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Grade

වියය
Subject

විායාල
Science

පත්රය
Paper

නම :- .....................................................................................
වැකිය යුතුයි:

11

කාය
Time

පැය 03
03 Hours

විභාග අංකය :- ................................

 ප්ර්න පත්රය A ශා B පව පකොටව් පාකකිතු යුක්ේය. A පකොටපවේ සියලු ප්ර්න වඳශා පිළිතුරු ප්ර්න පත්රපේ වපයා
ඇති ඉඩ ප්රමායය තුෂ ිවවිය යුතුය. B පකොටපවේ ප්ර්න 5 තු 3 කට පමයක් බබ වපයාගත් කඩාාසිල පිළිතුරු
වපයතුන.පිළිතුරු ිවයා අලවානපේ A පකොටව ශා B පකොටපවේ පිළිතුරු එකට අමුයා භාරපාතුන.

A - පකොටව

01)

ාාය
පගොවිපෂක් ආශ්රිේ ාායක් ශා පල ය යායාක් රපපේ ාැක්ප . පගොවිපපොෂ ආවතුනපයතු ගා එන
ා පශර මඟිතු ාාය පපෝයය ප .ාාපේ ාය ලගාලතු වඳශා පයොාා ගනියි.
A)i)ාාය ආශ්රිේල පැලතිය ශැකි පුරුක් 3 ක ආශාර ාාමයක් ිවයතුන.
.................................................................................................................................... ( .02)
ii) ාාපේ ාය පකොෂ පැශැ වී තිබුණි. එහි අධිකල ලතමධ්නය වී ඇති ජීවී ලතමගය න්
කරතුන. ................................................................................................................. ( .01)
iii)පගොවිපපොපෂේ කාබනික අපද්රලය පල ය යායට එකතු වීම නිවා පවට එකතු ලන ප්රධ්ාන පපෝකයක්
න් කරතුන. ........................................................................................................ (.01)
iv) එම පපෝකය හිඟ වීපමතු ාක ාක්ලන ඌයේා ක්යයක් න් කරතුන.
................................................................................................................................ ( .01)
B)i)පල ය යායාට වංක්රමයය වී ඇති ාෂු  විපේයක් මඟිතු වී ලගාලට ාැඩි ශානි සිදුලන බල පගොවීතු
පලවයි. ාෂු ලාපේ සුහුු ා අයත් ලන වත්ත්ල කාණ්ඩය න් කරතුන.
....................................................................................................................................... (.01)
ii) එම වත්ත්ලයා බබ න්කෂ වත්ත්ල කාණ්ඩයට ඇතුෂත් කිරීමට ඉලශ ය ලන රපීය ක්ය පාකක්
න් කරතුන. .......................................................
............................................... (.02)
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iii) ාෂු ලා මතමානය කිරීම වඳශා පළිපබෝධ්නාක බහුල පයොාා ගැනීම නිවා එෂලළු ලගා ල
අව්ලැතුන අඩුවීමට බපාන බල පවොයා ගතුනා දී.ඊට පශේතුල පකටිපයතු ාක්ලතුන.
..................................................................................................................................... (.02)
iv) ඉශේ රපපේ ාැක්පලන ා පශර X සිට Y ාක්ලා ගා යන විට සිදුලන ක්ති පරිලතමේනය ිවයා
ාක්ලතුන. ................................................................................................................ (.01)
C) ාාපේ පනොගැු රු ප්රපශපේ නිමේනල ලැපඩන ාා ාක පයොාා
ගනිමිතු ශියපයක් ප්රභාවං්ප යයපේ අතුරු ඵ පරීක්ාලට වැකස
අව්පතමය ඇටවුමක් පශේ රපවටශපතු ාක්ලා ඇේ.
i)ඇටවුප් අඩුපාඩු 2 ක් ව්පතමය කරතුන.
(.02)
ii)එම ඇටවුමට පශොඳිතු ආපෝකය ැපබන විට
පුනීය
නිපාපලන අතුරුඵය න් කරතුන.
...................................................................
(.01)
ාා ාක
iii) සතමයාපෝකය පශොඳිතු ැබුයා ටික ප ාලකිතු අතුරු ඵය පිටවීප් සීඝ්රේාල අඩුවිය. ඊට පශේතුල
කුමක් විය ශැකිා ? .......................................................................................................... (.01)
02)අ) ආශාර ශඳුනා ගැනීප් පරීක්යයක පියලර කිහිපයක් පශේ වටශපතු ාැක්ප .

i)A ශා B පව ාක්ලා ඇති රවායන ද්රලය න් කරතුන.
B - .........................................................................

