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විෂකක
ghlk;
Subject

ඳත්රක
විදයන
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I, II

Paper

නභ :- .............................................................................................

වලකත
fhyk;
Time

ඳකත02

විබගතඅංවක :- ..........................................

I m;%h
උඳෙදසත-තසිකලුතභතප්රශනනල තපිිතල්රුතසඳක් න.
1). නයිට්රජ් තිර තිරීමභ තදකවනනතඳෙසි තසනීනනනතෙනෙසනතඵ්ටීරියකනිර.
(i). විබ්රිෙකකතෙවරළෙ

(ii).තඇසෙ රඵ්ට

(iii).තල්ටෙ රඵසිලස

(iv).ත යිෙසකබිකම්

2). විෂතහ ණකතව නතලදතධූලව,තඑ් නත්තෙලසතබවිතතව නතඅනසථනිර.
(i). ස ම්ඳතඑ් නත

(ii).තඉ් ප්ලුෙන් සතඑ් නත

(iii).තපි ගසභතඑ් නත

(iv).තෙඳකලිෙකකතඑ් නත

3). උණස් නිඳතතෙ කගකතඇිරතව නතනයධිජනජනවකතනිනිසතෙයහක තඇල්වනනනතරභකිර.
(i). ආහ තගනීෙම්තදීතමුඛකතහ හ

(ii).තසභතසිදුරුතවීෙභ් තඇිරනනතල්නලතහ හ

(iii).තශනසනතභ ගකතහ හ

(iv).තභදුරුන් තදෂඨතිරීමෙභ් තසභතහ හ

4). දෘෂඨිතවිතනෙේතආෙලකවක තසංෙේදීතසසලතෙනරපිි  නතසථනකතඳහතතසහ් තඒනයි් තවන ්ටතද?
(i). වහලඳක

(ii).තසනච්ඡක

(iii).තභධයතකඳක

(iv).තඅ් ධතබිංදුන

5). දෂඨිතආඵධතසම්ඵ් ධතඳහතතද්ටෙනනතප්රවශතඅල්ෙ ් තනින ි තප්රවශකතෙතක ් න.
(i). දු තඇිරතනසල්තඳහි ලිනතෙඳෙනනතනමුත්තසමීඳනතඇිරතනසල්තඳහි ලිනතෙනරෙඳනීභතඅවිදු ත
තතතතතතදෘෂඨිවත්නකතයි.
(ii).තද තදෘෂඨිවත්නකතසහතඅනතලතවචතසි තතඋඳසතඳළඳීභතසුදුසුතක.
(iii).තදු තඇිරතනසල්තඳහි ලිනතෙඳෙනනතනමුත්තසමීඳනතඇිරතනසල්තඳහි ලිනතෙනරෙඳනීභතද ත
තතතතතතතතදෘෂඨිවත්නකතයි.
(iv).තද තදෘෂඨිවත්නකතහතඅවිදු තදෘෂඨිවත්නකතප්රෙේිගගතතආඵධතෙේ.
6). අ්ටෂිත වචෙේත ඳ දෘශයත සනබනකත අු ත වීභත්,ත ආෙලකවත ිර ණත නිසිත ඳියි ත දෘෂඨිත විතනකත භතත නිගගතත
ෙනරවීභත්තෙහේල්ෙන් තඇිරතනනතෙ කගීතතත්නකතකුභ්ටතද?
(i). ග්ලුෙවකභන

(ii).තඇෙසේතසුදතඇිරතවීභ

(iii).තඇසතෙලඩ
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(iv).තඅ්ටෂිතආසදන

7). වෙනි තනුහකතහතවෘතයකතපිිතඵනතිෂෂයෙකකුතඉි ියඳත්තවළතඅදහසතකීඳක්ටතඳහතතද්ටෙේ.
A - වනතරනණතසංෙේදනකතප්රිර්රහණකතෙවෙ නතඅනකනකතයි.
B - ව ණතසංඛකතභගි් තසිරුෙ තසභඵ තනකතරැවතෙදයි.
C - අ ධතචරව තනලතභගි් තරනණකතපිිතඵතසංෙේදනකතරනණතසනයුන තලඵතෙය.
ෙභභතප්රවශනලි් තසතයතන් ේ ,
(i). Aතඳභිග.

(ii).තA හතBතඳභිග.

(iii).තAතහතCතඳභිග.

(iv).තA B C ප්රවශතල්නභතනින ි ක.

