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බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුව  

Department of Education - Western Province 

 
 
 

පරේණිය                      ෂයය                                                     පර                      ාාය  

  Grade                  Subject                                                   Paper                      Time   

 
නම:- ....................................................................................                ෂයභාග අංා :- ................................ 

සැයකි  යුවයි; 

 ප්රශ්්න පර   A හා B  පයස පාොටස් පාාකිතු යුක්ේ  . A පාොටපසේ සි ලු  ප්රශ්්න සහහා ිළිතවු  ප්රශ්්න පරප  
සප ා ඇති ඉඩ ප්රමාය  වළ ිවෂය  යුව . B පාොටපසේ ප්රශ්්න 5 තු  3 ාට පමයක් බබ සප ාගත් 
ාඩාාසි ය ිළිතවු  සප තුන. ිළිතවු  ිව ා අ සන A පාොටස සහ B පාොටපසේ බබ ිවය ිළිතවු  එාට අමුයා 
භාරපාතුන.  

A ක ොටස - ව්යුහගත ර නා   

(01)  (A) ශියයප ක් පාතුිළි  හා ඇමයිපසස් ්ා ය ිවතු සම පමාමා එක් ාර ්ා ය ක් සාාන ය. . පව   නිත්ත්ව   

   පාපාතු පාාට ව දු ිළඟතු ගපඩොයක් මේ නිරය ිංංදු  බැිනතු ේබා එ ට අ ිනතු ිංංදු  බැිනතු එක් ාර   

    තමය  පමාක්යා ාරනිතු පහේ  ගු  සාසන ය. . 

ාාය  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 තමය  
 
ෂයපතම ාස  

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
ත්ස 

දුඹුු  
 
දුඹුු  

දුඹුු  
 
දුඹුු  

දුඹුු  
 
දුඹුු  

                    
                 1) ිළය්ඨප හි අඩංගු මය් ය පමොන ාා  

                     .......………………………………………………………………………………….............. 

                 2) 16-20 නිත්ත්ව ය  .  ්ා යප    තමය  ව දුඹුු  පැහැ  පමයක් යැබුපේ ඇයි  

                    ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

                    ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

                 3) 16-20 නිත්ත්ව ය .  ්ා ය නිරයප  කුමන ් ය ක් ඉ ත් වී ඇද් ා   

      ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

         

         (B)   1) ඉයුාැමා ා අධිරාජධ්ාත් ට  අ ත්  රාජධ්ාත් පමොන ාා   

......................................…………………………………………………………………………………............................. 

 2) ප්යාතුපේ රාජධ්ාත් ට අ ත් බීජහට පනොගතුනා අපුයප් ශ්ාා ක් න් ාරතුන.  

......................................…………………………………………………………………………………............................. 

  3) ායිටීතු උච්චතමම  සහිේ ජීවීතු අ ත් අපෘය්ඨ ංශී ාාේඩ  කුමක්ා  

     ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

  4) එම ාාේඩ ට අ ත් ජීෂයප කු න් ාරතුන. 

     ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

 
         (C) පහේ ාැක්ප තුපතු සිව තු ිළමාසක් සාාන යා අ්ය ්ා ය 3 ා  සංයුන්තු ප . 
 

්ා ය  A B C 
ජය   ml 7.5 5.0 2.5 
අ්ය   ml 2.5 5 .0 7.5 

   
  1) ඉහේ ්ා ය 3 ට ිළමාසිදු ාරගත් සමාන මැනීසිසි ් පි  ාැබසය බැිනතු ාම ල යැප . එෂයට සිදු න 
         ප්රති්රි ා ඝ්රේා ප  අුව න අ ලිළිතප යට ්ා ය පපළගස් තුන. 

      ......................................………………………………………………………………………………….............................  

    2) ඉහේ ක්රමප  .  ප්රති්රි ා ඝ්රේා   ැීවවීම ප්රති්රි ා අංශු අේර ඇති න ගැටු් ආරප තු පැහැිලිව  

        ාරතුන. 

      ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

......................................…………………………………………………………………………………............................. 
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         (D)  

 
 

 

 

 

 

 1) ඉහේ පමාපථප  X උපාරය  න් ාරතුන. 
......................................…………………………………………………………………………………............................. 

              2) A හි පාඨාංා  2A සිට 3A ාක් ා  ැින කිරීමට පමහි ාැක්ප න කුමන උපාංග ක් පාපසේ සැාසි  යුව ා  
......................................…………………………………………………………………………………............................. 
......................................…………………………………………………………………………………............................. 

 3) A හි පාඨාංා  2A  නෂයට R හි අග  පාොපමය ා  
......................................…………………………………………………………………………………............................. 
......................................…………………………………………………………………………………............................. 
 

(02) (A) සජී  පාාතමථ  ාාපබෝහයිපේේ්පප්රෝටීන්ිවිළඩ සහ ත්යුක්පයයික් අ්ය ිවතු සමතුෂයේ ප . 

              1) ත්යුක්පයයික් අ්ය ය ේැ ල් ඒාා  කුමක්ා   

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

              2) ත්යුක්පයයික් අ්ය මිනතු ඉටු පාපරන ාාතම  ක් සහහතු ාරතුන. 
                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 
              3) මාන යිතුපනී බුද්ධි  තමධ්න  ඌනවීම පාපරහි බයපෑමක් ඇති ාළ හැකි ඛත්ජ ය ය  කුමක් ා  
                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 
        
        (B) ජී ප   ුහම  හා ාෘේයම  ඒාා  ෛසය  ප . ආපයෝා අතුවීක්ය   ටපත් ත්මාක්යය  ාළ හැකි  
              ෛසය ෂයපශ්ේය පාාක් පහේ ාැක්ප . 

 
       

 

 

1)  එයිතු සත්ත්  ෛසය  හා ශ්ාා ෛසය ටඅාාය අක්යර න් ාරතුන. 
        1. ශ්ාා ෛසය  :- ………….................………      2. සත්ත්  ෛසය  :-…………….......…….........……. 

 
             2) පප්රෝටීතු සංස්පසයය ට ාා ා න ෛසලී  ඉතුද්රි ාා  න් ාරතුන. 
                 ......................................…………………………………………………………………………………............................. 
             3) ශ්ාා ෛසය ක්්සත්ත්  ෛසය කිතු ප නස ්න යක්යය ක් ිව තුන. 
                 ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

        (C) ත්ශ්ච්ිේ ාාතම  ක් ඉටු කිරීමට සැාව ය පපොදු ස්භ  ක් සහිේ ෛසය සමහ ක් පටා කි. 
             1) රූපප  ාැක්ප න පටා  තමග  න් ාරතුන.  

.....................................................................................………………………………….....    

 

            2) ශ්ාා ාපහේ මහේ  ැින කිරීමට ාා ා න පටා  තමග  කුමක් ා  ......................................................... 
            3) a හා b   ල සත්ත්  පටා පාාකි. 

 
 

 
 
 

P 

R 

6V 

X 

A 

a  

b   a  

a  b 
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                    i. a පටා  ාැකි  හැකි ස්ථාන ක් න් ාරතුන.  

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

                   ii. b පටා  a පටාප තු ප නස ්න එක් යක්යය ක් ිව තුන. 

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

       (D) 1) ෛසයම පටාප  ප ත්නා ජීවී ෛසය  තමග ක් න් ාරතුන. 

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

              2) ශ්ාා පර ය ප්රභාසංශ්්පසයය  සිදු න ෛසය  තමග පාාක් න් ාරතුන. 

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

              3) ප්රභාසංශ්්පසයය ්රි ා ිව  ජී ප  පැ ැත්මට ාා ා න එක් ආාාර ක් ාක් තුන. 

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

                  ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

 

(03) (A) ශියයප ක් පහේ පමාිල නිරය පාාක් සාාන ය. . 

