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අ:පඳො:ව:(වා.පඳෂ) උඳකාරක ප්රනන ඳ්රය - 2018 

විදයාල II ඳ්රය 

                             කාය:- ඳැය 03 යි. 

* පභභ ඳ්රය A වශ B පව පකොටවන පදකකින් යුක්ත පේ. 

* A පකොටපවේ ප්රනන ියය්ලටභ ිළිතතුු  පභභ ඳ්රපමභ වඳයන්න.  

* B පකොටපවන් ප්රනන 3 ක් පත රාපගන ිළිතතුු  වඳයන්න.  

(A) පකොටව - ලූශගත රානා 

(01) (A) ජෛල පග පම ඳාරිවරික වභතුලිතතාල ඳලත්ලා ගැනීභ උපදවා ජෛල-භූ රවායනික ාක්ර     
               ඉතා ලැදගත් පේ. ඒලා අතරින් නයිට්රෛන් ාක්රපම දෂ වටශනක් ඳශත දැක්පේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             iii. ජෛවීය තිරකරණය ශැර පභභ ාක්රය තුෂ ඵැක්ීරරියා දායකත්ලය දක්ලන පලනත්  
                   අලවනථාලක්   නම් කරන්න. (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
              iv. ලායුපග ලීය තිරකරණයට දායකලන වනලාබාවික  ක්රියාලලිය නම් කරන්න. (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
               v.   x පව නම්කර ඇති ක්රියාදාභය පඳොවේපේ ශන්න්ලන්පන් පකපවේද  (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
        (B) කාර්මික අඳද්රලය අවිිමභත්ල ඳරිවරයට ුදදාශැීභ නිවා ලර්තභානපම උග්ර ගැටු  භතුවී ඇත.  

                i.  කාර්මික අඳද්රලය පව ශැිනන්පලන්පන් පභොනලාද  (.1) 

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

               ii. කාර්මික අඳද්රලය අතර ශයිපර කාඵන ප්රධාන තැනක් ගනී. ඳරිවරයට ශයිපර කාඵන  

                   නිදශවනලන ක්රභයක් ලියන්න. (.1) 

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

              iii. කෘෂිරවායනික ද්රලය බාවිතපයන් වශ්ලලට කක්ල ඇතැයි වැපකන ඵැර ප ශය     

                   කුභක්ද    (.1)  

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

              iv. සුපඳ ණ ක්රියාලලියට ඵඳාන අයන ලර්ග 2 ක් නම් කරන්න. (.2) 

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

        (C) ජීලන රටාල පලනවනවීභ ලර්තභාන වභාෛපම පඵ  පනොලන පර ග ශා ආඵාධ ලර්ධනයට  
              ප්රබ පශේතුලක් වී ඇත. 
                i. ජීලන රටාල පලනවනවීභ පකපරහි ඵඳා ඇති වාධක 2 ක් වශන් කරන්න. (.2) 
                 ................................................................................................................................  
                 ................................................................................................................................ 
               ii. ඕපව න් වියන ක්යවීභ පශේතුපලන් ලර්තභානපම මිනිසුන් අතර ඵහුවී ඇති පර ගී  
                   තත්ත්ලයක් නම් කරන්න. (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
              

i. පභභ ාක්රපම y ක්රියාලලිය  
   නම් කරන්න. (.1) 
 ................................................. 
ii. ජෛවීය තිරකරණයට 
    දායකලන ඵැක්ීරරියා 
    විපේයක් නම් කරන්න. 
     (.1) 
.................................................. 