8). ද තදෘෂඨිවත්නතෙදකෂකතභඟතහ නතගනීභ තසුදුසුතවචතෙකදීභතෙඳ් නුම්තව ් ේ තඳහතතසහ් තවන තරූඳත
ස හේ තද?
(i).

(ii).

(iii).

(iv).

9). මුලද්රනයතෙදව්ටතෙහකතනි තගණන්ටතනිශිතතතඅනුඳතකව ත සකනිවනතසංෙකකජනකතවීතසවසුණුතනිශිතතත
ගුණතද ණතසංශුයධතද්රනයතහින් වීභ තසුදුසුතඳදකතකුභ්ටතද?
(i). නිරණ
10).

(ii).තමලද්රනය

(iii).තසංෙකකග

(iv).තද්රනව

ඳ භණුනතසල්තෙප්රකෙ කන,තඉෙල්ටෙට්රකනතහතනියුෙට්රකනතගණනතපිිතෙනිත් ,
(i). 11,ත12,ත11

(ii).ත12,ත11,ත11

(iii).ත11,ත11,ත12

(iv).ත23,ත11,ත13

11). C2H5OH කනත සකනිවතසත්රෙක් තද්ටෙනනතසංෙකකගක,
(i). එතෙනකවන

(ii).තග්ලුෙවකස

(iii).තසුෙරකස

(iv).තඇසිටි්ටතඅම්ලක

12). ඳහතතසහ් තවන තනග් ිරකතනින ි තද?
(i). සංශුයධතද්රනයතෙදව්ටතෙහකතනි තගණන්ටතඑවල්තවීෙභ් තනිරණතස්ෙය.
(ii).තසපීරකීව ණක,තනිරණකවතසංඝ වතෙන් තව නත සකනිවතරභකිර.
(iii).තනිරණකවතසුවිෙශේී තල්ටෂණක්ටතන් ේ තඑි තඳනිරනතසංඝ වතෙබ ිරවතරභතභගි් තෙන් ත
තතතතතතතතිරීමභ තෙනරහිරතවීභයි.
(iv).තආස්රතතජලකතනිරණතසහතසුදුසුතඋදහ ණකිර.
13). ඇඳීභ්ටතෙහකතතවනලුතිරීමභ්ටතඵලකතෙලසතහින් ෙේ.තඵලකතභනීෙම්තඅ් ත ජිරවතසම්භතතඒවවක,
(i). ිරෙලකත්ර්ම්

(ii).තනිේ ් තමී

(iii).තමී
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(iv).තනිේ ් 

14). වෙනි තඇිරවිකතහිරතආඵධිජනතතතත්නක්ටතෙනරන් ේ තකුභනතසධවකතද?
(i).තරනණතඅසිකවතඝනවීභ

(ii).තබිි ියතඵන

(iii).තරනණතඳ සකතඅු වීභ

(iv).තයුසෙේකීකතනලකතෙවටිතවීභ

15). සදිෂවත ිෂකව තඅකත්තල්ටෂණතද්ටනතඇත්ෙත්තවන තපිිතල්ෙ තද?ත
(i). නිශිතතති ශන්ටතඳභණ්ටතඇත.
(ii).තවිශලත්නක්ටතඇතත්තනිශිතතති ශන්ටතෙනරභත.
(iii).තවිශලත්නක්ටතෙභ් භතනිශිතතති ශන්ටතදතඇත.තතතතතතතත
(iv).තනිශිතතති ශන්ටතඇතත්තවිශලත්නක්ටතනත.
16). ඳහතතසහ් තනිරතඅල්ිය් තනින ි තනිරකතෙතක ් න.
(i). ඳෘෂඨතන ගපලකතනි තනනතවි තපීඩනකතනි තෙේ.
(ii).තඳෘෂඨතන ගපලකතනි තනනතවි තපීඩනකතඅු තෙේ.
(iii).තඳෘෂඨතන ගපලකතඅු තනනතවි තපීඩනකතඅු තෙේ.
(iv).තපීඩනකතෙවෙ ි තඳෘෂඨතන ගපලෙේතඵලඳ්භ්ටතනත.
17). න ගපලකත5ත

්ටතනනතඳෘෂඨකව තඅිගලම්බනත80තN ඵලක්ටතෙකදතවි තඑභතඳෘෂඨකතභතතක්රිකතව නතපීඩනකත

ෙවරඳභණද?
(i).

