹොදහ ෙළේබීමේදී ජර ෙහඳකඹක් මඹොදහ
ගළනීභට මවේතු කුභක්ද ?
(ර. 01)
c) ප්රබහංලසමේණ ක්රිඹහලිඹටඅදහශ තුලිෙ මීකයණඹ ලිඹන්න.
(ර. 01)
D) ඳවෙ දක්හ ඇත්මත් මිනිස ගර්ෙඹක රඳටවනකි.
i.

ගර්ෙර සිට රුධිය මක්ලනහලිකහරට වියණඹ
න ද්රයඹක් ලිඹන්න.

(ර. 01)
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ii.

කහර්ඹක්භ හයු හුභහරුක් වහ ගර්ෙ බිත්තිර දක්නට රළමඵන අනුර්ෙනඹක් වන් කයන්න. (ර.
01)

iii.

ලසහනහර අපිචේජදඹ සිගරැට් දුභට නියහයණඹ වීමභන් කහි අහභහනය මර දර ර්ධනඹ වීභ නිහ
ඇතින මයෝගී ෙත්ත්ඹ කුභක්ද ?
(ර. 01)
නිර්හයු ලසනඹ ඹනු කුභක්දළයි වඳුන්හ ලහක තුශ සිදු න නිර්හයු ලසන ප්රතික්රිඹහ
චන මීකයණඹකින් දක්න්න.
(ර. 02)

iv.

06)

A
විදයහගහයඹ තුශ කක්ෙයහ හයුක් නිඳදවීභ

A)

වහ කස කයන රද ඇටවුභක් රඳමේ  දළක්මේ.

B

මභභ ඇටවුභ ආධහයමඹන් නිඳදහගෙ
වළකි හයු කුභක්ද ?
ii.
ඔඵ වන්කශ හයු නිඳදහ ගළනීභට මඹොදහගෙ වළකි A වහ B ඹන යහඹන ද්රය මභොනහද ?
iii.
ජරඹ තුශ කභ හයුමේ ද්රහයෙහ පිළීඵ ඔඵට කුභක් කි වළකිද ?
iv.
කභ හයු ප්රමඹෝජනඹට ගන්නහ අසථහ මදකක් වන් කයන්න.
B) ක්රිඹෙහ මරේණිමේ  මකොටක් රඳ ටවමන් දළක්මේ.
K
i.
මභභ මරේණිඹ කසකය තිමඵන්මන් කුභන
(1)
කරුණක් ඳදනේ කයමගනද ?
(ර. 01)
Ca
ii.
මභභ මරේණිමේ  1 , 2 , 3 සථහන රට අදහශ
i.

iii.
iv.

මරෝවඹන් නේ කයන්න.
(ර. 02)
ඇේ ජරඹ භන මේගත් ප්රතික්රිඹහක් සිදුන්මන්
1 , 2 , 3 අංක දයණ කුභන මරෝවමඹන්ද ? (ර. 01)
කභ මරෝවඹ ජරඹ භන දක්න ප්රතික්රිඹහට අදහශ
තුලිෙ මීකයණඹ ලිඹහ දක්න්න.
(ර. 01)

(ර. 01)
(ර. 02)
(ර. 01)
(ර. 02)

Mg
(2)
Zn
(3)
Sn
Pb

C) විවිධ මිරණ වඳුනහ ගළනීමේ ඳරීක්හකදී සිසිේ ජරඹ තුශට කහඵන් ඩමඹොක්යිඩ් හයු ඹහ අඩංගු
බහජනඹ ංෘෙ කයන රදී.
i.
ෆමදන මිරණඹ කුභන ආකහයමේ  මිරණඹක්ද ?
(ර. 01)
ii.
කභ මිරණමේ  බහවිෙ අසථහක් වන් කයන්න.
(ර. 01)
iii.
කහඵන් ඩමඹොක්යිඩ් හයුමේ මබෞතික ගුණඹක් ලිඹහ දක්න්න.
(ර. 01)
D)
i.
ප්රහභහණික ද්රහණඹක් පිළිමඹශ කිරීමේදී විදයහගහයමේ දී බහවිෙ කශ යුතු උඳකයණ මදකක් ලිඹන්න.(ර. 02)
ii.
ජරඹ (H2O) 90 g ක යරිඹහ (CO(NH2)2 180 g ක් දිඹකශ ද්රහණමේ  යරිඹහර භවුර බහගඹ ගණනඹ කයන්න.
(H=1 , C =12 , N = 14 , O = 16 )
(ර. 02)
iii.
ද්රහයෙහඹ ඹනු කුභක්ද ?
(ර. 01)
iv.
උසණත්ඹට අභෙය ද්රහයෙහඹ මකමයහි ඵරඳහන මනත් හධකඹක් ලිඹන්න
(ර. 01)

07)
A)
i.
ii.
iii.