34   S   II  



විදයාල  2 
 

              iii. ලකුගඩු පර ගය ඇති කිීභට ඵඳෑ ශැකි පශේතුලක්  වශන් කරන්න. (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
              iv. කාලීන ලකුගඩු අකරණිය පඳර ශන්නා ගත ශැකි පර ග ක්ණයක් වශන් කරන්න.    
                 (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
 
(02) (A) ාක ඳටක ලර්ගීකරණ වටශනක් ඳශත දැක්පේ. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

                i. කැපී පඳපනන විා නයනි  ඇති, ශරිතල රහිත ජව අඩගු  ලන්පන් ඉශත කුභන  
                   ඳටකපමද  (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
               ii. ෛය ශා ඛනිෛ ලණ ඳරිලශනයට දායක ලන ඳටකපම ව වජීවී ජව ලර්ගයක් ශා අජීවී  
                   ජව ලර්ගයක් නම් කරන්න. (.2) 
                  ................................................................................................................................ 
              iii.  ii  හි ඔඵ වශන් කෂ වජීවී ජව ලර්ගයට අදා දෂ පර්ඛා වටශන ඉශත P,Q,R අතරින්  
                    කලරක්ද  (.1)  ..................................................................................................... 
              iv. Q ඳටක ලර්ගය ාකයක් තුෂ දක්නට ැපඵන වනථානයක් නම්කරන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
 

       (B)           

    

                                 a                                 b                              c                                d  
                i.  a ශා b  ඳටකයන් හී දැකිය ශැකි ලූශභය  ක්ණයක් ඵැන්න් ලියන්න. (.2) 
                      a- .........................................................  b- .............................................................. 
               ii.  b ශා d ඳටකයන් හී දැකිය ශැකි කෘතයභය  ක්ණයක් ඵැන්න් ලියන්න. (.2) 
                      b - .............................................................................................................................  
                      d - ............................................................................................................................. 
              iii. ඳෘනඨ ආවනතරණය ශා ආරක්ාල වශා දායකලන ඳටකය ඉශත කුභක්ද  (.1) 
                    ................................................................................................................................ 
              iv.  a ඳටකය මිනිවන ියු පර් තිපඵන වනථානයක් ලියන්න. (.1) 
                    ................................................................................................................................ 
 
       (C) ජීවීන් පලන්කර අධයයනය වශා ලර්ගීකරණයක් ඉතා ලැදගත් පේ. 
               i.  ද්වීප්රවනතර ීලප භාන්්රධරයින් වතු තලත් ක්ණයක් ලියන්න. (.1) 

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

              ii.  පේශිභය ඳාදය ශා අන්තරගග පගොනුල වහිත ජීවී ලගය නම්කරන්න. (.1) 
                    ................................................................................................................................ 
             iii.  පර්ල ගා්රා ිළයාඳත් ඵලට ඳත්ල ඇති ලගයට අයත් ජීවිපයකු නම් කරන්න. (.1) 
                    ................................................................................................................................ 
             iv. ද්වීඳද නාභකරණපම දී ඳෂුදල පයපදන නභ ශන්න්ලන්පන් පකපවේද  (.1) 
                    ................................................................................................................................ 
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(03) (A) CaCO3 ශා ත: HCl අතර ප්රතික්රියාල පකපරහි පබිතික වනලබාලපම ඵඳෑභ පවවීභට ියවේ කෂ 
              ක්රියාකාරකභක අලවනථා 2 ක නිීක්ණ ඳශත ලු පේ දැක්පේ. (A ශා B අලවනථා වශා වභාන 
              ප්රතික්රියක ප්රභාණයක් බාවිතා කර ඇත.) 
                    

අලවනථාල CaCO3  හී පබිතික අලවනථාල ලායුල ිළටවී අලවන් වීභට ගතව කාය 

A X මිනි: 4 

B Y මිනි: 6 
               i.  X ශාY අලවනථා අතරින් ඳෘනඨ ලර්ගපය ලැඩි පබිතික අලවනථාල කුභක්ද  (.1) 
                  ................................................................................................................................  
              ii. ප්රතික්රියකල පබිතික වනලබාලය ප්රතික්රියාල පකපරහි ඵඳාන අයුු  පකි පයන් දක්ලන්න.  
                  (.1) 
                  ................................................................................................................................   
             iii. A අලවනථාපේ දී  CaCO3  5 g  ක් වම්පර්ණපයන්භ ප්රතික්රියාලට ක් කපෂේ නම් ප්රතික්රියා  
                  ීලඝ්රතාල පවවීභට වීකකරණයක් ලියන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................  
             iv. පභභ ක්රියාකාරකපම් දී  A ශා B අලවනථා පදපකහිභ උනණත්ල නියතල තඵාගැනීභට ගතයුතු  
                  පර්පල ඳායක් දක්ලන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
              v.  CaCO3  ශා ත:HCl  අතර ප්රතික්රියාපේ තුලිත රවායනික වීකකරණය ලියන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
 