A - .......................................................
(.02)

ii)ඉශේ A ශා B ද්රාලය එක්කෂ විට වෑපාන X ද්රාලයපේ ලතමයය ිවයතුන. ........................... (.01)
iii)පප්රෝටීන්තු ල ේැනු් කකකය කුමක්ා ? ............................................................................ (.01)
ආ) පගලතු මෑ ාක විපේ පයොාාපගන ප්රප ණිය විායාල පිළිබඳ විායාත්මක පරීක්ය සිදුකර ඇේ.
i)පගලතු මෑ ාක විපේ පයොාාපගන සිදු කෂ පරීක්ය මඟිතු ආප ණිය පිළිබඳ අනාලරයය සිදුකෂ
විායාඥයායා න් කරතුන. .................................................................................................... (.01)
ii)බහුපේ පරීක්ය වඳශා පගලතු මෑ ාකය පයොාා ගැනීමට පශේතු ව කරුණු 2 ක් ිවයතුන.
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (.02)
iii) නුමුහු් පපෂ දිගු කර ය ශා නුමුහු් පපෂ පකටි කර ය ඇති මෑ ාක මුහු් කිරීපමතු ැපබන F 1
පර්පරාප ප්රප ණි ාතමය ිවයතුන............................................................................. . (.01)
(දිගු කර ය වඳශා L ා , පකටි කර ය l ා පව ගතුන)
2

iv) F 1 පර්පරාප ාක පාකක් අේර මුහුමට අාාෂල පනට්
පකොටුල ව්පතමය කරතුන.
(.02)

L

l

L
l

ඇ) ජීවීතුපේ ේැනු් කකකය සවයයි.
i) සව ලාාපේ වඳශතු කරුණු පාකක් ිවයතුන.
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................

(.02)

ii) ප්රාේ නය්ටික සවයක් සනය්ටික සවයකිතු පලනව් ලතුපතු පකපවේා ?
...................................................................................................................................... (.02)
iii) වත්ත්ල සව තුෂ සිදුලන රවායනික ශා කායික ක්රියාලිව සිය ය පපොදුප ශඳුතුලතුපතු
පකපවේා ? ..................................................................................................................... (.01)
03)A)
ඉශේ ප්රව්ේාරපයතු ාැක්පලතුපතු ආලතමතිේා
ලගුප පාලන ශා පේලන ආලතමේලට අයත්
අනුයාේ ම ද්රලය කිහිපයක විායුත් වතයේාල ,
පරමාණුක ක්රමාංකය වමඟ පලනව් ලන
ආකාරයයි. (දී ඇති වංපක්ේ ව්මේ වංපක්ේ
පනොප . එම වංපක්ේ භාවිේපයතු පිළිතුරු
වපයතුන.)
i) B , D ම ද්රලය 2 හි වැබෑ වංපක්ේ ිවයතුන.
B - ................................
D - ...................................
(.02)
ii) ප්රව්ේාරපේ ම ද්රලය අේරිතු අඩුම පෂමු
අයනීකරය ක්තිය වහිේ ම ද්රලය න් කරතුන.
...................................................................................................................................... (.01)
iii) A ශා E ම ද්රලය ප්රතික්රියා කිරීපමතු වෑපාන වංපයෝගපේ සත්රය ිවයතුන.
...................................................................................................................................... (.02)
iv) C ශා D එකම ආලතමේයට ඇතුෂත් කිරීමට පශේතුල කුමක්ා ?
...................................................................................................................................... (.01)
v) H ම ද්රලයපේ ප්රාපයෝක ක භාවිේ පාකක් වඳශතු කරතුන.
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (.02)
B) i) ඇේැ් පෝශ බක්සිශරයය කර අාාෂ පෝශ නිව්වාරයය කර ගනියි. යකඩ නිව්වාරයපේදී
ධ්ාරා ඌ්මකයට ඉශළිතු එකතු කරන අමුද්රලය පාකක් න් කරතුන.
...................................................................................................................................... (.02)
ii) ධ්ාරා ඌ්මකය තුෂ සිදුලන අව්පතමය ප්රතික්රියා පාකක් පශේ ාැක්ප . එහි x ශා y න් කරතුන.

