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ll ක ොටස 

 

1. i.    a) 2,8 
 b) 7 

 c) 6 

 d) 4          (ලකුණු 4) 

ii. අං ය        1    3     6  7 

   සත්ත්ව  ාණ්ඩය  ආකේස්       විස්කේස් අම්මීබියා    කෙප්ටීලිස් (ලකුණු 1/2X4 =2 ) 

iii. එ ම වික ේෂකේ /කවනස් ජීවීන් අතර ෙරිනාමි  බන්ධුතා ෙැහැදිලි  රයි.කහෝ කවනත් නිවැරදි   

පිළිතුරු 

iv. අධිරාජධානි තුකන් වර්ගී  රණය       (ලකුණු 01) 

     (ලකුණු 2«10 =20) 

B  (i)   

           (ලකුණු 02) 

 

 

(ii) ඝන සංයුජ බන්ධන        (ලකුණු 01) 

(iii) ජලකේ වි.තා ධාරිතාවය වැඩිවීම ගැලකෙන පිළිතුරු    (ලකුණු 01) 

1. ක ො ා  2. ඉස්සා  3. මාළුවා   

4.වැලිසකන්රියා  5. කනළුම්  6. 

කගම්බා 7. දියනයා  8. කගොළු කබල්ලා 
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C   (i)  𝑃 = ℎ × 𝜌 × 𝑔 

 = 3 × 1000 × 10     ලකුණු 01  (ලකුණු 02) 

 = 3000𝑃𝑎      ලකුණු 01 

 

    (ii) ද්රාව ජැේකුව / ගැලකෙන පිළිතුර සාහා       (ලකුණු 01) 

             මුළු ල. 15 
2. A) i.   X = කබනඩිේ ද්රාවණය 

Y = දම් ෙැහැය 

Z = මධයසාීයය ුඩඩනන් ්රතික ාර ය      (ලකුණු 3) 

      ii.  නිල්, ක ොළ,  හ, තැඹිලි, රතු      (ලකුණු 1) 

     iii.  කසෝඩියම් හටිකරොේසයි, , ක ොෙර්සල්ක ේ්         (ලකුණු 1) 

iv.  ේතික ්රභවවයන්ේ/වයුහ සංඝට යේ/කවනත් පිළිතුරු            (ලකුණු 1) 

B) i. මයිට ක ොන්ඩ්රියට                  (ලකුණු 1) 

      ii. සසලීය  ්වසනය                  (ලකුණු 1) 

iii. 1. ඌනන විභවජනය 

2. අනූනන විභවජනය                   (ලකුණු 1) 

iv. සසලය  පුමාණය කහෝ වියළි බර (ස් න්ධය) ආතයවර්ත කලස වැඩි වීමයි.         (ලකුණු 1) 

C)  i. ්වසනකේ දී ඔේසිජන් අවක ෝෂණය  රන බව                 (ලකුණු 1)  

ii.කෙොටනසියම් හයිකරොේසයි,                    (ලකුණු 1) 

   කෙොටනසියම් හයිකරොේසයි,  මන්න්  ාබන්ඩකයොේසයි,  ාරා ගැනිම/ දියවීම. 

iii. 1. බීජ  ්වසනය සාහා ලබා ගත් ඔේසිජන් ෙරිමාව  ්වසනකේදී පිට  ළ CO2  ෙරිමාව සමාන 

බව 

2.වීදුරු නලය තුළ ජල ම්ටම ඉහළ යාම  ්වසනය සාහා වැය වූ CO2 ෙරිමාවට සමාන බව  

                (ලකුණු 2) 

iv. වීදුරු නලය දිකේ ොට  ළ නිල ම්ටම ඉහළ යාම.           (ලකුණු 1)  

                  මුළු ල.15 

3. A) i. A-  ැ නරුම් නලය 

   B- විසර්ජන නලය 

   C- වායු සරාව              ( ලකුණු 3 ) 

        ii. ජලකේ වටකුරු ස්ථාෙනය            ( ලකුණු 1) 

iii.  ඔේසිජන්               ( ලකුණු 1) 

iv. O2 වායුකේ ගුණ 3ේ සාහා              ( ලකුණු 3) 

v.  

B) i. මැංගනීස් ඩකයොේසයි,                 (ලකුණු 1) 

ii. රසායනි  ්රතික්රියාකේදී වැය කනොකේ. 