        (B) වාන්ද්රණය දන්නා ෛලීය NaOH ද්රාලණයක් වෑදීභට NaOH 8 g ක් ආස්රැත ෛපම යකයකර  
              100  cm3 ක ද්රාලණයක් වාදන දී. (Na = 23 , O = 16, H = 1) 
               i. ඳශත අලවනථා වශා බාවිතා කෂ උඳකරණ ඉයකරිපයන් ලියන්න. (.3)   
                             අලවනථාල                      උඳකරණය 
                 a)  NaOH  8 g ක් භැනීභ වශා              -   ............................................................... 
                 b) 100 cm3 ද්රාලණය වැකීලභ වශා        -   ............................................................... 
                 c) ඔරප සු තැි ය පුනීය තුෂට පව දා -   ...............................................................  
                     ශැීභ වශා     
              ii.  වාදන ද ද්රාලණපම වාන්ද්රණය moldm-3 ලලින් ගණනය කරන්න. (.1) 
                   ................................................................................................................................ 
                   ................................................................................................................................   
             iii.  NaOH ෛපම යකයලන  විට කභ ඵන්න අතින් වනඳර් කිීපම්දී දැපනන නිීක්ණයක්  
                   ලියන්න.  (.1) 
                   ................................................................................................................................ 
             iv.  වාදන ද ද්රාලණපයන් ංගවේල ඵැන්න් රතු ශා නි්ල ලිමසභවන ඳ්ර පදකක් භතට පලනපලනභ  
                   දභන දී. ලර්ණ පලනවක් අපේක්ා කෂ ශැක්පක් කුභන ඳ්රපම ද  (.1) 
                   ................................................................................................................................ 
              v.  ඉශත ද්රාලණපම වගයුතිය w/v ප්රතිතයක් පව දක්ලන්න. (.1) 
                   ................................................................................................................................ 
          
         (C) කක්තරා ආශාරයක අනුභාන කෂ ලර්ණ තුනක් ඳලතී දැයි පවොයා ඵැලීභට විදයාගාරපම දී  
               වකවන කෂ ඇටවුභක් ඳශත දැක්පේ. 
                
 
 
 
 
 
 

 

 

          

  i. ආශාර ප්රපදදපම අඩගු   
     පනොලන ලර්ණය ලන්පන්  
     කුභක්ද  (.1) 
     ........................................ 
 ii. X ද්රාලකය වශා සුවේසු  
    ද්රලයක් නම් කරන්න. (.1) 
    ........................................ 
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             iii. පභභ වගඝටක පලන් කිීපම් ක්රභපේදය පයොදා ගන්නා පලනත් අලවනථාලක් ලියන්න. (.1) 
                   ................................................................................................................................ 
 
(04) (A) තාඳෛ ප්රවාරණය ආදර්නයට ශියපයක් තනා තිබ ඇටවුභක් ූපඳපම දැක්පේ. කය රත්කිීභට 
              පඳර වීවේු  පඵ ය A පුඩුලට තයකන් ියරවී තිබුනි. 
               
 
 
 
 
          
               i. පභහිදී රත් කෂ යුතු වනථානය A,B,C අතරින් කුභක්ද  (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
              ii. කය රත්කිීපම් දී අත්දැකිය ශැකි නිීක්ණයක් ලියන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
             iii. පභහිදී කම්ංය පලනුලට වීවේු  පඵ ය රත්කිීභට අපයක් පය ෛනා කරයි.  
                     (a) ඔඵ ඊට කකඟ පේද   (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
                     (b) ඔපේ ිළිතතුරට පශේතුලක් දක්ලන්න. (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
             iv. ඉශත ක්රියාකාරකභ ශා වභානල කයකපනදා ජීවිතපම දී අඳට ශුදවිය ශැකි අලවනථාලක්  
                   දක්ලන්න.  (.1) 
                  ................................................................................................................................ 
 