C + X

CO2

X - ...........................

C + Y

2 CO

Y - ...........................

(.02)

iii) යකඩ 28 g ක් තුෂ පලතින යකඩ පරමාණු වංඛ්යාල ගයනය කරතුන. (Fe = 56)
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (.02)
iv) යකඩ නිව්වාරයපේදී වෑපාන පෝපබොරහි අඩංගු වංපයෝගයක් ිවයතුන.
..................................................................................................................................... (.01)
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04)A) ශියපයක් විායා ප්රාතමනයකට ඉදිරිපත් කෂ
පීඩන ා ම න් ඇටවුපමහි රප වටශනක්
පමහි ාැක්ප . B නපේ පශෂ පකෂලර
චූකයට ව්බතුධ්කර උපකරයය ක්රියාත්මක
ව ලශාම එම පකෂලර ා බදුපතු ක  යලයි.
i)
එම අලව්ථාප A , B න බව්පවේ ාය
ගා යන දිාල ඊේ මඟිතු ඇඳ ාක්ලතුන.
(.02)
ii)
ා ම නිතමමායය ලතුපතු
X පකෂලපතමා ?
Y පකෂලපතමා ?

........................................................(.01)
iii)
පමම ාම ක්රියාත්මක ලන විට P ා පත්ඨය මේ මුහුදු මට්ටප්දී බපාන අගය
පකොපමයා ?
.............................................................................................................................. (.01)
iv)
(1) බදුනට පාටකෂ ාය ාැමීපමතු බාපපොපරොත්තු ලතුපතු කුමක්ා?
............................................................................................................................... (.01)
v)
පමම ාම ක්රියාත්මක ලන ආකාරය පකටිපයතු පැශැදිිව කරතුන.
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... (.02)
B)i) (2) බදුපතු 50 cm උවට ාය පිරුණු අලවථාලක බදුපතු පතු මේ ඇති කරන පීඩනය
ගයනය කරතුන. (ාපේ ඝනත්ලය 1000 kgm-3 , ගුරුත්ලා ත්ලරයය 10 ms-2)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(.02)
ii) (2) බදුනට ාැම රබතම පබෝයක් ාය තුෂ ඉපිලී නිවල තිබුණි.
එම අලව්ථාප පබෝය මේ බ ක්රියාකරන ආකාරය පමම පකොටුල
තුෂ රප වටශනකිතු ාක්ලතුන.
(.01)
iii) ලව්තුලක ඉපිලීම ව්බතුධ්ල ඉදිරිපත්කර ඇති ආකිමිඩිව් මධ්තමමය
වඳශතු කරතුන.
........................................................................................................
........................................................................................................
..................................................................................
(.02)
iv) ආකිමිඩිව් ම ධ්තමමය උපපයෝගී කරපගන ද්රලයක ඝනත්ලය පවවීමට භාවිේ
කරන ව්මේ උපකරයය කුමක්ා ? ............................................................................ (.01)
C) i) රබතම පබෝය ායට ලැටුණු පමොපශොපත් ාය තුෂ ේරංගයක් ඇති විය. එය
කුමන යාතුත්රික ේරංග ලතමගයකට අයත්ා ? .............................................................
(.01)
ii) විායුත් ම්්බක ේරංග යාතුත්රික ේරංග ලිවතු පලනව්ලන ක්යයක් ිවයතුන.
...................................................................................................................................... (.01)
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B - පකොටව (රචනා)
05) ජීවීතු කිහිපපාපනකුපේ ාෂ රපවටශතු පශේ ාැක්ප .ක ඇසුපරතු පශේ ප්ර්නලට පිළිතුරු
වපයතුන.

