බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුව

අධ්යාපන පපු ස සහක ප පර සාාානය පප ිභාාය -2021
ිභප ේෂ පපරහුරු ප්ර ්න පර සහහා
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II ඳත්රය
(01) (A) i. කෘෂි කර්භාණ්තයේ දී බාවිතවන කෘත්රිභව ශ්ලේයණය ය කර ාශායක ක රවය. (ල:01)
ii. ාශායක ක යඳොය ොා/ කෘමි නාලක/ වණ නාලක/ දිලීා නාලක අතරින් යදකකට. (ල:02)
iii. ඉන් ඳරිශායට ා යශෞඛ්යය ට ඇති අහිතකා ඵලඳෑම් වැඩිවීභ. (ල:01)
iv. කෘෂි ාශායක කවලින් යතොාව අශේවනු අඩුයේ යැයි සිතීභ,
දිගු කාලීන ප්රතිපලවල ට වඩා යකි  කාලීන වාසි ැැන සිතීභ, වැක  පිළිතුාකට
(ල:01)
v. ජලාල දය ය වීභ/ ක ධන්ැත වකුැඩු යාෝැය වැක  යාෝැ ඇතිවීභ වැක  පිළිතුාකට (ල:01)
(B) i. කශර කරභ ාකා ය ඳ සුවීභ
(ල:01)
ii. බිඳුණු වීදුරු ා යඳෝසියලන්/ ඉයලක්යරොක ක ාඳා්ැ/ යලෝ භය රවය වැක  (ල:02)
iii. දිාාඳත්වන රවය ා දිාාඳත් යනොවන රවය යලශ (ල:02)
(C) i. ඳයශහි අඩුවන නයිරජන් නැවත ඳශට ලඵාදීභ. (ල:01)
ii. a) නයිරජන් ක්රය.
(ල:01)
b) ජජවීය තිාකිරීභ. (ල:01)
iii. ඵහු යඵෝැ වැාව(මිශ්ර යඵෝැ වැාව)/ කක යඵෝැ වැාව (ල:01)
(මුළු ලකුණු:- 15)
(02) (A) i. යාොඵට් හුක්
(ල:01)
ii. කිාල ඇඵයක ාශේකඩක්. (ල:01)
iii. X:- ආයලෝක ප්රබවය
Y:- කාක ආධාාක නරය (ල:02)
iv. a) මල යක්ල ජශල. (ල:01)
b) ඳාලක ජශල.
(ල:01)
(B) i. භෘදුශේථා ඳටකය.
(ල:01)
ii. පියේඨ ඳරීක්යාව.
(ල:01)
iii. ග්ලයකෝශේ තැනුනු ව ා පියේඨය ඵවට ඳත්වී ඳත්ර තුල ැඵඩා වී තිීමභ. (ල:01)
iv. යිඩ්රිණලා වැක  ජලජ ලාක.
(ල:01)
(C) i. කෘත්රිභ වර්ධක ප්රකාා ්රභයට. (ල:01)
ii. P- යාෝඳ භාධයය Q-කි කය (ල:02)
iii. වාසි:- භේ ලාකය ට ශර්වශභ ලක්ය ඇති දුහිතෘ ලාක ලඵාැත ැකිවිභ.
එකවා ඳැර විලාල ප්රභා යක් ලඵාැත ැකිවිභ.
යකි කලකින් ඳැර ලඵාැත ැකි වීභ.
කුඩා ඉඩක ක යාෝගී ඳැර විලාල ැ නක් යඵෝ කාැත ැකි වීභ.
අවාසි:- මලික වියදභ වැඩිවීභ.
වියලේය ඳරීක්ය ාැාා තත්ත්ව අවලය වීභ.