         (B) වීවේු  පඵ ය වහිත ඉශත ඇටවුභ කිතභශපන් ව පම්වයකට භදක් ඉශිතන් රලා තිංනි. කවිට  
               වීවේු  පඵ යට පකිතන් පම්වය භත කුඩා ආප ක ඳයක් දක්නට ැංනි. 

               i. ආප ක ඳය ඇතිවීභට පශේතු ව වගියද්ිමය කුභක්ද  (.1) 

                 ................................................................................................................................ 
              ii. පභහිදී වීවේු  පඵ ය ක්රියාකර ඇත්පත් කුභක් පවද  (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
             iii. ැබී තිබ ආප ක ඳය කුභක් විය ශැකිද  (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
             iv. වීවේු  පඵ ය භන්න් ආප ක ඳය ඇතිලන අයුු  ද කිරණ වටශනකින් දක්ලන්න. (.2)     
 
 
 
 

 

 

 

 

         (C)  

 

 

                ූපඳපම ඳරියක පඵ ය පඳරෂා ශැරි විට කය ලැදීභ නිවා පට්රොලිය ඉයකරියට ත්ලලු විය. 
               i. පට්රොලිය ත්ලලු වීභට පශේතු වපම පඵ ය වතු කලර ක්තියක් ද  (.1) 
                 ................................................................................................................................ 
              ii.  පඵ ය වතු කභ ක්තිය ගණනයට ඵායකය යුතු ඳාඨාගක 2 ක් පදන්න. (.2)     
                 ................................................................................................................................ 
             iii. ඉශත පට්රොලිය ත්ලලුලන පේගය ලැඩි කිීභට ගත ශැකි ක්රියාභාර්ග 2 ක් ලියන්න. (.2)   
                 ................................................................................................................................ 
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(B) පකොටව -  රානා 

(05) (A)  

 

 

 

 

 

 

               
                i.  P හි නිඳදපලන ද්රලය නම් කර කභන්න් ඉටුකරන කෘතයයක් වශන් කරන්න. (.2) 
               ii.  R ප්රපද්පම දී අර්ධල ජීර්ණය වී ඳලතින ආශාරයට පඳේි පසවන කන්වයිභය ස්රාලය පේ.  
                    කභන්න් ජීර්ණය ලන ආශාරය ශා ඉන් ඇතිලන අන්තපය ලියන්න. (.2) 
              iii.  S ප්රපද්පම දී ජීර්ණ අන්තප අලප ණයට දක්ලන අනුලර්තනයක් ලියන්න. (.1) 
              iv.  ගැවනට්රයිි වන අද වභාෛපම ඵහුල ඳලතින පඵ  පනොලන පර ගී තත්ත්ලයකි. කභ පර ගයට  
                    ඵඳාන පශේතුලක් ලියන්න. (.1) 
        (B) ලෘක්කාණුලක දෂ වටශනක් ඳශත දැක්පේ. 
                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

                i. අභිලාහී ධභනිකාපලහි ශා අඳලාහී ධභනිකාපලහි ලූශභය පලනවනකභක් ලියන්න. (.1) 
               ii. අතිඳරිස්රාලනය භන්න් පඵ භන් ප්රාලරය තුෂට පඳපරන තරය ශන්න්ලන්පන් පකපවේද  (.1) 
              iii. ලරණීය අලප ණය 100% ක් ලන ද්රලය  කුභක්ද   (.1) 
              iv. ලෘක්ක අකර්භනය වීභ පකපරහි ඵඳෑ ශැකි ඵැර ප ශ පදකක් වශන් කරන්න. (.2) 