A)i) Q ශා S අයත් අධිරාාධ්ානි පාක පිිවපලළිතු ිවයා ාක්ලතුන.
(.02)
ii) යිකන වෑදීමට ාායක ලන ජීවී කාණ්ඩ පාක අයත් අක්ර 2 ක කුමක්ා ?
(.02)
iii) ඉශේ ජීවීතු අේරිතු ප්රභා ව්ලයංපපෝී  ජීවියා ාැක්පලන අක්රය කුමක්ා ?
(.01)
iv) පකෝපේටා ලංයට පරියාමික බතුධුේා පපතුලන වත්ත්ල ලංයට අයත් ජීවියා ඉශේ කුමන
අක්රපයතු ාැක්ප ා ?
(.01)
v) ඉශේ iv හි වඳශතු ජීවියාපේ පශශය වතු විපේ ක්යයක් ිවයතුන.
(.01)
B) මාේත ාකයට ප්රප ණිකල වතමල වම ාක ක්පෝනයක් පව ශඳුතුලයි.
i) අතමේාප ය ක්පෝනයක් බා ගැනීම වඳශා බහුල පයොාා ගතුනා කතත්රිම ප්රචාරය ක්රමය කුමක්ා ?
(.01)
ii) එම ක්රමය වඳශා පයොාා ගතුනා පරෝපය මාධ්ය පේ අඩංගු විය යුතු පපෝක ද්රලයයක් න්කරතුන.
(.01)
iii) පමම ලතමධ්ක ප්රචාරය ක්රමපේ ලාසියක් ිවයතුන.
(.01)
C) බුත් පත්රයක යටිඅපිචතමමීය සිවියක් ආපෝක අතුවීක්පයතු
නිරීක්යය ලන අයුරු රපපේ ාැක්ප .
i) පමහි A ශා B න් කරතුන.
(.02)
ii) B මක තු ඉටුලන කතේය කුමක්ා ? (.01)
iii) C ල පනොමැති A ල ාැකිය ශැකි ඉතුද්රයිකාල
න් කර ක මඟිතු ඉටුලන විපේ ක්රියාලිවය
න් කරතුන.
(.01)
iv) එම ක්රියාලිවය තුිවේ රවායනික වමීකරයයක් මඟිතු ිවයා ාක්ලතුන. (.02)
D) වත්ත්ල පශශයක ාක්නට ැපබන සවයක ාෂ රප වටශනක් පශේ ාැක්ප .

i) ඉශේ ාක්ලා ඇති සවය කුමක්ා?
ii) එහි A , B , C , D න් කරතුන.
iii) පමහි D පකොටව C මඟිතු ආලරයය වී
තිබීපමතු ඇති ප්රපයෝානය කුමක්ා ?

(.01)
(.02)
(.01)

06) A)
රප වටශපතු ාැක්පලතුපතු මැේනීසිය් පෝශය වශ
ද්රාලය අේර පමතුම, ද්රාලය , ද්රාලය අේරා සිදු කරනු
බන ප්රතික්රියා කිහිපයකි.එම ප්රතික්රියා A , B , C , D
අක්ර ලිවතු ාැක්ප .

i) හුණුදියර කිරිපාට කරලන ලායුලක් පිටකරන ප්රතික්රියාප අක්රය ිවයතුන.
ii) ශයිඩ්රාතු ලායුල නිපාලතුපතු ඉශේ කුමන අක්රය වහිේ ප්රතික්රියාපලතුා ?
iii) ප්රතික්රියාප ඵ පව ලයයක් ශා ාය ැපබතුපතු මිතු කුමන ද්රාලය මිර කෂ විටා?
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(.01)
(.01)
(.01)