විදයහගහයමේ දී ඵර ේප්රයුක්ෙඹ පිළිඵ සිදුකයන රද ක්රිඹහකහයකභකට
අදහශ රඳටවනක් මභහි දළක්මේ.
ේප්රයුක්ෙ ඵරඹ ඹනුමන් අදවස කයන්මන් කුභක්ද ?
(ර. 02)
ඉවෙ ක්රිඹහකහයකභ භඟින් මවීභට අදවස කයන ඵර ේප්රයුක්ෙඹ කුභක්ද ?
(ර. 01)
A ව B නිේටන් දුනු ෙයහදිරට භහන ඵර මඹදීභ අලය මේ.ඊට මවේතු කුභක් ද ?(ර.02)
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v.

A ව B නිේටන් දුනු ෙයහදි මදකට 20 N ඵළගින් මඹොදහ ඇති අසථහක මභභ ඵර ඳද්ධතිඹ භතුලිෙ ෙඵහ
ගළනීභට C නිේටන් දුනු ෙයහදිඹට මඹදිඹ යුතු ඵරඹ කීඹද ?
(ර. 02)
ඵර යුග්භඹක් ක්රිඹහකයන අසථහන් මදකක් වන් කයන්න.
(ර. 02)

vi.

ඵර යුග්භඹක් සතුක් භෙ ක්රිඹහකයන විට කභ සතු මර්ය ඹ චලිෙඹක මනොමඹදීභට මවේතු ඳළවළදිලි කයන්න.(ර. 02)

iv.

B)
ජරඹ හිෙ U නරඹක මකශයට භක් සුශං පියව ඵළලනඹක් ේඵන්ධකය නරමේ  අමනක් මකශයට
ේඵන්ධ යඵර් නරඹ ට කට ෙඵහ පිඹීභ භඟින් පීඩනඹ මඹොදහ ඇති අසථහක් රඳමේ  දළක්මේ. (ජරමේ 
්නත්ඹ 1000 = kgm-3 , g = 10 ms-2 )

T

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ඵළලනඹ තුශ ළඩි හයු පීඩනඹක් ඇත්මත් A අසථහමේද , B අසථහමේද ?
A අසථහමේදී U නරඹ මදමකශය හයු පීඩනඹ භහනමේද ? අභහනමේද ?
A අසථහමේද ඵළලනඹ තුශ හයු පීඩනඹ T රක්මේ දී ජරමේ  පීඩනඹට භහන ඵ රකහ
ඵළලනමේ  හයු පීඩනඹ මොඹන්න.
හයු මගෝලීඹ පීඩනඹ භළනීභට බහවිෙ කයන උඳකයණ මදකක් නේ කයන්න.
හයු මගෝලීඹ පීඩනඹ ප්රමඹෝජනත් මර බහවිෙ කයන අසථහ මදකක් නේ කයන්න

(ර. 01)
(ර. 01)
(ර. 03)
(ර. 02)
(ර. 02)

08) A) ඳවෙ දක්හ ඇත්මත් ලහකර දක්නට රළමඵන භූගෙ කන් ර්ග වෙයකි.

A
i.

ii.
iii.
iv.

B

C

D

ඉවෙ භූගෙ කන් ර්ග අතුරින් ඉඟුරු ලහකමේ  වහ අර්ෙහඳේර පිහිටහ ඇති භූගෙ කන් ර්ගරට අදහශ
අක්ය වන් කයන්න.
(ර. 01/00)
ඉවෙ B වහ D භූගෙ කන් ර්ග නේකයන්න.
(ර. 02)
A භඟින් දළක්මන භූගෙ කන් භඟින් ර්ධක ප්රචහයණඹට අභෙය ඉු කයන මනත් කහර්ඹඹක්
වන් කයන්න.
(ර. 01)
ඳවෙ රඳමේ  දක්හ ඇත්මත් මිනිහමග් ෘක්කහණුක
රඳටවනකි
a) ඉවෙ රඳමේ  A වහ B නේ කයන්න.
(ර. 02)
b) නිමයෝගී පුද්ගරමඹකුමග් A හි අඩංගු විඹ වළකි නමුත්
B හි අඩංගු විඹ මනොවළකි රුධිය ං්ටකඹක් වන්
කයන්න.
(ර. 01)
c) A හි සිදුන ක්රිඹහලිඹ කහර්ඹක්භ සිදුවීභ වහ
අභිහහී ධභනිකහ වහ අඳහහී ධභනිකහ දක්න
ුවහත්භක මනසකේ වන් කයන්න. (ර. 01)
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d) ෘක්කර මවෝ මුත්රහලමේ  කළේසිඹේ ඔක්මේට් රණ
සපයුකීකයණඹ වීමභන් ඇතින මයෝගී ෙත්ත්ඹ කුභක්ද ?
(ර. 01)
e) ඉවෙ මයෝගී ෙත්ත්ඹ ශක්හ ගළනීභට අඳ විසින් පිළිඳළදිඹ යුතු ඹවඳත් චර්ඹහක් වන් කයන්න (ර. 01)
ඕේ නිඹභඹට අදහශ ඳරීක්ණඹකදී සිසුන් කේඩහඹභකට රළබුණු
ඳහඨහංක අනු ධහයහ ( I ) ඉදිරිමේ  විබ අන්ෙයඹ ( V )
ප්රසෙහයගෙ කයන රදී. කභ ප්රසෙහයඹ ඳවෙ දළක්මේ.

