
පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවල  1 

 

 *පමම පත්රය A වශ B පව පකොටව් පාකකිතු යුක්ේ පේ. 
 *A පකොටපවේ ප්ර්ද ියය්ලටම ිළිතවු  පමම පත්රපමම වපයතුද . 
 *B පකොටපවතු ප්ර්ද වදක් පමණක් පේෝරාපෙද ිළිතවු  වපයතුද.  

(A) පකොටව - ලූශෙේ රචදා 

(01) (A) ශ්රී ාකාල වෂ කි ර රවායද රලය භාිතේය ේශද් කෂ යුව බල ප් ිනදල කේාබශට ක්පලිනතු පලී..  
              ලො කටයුව වඳශා බහුල කි ර රවායද රලය භාිතේලද අේර ඒලා ේශද් කිරීම නිවා ලොලතුට ිතා 

              බපෑමක් ලනු ඇේැයි ඇේැ් පෙොවීතු ප්රකා කරයි. එනිවා පමම ේශදම ට පෙොවීතුපේ ය් ිතු ද්ධ්ත්ලයක්  
              පලී.. පකපවේ පශෝ ිතායා ිතයය ශාාරද ියසුතු ලද ඔබ කි ර රවායද රලයල පලතිද අහිේකර ේත්ත්ල  
              වැකි්ලට පෙද පමම ේශදම අනුමේ කරනු ඇේ. 
              i. ‘කි ර රවායද රලය’ පියතු ශැඳිතුපලතුපතු කලරක් ා?  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 

 ii.  කි ර රවායද රලය ලතමෙ පාකකට උාාශරණ පාතුද. (:02) 

                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iii.  කි ර රවායද රලය ේශද් කිරීම ට ප්රධ්ාද පශේවල ුමමක් ා?  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iv.  එම ේශදමට ඇේැ් පෙොවීතු ිතු ද්ධ්වීම පකපරහි බපෑ පශේවලක් ලියාාක්ලතුද.(:01)  
                   ........................................................................................................................................................................... 
              v.  කි ර රවායද රලය බහුල භාිතේය නිවා ශටපෙද ඇති අහිේකර ේත්ත්ලයක් ලියා ාක්ලතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 

 (B)  

 

 

 

              i. ේනි බඳුදක් පලනුලට පමපව කව බඳුතු ලතමෙකර ේැබීප් ලාියය ුමමක්ා?  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. ඉශේ ද් වඳශතු කව බඳුතු වද ට අමේරල ේලදුරටත් කව ලතමගීකරණය කෂ ශැකි බල අපයක්  
                 පපතුලා දුනි. ඒ අනුල මීට අමේරල ේැබිය ශැකි ේලත් බඳුතු ලතමෙ පාකක් ද් කරතුද. (:02) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
            iii. පලදත් ආයේදයක බැශැර කරද කව, ප්රධ්ාද බඳුතු පාකකට ාැමීමට පයෝනදා පකිනනි. එහිී  බඳුතු  
                 පාක ලතමෙ කෂ යුත්පත් පකපවේා? (:02) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 

        (C)  කි රකතමමාතුේපම ී  භාිතේාලද ිතිතධ් ලො ක්රම අේර යමාු ල පශලත් පබෝෙ මාු ල ද් ක්රමයක් පේ.  
               එහිී  ප්රධ්ාද පබෝෙ ලතමෙ ශේරක් එකම ූමිනපම මාු පලතු මාු ලට කතුදල ලො කරද අේර එම පබෝෙ  
               අේිනතු එකක් අනිලාතමයපයතුම රනි පබෝෙයක් පේ. 
              i. එහිී  රනි පබෝෙයක් පයොාාෙැනීප් ප්රධ්ාද අරුණණ ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 

බව්දාහිර පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවල 

Department of Education - Western Province 
අධ්යාපද පපොදු වශතික පත්ර (වාමාදය පපෂ) ිතභාෙය -2021 

ිතපේ පපරහුු  ප්ර්ද පත්රය 

පරේණිය:ය: 11 ිතය:          විද්යාව පත්රය: II කාය: පැය 3 යි 

දම:-........................................................................................................................................... 

රූපපම ාැක්පලතුපතු එක්ේරා ආයේදයක කව 
බැශැර කිරීම වඳශා ේබා තිබූ කව බඳුතු වදකි. 
ේනි කව බඳුදක් ේැබීම පලනුලට පමපව ද් 
කෂ බඳුතු කිහිපයක් ේැබීම ලතමේමාදපම බහුල 
ාැකිය ශැක. 



පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවල  2 

 

             ii. ඉශේ i හි ඔබපේ ිළිතවර වමෙ ඔබ ශාාරා ඇති ජනල ූම රවායනික චක්රයක් ව්බතුධ් පේ. 
a)  එම ජනල ූම රවායනික චක්රය ුමමක්ා?   (:01)                      
....................................................................................................................................................................... 
b)  එම චක්රපම ාැක්පලද කලර පකොටවක් වමෙ ඔබපේ ඉශේ i හි ිළිතවර ව්බතුධ් පේ ා? (:01) 

                       ....................................................................................................................................................................... 
            iii.  යමාු  ක්රමයට අමේරල ඔබ ාතුදා පලදත් ලො ක්රමයක් ද් කරතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 

(ුණළු ුමණු:- 15) 
(02) (A)  

 

 

 

 

 

 

              i. පමම අණ්වීක්ය නිපා ව ිතායාඥයා කවුා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. ඔබ ද් කෂ ිතායාඥයා ප්රථමම ලරට ජව ශඳුදාෙතුපතු කලර නිාතමකයක් නිරීක්ණය කිරීපමතු ා?          
                   ...................................................................................................................................................            (:01) 
             iii. ඉශේ අණ්ිතක්පම  X ශා Y පියතු ාක්ලා ඇති පකොටව් ද් කරතුද. (:02) 
                  X:-  ...............................................................      Y:- ...............................................................  
            iv. බහු ජවලික ජීිතයුමපේ පද්ශය ිතිතධ් ජව ලතමෙලලිතු යුක්ේ පේ. එපවේම එම ජව ිතිතධ් කාතමයයතු  
                 වඳශා ශැඩෙැසී ඇේ.  
                        a) පපවතු නය අලපෝණයට ශැඩෙැසුණු ාක ජව ලතමෙය ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                        b) ාක පත්රලලිතු නලා්ප ිළටවීම පාදය කරද ජව ලතමෙය ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 

        (B) ාක පත්ර වෂ ජව ලතමෙ කිහිපයක් අඩාු  පේ. ඒ අේර ප්රභාවා්ප්ලණය වඳශා ශැඩෙැසුණු ජව ලතමෙ  
              ා  කිහිපයක් පේ. එම ජව වෂ ශිනේල රාශියක් අඩාු  පේ.  
              i. ාක පත්ර වෂ ප්රභාවා්ප්ලණය ියදුකරද ජව අයත් පටක ලතමෙය ද් කරතුද.  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. ාක පත්ර වෂ ප්රභාවා්ප්ලණය ියදු ව බල ේශවුු  කර ෙැනීම වඳශා ියදුකරද පරීක්ාල ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iii. ප්රභාවා්ප්ලණපම ප්රධ්ාද ඵය ේලපකෝව් ලද අේර එය පැණිය: රියතු යුත් වර සීනි ලතමෙයකි . එපවේ වල   
                 ා ප්රභාවා්ප්ල රේ ාක පත්රයක් ිතකා බැලිතට පැණිය: රවක් පදොාැපතු. ඒ ඇයි? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
            iv. ප්රභාවා්ප්ලණපම අවු ඵය පරීක්ාකර බැලීම වඳශා පයොාාෙතුදා ාක ලතමෙය ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 

        (C)  
  
 

 

 

 

 

 

  
             iii. පටක පරෝපණ ක්රමපම ලාියයක් ශා අලාියයක් පලද පලදම ලියා ාක්ලතුද.  (:02) 
                  ලාියය :-   ......................................................................................................................................................... 
                අලාියය :-   .........................................................................................................................................................     

     (ුණළු ුමණු:- 15) 

X 

Y 

රූපපම ාැක්පලතුපතු අී.ේපම භාිතේ ව අණ්වීක්යකි. ලතමේමාදපම 
ඇති වායුක්ේ අණ්වීක්ලට ලඩා පමය පබොපශෝ පවයිතු පලදව් අේර 
අේයාලය පකොටව් කිහිපයක් පමණක් පමහි ාැකිය ශැක. පමම 
අණ්වීක්ය නිපා ව ිතායාඥයා ිතියතු ප්රථමම ලරට ජව නිිනක්ණයක් 
ියදුකරද ී . 

P 

Q 

රූපපම ාැක්පලතුපතු පටක පරෝපණය ද් ශි්ලප ක්රමපයතු 
ාක පබෝ කරෙැනීප් ී  අනුෙමදය කරද ිළයලර කිහිපයකි. 

 i. පටක පරෝපණ ක්රමය කලර ාක ප්රචාරණ ක්රමයකට අයත් ා? 

   ................................................................................... (:01)  

ii. රූපපම P ශා Q පව ාක්ලා ඇත්පත් පමොදලාා? (:02) 

P- .........................................    Q- ...................................... 
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(03) (A)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            iv. යකඩ නිව්වාරණපම ී  ියදුලද රවායනික ප්රති්රියා අේිනතු ප්රධ්ාදේම ප්රති්රියාල පශේ ාැක්පේ. 
                   Fe2O3  + 3                          2Fe  + 3 CO2  
                   a) එහි X ව්ථමාදය ට පයිනය යුව වාඝටකය ුමමක්ා? (:01)  
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   b) ඔබ a හි ාැක්ව වාඝටකය ේැනීමට ාායක ලතුපතු ඉශිතතු පයදූ කලර අුණරලයය ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 

        (B) රවායනික බතුධ්ද පාඩම ශැාෑරීප් ී  ාැලිව ලුශ ිළිතබඳල ඔබට ශඳුදාෙැනීමට ැබී ඇේ. 
              i. පශේ රූපල ඇති ාැලිව ලූශලලිතු ාැක්පලද රලය, පශේ පකොුවල වෂ ඇති රලය අේිනතු පේෝරා  
                ලියතුද. ඒලාපම අඩාු  බතුධ්ද ලතමෙය ා ඒ වමෙ ද් කරතුද.  (:03) 
 

   

 

 

 

             ii. 