iv) ඉශේ වඳශතු එක් ප්රතික්රියාලකදී රේට හුරු දුු රු කුඩක් පරීක්ය නපේ පතුප ය ේැතුපත් විය.
a) එම ප්රතික්රියාප ප්රතික්රියක පමොනලාා ?
(.01)
b) අාාෂ ප්රතික්රියාල තුිවේ රවායනික වමීකරයයකිතු ාක්ලතුන.
(.02)
c) එය අයත් ලන රවායනික ප්රතික්රියා කාණ්ඩය / ලතමගය ිවයතුන.
(.01)
d) එම ප්රතික්රියාප සීඝ්රේාල ලැඩිකර ගැනීමට කෂ ශැකි උපක්රම පාකක් ිවයතුන.
(.02)
B) නයිට්රාතු ශා ශයිඩ්රාතු ලායු ප්රතික්රියා කරවීපමතු ඇපමෝනියා ලායුල නිපාලා ගනී. ඇපමෝනියා
නයිට්රාතු පපොපශොර නි්පාානයට භාවිේ ප .
i) ඇපමෝනියා අණුලක තිත් කතිර වටශන ඇඳ ාක්ලතුන.
(.02)
ii) එහි ඇති බතුධ්න ලතමගය කුමක්ා ?
(.01)
C) පවෝඩා බීම පබෝේයක අධික පීඩනයක් යටපත් ාය 360 g ක කාබතුඩපයොක්වයිේ ලායුල 44g ක්
දියකර ඇේ. (C = 12 , O = 16 , H = 1)
a) මිරයපේ අඩංගු ා මවු ගයන ීයයා ?
(.01)
b) මිරයපේ අඩංගු CO2 මවු ගයන ීයයා ?
(.01)
c) ාපේ වංයුතිය මවු භාගයක් පව ප්රකා කරතුන.
(.01)
d) පමම මිරයය කුමන ලතමගපේ මිරයයක්ා ?
(.01)
D) මිරය ල වංඝටක පලතු කර ගැනීප් විවිධ්
ක්රම අේරිතු එක් ක්රමයකට අාාෂ ඇටවුමක් රප
වටශපතු ාැක්ප .
a) වංඝටක පලතු කිරීප් පමම ක්රමය
ශඳුතුලන නම කුමක්ා ?
(.01)
b) රපපේ ාැක්පලන P ශා Q උපකරය ල
න් ිවයතුන.
(.02)
c) පමම ක්රමපේ භාවිේයක් වඳශතු කරතුන.
(.01)

07)A) A , B , C 200 m ක් ව ලතත්ේාකාර ධ්ාලන පථයක ව්ථාන 3 කි.
A C 50 m ක ධ්ාලන මං තීරුලකි.
 X න් ශියයා A ලිවතු ධ්ාලනය ආර්භ කර B C ශරශා
200 m ක් ධ්ාලනපේ පයදුණි. ක වඳශා ේත්පර 25 ක් ගේ විය.
 Y න් ශියයා ක පමොපශොපත්ම A ලිවතු ධ්ාලනය ආර්භ
කර ඝතජු මාතමගය බව්පවේ ේත්පර 10 කදී C පලේ ඟා විය.
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i) X පේ වාමානය ප ගය පකොපමයා ?
(.02)
ii) Y පේ විව්ථාපනය පකොපමයා ?
(.01)
iii) Y පේ මධ්යක ප්රප ගය ගයනය කරතුන. (.02)
P
iv)Y පේ ව්කතුධ්ය 50 kg ක් න් ධ්ාලනපේ පයදුණු
F
අලව්ථාප දී Y පේ ගමයේාල පකොපමයා? (.03)
Q
B) ශියපයක් පේට්ටුලක් භ්රමයය කිරීමට බය පයද
ආකාරය රපපේ ාැක්ප .
i) P ක්යට බපෑ බ ඝූතමයය ගයනය කරතුන. (.02)
ii) P Q අව ල ඝතමයය අඩුකිරීමට පයොාන උපක්රමයක්
ිවයතුන.
(.01)
iii) බ යුේමයක පපොදු ක්ය 2 ක් වඳශතු කරතුන.(.02)
iv) ටයරය මේ බය පයොාා චනය ලන අලව්ථාලක් රපපේ ාැක්ප .
පමම රපය පිටපත් කරපගන එහි ටයරය මේ ඝතමය බය ක්රියා කරන අකාරය ඇඳ
ාක්ලතුන.(.01)
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v) ඝතමයය ප්රාපයෝක කල ප්රපයෝානයට ගතුනා අලව්ථා පාකක් වඳශතු කරතුන.
C) ලව්තු 2 ක් මේ බ පයදී ඇති ආකාරය පශේ රපල ාැක්ප .