X -  NaOH , 10 g ක් ජය  250 cm3 ා ස්පතමයප තුම ිල  කිරීම. 
Y -  CaCO3 කුුව 10 g  ක් ජය  250 cm3  ා නිරාර ාැයන්ම. 

  1) පමම ්ා ය පාපාතු ෂයයමජාන්  නිරය  කුමක් ා  

     ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

  2)  a)  X ්ා ය  සෑ. මටගත් NaOH මවුය ගයන පාොපමය ා    ( Na=23,O=16, H=1) 

     ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

     ......................................…………………………………………………………………………………............................. 

        b) X ්ා යප  සංයුති  
 

 
   ිවතු පසො තුන   

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

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

               3) පාොපහොසයෑ ජයප  ිල  පනො න නමුත් භූනිපේස ය ිල ප . පමම  ගතුති  පැහැිලිව ාරතුන. 

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

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

               4) ඝ්ත් ්ා ය ක් බබට සප ා ඇේ. එහි ්ා ය න් ාරතුන. 

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

      

     (B) ශ්රී යංාාප  ලු න ත්පාවීප් අමු් ය  තුපතු මුහුදු ජය යි. 

  1)  ලු න ත්පාවීප් ක්රම ශිසප  න් ාරතුන. 

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

  2)  ලු න තිත්ේ රසැති වීමට පහේව  කුමක්ා  

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

  3)  ලු න ය අ ්ා ා ගුය  ඇතිවීමට පහේව  කුමක්ා  

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

        (C) පහේ ාක් ා ඇත්පත් බක්සිජතු  ායු  ත්පා ා ගතුනා ඇටවුමකි. 

 

             

 

 

 

 

             

            2) පමහි ාැක්ප න  ායු එක්රැස් ාරගතුනා ක්රම  න් ාරතුන. 

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

            3) පපොටෑසි ් පතමමැංගපතුේ ස්පතමයප තු ෂයප ෝජන  වීපමතු පව  පශ්ේය  ජයප  ිල ාළ ෂයට යැපබන  

                ත්රීක්යය ක් ිව තුන.    

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

 

1) පමහි සහහතු න A, B, C, D න් ාරතුන. 

      A - ...............................................  

      B - ...............................................  

      C - ...............................................  

      D -  ...............................................  
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(04) (A) 1) ස්ිවතුකි ක් භාෂයේප තු ආාතමශ්න  ාරන යා  ාතුත්රිා ේරංග  තමග ක් පහේ ාැක්ප . එ  න්  
                   ාරතුන. 

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

 
 

                2) එම චිවේ ට අාාය ේරංගප  අංශු ය  ් අ ස්ථා ා ිළහිටීම ාක් න ප්රස්ථාමාා ත්රූපය  පහේ  
                    ාැක්ප . 
 

    ෂයස්ථාපන   
  

                                                                 
 

                        i.  X හා Y න් ාරතුන.  

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

                       ii.  පමම ේරංග  නිත්ත්ව ා .  පාෝයන 12000 ක් ඇති ාරයින් එහි සංඛයාේ  පසො තුන. 

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

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

           (B) උත්ේය ාාච ක් ඉිලමාප  ේබන යා  ස්ව කිතු  ි කුු ්  ස්ව ට  ඩා ෂයශ්ාය ප්රතිිං්භ ක් තිර ක් මේ ඇති 

                  ෂය . 

 

  

 

 

 

 

                  

                 1) O  ස්වප හි ප්රතිිං්බ  පගොඩනැපගන ආාාර ට අාාය කිරය සටහන ස්පතමය ාරතුන. 
                 2) ෂයාුත් ම්්භා ේරංග ක් පගොඩනැපගතුපතු පාපසේා  

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

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

                 3) පහේ ාැක්ප න ෂයාුත් ම්්භා  තමයා ිවප  X  හා Y  න ායාප න් ාරතුන. 
           

 

                          
                     X  .......................................................       Y .......................................................   
           (C)  1)  ධ් ත් පරා තමේන  භාෂයේ ට ග ල යබන සත්ත් ප කු න් ාරතුන.................................................... 