 

             iii.  AlCl3 අණුලක ඇත්පත් වශ වායුන බතුධ්ද පේ. පපොදුපේ වශ වායුන බතුධ්ද වහිේ වාපයෝෙ වව  
                  ක්ණයක් ලියතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
        (C) අප එිනපදාා කාතමයයතු රැවකට භාිතේ කරද පෝශයකි යකඩ. එය ම බැඳීමට ක්වීම පබොපශෝිතට  
               ෙැටළුකාරී පේ.   
              i. Fe2O3. X H2O යද රවායනික සත්රපයතු ාැක්පලතුපතු කලරක් ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. යකඩ ම බැඳීම පකපරහි බපාද ප්රධ්ාද වාධ්ක පාක ද් කරතුද. (:½×2 = 01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iii. යකඩ ම බැඳීපමතු ලකා ෙැනීප් ක්රමයක් පව ‘කැපකිරීප් ආරක්ණ ක්රමය’ ාැක්ිතය ශැක. 
                 a) පමම ක්රමය ශඳුතුලද පලදත් දමක් වඳශතු කරතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                 b) පමහි ී  යකඩ ම බැඳීපමතු ආරක්ාකර ෙැනීම ට ුමමක් ියදුපකපතම ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
            iv. යකඩ ම බැඳීපමතු ලකාලීමට එිනපදාා ජීිතේපම ී  බහුල භාිතේ පකපරද ක්රමයක් ලියා ාක්ලතුද. 
                 (:01)............................................................................................................................................................. 

(ුණළු ුමණු:- 15) 

P +හිමටයිට් + පකෝක් 

Q 

රල යකඩ පෝපබොර 

පමහි ාැක්පලතුපතු යකඩ නිව්වාරණය වඳශා පයොාාෙතුදා ධ්ාරා 
ඌ්මකපම රූපයකි. 

  i. පමහි ඉශිතතු පයොාද අුණරලය අේර P පව ාක්ලා ඇත්පත් 

     පමොදලාා? (:01) ................................................................... 
 ii. ඔබ i හි ී  ද් කෂ වාඝටකය පමහි ී  භාිතේ ලනුපම ුමමක් වඳශා  
     ා? (:01) ................................................................................ 
    ......................................................................................................... 
iii. පමහි පපතුලා ඇති Q ව්ථමාදපයතු ඇවලු පකපරනුපම කලරක්  
     ා? (:01) ....................................................................................... 

X 

අඟුු , ිනයමතුති, නය, ේලපකෝව්, පවෝඩිය් ක්පෝරයිඩ්, ිනනිරතු, ශයිඩ්රනතු ක්පෝරයිඩ් 

(a)                                       (b)                                        (c) 

    රලය:-         ...............................................          .................................              ............................... 
බතුධ්ද ලතමෙය:- ...........................................          .................................              ............................... 

AlCl3 අණුලක බතුධ්ද ඉපක්පරෝද වැ ව ිතට එහි Al  පරමාණුල ව්බතුධ් 
ිතපේත්ලයක් ඇේ. එය ුමමක් ා? (:01) .................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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(04)(A)   
 

                            

             
 

 

 

 

               ේාපන ප්රවාරණය ආාතමදය කිරීම වඳශා ිතායාොරපම තිබූ උපකරණයක් (a) හි ාැක්පේ. එහි යකඩ  
               ියලිතුඩරය (b) ශා (c) රූපල ාැක්පලද ආකාරයට යකඩ අ්ලලුලට පශසුපලතු ඇවලු කෂ ශැක.  

              i. ‘ේාපන ප්රවාරණය’ යනුපලතු ශැඳිතුපලතුපතු ුමමක්ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii.  ප්රවාරණය ආාතමදපම ී  ඉශේ උපකරණපම ාැක්පලද කලර පකොටව රත්කිරීම ට ක්පකපතම ා? (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iii.  ඔබ  ii හි වඳශතු කෂ පකොටව ප්රවාරණය ට ක් ව බල ශඳුදාෙතුපතු පකපවේ ා? (:02) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
            iv. එිනපදාා ජීිතේපම ී  ඝද ප්රවාරණය භාිතේලද අලව්ථමාලක ට උාාශරණයක් පාතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
       (B)  
 

 

 

 

 