        (C) ලිගග ප්රතිඵද්ධ ෛාන නිවා ඇතිලන හිපභ ීලලියාලට පශේතුලන නිලීන ෛානය h ද, ප්රුදඛ ෛානය 
              H ද පේ.  
                i. හිපභ ීලලියාල ලාශක වනත්රියකප  ෛාන ප්රකාය ලියන්න. (.1) 
               ii. නිපර ගී ිළරිමියකුප  ෛාන ප්රකාය නම් කර ඔඵ නම් කෂ ලාශක වනත්රිය වභග විලාශයක දී කභ  
                   ෛාන ප්රපේණිගතලන අයුු  ඳනමස පකොටුලකින් දක්ලන්න. (.2) 
              iii. හිපභ ීලලියාල පර ගපම පර ග ක්ණයක් ලියන්න. (.1) 
              iv. ෛාන තාක්ණය බාවිතපයන් ඉන්ියයුලීන් නිඳදවීභට පයොදාගන්නා ඵැක්ීරරියාල නම් කරන්න.  
                   (.1) 
        (D) ජීලපම ඳැලැත්භට ප්රෛනනය අතයාලය වාධකයකි. ඳශත දැක්පලන්පන් වනත්රී ප්රෛනක ඳද්ධතිය  
              තුෂ පශ පභ න ක්රියාකාීත්ලයට අදා වටශනකි. 
 
 
 
 
             
             
       
            
              i.  P අලිමය නම් කරන්න. (.1) 
             ii.  Q ශා R පව දක්ලා ඇති පශ පභ න නම් කරන්න. (.2) 
            iii.  B අලවනථාපේ දී ියවේලන ක්රියාලලිය කුභක්ද  (.1)  

P 

Q 

R

  S
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 (06) (A) ආලර්තිතා ලු පේ අනුයාත මූද්රලය 9 ක් ශා ඒලාපම ඳරභාණුක ක්රභාගක ඳශත ලු පේ දැක්පේ. 
 

 

 

 

                                              (පභභ වගපක්ත ඳභණක් බාවිත කර ිළිතතුු  වඳයන්න.) 

              i.  ප්රථභ අයනීකරණ ක්තිය අඩුභ මූද්රලය පත රා ලියන්න. (.1) 

             ii. කාභර උනණත්ලපම දී ලායු අලවනථාපේ ඳලතින මූද්රලය යුගක් පලන්කර දක්ලන්න. (.1) 

            iii. D හි ශුදලන ඵහුූපපී ආකාර 2 ක් දක්ලා ඒලායින් ගන්නා ප්රපය ෛනයක් ඵැන්න් ලියන්න. (.2)   

            iv. බානමික ඔක්වයිඩ වාදන මූද්රලයයක් පත රා ලියන්න. (.1) 

             v. I+ අයනපම ඉපක්පට්ර න විනයාවයට වභාන ඉපක්පට්ර න විනයාවයක් ඇති මූද්රලය කුභක්ද  

                 (.1) 

       (B)  මූද්රලය ඳරභාණු අතර ඉපක්පට්ර න හුලභාු  වීපභන් පශ  ශවුප්ල තඵාගැනීපභන් රවායනික  

               ඵන්ධන  පගොඩනැප . පම් වශා මූද්රලය ඳරභාණු වතු වගයුෛතාල ද ලැදගත් පේ. 

             i. ඉශත ලු පේ දැක්පලන D ශා F අතර වෑපදන වගපය ගපම සූ්රය නිර්භාණය කරන්න. (.2) 

            ii. D ශා F වගපය ෛනපයන් තැපනන අණුලක ලුවිවන ලූශය අිනන්න. (.2) 

           iii. වගයුෛතාල 2 ක් ලන මූද්රලය යුගයක් ඉශත ලු පලන් පත රා ලියන්න. (.2) 

       

       (C) විවේලිය වන්නයනය කරන වශ විවේලිය වන්නයනය පනොකරන ද්රාලණ ලර්ග ඳලතී. විදයාගාරපම දී  

             ියවේකෂ කලැනි ද්රාලණ වම්ඵන්ධ ක්රියාකාරකභකට අදා ඇටවුම් 2 ක් ූපඳපම පේ.  