මලික ශිණපීය දැනුභක් අවලය වීභ. (ල:02)
(මුළු ලකුණු:- 15)
(03) (A) i. කැණසියම් කාඵයන්ට්/ CaCO3
(ල:01)
ii. යඳශේවල අඩ්ගු අඳරවය ඉවත් කිරීභ. (ල:01)
iii. ාණුසුම් වායු. (ල:01)
iv. a) CO
(ල:01)
b) යකෝක්
(ල:01)
(B) i. (a) යශෝඩියම් ක්යලෝායිඩ් - අයක ක ඵන්ධන
(b) දියභන්ති - ශ ශ්යුජ ඵන්ධන
(c) මික ාන් - ශ ශ්යුජ ඵන්ධන (ල:03)
ii. එහි ශ්යුජතා කවකයේ ඉයලක්යරෝන අයේටකය ශම්පර් යනොවීභ. (ල:01)
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iii. පිළිතුා ශ ා 10-1 විදයා යඳරයඳොයතහි 181 පිව ව ඵලන්න. (ල:01)
(C) i. යකඩ භල/ භලකඩ (ල:01)
ii. ජලය ා ඔක්සිජන් වායුව (ල:01)
iii. a) කැයතෝඩීය ආාක්ය ්රභය (ල:01)
b) යකඩවලට වඩා ශක්රියතාවයයන් වැඩි යලෝ යක් යකඩ ශභැ ැැමටභට ශැලැශේවීභ. (ල:01)
iv. තීන්ත ැෑභ, යතණ ග්රීශේ වැක  දෑ ආයණඳ කිරීභ, ැැණවනයිශේ කිරීභ වැක  පිළිතුාකට (ල:01)
(මුළු ලකුණු:- 15)
(04) (A) i. ායේ ත්වය වැඩිවීයම් දී රවයයක සිදුවන විලාලත්වයේ වැඩි වීභ. (ල:01)
ii. යකඩ සිලින්ඩාය. (ල:01)
iii. ාත්කර යකඩ සිලින්ඩාය b ා c රඳවල ඳරිදි යකඩ අණලුවට ඇතුලු කිරීභට ඵැලීභ. එහිදී එය
යඳා ඳරිදි ඇතුලු කිරීභට යනො ැකි යේ. (ල:02)
iv. ඝන ප්රශාා ය ශ ා සුදුසු පිළිතුාකට. (ල:01)
(B) i. රාව පීඩන ශම්යප්රේය ය. (ල:01)
ii. P ශ ා කුඩා සිරින්ජයක් ද, Q ශ ා විලාල සිරින්ජයක් ද යයදීභ. (ල:01)
iii. රාව පීඩක ජැක්කුව, වා න තිරි්ැ ඳධතධතිය වැක  පිළිතුාකට (ල:01)
iv. යනො ැක. වායු ශම්පීඩනයට ලක්වන ඵැවින්. (ල:02)
(C) i. ශෑභ ක්රියාවකටභ විලාලත්වයයන් ශභාන වත්, දිලායවන් ප්රතිවිරුධතධ වත් ප්රතික්රියාවක් ඇත.
(ල:01)
ii. ක්රියාව:- ඳාද භගින් යඳොරව භත ඳසුඳශට යයොදන ඵලය.