(iii).ත

(ii).ත

(iv).ත

18). ඵලකවතඋඳෙකකගීතල්ටෂයකතකනු,
(i). නසල්න්ටතභතතඵලකතක්රිකතව නතල්ටෂයකතෙේ.
(ii).තනසල්න්ටතභතතඵලක්ටතක්රිකතව නතවිතව තවෙනනතල්ටෂයකතයි.
(iii).තනසල්ෙේතහියතභි ් තපිි  තඇිරතල්ටෂයකතයි.
(iv).තනසල්ෙේතචලනති ශන තෙකරමුතවීතඇිරතල්ටෂයකතයි.
19). තAතකනුතඵ තඳ නනතලදතෙ කදතසි තතව ත්තකිර.තසභනතඵලක්ටතෙකරදතඑකතචලනකතිරීමභ තනඩත්තඳහසුත
අනසථනතෙතක ් න.
(i).

(ii).

A

A

(iii).ත

(iv).ත

A

A
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20). පීඩනකතනි තව තගනීභතසහතඋඳරභතෙකරදතෙගනතඇත්ෙත්තඳහතතසහ් තකුභ් තපිිතල්
(i). අධිජනවතඵ තරැෙගනතකනතනහනනලතෙ කදතගණනතනි තිරීමභ.
(ii).තවපීභතඅඳහසුතනනතවි තපිි ක්ටතෙහරින් තමුනහත්තිරීමභ.
(iii).තඵ තනහනතසහතෙකරදනත ක තඳළලි් තනි තවීභ.
(iv).තභඩතනගු ිර් තඑහතෙභහතක්භතසහතඳළලි් තනි තල්ලිතෙකරදතිරබීභ.

4

තඅනුනතද?

II m;%h
උපදෙස් - පළමුතප්රශනකතසහතතනත්තප්රශනතහතරකටතපිිතල්රුතසඳක් න.
(01). ඳද ථෙේතසනබනකතහතඑි තගුණතපිිතඵතඅධයකනකතිරීමෙම්තදීතගුරුල්නිකතබඵ තවිවිධතමලද්රනයතහතසංෙකකගත
පිිතඵතහඳු් නතදු් තඅයුරුතභතවක තනග් න.තඒතඅනුන,
(i). මලද්රනයකතකනතඳදකතහඳු් න් න.

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(ii). මලද්රනයක්ටතසංෙකකගකිර් තෙනනසතන් ේ තෙවෙසේතද?

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(iii). ඳහතතදීතඇිරතසංශුයධතද්රනයතමලද්රනයතහතසංෙකකගතෙලසතව්ඩඩතෙදවව තෙඵදතද්ටන් න.
බ්ටසිජ් ,තෙසකි කම්ත්ටෙලක යිඩ්,තසවනෆ ,තඅක් ,තෙඳර ්සිකම්තඳ'භංගේ ේ,තෙලඩ්
තභග්නීසිකම් හයිෙරර්ටසයිඩ්,තනයිට්රජ් 

තතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත04)

(iv). බඵ තනිනෙසේතදීතහමුනනතසභජිරකතනිරණත2්ටතහතවිෂභතජිරකතනිරණත2්ටතනම්තව ් න.තතතතත(ලකුණුත04)
(v). ඳහතතසහ් තසංෙකකගනලතඅඩංගුතමලද්රනයතනම්තව ් න.
1. ග්ලුෙවකසත-

(vi).

2.තජලකත-

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

ෙලසතමලතද්රනය්ටතසම්භතතරභක තලිකතඇත.තඑභතමලතද්රනයෙේ,
1. ෙප්රකෙ කනතගණනත
2. නියුෙට්රකනතගණනත
3. ඉෙල්ටෙට්රකනතගණනත
4. ඳ භණුවතරභංවකතසහ් තව ් න.ත

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත04)

(02). (i). ඳහතතරූඳස හ් තභගි් තද්ටනතඇිරත්ටෂුද්රතීවවී් තහඳුනතෙගනතනම්තව ් න.
A

B

C

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත03)
(ii). ්ටෂුද්රතීවවී් තඋඳෙකකගීතව ෙගනතසිදුතව නතනිෂඳදනත2්ටතනම්තව ් න.

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

(iii). ෙඵරෙහකත ීවවී්  ත ීවනත්වීභ ත අඳහසුත වුනත්ත ්ටෂුද්රත ීවවී්  ත ීවනත්ත විකත හිරත ඳියස ත තත්නක්ටත
හඳු් න් ේ තවන තනභිර් තද?

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(iv). එනනිතඳියස ක්ටතසහතඋදහ ණත2්ටතෙද් න.