  

 

  

 

 

 

           

        

 

             i. A ඇටවුපම් ඵ්ලඵය පනොදැ්ලපලන ඵලක් නිීක්ණය විය. ඊට පශේතුල කුභක්ද  (.1) 

            ii. A හි ඵ්ලඵය ද්ලලා ගැනීභට කභ බීකරයට කක් කෂ යුතු රවායනික ද්රලයයක් නම්කරන්න. (.1) 

           iii. B ඇටවුභ වකවා සුු  පේාලකට ඳසු දක්නට ැපඵන නිීක්ණ 2ක් ලියන්න. (.2) 

           iv. B ඇටවුපම් ඇපන ඩයට ශා කැපත ඩයට අදා අක්ර පලන්කර දක්ලන්න. (.2) 

                      ඇපන ඩය - ..........        කැපත ඩය -.......... 

            v. ප ශ ශැන්දක භතුිළට වනථිරල ශා ඒකාකාරල පකොඳර් තැන්ඳත් කර ගැනීභ වශා ගත යුතු 

                උඳාය භාර්ග 2 ක් ලියන්න. (.2) 

 
 
(07) (A) ඵැටරි ආපර ඳණය අඩුවීපභන් ඳණගැන්වීභට පනොශැකි ව ලාශනයක් ත්ලලු කිීපභන්  
              ඳණගන්ලන දී. කය ත්ලලු කිීභට තනි පුද්ගපයකුට පනොශැකි ව අතර ඒ වශා පදපදපනක්  
              අලය විය. 
             i.  ලාශනය ත්ලලුකිීභට ඵ පයවේනු ආකාරය ද ූපඳ වටශනකින් දක්ලන්න. (ලාශනය  
                 පකොටුලකින් නිූපඳණය කරන්න.) (.2) 
            ii.  ලාශනය භත කභ ඵ පයදී ඇත්පත් පකපවේද  (.2) 
           iii.  ලාශනය ත්ලලු කිීභට කක් අපයකු පයදූ ඵය ප්රභාණලත් පනොවුපන් ඇයි  (.1) 
           iv.  ලාශනය ත්ලලු කිීභට මිනිසුන් පයදූ ඵ 700 N ශා 800 N ක් විය. ලාශනපම වනකන්ධය  
                 1500  kg ක් වපම නම් කය ත්ලලු ව ත්ලරණය පවොයන්න. (.2) 
            v.  ලාශන ඵැටරිය ආපර ඳනය කිීභට බාවිතාලන විදුත් ධාරාල කුභක්ද  (.1) 

මූද්රලය A  B  C  D E F G H I 

ඳරභාණුක 
ක්රභාගකය 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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        (B)  
              
  
 

 

           
        
             i.  ලාශනය ඒකාකාර ප්රපේගපයන් ාලිත ව කාය පකොඳභණද  (.2) 
            ii.  කය ාලිත ව ුදු  වේර පකොඳභණද  (.2) 
           iii.  ඒකාකාර ප්රපේගපයන් ාලිතලන ලවනතු භත අවභතුලිත ඵ ක්රියා පනොකරයි. කලැනි අවභතුලිත  
                 ඵ ක්රියා පනොකරන අපනක් ලවනතු ලර්ගය කුභක්ද  (.1) 
           iv.  ඉශත iii හි දැක්පලන කු ණු වාකච්ඡා ලන්පන් කලර නියභපම ද  (.1) 
 