 රසායනි  ්රතික්රියාව  ඝ්රතාවය වැඩි  රයි.             (ලකුණු 2) 

iii. මාගරින් නිෙදවීම.- නි ල් 

 කහේබර් ක්රමකයන් නිලදවීම - සවිවරය ට වැනි කවනත් නිවැරදි පිළිතුර ට          (ලකුණු 1) 

                       මුළු ල.15 

4. A)  i) ඒ ා ාර ත්වරණයකි.       (ලකුණු 1) 

ii) තත්ෙර 40- 80 ත් අතර        (ලකුණු 1) 

iii) ½ X 40 X 20 = 400m       (ලකුණු 2) 

iv) (0-20)/20  = 1ms-2      (ලකුණු 2) 
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v) වස්තුව හා ෙෘෂ්ඨය අතර සීමා ාීය ඝර්ෂන බලය 1Nට වැඩිවීම   (ලකුණු 1) 

vi) F = mg 

 = 4kg X (20-0)/40 = 2N     (ලකුණු 2) 

    B) 

(i)   x = ්රියාව         

 හ = ්රතික්රියාව        (ලකුණු 1) 

(ii) නිවුටන්කේ තුන්වන නියමය      (ලකුණු 1) 

 

 

    

 

C)     (i) 

      බල ලකුණු කිීයමට     (ලකුණු 1) 

 

 

 

 

 

(ii) ය ඩ කබෝලය  බර       (ලකුණු 1) 

(iii) 

 ්රකේගය (ms-1) 

  

 

 

 

      ාලය(s)    (ලකුණු 15) 

5. A)  

(i)  A - සරකසන්මය  ාදා:- ඉඟුරු 

 B - ක ෝමය   ාදා:- ගහල 

 C-  බල්බය   ාදා:- ළුණු     (ලකුණු 03) 

(ii)  ාළ තරණය කිරිම        (ලකුණු 01) 

(iii) (a)අග්රස්ථ අංකුරය / ොර් ්වි  අංකුරය / මූලාශ්රාය වැනි විභවාජ  ස්ථානය  ෙට යේ(ලකුණු 01) 

      (b) ුඩකක්රෝස්, බාර ර ලවන, විටමින්, වර්ද  ද්රවය අතරින් 2 ට   (ලකුණු 02) 

(iv) a- ශුක්රාණු තාව ාලි ව ගබඩ, කිීයම      (ලකුණු 01) 

      b - ශුක්ර තරලයට අව ය මාධයය සැෙීම     (ලකුණු 01) 

 (v) ශුක්රාණු නිෙදවීම/ කටස්කටොස්කටකරෝන් කහෝකමෝනය නිෙදීම, ස් ී  ්රජනන ේධධතිකය තුලට ශුක්රාණු 

අතුළු කිීයම         (ලකුණු 02) 

(vi) a) කගොකනෝරියා/ සිපිලිස් 1 X 2      (ලකුණු 02) 

      b) ඒ, ස්/ හර්පීස්     

 

(vii) a)-  බන් ඩකයොේසයි,        (ලකුණු 02) 

        b)- යූරියා 

 

(ix) ්රතයාවර්ත කනොවන ෙරිදි ජීවින්කේ වියළි බර වැඩිවීම    (ලකුණු 02) 
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(x) a) වෘර්දිමානය        (ලකුණු 01) 

b) ඉතා කුඩා වර්ධන ්රමාණයේ/ දිගත් ාෙ රණකේ ලීවර ේධධතිකය නිසා ෙහුඩකවන් මැන ගත 

හ ැවීම         (ලකුණු 02) 
           මුළු ල. 20 

6. A  (i) නයිට්රජන්         (ලකුණු 01) 

 (ii)                (ලකුණු 02) 

 

 (iii) NH3          (ලකුණු 02) 

 (iv) සහ සංයුජ බන්ධන        (ලකුණු 01) 

 

    B (i) ධාරා ාෂ්ම ය        (ලකුණු 01) 

 (ii) යෙස්, ක ෝේ, හුණුගල්       (ලකුණු 02) 

 (iii) Fe2O3  +  3CO    ZnCl2 + H2    (ලකුණු 02) 

 (iv)  රිදී  - කභවෞතික  ක්රම 

  අලුමිනියම් - කලෝහවල ේකලෝරයි,  විලීන  ර විදයුත් විජේකනදනය කිීයම 

     C (i) Zn මවුල ගණන = 130𝑔
 

65𝑔𝑚𝑜𝑙−1
 = 2mol      (ලකුණු 02) 

 (ii) a)Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2     (ලකුණු 02) 

        b) ඒ  විස්තාෙන ්රතික්රියා       (ලකුණු 01) 

(iii) Zn  ැබලි කවනුවට කූඩු කලස කයදීම 1 අම්ලකේ සාන්ද්රණය වැඩකිීයම/ ාෂ්ණත්වය වැඩි කිීයම(රත් 