ප්රතික්රියාව:- යඳොරයවන් ඳාදභත ඉදිරියට යයයදන ඵලය. (ල:02)
iii. යභහිදී යකයශණ යලණල ක ශා යඳොරයවන් එණලවන ප්රතික්රියා ඵලය වැරයක්. ක්රියායේ දී
යයදුනු ඵලය ඳභ ක් ඉතිරිවී එභගින් ලිශේශා යයි. (ල:02)
(මුළු ලකුණු:- 15)
(05) (A) i. සිරුා තුර ාශායක ක ශභායයෝජනය ඇති කිරීභ. (ල:01)
ii. A-පිි යුටරිය
B- තයියාොයිඩය C- අධිවෘක්ක ග්රන්ි  D- අග්නයාලය (ල:02)
iii. කවායේ ක ඳදවන ශ්රාව පිටකිරීභට නාර යනොභැති වීභ. (ල:01)
iv. පිි යුටරිය (ල:01)
v. අග්නයාලය (ල:01)
vi. a) අ ඩීතු (ල:01)
b) අ ඩීතු සහිේ ලුණු ිභකිණීා නීක යේ කිරීා. (ල:01)
vii. E- ඊස්ට්රජනතු පප්රුපජනස්ෝපර්තු
F- පෝස්ෝස්පෝපර්තු (ල:02)
(B) i. පිළිතුරු ශ ා 10-2 යඳරයඳොයත් 172,173,174 පිව  ඵලන්න. (ල:02)
ii. පිළිතුරු ශ ා 10-2 යඳරයඳොයත් 186,187,188 පිව  ඵලන්න. (ල:02)
iii. යණ ඥාතීන් අතා සිදුවන විවා අවභ කිරීභ. විවා යක දී අදාල ඳාම්ඳාාවල ආයේණික යාෝැ
ඳවතී දැයි යශොයා ඵැලීභ. (ල:01)
iv. ක යුක්යලයික් අම්ල (ල:01)
v.(a) ඵැක්මටරියා ප්රාග් නයයේි ක යේ. දිලීා ස නයයේි ක යේ. (ල:01)
(b) ඉයුකැරියා අධිාාජධාක ය. (ල:01)
(c) ශ්කීර් කාඵක ක රවය ශාල කාඵක ක රවය ඵව ට බිය ලීභ / රවය දිාාඳත් කිරීභ. (ල:01)
(d) ීමජ ට යනොැන්නා අපුයේඳ ලාක. (ල:01)
(මුළු ලකුණු:- 20)
(06) (A) i. අවකාලයේ ඉඩක් ැන්නා ා ශේකන්ධයක් ශහිත රවය. (ල:01)
ii. යබෞතික ශේවබාවය අනුව. (ල:01)
iii. Q- ශ්ශුධතධ යනොවන රවය/ මිශ්ර
R- ශ්යයෝැ
S- වියභජාතීය මිශ්ර
(ල:03)
iv. ආවර්තිතා වගුව (ල:01)
v. (a) O2 - ශා.අ.ශේ. 32 / O2 32g ක අණුභවුල 1. කඅනුව O2 16g ක අණුභවුල ½(ල:02)
(b) O2 32g ක O2 අණු 6.023x 1023 = O ඳාභාණු 6.023x1023 x 2 = 1.2046x1024
ක අනුව O2 16g ක O ඳාභාණු 6.023x1023 x 2 =6.023x1023 (ල:02)
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(B) i. හුභාල ආශවනය. (ල:01)
ii. හුභාලය ක ඳදවීභ. (ල:01)
iii. ලිබිග් කන්යඩන්ශාය (ල:01)
iv. පිළිතුරු ශ ා 11-1 යඳරයඳොයත් 62 පිව ව ඵලන්න. (ල:02)
v. ජලය ශභැ මිශ්ර යනොවන ශැන්ධ යතණ හුභාලය ශභැ එක්වීයම් දී කවායේ තාඳා්කයට අඩු
අැයක දී වායේඳ යේ. (ල:01)
vi. (a) කුඩා ාර පැබලි ඉක්ානිතු ාහන වී අ සතු පේ. ිභ ා ාර පැබලි ැඩි පේ ා ක් ාහන
ප මිතු ේාප
බා පේ. (ල:02)
(b) යෑස්, පපුල්පටු අඟුරු, ිභ ළි පයුා.... (ල:01)
(c) සු සසු පිළිවරප ෝ (ල:01)
(මුළු ලකුණු:- 20)
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(07) (A) i. ඳරිඳථයේ B අග්රය ැලවා C ට ශම්ඵන්ධ කිරීභ / A අග්රය ැලවා C ට ශම්ඵන්ධ කිරීභ (ල:01)
ii. ඳරිඳථයට ශේවිච්කයක් යයදීභ. (ල:01)
iii. යවෝණට් මීටායේ + අග්රය P ටත්, - අග්රය Q ටත් ශම්ඵන්ධ කිරීභ. (ල:02)
iv. a) ඩයයෝඩ තාකි / ඩයයෝඩ යශේතුවකි.