                  2) අති ධ් ත්  නිත්සා ෂයසිතු භාෂයේ ට ග ල යබන අ ස්ථා ක් සහහතු ාරතුන. 

                      ..........................................................................................................................................................                                             
           (D) ත්ශ්්චය  ඇති  සව් ක් මේ එක් ිලශ්ා ාට ප පාන අසංවිවේ බය  ක්රමප තු  ැිනාරන ය. .  

                 4 N බය ක් ප පාන  ෂයට  ස්වප  චිවේ  ආර්භ ෂය .  

                 1)  පමහි ඝ්මාාාරී ඝතමයය බය  පාොපමයා  

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

                 2)  ස්ව  චයන   නෂයට ප ිල  යුව බය  චයන  ආර්භ න අ ස්ථා ට  ඩා අුවප  ා   ැින ප ා  

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

                 3) ඝතමයය බය  අුවාරගේ හැකි හා  ැිනාර ගේ හැකි ක්රම ක් බැිනතු ිව තුන. 

                    i.  ඝතමයය  අුවාරගතුනා ක්රම - ..........................................................................................................  

                   ii.  ඝතමයය   ැිනාර ගතුනා ක්රම -.........................................................................................................

  

අංශු ට ප්රභ ප  සිට දුර 

X

  Y

  

F 

 

 F 2 F 

( ස්ව )  O  

     I (ප්රතිිං්බ ) 

ගු තු ෂයදුිව 

ේරංග 
ක්ෂු් ේරංග 

ාෘශ්ය  
ආපයෝා  ගැමා කිරය x කිරය  X

  

Y

   

4 N  
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B  ක ොටස- නා   

(05) (A) එක් ජීෂය පර්පරා කිතු න  ජීෂය පර්පරා ක් ිංහි කිරීම ප්රජනන යි. 

1) පහේ ාැක්ප න ශ්ාා පාොටස් මිනතු  තමධ්ා ප්රජනන  සිදුාරන ශ්ාා  බැිනතු ිව ා ාක් තුන. 

          i. මුස මිනතු 

         ii. ධ්ා ා මිනතු 

        iii. රයිපසෝම මිනතු 

             2) ස්  පරාගන   ළක් ා පරපරාගන  සිදු කිරීමට පුයප් ාක් න අ ල තමේන 2ක් ිව තුන. 

             3)  i. පුු ය ප්රජනා පද්ධ්ති  ආ්රිේ රතුි  2 ක් න් ාරතුන. 

                 ii. සුත්ාා උත්පත්ජා පහෝතමපමෝන  න් ාරතුන. 

                iii. පුු ය ප්රජනා පද්ධ්තිප  අිළ ෘයයප තු ඉටු න ාාතම   කුමක්ා  

                iv.  ින්බ සංපසේචන   තුපතු ස්ත්රී ප්රජනා පද්ධ්තිප  කුමන ස්ථානප  .  ා  

        (B) ප්රභාසංස්පසයය  මිනතු හමාේ ශ්ාා ය ආහාර ත්පා යි. 

                  i. ප්රභාසංස්පසයය ට අ ශ්ය බාහිර සාධ්ා 2 පමොන ාා   

                 ii. ප්රභාසංස්පසයය  සහහා ූරතම ාපයෝා  අ ශ්ය බ  පපතුවීමට සිදුාරන පමාක්යය ා ිළ  ර  කිහිප ක්  

                     පහේ ාැක්ප . එහි හිස්ේැතු පුර තුන. 

                             a)  හිු එිත ට ත්රා රය  වී ඇති පර ක් ාඩාගතුන. 

                             b) .......................................................................... 

                             c) මධ්යසාරප  උ නව ් ාරතුන. 

                             d)  ......................................................................... 

                             e) ......................................................................... 

                             f)  ත්ස ා් පැහැ ක් යැප .     