කිීයම)         (ලකුණු 02) 
ලකුණු 20 

7. A i) සමාන්තරගත ක්රමයට         (ලකුණු 01) 

       ii) ඇමීටරය          (ලකුණු 01) 

       iii)   

 

 

           (ලකුණු 03) 

 

  

        iv) 30Ω          (ලකුණු 02) 

        v) ධාරා නයාම ය/ වි්ලය ්රතිකකරෝධය       (ලකුණු 01) 

       vi) a) දීප්කේ අඩුකේ  b) x මීටරකේ ොඨාං ය අඩුකේ    (ලකුණු 01) 

B     (i) B සහ C          (ලකුණු 01) 

       (ii) A          (ලකුණු 01) 

   (iii) 150

1000
x10x0.5 = 0.75J        (ලකුණු 02) 

        (iv) 
1

2
×

150

1000
× 42 = 1.2𝐽        (ලකුණු 02) 

  

         (v)          V ්රකේගය(ms-1)  

  

 

     

         ාලය (S)  

       (vi) 10ms-1 X 0.5 = 5ms-1 

   14N 
    7 

A   
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8. (i) a - ප්ලාස්ටි  b - අනිබාලියා  c- බීජ හටකනොගන්නා අපුෂ්ෙ  ා    

        d- බීජ හටගන්නා අපුෂේ  ා   e- ඇමීපිබියා  f- ආකේස් 

   (ii) ස්වාභවාවි  වර්ගී රණය 

  (iii) ඉයු ැරියා 

  (iv) a) ඇකනලිඩා, කමොලුස ්ා, නිඩාරියා, අකක්රොකෙෝඩා අතරින් 2 සාහා   (ලකුණු 02)  

        b) ක ොක, ටා     

         c) ත්රි්රස්තාර, ්ධවිකලෝමි  සතුන්/ සරල වාර නී ේධධතිකය ඇත/නාල ොද පිර ටීම/ෙං් අරිය සමමිතිකය     

       ලේෂණ 2ේ සාහ    (ලකුණු 02) 

 B) (i) P- ඇමීටරය  Q- වි්ලය ්රතිකකරෝධය/ ධාරා නයාම ය 

          R- ්රතිකකරෝධ ය  8- කවෝල්් මීටරය     (ලකුණු 02)  

    (ii) ෙරිෙථකේ ොලන ධාරාව ොලනය කිරිම      (ලකුණු 01) 

 (iii) ්රතිකකරෝධය කදක ලවර විභවව අන්තරය සහ ්රතිකකරෝධය තුලින් ොලන විදුලි ධාරාව(කවෝල්් මීටරකේ 

ොඨාං ය/ ඇමීටර ොඨාං ය)  

(iv) ෙරිෙථකේ  ම්බි රත්වීම වලේවා ගැනීම/ ාෂ්ණත්වය නියතව ෙවත්වා ගැනීම  (ලකුණු 02) 

     (v)       V විභවව අන්තරය  

  

 

              (ලකුණු 02) 

        ධාරාව I 

     (vi)      𝑅 =   
𝑉

𝐼
  =    

2.5

0.5
  =   5𝛺            (ලකුණු 02) 

           මුළු ලකුණු 20 

            

9. (A)   a) F  ප්ලුරින්         (ලකුණු 01) 

            

            b)          (ලකුණු 02) 

 

 

 

(ii)  ැටායන සාහා මුල දවය 2 ේ සාහ Na,Mg,Al,Ca     (ලකුණු 02) 

(iii) ඇනායන සාහා මුලදවයයේ සාහා F,Cl,O,S      (ලකුණු 01) 

(iv)  ාබන්,......................................................      (ලකුණු 02) 

(v) Al2 X3          (ලකුණු 02) 

B) (i)25 kg X 10ms-2 =250N        (ලකුණු 01) 

     (ii) අඩු ආයාසයේ මන්න් P වලින් කයොදා මාර්ග බාධ ය වසා දැමීමට හැකිකේ  (ලකුණු 01) 

    (iii) 250N X 1m = 50m X P    

 𝑃 =
250

5
= 50𝑁  

     (iv) විවර්තන ලේෂය B සිට දණ්ක,  ක ළවරට ඇතික දිග වැඩිකිරිම.    (ලකුණු 02) 

 

C) (i) ජලය මන්න් ඇතික රන ාඩු රු කතරපුම      (ලකුණු 01) 

    (ii) ආකිමිඩිස නියමය         (ලකුණු 01) 

   (iii) රූෙකේ කරෝදකේ දේවා ඇත.        (ලකුණු 01) 

D) ක ොටසේ  ො ඉවත්  රන්න        මුළු ල.20 

 