(ල:01)
b) Y ධාරිත්රකයකි. ප්රතිදාන ධාාාව සුභට කිරීභ. (ල:02)
c) පර් තා්ැ ඍජුකා ය.
(ල:01)
d) 6/240 = Ns/8000 Ns= 200
(ල:02)
(B) i. ආතති ඵල (ල:01)
ii. 2 F = W
(ල:01)
iii. ½mv2 = ½ x 30 x 42 = 240 J
(ල:02)
iv. කාලක ලක්තිය විබව ලක්තියට ශභාන කිරීයභන්,
240 J = mgh
ාශ= 240 / 30 x 10 = 0.8 m (ල:02)
v. a) තීර්යක් තා්ැ වර්ැයට.
(ල:01)
b) ජල ඳෘයේඨ භත
(ල:01)
c) V=fλ = 20 x 1.5 = 30 ms-1 (ල:02)
(මුළු ලකුණු:- 20)
(08) (A) i. P - යාප්මටලියා Q - පිශේයක්ශේ (ල: 02)
ii. යකොාල ශහිතය (ල:01)
iii. කලතාපි
(ල:01)
iv. d- ැාත්රා
e - වාණ (ල:02)
v. (a) ජලජ ඳරිශා (ල:01)
(b) අනාකල ැඩැතිය. (ල:01)
vi. නිඩාරි ා හා එපයිපනුඩතමප්ෝා (ල:02)
(B) i. පුර් අබයන්තා ඳාාවර්තනය (ල:01)
ii. ආයලෝක කිා අදාල භාධයයේ අවධි යකෝ ය ඉක්භවා ඳතිත විභ. (ල:01)
iii. ප්රිශේභ යදයනතිය (ල:01)
iv. (a) වීදුරු ය ෝ ප්ලාශේි ක් (ල:01)
(b) එන්යඩොශේයකෝප් ාඳකා ය, ශැාසිලි කටයුතු (ල:02)
v. (a) කාර්යය = ඵලය x ඵලය ැභන් කර දුා = 60 x 20 = 1200 J (ල:02)
(b) කාර්යය කිරීයම් සීඝ්රතාව= කාර්යය/ කාලය = 1200/60 =20 W (ල:02)
(මුළු ලකුණු:- 20)
(09) (A) i. X අග්රය - ා Y අග්රය + (ල:01)
ii. (a) විදුත් විච්ය්දය රාව
(ල:01)
(b) රිදී යලෝ යේ ලව රාව යක් (ල:01)
iii. ධාාායේ යවෝණමටයතාව අඩුවිය යුතුය. රාව යේ ශාන්ර ය අඩුවිය යුතුය. (ල:02)
iv. (a) P ා Q ශ ා පිළියවලින් Cu ා Fe / Cu ා Zn / Fe ා Zn (ල:01)
(b) තනුක ශණෆියුරික් අම්ලය (ල:01)
(c) Q අග්රය අශල.
(ල:01)
Zn (s)
Zn2+(aq) + 2e ය ෝ Fe (s)
Fe2+(aq) + 2e (ල:02)
(B) i. ත්වා ය= ප්රයේැ යවනශ/ කාලය = 20-0/ 5 = 4 ms-2 (ල:02)
ii. F=ma = 15 x 4 = 60 N (ල:02)
iii. කාත්තය ැභන්කර මුළු දුා= ½ x 20 x (25+15) = 400 m (ල:02)
iv. (a) එයශේ යයදිය යුතු ඵලය= 80 x 10 = 40 N
20
(ල:02)
(b) ඵල ඝූර් ය (ල:01)
(c) ජල කාාභයක් කාකැවීභ/ වා න සුක්කානභ කාකැවීභ වැක  ාදා ා යකට (ල:01)
(මුළු ලකුණු:- 20)
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