 

              i. පමම ඇටවුප් භාිතේ කර ඇති ිතායාත්මක වාියද්ය ය ුමමක්ා?  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. පමහිී  අඩු බයක් පයොාා ලැඩි භාරයක් එවවීම වඳශා P ශා Q ියිනාන පාක පකපවේ පලදව්කෂ යුව ා?  
                 (:01) .............................................................................................................................................................. 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             iii. ඔබ වඳශතු කෂ  ිතායාත්මක වාියද්ය ය එිනපදාා භාිතේලද අලව්ථමාලක ට උාාශරණයක් පාතුද. (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
            iv. ඉශේ ඇටවුප් පකපරද කාතමයය වඳශා රලයක් පලනුලට ලායුලක් භාිතේ කෂ ශැකි ා? ඔපේ ිළිතවරට  
                 පශේව පශාතුද.   (:02) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
       (C) ශ්රීමත් අයිපවක් නිේටතු ද් ිතායාඥයා ඉිනිනපත් කෂ චලිේය ව්බතුධ් නියම වපදතු වතුලද නියමය අප  
             එිනපදාා ියදුකරද පබොපශෝ ්රියාකාරක් වෂ ප්රාපයෝකවකල පයපද්. 
              i. නිේටතුපේ වතුලද නියමය ලියා ාක්ලතුද.  (:01) 
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 
             ii. එම නියමයට අාාල අප ඇිතිනද ිතට පයපාද ්රියාල ශා ප්රති්රියාල පලදපලදම ලියා ාක්ලතුද. (:02)  
                ්රියාල:- .............................................................................................................................................................. 
           ප්රති්රියාල:- .............................................................................................................................................................. 
             iii. ඇිතිනද අලව්ථමාලක පකපව්ල ප්ලක් ලැනි පායක් පෑගීපමතු ලිව්වා ලැටීමක් ියදුලද අයුු  ඉශේ ii හි 

                 ලියූ ිළිතවු  ඇසුිනතු පශාතුද.  (:02)   
                   ........................................................................................................................................................................... 
                   ........................................................................................................................................................................... 

(ුණළු ුමණු:- 15) 

(a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

ලී ිනට 

යකඩ අ්ලලුල 

යකඩ ියලිතුඩරය 
ියදුර 

නය ෙ 

ලීලරය 

P Q 

බැපකෝ යතුත්රයක ්රියාල ආාතමදය වඳශා 
ශියපයක් වකව් කෂ වර ඇටවුමක් රූපපම 
ාැක්පේ. එහි P ියිනතුනය පේරපීප් ී   Q ියිනතුනයට 
ව්බතුධ් ෙ වහිේ ලීලර පකොටව එවවීමට ක් පේ. 
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(B) පකොටව -  රචදා 

(05) (A)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            vi. ඉශේ B පව ාක්ලා ඇති  ග්රතුියපම ්රියාකාරීත්ලයට එක්ේරා ිනින ලණයක් අේයාලය පේ.  
                     (a) එම ිනින ලණය ුමමක්ා? (:01)  
                     (b) එම ිනිනය අපට නියේ පියතුම ැපබද පිනින රනය පෙද ඇති ිළයලරක් පේ. එය ුමමක්ා? (:01) 
           vii. පමම ග්රතුියලලිතු පශෝපමෝද ද් රවායනික රලයයක් නිපාපේ. ඉශේ E ශා F ග්රතුියලලිතු නිපාපලද  
                 පශෝපමෝදයක් බැකවතු ද් කරතුද. (:02) 

        (B) ිනනිවා වවල ිතිතධ් ආපේණිය:ක ක්ණ රැවක් පලී..  ඒ අේිනතු වමශරක් බහුල ාැකිය ශැකි  ක්ණ ලද  
              අේර කාවරකිතු ාැකිය ශැකි ක්ණ ා වමශරක් පේ. ආපේණිය:ක ක්ණ පකපවේ පලේත් වමශර පරෝෙ 

              ප්රපේණිය:ෙේවීම ලඩාත් ෙැටළු වශෙේ ේත්ත්ලයකි. 

              i. ිනනිසුතු අේර බහුල ාැකිය ශැකි ආපේණිය:ක ක්ණයක් ශා බහුල ාැකිය පදොශැකි ආපේණිය:ක  
                 ක්ණයක් බැකවතු ලියා ාක්ලතුද. (:02)  
             ii. ිනනිසුතු අේර ප්රපේණිය:ෙේලද පරෝෙයක් ද් කර එම පරෝෙපම පරෝෙ ක්ණයක් ා ලියා ාක්ලතුද.  
                  (:02) 
             iii. ප්රපේණිය:ෙේ ආබාධ් ේත්ත්ල අලම කර ෙැනීමට අනුෙමදය කෂ ශැකි ිළිතපලේක් ලියා ාක්ලතුද. (:01) 
            iv. ආපේණිය:ක ක්ණ පර්පරාෙේවීම ට ාායකලද ජනල අණු කාණ්ඩය ුමමක්ා? (:01) 
             v. ප්රපේණිය: ිතායාල ශා බැඳුණු නාද ේාක්ණය අා ිතිතධ් ක්පේත්ර ඔව්පවේ ිතහිී  පලී.. උාාශරණයක් පියතු 