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

(v). ප්රිරීවනවතකනුතෙභරනනද?

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

(vi). ි ලී තවිනශතිරීමභතසහතබවිතතව නතප්රිරීවනවක්ටතනම්තව ් න.

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)
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(03). (A). ඳසවනතවිදයග ෙේතදීතෙකකගේතනිඳදවීෙම්තක්රිකව වභව තඅදළතපිකන තකීඳක්ටතඳහතතද්ටෙේ.

(i). Iතනනතපිකනෙ දීතඋෂණත්නභනෙේතඳඨංවකතකුභනතඅගකතඳ සකවතඳනත්නතගතතයුල්තද?තත
තතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)
(ii). ද්රනයකතසිසිවනතවීෙභ් තඳසුතඉනත්තව නතද්රනයතකුභ්ටතද?

තතතතතතතතතත

තතතතතත(ලකුණුත01)

(iii). IIIතහතIVතපිකන තෙදේටතදීතබජනක තඑවල්තව නුතලඵනතX හ Yතද්රනයතනම්තව ් න. තතතතතත(ලකුණුත01)
(iv). ෙභභතඅනසථනල තඳසුනතනිරණක තෙකකගේතසනවනඳක්ටතඑවල්තව ් ේ තඇයි?තතතතතත තතතතත(ලකුණුත01)
(v). එභතඅනසථෙේතදීතිරියනලතඋෂණත්නකතකුභනතඅගකවතඳනිරකතයුල්තද?

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(vi). සදගත්තනිරණකතශීතව ණක්ටතල්ළතෙවරභඳණතෙේලන්ටතතබිකතයුල්තද?

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(B). (i). ්ටෂුද්රතීවවීතන ධනකතසහතෙහේල්නනතප්රධනතසධවත2්ටතනම්තව ් න.තතතතත

තතතතතත(ලකුණුත02)

(ii). ඳහතතසහ් තඳදතහඳු් න් න.
a. පිරබනනක

b. තඳසීභ

ත

(iii). ෙප්රරෙ රෙසකනෙනකුතභගි් තනළෙනතෙ කගක්ටතනම්තව ් න.
(04). ෙභි තද්ටෙන් ේ තඝනවබතහඩිරත8000Nතඵ තනසල්නිර.
A
1m

B
4m

C
2m
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තතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)
තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(i). ෙභි තAතඳෘෂඨකතෙඳරළන තසඳ ශතනනතෙසේතතබූතවි තඇිරනනතපීඩනකතගණනකතව ් න.තතතත(ලකුණුත02)
(ii). නි භතපීඩනකතඇිරතන් ේ තකුභනතඳෘෂඨකතෙඳරළන තසඳ ශතනනතෙසේතතබූතවි තද?තතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)
(iii). පීඩනකතෙවෙ ි තඵලඳනතසධවත2්ටතනම්තව ් න. තතතතතතතතතතතත

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

(iv). එි ෙනදතීවවිතෙේතදී,
a. පීඩනකතනි තව තග් න

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

b. පීඩනකතඅු තව තග් න

තතතතතතතතත

තතතතතත(ලකුණුත02)

අනසථත2තඵගි් තලිකතද්ටන් න.
(v). ඳසවනතෙඳරත්තඵ්ගකතසහතනඩත්තසුදුසුතන් ේ තඳළවනතව තඳටිතසි තතඵ්ගකිර.තෙභකතවිදයත්භවනත
ඳහද් න.

තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

(05). (A). ඳහතතද්ටෙන් ේ තනිනිසතවනවතෙවර සතද්ටෙනනතරූඳතස හනිර.

(i). A, B, C, D ෙවර සතනම්තව ් න.


තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත02)

නිනිසතවනතප්රධනතනශෙක් තඵි  තවන,තභදතවනතහතඇල්ළුතවනතෙලසතෙවර සත3තිර.

(ii). භදතවෙනි තපිි ටිතඅසිකවත3තනම්තව ් න.

තතතතතතතත

(iii). D භගි් තෙවෙ නතව කකතකුභ්ටතද?

තතතතතත(ලකුණුත01)
තතතතතතතතතතතතතතතතතත(ලකුණුත01)

(iv). පුයගලෙකකුෙග්තරනණතසංෙේදනකතදු නලතවීභ තෙහේල්නනතවරුණුත2්ටතසහ් තව ් න. ත(ලකුණුත02)

(B).