        (C) ඉශත ලාශනපම පර දයක පද යක් නිවා කය ගැවීභට ියවේවිය. ඒ වශා වී්ල පේවරයක් බාවිතා 
              කෂත් කයින් ඇති කෂ ඵය ප්රභාණලත් පනොවුනි. කහි පකෂලරකට යකඩ ඵම්බුලක් පයොදා ඵය 
              පයදූ විට පර දපම ඇණ ඳශසුපලන් ගැවිනි. 
             i.  වී්ල පේවරයට යකඩ ඵම්බුලක් පයදීපභන් ඇණ ගැවීභ ඳශසුවීභට පශේතු ව වාධකය කුභක්ද   
                 (.2) 
            ii.  පභහිදී ක්රියාත්භක වපම ඵය ආශ්රිත කුභන වගියද්ිමයක්ද  (.1) 
           iii.  පර දපම පද ය පවවීභට ි යුඵයට සුෂග පුරලා විා ෛ ඵන්නක න්්ලලා ඵැලීභට ියවේවිය. 
                 කහිදී ි යුඵය ෛය තුෂට තයකන් පතරපීභට ියවේවපම ඇයි  (.1) 
           iv.  ි යුඵපම ියවේරකින් ිළටව ලායු බුබුු  ෛපම උඩට කනවිට ක්රභපයන් විා විය. ඒ ඇයි  (.2) 
 
 

(08) (A)  

 

 

 

 

 

         
       
 
             i. ක්ණික ශා අනිච්ඡානුග ප්රතිාාරයක් ශන්න්ලන්පන් පකපවේද  (.1) 
            ii. ූපඳපම දැක්පලන P ශා R නම් කරන්න. (.2) 
           iii. වනනායු ඳද්ධතිපම කෘතයභය ඒකකය කුභක්ද  (.1) 
           iv. ු ිමරපම  ලපක වන භමසටභ යාභනය ශා වම්ඵන්ධ පශ පභ න 2 නම් කරන්න. (.2) 
        
        (B)  නලවනය වනලායු ශා නිර්ලායු පව ආකාර 2 කි. 
             i.  වනලායු නලවනපම දී ියවේලන නලවන ප්රතික්රියාල ලියන්න. (.2) 
            ii.   ලපක වන              ැක්ි ක් අම්ය+ක්තිය 
                 පභභ ප්රතික්රියාල ියවේලන්පන් කුභන ජීවී ජව තුෂද  (.1) 
           iii.  ATP හී කෘතයයන් පදකක් ලියන්න . (.2) 
        

        (C)  

 

 

 

  

            ii. ඉශත ඵ්ලඵය භත ක්රියාකරන ඵ ඳද්ධතිපම දෂ වටශනක් ඇ දක්ලන්න. (.2) 
           iii. වනකුු ේපු නියනකින් ඇණයක් ගැවීපම්දී පයොදන ඵල ක්ණ 2 ක් ලියන්න. (.2) 

ඉශත දී ත්ලලු කෂ ලාශනය ි ක වේරක් ගභන් කර 
නතර විය. කහි ාලිතයට අදාල ඇින ප්රපේග-කා 
ප්රවනථාරයක් ූපඳපම දැක්පේ. 
 

රත් ව විවේලි වනත්රික්කයක් අපතහි වනඳර් 
ව ලශාභ අත ඉලතට ගැනිනි.  
කභ ියද්ිමයට අදා වනනායු අපේග ගභන් 
කෂ භාර්ගය පභහි දැක්පේ. 
 

i.  කණු 2 ක ගැට ගැසූ ණුලක් භැයකන් ඵ්ලඵයක් ක්ලා ඇති  
    අයුු  ූපඳපම දැක්පේ. ඵ්ලඵය වභතුලිතල ඇත. ඵ්ලඵය භත 
    ක්රියාකරන ඵ ඳද්ධතිය පකපවේ ශැිනන්පේද  (.1)  
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        (D)  i.  ඵ්ලඵ ආලරණයක් භත 200 W  යැයි වශන් කර තිබුණි. ඉන් අදශවන ලන්පන් කුභක්ද  (.1) 
               ii.  කභ ඵ්ලඵය මිනිත්තු 5 ක් ද්ලලා තිබුණි. කහිදී ලැයලන ුදු  විදුත් ක්ති ප්රභාණය ගණනය  
                    කරන්න. (.2) 
              iii.  විවේලි ඵ්ලඵයකින් ක්ති ශානි වියශැකි ආකාරයක් වශන් කරන්න. (.1) 
 
 
(09) (A) මිශ්රණල වගඝටක පලන්කර ගැනීපම් ශි්ලපීය ක්රභ කිහිඳයක් ඳශත දැක්පේ. 
       