                 ජලාය ක්පේත්රපම ී  ලැඩි ිනයුණු කෂ බැක්ටීිනයා, ිනලීර භාිතේකර ප්රේජීලක නිපාවීම ාැක්ිතය ශැක. 
                     (a) දය්ියය පාද් කරපෙද බැක්ටීිනයා ශා ිනලීර අේර ඇති ප්රධ්ාද පලදවක් ාක්ලතුද. (:01) 
                     (b) වත්ත්ල ලතමගීකරණපම ී  ිනලීර ඇවත්ලද අය රානධ්ානිය ුමමක්ා? (:01) 
                     (c) වමවථ්ම පිියිතපම පැලැත්ම වඳශා බැක්ටීිනයා ශා ිනලීර ාායකලද ලැාෙත් ්රියාලක් ලියා ාක්ලතුද.  
                            (:01)                    
                     (d) ිනලීර වව ප්රනදද ක්රමය ාක්ලද ාක ිතපේ පලී.. එම ාක ිතපේ අයත්ලතුපතු ාක  
                           ලතමගීකරණපම කලර කාණ්ඩයකට ා? (:01)                                                     (ුණළු ුමණු:- 20) 

           
(06)(A)  
    
        
 

 

 

 

 

 

 

           ඉශේ ාැක්පලතුපතු පාාතමථම ලතමගීකරණය ට අාා වටශදකි. ඒ ඇසුිනතු පශේ ප්ර්දල ට ිළිතවු  පාතුද. 
              i. ‘පාාතමථම’ යතුද වරල අතමථම ාක්ලා ඇත්පත් පකපවේා? (:01) 
             ii. පාාතමථම ඝද, රල, ලායු පව පබී මට පාද් ව ඉශේ P ව්ථමාදයට පයපාද නිතමණායකය ුමමක් ා? (:01) 

A

B 

D 

C 

F 

E 

රූපපම ාක්ලා ඇත්පත් ිනනිව් ියු පතම අතුේතමෙේ සුිතපේෂී පද්ධ්තියකට අයත් 
ඉතුද්රියයතුපේ ිළහිටීම පේ. 

   i. පමම පද්ධ්තිපයතු ඉුව පකපරද කාතමයය ුමමක්ා? (:01) 
  ii. රූපපම ාැක්පලද A,B,C,D ඉතුද්රියයතු ද් කරතුද. (:½×4 = 02) 
 iii. රූපපම ාැක්පලද ඉතුද්රියයතු ‘නිතමදා ග්රතුිය’ පියතු ශැඳිතුපලතුපතු  
     ඇයි? (:01)  
 iv. පමම පද්ධ්තියට අයත් ප්රධ්ාදේම ග්රතුියය ුමමක්ා? (:01) 
  v. ඔබ ඉශේ i හි ාැක්ව කාතමයය ියදුකරද අේරම ආශාර ජීතමණ ්රියාලලියට ා 

      ාායකලද ග්රතුියය ුමමක්ා?  (:01) 
  

මූරලය 

ඝද 

වාශුද්ධ් රලය 

වමනාී.ය ිනරණ 

පද්ාර්ථ රල 

ලායු 

රවායනික 
වායුතිය අනුල 

P 

S R 

Q 
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ධ්ාරානියාමකයක්, ඇමීටරයක්, 6V ිතාුත් පකෝයක්, බ්ලබයක් 
වශ වතුදායක ක්බි පයොාාෙනිිනතු ශියපයක් ිතියතු පමම 
පිනපථමය වකවද ී . ඔහු ධ්ාරානියාමකපම X යවර පකේර් 
සීු මාු  කෂ ා ඇමීටර පාඨාාකපම පශෝ බ්ලබපම  ී ප්තිපම 
පශෝ කිියදු පලදවක් ියදුපදොවුනි.  
පිනපථමය පශොඳිතු නිරීක්ණය කෂ ඔහුපේ ිනවපරක් ිතියතු එම 
පාෝය නිලැරින කරද ී . 
 

             iii. ඉශේ වටශපතු Q, R, S ව්ථමාදලට නියිනේ පයදු් ලියා ාක්ලතුද. (:03) 
            iv. ඉශේ වටශපතු ාැක්පලද මූරලය ේලදුරටත් ලතමගීකරණය කර ඇේ. එම ලතමගීකරණ වටශද ශඳුතුලද  
                 දම ුමමක්ා?  (:01) 
             v. ුණරලය නිාශපවේ පලතිද ආකාරය ‘අණු’ ද් පේ. ය් අණුලක වාපප්ක් අණුක ව්කතුධ්ය ග්රෑ්ලලිතු  
                 ෙත් ක එහි අාා අණු, මවුයක් අඩාු  පේ.  
                     (a) O2 16 g ක අඩාු  ඔක්ියනතු අණු මවු ෙණද පකොපමණ ා?  (O = 16)           (:02) 
                     (b) O2 16 g ක අඩාු  ඔක්ියනතු පරමාණු ෙණද පකොපමණ ා?                              (:02) 

      (B) වෙතුධ් පේ්ල නිව්වාරණය කර ෙැනීම වඳශා කාතමිනකල භාිතේලද ඇටවුමක රූපයක් පමහි ාැක්පේ. 