        (C) 1) හිපමොෆීිව ා ට පහේව න ප්රමුඛ ජාන  H ා් ත්ලීන ජාන  h ා න්  ාහා ම ාපගතු හා ත්පරෝගී  

                  ිළප කුපගතු ඇති න දූ ාු  පර්පරා  ප ේ ජාන ප්රප ණිය ගේ න අයුු  සටහනක් මිනතු ාක් තුන. 

              2) රතු සහස ත්පාවීමට කුමන ශ්ාා කිතු යබාගත් ජාන බද්ධ්ාර ඇත්ා  

              3) නිත්සාපනී ායාවරකිතු හමු න ආප ත්ා යක්යය ක් ිව තුන. 

 
(06) (A) පපොපළොප තු යබාගතුනා  පස් ිවතු  ාඩ ත්ස්සාරය  ාරයි. 

              1)  ප් සහහා ප ොාාගතුනා ව ෂයපශ්ේෂී උඳුන න්ාරතුන. 

 2) එ වළ සිදු න ප්රති්රි ා ිවතු එක් ප්රති්රි ා ක් පහේ ාැක්ප . 

(Fe=56, O=16) 

Fe2O3(s)   +  3 CO(g)        2Fe(s)   + 3CO2(g) 

i. හීමටයිේ ය මවුිවා ස්ාතුධ්  පසො තුන.  

ii.    ාඩ 112 g  යබා ගැසිමට බක්සිහරය  ාළ යුව හිමටයිේ ස්ාතුධ්  ගයන  ාරතුන.  

        (B) ෂයායාගාරප  .   X හා Y  ්ා න පාාා අඩංගු සංප ෝග ය බතුධ්න ස් භා   හඳුනා ගැසිමට සිදුාළ 

              ්රි ාාාරාමා ඇටවුමක් පහේ ාැක්ප . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1)  X හා Y  ්ා න ය අඩංගු සංප ෝග ය බතුධ්න  තමග ප තු ප තු  ිව තුන. 

              2) X හා Y සහහා ව දුව  සංප ෝග 2 ක් ප නප නම ිව තුන.  

              3) X සංප ෝගප  ාක්නට යැපබන පභෞතිා ගුය 2 ක් ාක් තුන. 

        (C) A,B,C,D,E,F,G,H   ල ආ තමතිේා  ගුප  පා න හා පේ න ආ තමේ යට අ ත් අ ල ාේ මය් ය 8කි. B ත්යක්්රී   

               ායු කි. පමම මය් ය පමයක් පාන්ාරපගන පහේ ප්රශ්්න යට ිළිතවු  සප තුන. 

  1)  ැිනම ෂයාුත් සෘයේා  සහිේ මය් ය කුමක් ා  
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U උුවකුු  පේරපුම 

W බර 

ිළටාර බඳුන 

ජය  

ජය  300 g  

  2)  ැිනම ප්රථම අ සිාරය ශ්ක්ති  ඇති මය් ය කුමක් ා  

  3) C හා A එක් වී සෑපාන සංප ෝගප  ූරර  කුමක් ා   

  4) ප්රභය භාය්නිා බක්සයිඩ ක් සාාතුපතු කුමන මය් ය ා  

   (D) මුහුදු ජය  ේටාා ය රැස්ාර ේැබීපමතු ලු න ත්ස්සාරය  ාරයි. 

   1) මුහුදු ජයප  ඇති ය ය අේමාතු පළමු ේටාාප  .  ේැ්පත් න ය ය  කුමක්ා  

   2) ලු න පස ා ා NaCl ේැ්පත්වීම සිදු තුපතු ්ා යප  සාතු්ය  ආර්භා සාතු්ය පමතු කී ගුය ක්  
        න ෂයටා             

 
(07) (A) 10 ms-1 ප්රප ගප තු ගමතු ාරනිතු තිබ නිත්ව තු සහිේ පසෝපාන ක්  5 s වළ.   20 ms-1 ා ප්රප ග ක් ගසි.    
               එම චිවේ ට අාාය ප්රප ග-ාාය ප්රස්ථාර  පහේ ාැක්ප . 