අඳ ත ෙඳනීභත ලඵත ෙදනත ඇසත ෙගකලව ත නුහකිර.ත ඇස ත ආෙලකවකත ඇල්ලුත වීභත
a)....................................ත භගි් ත ඳලනකත නනත අත b).....................................ත ත හ හත ඇස ත ආෙලකවකත
ඇල්ලුත ෙේ.ත ආෙලකවක ත සංෙේදීත කෂඨිත හත ේටල්ත සසල c).....................................ත ත භතත පිි  යි.ත ඇෙසේත
පිි ටිත ආෙලකවකත න තනකත ව නත ෙවර සත d).....................................ත නම්ත නනත අත ,ත එි ත ඳ දෘශයත ඵනත
නිරතවීභතනිස e).....................................තතනම්තෙ කගීතතත්ත්නකතහ ගනී.
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ත(ලකුණුත05)

(06). Aි තදීතඇිරතනිරක තගලෙඳනතපිිතල් Bනලි් තෙතක තඊ තඅදළතඅ්ටෂ කතන හනතල්ළතෙකරද් න.
A
ඳ භණුනතතනදු

(i).

B

ත්තෙඵි කතෙනරහිරතකුඩභතඅංශුනත (තතතතත)

(a) සංෙකකග

ඵනතප්රවශතවෙළේ,
(ii).

මුලද්රනයත2්ටතෙහකතනි තගණන්ටතඑවල්තවීෙභ් ත

(තතතතත)

(b) හුභලතආසනනක

ස්ෙය.
(iii).

ෙබ ිරවතරභතභගි් තෙන් තව ගතතහිරක.

(තතතතත)

(c) ඵලෙේතඋඳෙකකගීතල්ටෂයක

(iv).

විෂභතජතීකතනිරණකිර.

(තතතතත)

(d) ෙඵර තජලක

(v).

ඳ භණුනතභධයෙේතධනතආෙ කපිතතනයෂඨික්ටතඇිරත

(තතතතත)

(e) ව් ෙඳත්ත

ඵනතප්රවශතවෙළේ,
(vi).

කුරුදුතෙවරළනලි් තකුරුදුතෙතවනතෙන් ව තගනීභ.

(තතතතත)

(f) උත්තලතවච

(vii).

ෙඵර ෙතවනනලි් තවිවිධතඉ් ධනතෙන් ව තගනීභ.

(තතතතත)

(g) නිරණ

(viii).

උ්ටතයුෂෙක් තසීනිතෙන් ව තගනීභ.

(තතතතත)

(h) සපීරව ණක

(ix).

ද තදෘෂඨිවත්නක තපිිතකම්තෙලසතෙකරදතගනී.

(තතතතත)

(i)ෙජක් තෙඩකවන ් 

(x).

ශබ්දතත ංගතඵි  තරනණනලකතෙනතතෙකරමුතව යි.

(තතතතත)

(j) බගිවතආසනනක

(xi).

නසල්න්ටතභතතඵලකතක්රිකතව නතල්ටෂයකත

(තතතතත)

(k) අ නසේ ද ෆඩ්

හඳු් න් ේ ,
(ලකුණුත11)

(07). (A). (i). චලනකතෙනනි් තඳනිරනතනසල්න්ටතභතතඵලක්ටතෙකදීභතනිසතසිදුනනතෙනනසවම්ත2්ටතසහ් 
තතතතතතතතතතතතතව ් න. (ලකුණුත02)
(ii). ඵලකතසදිෂවත ිෂක්ටතෙලසතහඳු් න් ේ තඇයි?

ත(ලකුණුත02)

(iii). නේත ඵම්භ්ටත ස්දීෙම්ත දීත ඵම්ෙම්ත ඳල්ලත ඳළවනනත සහත ශ්ටිරභත්නත සදත ඇත.ත ෙභකත විදයත්භවනත
ඳහද් න.

ත(ලකුණුත02)

(B). ත(i). ඳහතතද්ටෙනනතසංේටතනලි් තහඳු් නනතමුලතද්රනයකනලතනම්තලික් න.
(a). Na

(b). Cl

ත(ලකුණුත02)

(ii).ඳහතතනම්තසහ් තමලද්රනයනලතනින ි තසංේටතකතලික් න.
(a). සිවනන

(b). ෙලඩ්

ත(ලකුණුත02)

(iii).ඇසිටි්ටතඅම්ලෙේත සකනිවතසත්රකතCH3COOH ෙේ.තඑි තඅඩංගුතමලද්රනයතෙභරනනතද? (ලකුණුත01)
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