 

 

                   
 

        
 

 

            iv. Y ව්ථමාදයට පයොාද ශ්රී ාකාපේ භාිතේලද ාක ලතමෙ පාකක් ද් කර එම ාකල වෙතුධ් පේ්ල  
                 පලතිද පකොටව ා ලියා ාක්ලතුද. (:02) 
             v. වෙතුධ් පේ්ල ඒලාපම ේාපාාකයට රත් ව ිතට ිතපයෝනදය ට ක්පේ. දුණත් ඉශේ ක්රමපම ී  එපවේ  
                පදොපේ. ඊට පශේවල ුමමක් ා? (:01) 
            vi. ඉශේ ඇටවුප් ේාපය බාී ම වඳශා ප්රමාණපයතු මාක් ිතා ාර පකොට භාිතේා පකපතම. 
                     (a) ුමඩා ාර කැබලි පයොානු පලනුලට පමහි ී  ිතා ාර කැබලි පයොාාපෙද ඇත්පත් ඇයි? (:02) 
                     (b) ාර පලනුලට භාිතේ කෂ ශැකි පලදත් ඉතුධ්දයක් ද් කරතුද. (:01) 
                     (c) ාර ාැවීම පබොපශෝිතට පවිනතු ියදුලද ප්රති්රියාලකි. එිනපදාා අපට ශුණලද පේෙපයතු ියදුලද 

                           ප්රති්රියාලකට උාාශරණයක් පාතුද.  (:01) 
(ුණළු ුමණු:- 20) 

(07)(A)  
 
 

 
 

 
 

 

              i. ිනවරා ිතියතු අාා පාෝය නිලැරින කෂ ආකාරය ලියා ාක්ලතුද. (:01) 
             ii. පිනපථමය අිණ්ඩල ්රියාත්මකල පලතිද බැිතතු වතුදායක ක්බි රත්වීමක් අත්ාැකිය ශැකි ිතය. එය 

                 ලැෂැක්වීමට පිනපථමපම ියදුකෂ යුව පලදව ුමමක්ා?   (:01) 
             iii. බ්ලබපම පාපකෂලර ිතභල අතුේරය මැනීම වඳශා පලෝ්ලට් මීටරයක් පයිනය යුව නිලැරින ආකාරය ලියා  
                 ාක්ලතුද. (ිළිතවර පෙොඩදැගීමට පිනපථමපම ඇති අක්ර භාිතේ කරතුද)   (:01) 
            iv. ඉශේ පිනපථමපම 6V ිතාුත් පකෝය ව්පූතමණපයතු ිතවතමනදය ිතය. ඒ පලනුලට 240 V ප්රේයාලතමේ ධ්ාරා 
                 වැපයුමකිතු ධ්ාරාල බාෙැනීමට පශේ ාැක්පලද ඉපක්පරොනික පිනපථමය භාිතේ කිරීමට ියදුිතය. 
 

 

 
 

 

                     (a) පමහි X පව ාැක්පලද පකොටපවහි අඩාු  ලතුපතු කලරක් ා? (:01) 
                     (b) Y පව ාැක්පලද උපාාෙය ුමමක්ා? එමකවතු පමම පිනපථමපම ී  ඉුවලද කිේය ුමමක්ා? (:02) 
                     (c) පමම වමව්ථම ඉපක්පරොනික පිනපථමය මකවතු පකපරද කාතමයය ශඳුතුලද දම ුමමක්ා? (:01) 
                     (d) ඉශේ පිනණාමකපම ප්රාථමිනක ායරපම පපොට ෙණද 8000 ක් පේ ද් එහි ද්වීතියික ායරපම පපොට 

                           ෙණද පකොපමණ පේ ා?  (:02) 

X 

Z 

Y   i. පමම වෙතුධ් පේ්ල නිව්වාරණ ක්රමය ශඳුතුලද දම 

     ුමමක්ා? (:01) 
 ii. ඇටවුපමහි ාැක්පලද X හි කාතමයය ුමමක්ා? (:01) 
iii. Z පව ාැක්පලද පකොටියතු පකපරද කාතමයය වඳශා 
     ිතායාොරපම ී  භාිතේාලතුපතු කලරක් ා? (:01) 



පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවල  7 

 

ඔතුචි්ලාලක ලාඩිවී ියියද ෂමපයක් රූපපම ාැක්පේ. ලාඩිවී ියියද ෑ්ල වමෙ 
ෂමයාපේ ව්කතුධ්ය 30 kg ක් පේ. 
  i. රූපපම F පව පපතුලා ඇති බ ශඳුතුලද දම ුමමක්ා? (:01) 
 ii. රූපපම පපතුලා ඇති බ ප් පමොපශොපත් වමවලිේේාලපම පලී.. එය  
      ී  ඇති අක්ර භාිතේ කර ලියා ාක්ලතුද.  (:01) 
iii. ඔතුචි්ලාල පැී ම වඳශා 4 ms-1 ක ප්රපේෙයකිතු යුත් ේ්ලලුලක්  
     ෂමයාට බාපද් ද් එහි ී  ැපබද චාක ක්තිය ෙණදය කරතුද. (:02) 
iv. ඉශේ iii හි දුතු ේ්ලලුල මකවතු ඔතුචි්ලාල පකොපමණ උවකට ෙමතු කරයි ා? 