 

 

 

 

 

              1) 5 s   වය පසෝපානප  ත් රය  පසො තුන. 

              2) එම ාාය  වය පසෝපානප  ෂයස්ේාපන  පසො තුන. 

              3) පුද්ගයයිතු සහිේ  පසෝපානප  සා්තුධ්  500 kg න් එම ත් රයප තු චයන  වීමට ්රි ාාළ අසමවිවේ 

                  බය  පසො තුන. 

        (B) 600 kg ා ස්ාතුධ් ක් සහිේ නිත්ව තු රහිේ පරොාේ  ාන ක් සහ මවිළට ත්රීක්යය ට පෘි ෂය ආාතමයයප තු  

              ඉ ත්   න ය. .  (g= ms-2)  

              1) පෘි ෂය  මේ .  එහි බර පාොපමය ා  

              2) සහ මේ.  එහි බර අුවවීමට පහේව  කුමක්ා  

              3) ඉහේ  ාන  පෘි ෂය  මතිතු ත්ක්මීප්.  ්රි ා ාළ ත් ටතු ත් ම  කුමක්ා  

         

        (C)  ආකිනිිනස් මයධ්තමම  ආාතමශ්න ට සාසන යා ඇටවුමක් පමහි ාැක්ප . ිළටාර බඳුන වය ලී කුේි   ේැබ ෂයට 

               ජය  300 g ක් ෂයස්ථාපන  ෂය . (g= 10 ms-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1)  ආකිනිිනස් මයධ්තමම  ිව තුන. 

2)  ලී කුේි ප   බර පාොපමය ා   

        (D)  
 
 
 
 
 

 
               1) පමහි  ාමා තමේ බය ඝූතමය  පසො තුන. 

               2) පමහි  ් පස ඇති 12 N ඉ ත් පනොාර 6 N භාර ක් ාකු න පසිතු එසයා පම  සමවිවේ කිරීමට අ ශ්ය   

                   ඇේ. එ  එසිව  යුත්පත් X යක්යයප  සිට පාොපමය දුරකිතුා   

 

 

(ms-1) 

 (s) 

10 

20  

12N 

3m 

5 

ප්රප ග  

ාාය  

X  
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(08) (A) බය කිහිප කිතු ඇති න ප්රතිලය ම යබා පාන ේත් බය  එම බය තුහි ස්ප්රයුක්ේ බය  න් ප .  

 1) පහේ අ ස්ථා ය ප පාන බය ය ස්ප්රයුක්ේ  පසො තුන. 

 

    i. 
 

              ii. 
 

        (B) ඝනත්   1500 kgm-3  න ්  ක් සිහිතු නළ ාට පුර ා බඳුනා සිරස්  රහ ා ඇති අයුු  රූපසටහපතු  

              ාැක්ප . (P  ායුපගෝලී  පීඩන  = 1 x 105 Nm-2  ් g= ms-2) 
 

 

             

             

                 1) ඉහේ  ායුපගෝලී  පීඩනප  .  ්  ාපහේ  X උස පසො තුන.  

                 2) ඉහේ ඇටවුම මුහුදු මේටප් සිට කි .මී. 4 ක් උසාට පගනින  ෂයට එහි අග  පාපසේ ප නස් ප ා  

                 3) ඉහේ රූප සටහපතු R පයස ාක් ා ඇත්පත් කුමක්ා  

                 4)  ායුපගෝලී  පීඩනප  භාෂයේ අ ස්ථා 2 ක් ිව තුන. 

                 5) පහේ රූපසටහපතු ාැක්ප න ඇටවුම පැ ක් පමය ේා හිු  රශ්්නි   ැපටන පසේ ේැබු පහොත් ාක්නට 

                     යැපබන ත්රීක්යය 2 ක් ාක් තුන.    

    
 

 

 

 

 

        (C) ජීෂයප කු බ ට ිළිතගේ හැකි යක්යය ජීවීතුපනී යාක්යණිය ා ප . 

               1)  තමධ්න  වීම  තුන පැහැිලිව ාරතුන. 