පෂමු රපය

(.02)

පාලන රපය

i) පෂමු රපපේ ලව්තුල මේ ක්රියාකරන ව්ප්රයුක්ේ බය පකොපමයා ?
(.02)
ii) පාලන රපපේ ාැක්පලතුපතු ලව්තුලක් මේ ආනේ බ පාකක් ක්රියාකරන ආකාරයයි. එහි
ව්ප්රයුක්ේ බය ක්රියාකරන දිාල බපේ පිළිතුරු පත්රපේ ඇඳ ාක්ලතුන.
(.01)
iii) වමාතුේර බ 3 ක් යටපත් ලව්තුලක් වමතුිවේල පලතින අලව්ථාලට උාාශරයයක් ිවයතුන.(.01)
08) A) ජීවී පශශයක අඩංගු ලන නි්චිේ ව කතේය ඉටු කිරීමට වැකසුණු පපොදු ව්භලයක් වහිේ සව
වමශයක් පටකයක් පව ශඳුතුලයි.
A

i) ඉශේ ාක්ලා ඇති පටකය න් කරතුන.
(.01)
B
ii) පමහි A ශා B න් කරතුන.
(.02)
iii) පමම පටකපේ පපොදු ක්යයක් වඳශතු කරතුන.
(.01)
iv) පමම පටකය මඟිතු ඉටුලන කාතමයයක් ිවයතුන.(.01)
B) 11 පරේණිය සිසුතු කණ්ඩායමක් සිදු කෂ පරීක්යයක ප්රතිඵ පශේ ාැක්ප .
i) පමම පරීක්යපේ අරමුය කුමක්ා? (.01)
ii) පි්ඨ පරීක්ාල වඳශා පයොාා ගත්
ද්රාලයය වශ එහි ලතමයයිවයතුන
(.02)
iii) ඉශේ පරීක්ාල වඳශා පයොාා ගේ ශැකි ාක
පත්රයක් කරතුන.
(.01)
iv) X ලිවතු ාක්ලා ඇති පත්රපයහි අාාෂ නිරීක්යය
ැබීමට සිදුකෂ යුකු පියලර 2 ක් පිළිපලිවතු
වඳශතු කරතුන.
(.02)
C) නිපක්රෝ් ක් ද ාඟරයක් , පලෝ යට් මීටරයක් ,ඇමීටරයක් , ධ්ාරා නියාමකයක් , වියළි පකෝ 4 ක් ,
ව්බතුධ්ක ක් ද ශා ව්වීචයක් පයොාා පගන ඕ් නියමපේ වේයේාල පරීක්ා කිරීමට ශියපයකු
වැකසීමට වැෂසු් කෂ පරිපථයක අව්පතමය වටශනක් පශේ ාැක්ප .

i) පමම පරිපථ වටශන ව්පතමය කර පිළිතුරු පත්රපේ ඇඳ ාක්ලතුන.
(.02)
ii) පමම පරිපථයට ධ්ාරා නියාමකයක් පයොාා ගැනීපමතු බාපපොපරොත්තු ලතුපතු කුමක්ා? (.02)
i)
ශිය පයක් අලව්ථා 5 කදී විභල අතුේරය වශ ඊට අනුර්ක ධ්ාරාල අේර බා ගත් පාඨාංක
ප්රව්ේාර ගේ කෂ විට පශේ ප්රව්ේාරය ැබුණි.
a) ප්රව්ේාරය අනුල පරිපථපේ ගන ධ්ාරාල ශා විභල අතුේරය අේර
ව්බතුධ්ය කුමක්ා ?
(.01)
b) B ශා D පාඨාංක ප්රව්ේාරපයතු බැශැරල පලතී. එපවේ වීමට පශේතු ලන
පරීක්යාත්මක පාෝයක් වඳශතු කරතුන.
(.01)
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c) එම පාෝය මඟශරලා ගැනීමට ගේ ශැකි ක්රියාමාතමගයක් පයෝානා කරතුන.