      (g= 10 ms-2)  (:02) 

ප්රකා ේතුවලක් විතතු ආපෝක කිරණයක් 
ෙමතු ෙතුදා අයුු . 

90 0 ප්රිව්මයක් විතතු 
ආපෝක කිරණයක් 
ෙමතු ෙතුදා අයුු . 

 

       (B)   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

             v. ඔතුචි්ලාල බඳිද පමොපශොපත් අත්ේට ාැමූ ණුල රූපපම පිනින පවවීමකට ක් පකිනනි. 
          
 

 

 

 

 

 

 

(08)(A) පි්ඨලාශී වත්ත්ල කාණ්ඩ පාකක් අේර වැවඳීමක් කිරීම වඳශා වකව් කෂ ලු ලක අව්පූතමණ වටශදක්  
             පශේ ාැක්පේ.         

පි්ඨලාශී කාණ්ඩය P Q 

රීරාලරණපම ව්ලභාලය ිතයිතය. පකොරෂ වහිේය. a 

ශිාපම ුමටීර ෙණද 3 කි. 2 කි. 
චේාපී/ අචේාපී බල b c 

්ලවදය වඳශා පපදශලු ඇේ. නක්පොම ඇේ. 
වාචරණ ලූශ d e 

            
              i. ලු පේ ාැදට ී  ඇති ක්ණ ඇසුිනතු P ශා Q කාණ්ඩ පාක ශඳුදාපෙද ද් කරතුද.  (:02)   
             ii. Q කාණ්ඩපම රීරාලරණ ව්ලභාලය පකපවේ පේ ා? (:01) 
             iii. b ශා c ව්ථමාදල ට ෙැපපද පපොදු පයදුම ුමමක් ා? (:01) 
            iv. d ශා e ව්ථමාදල ට පයිනය යුව වාචරණ ලූශ ද් කරතුද. (:02)    
             v.  (a) Q කාණ්ඩයට අයත් වවතු ලාවය කරද පිනවරය ුමමක්ා?  (:01) 
                  (b) එම පිනවරපම වාචරණය ට උචිේ පව ඔවුතුපේ පද්ශ කලර ආකාර වී ඇද්ා? (:01) 
            vi. ඉශේ Q කාණ්ඩපම වවතු ලාවය කරද පිනවරල ම ලාවය කරද අපි්ඨලාශී කාණ්ඩ පාකක් ද් 

                 කරතුද.  (:02)        

       (B)   

 

 

            
              i. ඉශේ කිරණ වටශතු පාපකහි ම ාක්ලා ඇති අපෝකය ව්බතුධ් පපොදු වාියද්ය ය ුමමක්ා? (:01) 
             ii. එම වාියද්ය ය ඇතිවීමට පශේවල ුමමක්ා?  (:01) 
             iii. ප්රිව්ම වලිතු ආපෝක කිරණ ඉශේ ආකාරයට ෙමතු කිරීම එිනපදාා භාිතේපම පයොාාෙත් උපකරණයක්  
                 ද් කරතුද.  (:01) 
            iv. ප්රකා ේතුව ලතමේමාදපම වතුනිපේාද ක්පේත්රපම බහුල භාිතේ පේ. පමවලිතු ෙමතු කරද ආපෝක  
                 වාඥා එයට ඇවලු ව අයුිනතුම ිළට වී යයි.  
                    (a) ප්රකා ේතුව ේදා ඇත්පත් කලර රලයයකිතු ා?   (:01) 
                    (b) ඉශේ ාැක්ව භාිතේයට අමේරල ප්රකා ේතුව පයොාාෙතුදා පලදත් අලව්ථමා පාකක් ද් කරතුද.   
                           (:02) 
 

(a) පමහිී  ණුපේ ඇති ව චදය ුමමද ේරාෙ ලතමෙයකට අයත්පේ ා? (:01) 
(b) ඔබ ද් කෂ ේරාෙ ලතමෙය ාැකිය ශැකි පලදත් වථ්මාදයක් ද් කරතුද. (:01) 
(c) වාියාේය 20 Hz ක් ශා ේරාෙ ආයාමය 1.5 m  ක් ව ේරාෙයක ප්රපේෙය ෙණදය 

      කරතුද.  (:02) 
(ුණළු ුමණු:- 20) 



පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවල  8 

 

 

             v. දුරකථමද වබඳේා වඳශා ප්රකා ේතුව එලීප් ී  ඒලා වහිේ ිතා ලී පරෝායක් ේ්ලලු කරද අයුු  රූපපම  
                 ාැක්පේ.  