           2) ජීවීතුපනී පපෝයය ස්බතුධ්ේා ාක් න සටහනක් පහේ ාැක්ප .  

                  ශ්ාා            ේයපාොළ පපත්ේා 

 

  
                 මී ා     න ා  පග්බා 
 
i. පමහි ෂයයමපපෝෂී පපෝයය ක්රම  පපතු න ජීෂයතු පාපාපනකු න් ාරතුන. 

                  ii. ශ්ාා ේම පපෝයය ක්රමප  .  ප ොාා ගතුනා ශ්ක්ති ප්රභ   කුමක් ා  
         
        (D) 1) පහේ ාක් ා ඇති ෛසය ා අඩංගු න ඉතුද්රියිාා ය ාෘේය ක්  බැිනතු ිව තුන. 

                   i. මයිටපාොතුඩ්රි ා  

                  ii.අතුේප්යාස්මී  ජාිවාා  

2) ශ්ාා ෛසය ා ෛසයිංත්ති  පගොඩනැගී ඇති රසා ත්ා ් ය න් ාරතුන. 

3) සත්ත්  පද්හ ක් වළ ඌනන ෂයභාජන  සිදු න ස්ථාන ක් න්ාරතුන. 

4) න  ප්රපදාන ඇතිවීමට  ැාගත්  න ෂයභාජන ක්රම  කුමක්ා      

    

(09) (A) මුහුදුබත් වු පනෞාා ා පාොටස් පසවීප් ගප යය ා ප දුන පනෞාා ා සෂයාර තිබ පසෝනාතම   

              උපාරය කිතු   න යා ධ් ත් ේරංග ක් නැ ේ පැනිණීමට ේත්පර 3 ක් ගේෂය . 

(ජය  වළ ධ් ත්ප  ප ග  1440  ms-1 ) 

                1) මුහුදු පවපස ගැඹුර පසො තුන. 

                2) ිවපේෝට්රිප්සි ශිසපී  ක්රම    ල කුමක් ා  

8N 

 

20N 

30N 40N 
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                3) ෂයාුත් ම්්බා ේරංග යට පපොදු ව යක්යය 2ක් ිව තුන . 

                4)  පහේ ාාතම   ඉටුකිරීමට භාෂයේ  න ෂයාුත් ම්්බා ේරංග  තමග ිව ා ාක් තුන. 

                        a)  මුාස පනෝේටු පරීක්යා කිරීමට. 

                        b) නිත්ස් සිු පතම අස්ි  ය ිංඳීමක් පරීක්යා ට. 

                5) පහේ අ ස්ථා යට භාෂයේ  න ප්රාාශ් උපාරය න් ාරතුන. 

                        a) සමාතුේර ආපයෝා ාා්බ ක්  තමේන  ාර අපසරය  කිරීමට. 

                        b) ූරතම  උඳුනක් ත්තමමාය  කිරීමට. 

         (B) බබට පහේ පයෝහ සප ා ඇේ. 

                Na, Mg, Cu, Zn, Fe, Pb  පමම පයෝහ පමයක් භාෂයේ ාර ිළිතවු  සප තුන. 

                1) පැරිළතු පේස වය ගබඩා ාරන පයෝහ  කුමක් ා  

                2) CuSO4  ්ා ය කිතු  Cu ෂයස්ේාපන  ාළ හැකි පයෝහ පාාක් න් ාරතුන. 

                3)  Mg පයෝහ  භාෂයේ ට ගතුනා අ ස්ථා 2ක් ිව තුන. 

                4) ේ ලා අ්ය හා අතුේතම ්රි ා පනොාරන පයෝහ ක් න්ාරතුන. 

                5) කුඩා පසෝින ් ාැබැසයක් ජය ට ාැම ෂයට ාක්නට යැපබන ත්රීක්යය 2 ක් ිව තුන. 

                6) Na හා Mg පයෝහ ත්ස්සාරය ට ප ොාා ගතුනා ශිසපී  ක්රම  කුමක්ා   

 