(.01)

iv) ඕ් 10 , ඕ් 3 ශා ඕ් 2 බැක තු ව ප්රතිපරෝධ්ක බබට අලය ේර් වපයා ඇත්න් කලා භාවිේපයතු
වමක ප්රතිපරෝධ්ය ඕ් 5 ක් පව වකව්කර ගේ ශැකි වමාතුේරගේ ශා පරේණිගේ ආකරයට ඇටවු්
2 ක් ඇඳ ාක්ලතුන.
(.02)
09)A) ශියයකු පෝශ ල වක්රියේාල පරීක්ා කිරීමට මැේනීසිය් ශා ාය අේර ප්රතික්රියාල නිරීක්යය
කරන දී.
i) මැේනීසිය් පටිපේ ව්කතුධ්ය මැනීමට පපර අනුගමනය කෂ යුතු පතමපලෝපාය කුමක්ා ?
(.01)
ii) ප් වඳශා උණු ාය පයොාා ගැනීමට පශේතුල කුමක්ා ?
(.01)
iii) මැේනීසිය් ශා ාය අේර ප්රතික්රියා කිරීප්දී පිටලන ලායුල ාපේ යටිකුරු විව්ථාපනපයතු
මැනීමට සුදුසු යැයි පයෝානා කරන දී. එයට පශේතුල කුමක්ා ?
(.01)
iv) ලායුල රැව්කර ගේ ශැකි පලනත් ක්රමයක් ිවයතුන.
(.01)
v) පමම ප්රතික්රියාපලතු පසු ැපබන ද්රාලයය ආ්ිවකා ? භාව්මිකා ?
(.01)
B) අපෝශ ම ද්රලය පාකක බහුරපී අලව්ථා ාැක්පලන වටශනක් පශේ රපපේ ප .
X

Y

i) ඉශේ පේොරතුරු ඇසුරිතු X ශා Y න් කරතුන.
ii) Y හි විායුත් කුවතුනායක ව්ඵටිකරපී ආකාරය කුමක්ා ?
iii) X කැබැ යක් ලාේපේ ාශනපේදී ැපබන නිරීක්යයක් ිවයතුන.
iv) අඟුරු ේදිතු රත්කර ජ්ලනය කෂ විට බක්සිාතු වමඟ ප්රතික්රියා කර කාබතුඩපයොක්වයිේ
ලායුල වාායි. මීට අාාෂ තුිවේ රවායනික වමීකරයය ිවයතුන.
C)
i) ලතමේනය පිළිබඳ ව්පතු යපේ නියමය වඳශතු කරතුන.(.02)
ii) සතමයාපෝකය ප්රකා උපකරය පාකකට ැබීම ශා
ඉතුපසු සිදුලන ප්රතිඵය පශේ ාැක්ප . A ශා B ප්රකා
උපකරය පිළිපලිවතු න් කරතුන.
(.02)
0
ii)
වීදුරු ල අලධි පකෝයය 42 කි. ක අනුල පශේ අලව්ථා
ල කිරය වටශතු පිටපත්කර ව්පතමය කරතුන.
(.03)

(.02)
(.01)
(.01)
(.01)

D)
i) පශේ ලාාය භාණ්ඩ කුමන කාණ්ඩයකට අයත්ා ?
පබරය , උඩැක්කිය , රබාන , ාවු (.01)
ii) ලයලීනයක ේතුතු ල ආේතිය වමාන වුලා එම
ේතුතු ලිවතු නිකුත් ව නාාපේ ේාරේාල පලනව් විය
ඊට පශේතුල කුමක් විය ශැකිා ? (.01)
iii) ක්පනය ලන ේතුතුලක දිග අඩු කිරීප්දී එහි වංඛ්යාේය පලනව් ලතුපතු පකපවේා ? (.01)
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