   

 

 

 

(09)(A)  

 

 

 

 

             iii. පමහිී  භාිතේ කරණ ිතදුලි ධ්ාරාපේ ප්රමාණය ශා රාලණපම වාතුරණය පකපවේ ිතය යුව ා?  (:02) 
            iv. පශේ රූපපම ාැක්පලතුපතු වර ිතාුත් රවායනික පකෝයකි. පමහි P ශා Q  ේශඩු වඳශා භාිතේා කිරීමට 

                  Zn, Cu, Fe යද පෝශ වපයා ඇේ. 

 

 

 

 

                      
       (B)  
 

 

   
 

 

 

 

             iii. කරත්ේය ෙමතු කෂ ුණළු දුර ෙණදය කරතුද.  (:02) 
            iv. කරත්ේපම ව පරෝායකට ව්බතුධ් පබෝ්ලට් ඇණයක් ෙැවීමට ව්පැදරයක් භාිතේා කෂ ආකාරය  
                 පශතිතු ාැක්පේ. එහිී  බය පයොාා ඇත්පත් ව්පැදරපම ශින මැාට ය. 
 
 

 
 

 
 

(a) ව්පැදරපම පකෂලපරතුම අ්ලා ඇණය ෙැවීප් ී  පයපාද බය ෙණදය කරතුද. (:02) 
(b) ඔබ ඉශේ ෙණදය ියදු කපෂේ ුමමද ිතායාත්මක වාියද්ය යකට අාාල ා?    (:01) 
(c) එම වාියද්ය ය ශා වමෙ බ යුේමය යතුද බැඳී ඇේ. බ යුේමයක් ්රියාකරද අලව්ථමාලකට  
     උාාශරණයක් පාතුද.  (:01) 

(ුණළු ුමණු:- 20) 
 

(a) ලී පරෝාය මේ 60 N ක බයක් පයොාා 20 m ක් දුර ේ්ලලු කපෂේ ද් එහි ී  

      ියදු ව  කාතමයය ෙණදය කරතුද. (:02) 
(b) එම කාතමයය වඳශා ිනනිත්ව එකක කායක් ෙේ වපම ද් එම කාතමයය 

      කිරීප් සීඝ්රේාල පකොපමණ ා? (:02) 
(ුණළු ුමණු:- 20) 

ආභරණ වකවද ව්ථමාදයක ිනී  ආප්ලප කිරීම වඳශා වකව් කර 
තිබූ ඇටවුමක් රූපපම ාැක්පේ.              

  i. වැකසුමට අනුල පකෝපම X ශා Yඅග්ර අේිනතු කලරක් (+) ශා  
    (-)  පේ ා?    (:01) 

    ii. පමහි Z පව පයොාද රාලණය වැ විතට, 

       (a) එය පපොදුපේ ශඳුතුලද දම ුමමක්ා?  (:01) 
       (b) පමහිී  Z පව පයොාා ෙේ යුත්පත් කලරක් ා? (:01) 
 

Z 

ිනී  
කැබැ්ල 

ිතාුත් 
පකෝය 

ිනී  ලෂ්ල 

X           Y 

(a) ී  ඇති පෝශ අේිනතු P ශා Q වඳශා භාිතේා කෂ ශැකි පෝශ යුෙයක්  
      ිළිතපලලිතු ලියා ාක්ලතුද.  (:01) 
(b) R වඳශා ිතායාොරපම ී  බහුල පයොාාෙත් රාලණය ුමමක්ා?  (:01) 

(c) P ශා Q අග්ර අේිනතු කලරක් ආ්රිේල ඔක්ියකරණ ප්රති්රියාලක් ියදුපේ ා? 

     එහි වමීකරණය ඔබ ඉශේ (a) හි එම අග්රයට පයෝනදා කෂ පෝශයට අාාල 

     ලියා ාක්ලතුද. (:01+02) 

0           5                   20        25 

V (ms-1) 

t (s) 

20 

පමම ප්රව්ේාරපම ාැක්පලතුපතු ුමඩා කරත්ේයක් ේ්ලලු 
කිරීප් ී  ඇති ව චලිේයට අාා ප්රපේෙ-කා ප්රව්ේාරයකි. 

  i. ප්රව්ේාරයට අනුල කරත්ේපම ඇති ව ත්ලරණය ෙණදය 

     කරතුද.  (:02) 
 ii. කරත්ේපම ව්කතුධ්ය 15kg ක් වපම ද් ඉශේ ත්ලරණය 

     ඇති කිරීමට පකොේර් බයක් පයිනය යුව ා?  (:02) 

20 cm 

80 N 

පබෝ්ලට් 
ඇණය

ව්පැදරය 