 

              

 

        

 

 

 

             i.  වනපි කීකරණය පයොදාපගන ියවේකරණ කර්භාන්තයක් නම්කරන්න. (.1) 
            ii.  අවගශුද්ධ CuSO4 ලලින් වගශුද්ධ CuSO4 ඵා ගැනීභට බාවිත කෂ ශැකි ක්රභපේදය මින්  
                 කුභක්ද  (.1) 
           iii.  ඉශත ක්රභපේදය බාවිත කිීපම්දී  ඝන ද්රලය උණු ෛපම යකය කිීභට පශේතුල කුභක්ද  (.1) 
           iv.  ද්රාලක නිවනවාරණය කිීපම්දී බාවිතයට ගන්නා විදයාගාර උඳකරණය නම්කරන්න. (.1) 
            v.  ද්රාලක නිවනවාරණපමදී බාවිතාලන ද්රාලක 2 හි ඳැලතිය යුතු පබිතික ු ණයක් ලියන්න. (.1)     
           vi.  පඵොරපත්ල ිළරිඳශවේපේ දී ආවලන කුු පන් ඉශිතන්භ පලන්ලන වගඝටකය වතු ු ණාගගයක්  
                 ලියන්න. (.1) 
        (B) ඳරිවරය තුෂ කාඵනික වගපය ග ඉතා සුබ ලන අතර වරභ කාඵනික වගපය ගය ලන්පන්  
               ශයිපර කාඵන් ය. 
             i.  L.P. ගෑවන ශයිපර කාඵනයක් පව වැකීභට පශේතුල කුභක්ද  (.1) 
            ii. ඉි  දශනපයන් ිළටලන ඳශත අතුු ප ශන්නාගැනීභට බාවිතලන ද්රලය ලියා දක්ලන්න. (.2) 
                        (a) CO2       (b) H2O 
           iii. ඇ්ලපක්නල පඳොවේ සූ්රය CnH2n+2  පේ. C ඳරභාණු 4ක් ඇතිඇ්ලපක්නපම රවායනික සූ්රය 
                ලියන්න. (.1) 
           iv. වනලබාවිකල ශුදලන ඵහුඅලයලක 2 ක් නම්කරන්න. (.2) 
        (C) චුම්ඵක ක්පේ්රයක තැබ විවේලිය වන්නයනය ලන කම්ංයක් ූපඳපම දැක්පේ. 
 
 
 
 
 
        (D) ප්රතයාලර්ත ධාරාලක් වර ධාරාලක් ඵලට ඳත්කිීභ ධාරා ුකරකරණය පව ශැිනන්පේ. 
             i.  ප්රතයාලර්ත ධාරාල ුකරකරණය පකපරන ආකාර 2 පභොනලාද  (.2) 
            ii.  ධාරා ුකරකරණය වශා බාවිතා පකපරන ඉපක්පට්රොනික් උඳාගගය කුභක්ද  (.1) 
           iii.  ඉශත ii හි ඔඵ නම්කෂ උඳාගග තැනීභට ගන්නා මූද්රලය පඳොවේපේ ශන්න්ලන නභ කුභක්ද   
                  (.1) 
          

මිශ්රණ පලන්කිීපම් ක්රභ 
 

වනපි කීකරණය 
 

පුනවනපි කීකරණය 
 

ද්රාලක නිවනවාරණය 
 

ආවලනය 
 

බාන්ක ආවලනය 
 

වර ආවලනය 
 

හුභා ආවලනය 
 

  i.  කභ කම්ංය ානය ලන යකාල කුභක්ද  (.1) 
 ii.  කභ යකාල පවවීභට ඔඵ බාවිත කෂ නියභය කුභක්ද  (.1) 
iii.  කභ නියභපයන් කියපලන වගියද්ිමය ඳදනම් කරපගන තනා ඇති 
       උඳකරණ 2 ක් නම්කරන්න. (.2) 
 