B)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

මභභ ප්රසෙහයඹට අනු ධහයහ 0.6 A න විට විබ අන්ෙයඹ
මකොඳභණද ?
(ර. 01)
මභභ ප්රසෙහයඹට අනු විබ අන්ෙයඹ ව ධහයහ අෙය ඳතින
ේඵන්ධඹ කුභක්ද ?
(ර. 02)
මභභ ඳරීක්ණමේ දී කක් ඳහඨහංකඹක් මදෝ හිෙ වී ඇෙ. කභ
ඳහඨහංකඹට අදහශ ධහයහ මකොඳභණ ද ?
(ර. 01)
ප්රසෙහයඹට අනු ප්රතිමයෝධඹ ගණනඹ කයන්න.
(ර. 02)
න්නහඹකඹක ප්රතිමයෝධඹ මකමයහි ඵරඳහන හධක මභොනහද ? (ර. 02)
කහඵන් සථිය ප්රතිමයෝධකඹක ර්ණ මක්ෙඹ ඳවෙ ආකහයඹට මේ.කභ
ප්රතිමයෝධමේ  අගඹ මොඹන්න.
( කළු = 0 , දුඹුරු = 1 , යතු = 2 , රිදී = 10% )
(ර. 02)

09) A) කදිමනදහ කටයුතු රදී බහවිෙ කයන ද්රය ර යහඹනික ගුණ අනු අේර ,බසභ ව රණ මර ර්ග කය
ඇෙ.
i.
ප්රඵර බසභඹක් ඹනු කුභක්ද ?
(ර. 01)
ii.
අේර , බසභ වඳුනහ ගළනීමේදී pH ඳරිභහණඹ බහවිෙ කයයි. කහිදී බසභ ඳතින්මන් කුභන pH ඳයහඹකද? (ර. 01)
iii.
දුඵර අේරඹක් වහ ප්රඵර අේරඹක් අෙය මන කුභක්ද ?
(ර. 02)
iv.
හන්ද්ර අේරඹකින් ෙනුක අේරඹක් හදහ ගන්මන් මකමේද ?
(ර. 02)
v.
ජලීඹ NaOH වහ ෙනුක HCl අෙය සිදුන යහඹනික ප්රතික්රිඹහමේ තුලිෙ යහඹනික මීකයණඹ
ලිඹහ දක්න්න.
(ර. 02)
vi.
ඉවෙ අේර බසභ අෙය සිදුන මඳොදු ප්රතික්රිඹහ අඹන මීකයණඹක් භඟින් දක්න්න.
(ර. 01)
vii.
ඉවෙ ප්රතික්රිඹහ වඳුන්න මඳොදු නභ වන් කයන්න.
(ර. 01)
B) මභෝටර් යථඹක චලිෙඹ පිළිඵ ප්රමේග කහර ප්රසථහයඹ රඳමේ  දළක්මේ.කහරඹ ෙත්ඳය ලින්ද , ප්රමේගඹ
ෙත්ඳයඹට මීටර් ලින්ද දක්හ ඇෙ.
i.
යථමේ  ආයේබක ප්රමේගඹ මකොඳභණද ? (ර. 01)
ii.
යථමේ  භන්දනඹ මකොඳභණද ?
(ර. 02)
iii.
ෙත්ඳය 10 වහ ෙත්ඳය 25 අෙය චලිෙඹ සබහඹ
කුභක්ද ?
(ර. 01)
iv.
ෙත්ඳය 10 වහ ෙත්ඳය 25 අෙය යථමේ  චලිෙඹ වහ
මඹද ඵරඹ 150 N නේ ගතික ්ර්ණඹ ඵරඹ
මකොඳභණ ද ?
(ර. 01)
v.
25 S සිට 35 S දක්හ යථමේ  විසථහඳනඹ මොඹන්න.
(ර. 02)
C) කකභ සතුක් හෙමේ දී වහ ජරමේ දී ඵය භළනගත්
අසථහ 2 ක්
රඳමේ  දළක්මේ. ලී කුට්යුඹ 1.8 kg ක සකන්ධඹක්
ඇතිඵ රකන්න. (g = 10 ms-1 )
i.
ලී කුට්යුමේ  ඵය X ඳහඨහංකඹ මකොඳභණද ?
6N
(ර. 01)
X
ii.
ලී කුට්යුමේ  දෘය ඵය අඩු වීභ මකොඳභණද ?
(ර. 01)
iii.
ලී කුට්යුඹ භෙ ජරඹ භඟින් ඇතිකයන උඩුකුරු
මෙයපුභ මොඹන්න.
(ර. 01)
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