
 

 

 

 

 

 

                                               I පත්රය 

1. (3) 

2. (2) 

3. (1) 

4. (1) 

5. (2) 

6. (4) 

7. (3) 

8. (3) 

9. (4) 

10. (2) 

11. (1) 

12. (4) 

13. (2) 

14. (1) 

15. (1) 

16. (1) 

17. (4) 

18. (4) 

19. (4) 

20. (2) 

21. (2) 

22. (3) 

23. (3) 

24. (3) 

25. (2) 

26. (3) 

27. (2) 

28. (1) 

29. (4) 

30. (4) 

31. (3) 

32. (2) 

33. (1) 

34. (2) 

35. (4) 

36. (4) 

37. (3) 

38. (1) 

39. (1) 

40. (3)

II පත්රය 

                                                                     A ක ොටස 

1. A. (i.) සවලීය වංවිධළනය / පඳෝණය / හලවනය / උත්දීඳයතාළල ශළ වභළපයෝනනය / ඵහිවහස්රළලය/        

         චනය / ප්රනනනය / ල්ධධනය ශළ විසවනය (නනභ පකසස))                                                          (කුණු 01)  

                (ii.) අකළ ඳෆශෆඳිලි කිරීභ වශළ (කුණු 01) 

(iii.) රවළයනිස වහලයංපඳෝෂී - ප්රබළවහලයංපඳෝෂී    (කස ඵෆින්)  (කුණු 02) 

(iv.) සලරව (කුණු 01) 

B. (i.) D (කුණු 01) 

(ii) C ) ලඩළ Dල බුබුළු පි)ලන පේගය ලෆඩිය./ D ල Mg ඳටිය ඉක්භනි් පනොපඳනී යයි.                                  
 (කුණු 01) 

(iii.) a ) ලඩළ ඉක්භණි් b අල්ධණ වීභ. (කුණු 01) 
 

(iv.) උත්පප්රේරස / ප්රතික්රියසල වහලබළලය (ල්ධගපය) / ඩනඩනය  (නනභ පකසස)) (කුණු 02) 

 

පළාත් අධ්යාපද කාපාතමේක්තුවල - උවරුමැා පළාේ 

අලසාද ලාර පරීක්ෂණය - 2019 

විායාල 

පිළිවරු පත්රය හා ුණු  ාා ීමක් පිපපාිපය 

කරේණිය 
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C. (i.)   x 4     = 1 x 20    (ගණනය) 01) 

        = 20/4     (ඒසසය වහිතා පිළිතුර) 01) 

          = 5N                                                                                                                              (කුණු 02) 

(ii)  ඵ ඝූ්ධණය (කුණු 01) 

(iii.) කකිපනස) වභළ්තාරල ප්රතිකවිරු්ධධ ිශළල) ්රියළ සරන වභළන විළත්ලයක් ඇතික ඵ පකසක්. 
 (කුණු 02) 
 

           මුළු කුණු = 15 

2. A. (i.) P – රික්තාසය, Q නයහටිසළල                        (පකස)භ)                                                                  (කුණු 01)  

                (ii.) සව බිත්තික ඇතා. / නෆතා, ශරිතාල ඇතා./ නෆතා. , විළ රික්තාස ඇතා./ නෆතා. (පකසස) )                                            

                                                                                                                     (කුණු 02) 

(iii.) නල සව වපකන ඳරිිශ සවලීය ද්රලය පඵදීභ.  (කුණු 01) 

(iv.) ඌණන විබළනනය (කුණු 01) 

B. (i.) ඉයුසෆරියළ (කුණු 01) 

(ii) 1. ිශලීර   -    ස්ගි 
     2. ඇල්ගී -    පප්රොටිවහ)ළ  (01 ඵෆගි්)                                                                                                (කුණු 04)              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(iii.) හිතාසර - විපයෝනනය / ආශළරයක් / භධයවළර ඳෆීමභ / ඖධ  
          අහිතාසර - වතු්) පරෝග වදීභ / ළසල) පරෝග වදීභ / ආශළර නරක් කිරීභ.                             (කුණු02)  
 

C. (i.) ඇනලීඩළ (කුණු 01) 

 (ii) කූඩෆල්ළ / ගෆඩවිළ / ඳත්තාඳණුලළ... නිලෆරිශ පිළිතුරු (කුණු 01) 

(iii.) ඇ අකුරි් මුද්රණය පනො කිරීභ.                                                                                                    (කුණු 01) 
                                                                                          
 (මුළු කුණු 15) 
 

3. A. (i.) H2 ලළයුල / H2 / ශයිඩ්රන්                                                                                                                (කුණු 01)  

                (ii.) (අම් වභඟ) පෝශල ප්රතික්රියළ ඝ්රතාළ / ප්රතික්රියතාළ පලනවහ වීභ... අකශව)                                       (කුණු 01)                          

                                                                                                                      

(iii.) A. Zn    B. Mg     C. Al      D. Fe     (01 ඵෆින්)  (කුණු 04) 

(iv.) Mg + 2Hcl  Mgcl2 + H2 (වමීසරණය) 01,තුලිතා කිරීභ) 01) (b ල) අකළල වමීසරණය  

       නිලෆරිශ නම් කුණු පක්න.)  (කුණු 02) 

 

B. (i.) 2, 5, 9 (තුනභ නිලෆරිශනම්) (කුණු 01) 

(ii) 7, 8      (පකස) භ) (කුණු 01)              
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 



 
 
(iii.) 4. ලළතාපේ යටිකුරු විවහථළඳනය , 5. නපේ යටිකුරු විවහථළඳනය 6 - ලළතාපේ උඩුකුරු විවහථළඳනය  
         (01 ඵෆින්)                                                                                                                                (කුණු03)  

 

C. (i.) වංපයෝනන - Mg + O2  MgO 

           ඒස ප්රතිකවහථළඳන - CuSo4 + Mg  MgSo4 + Cu  (01 ඵෆින්)                                                    (කුණු 02)                                                                       
   

         (මුළු කුණු 15) 
 

4. A. (i.) වභළන ය.                                                                                                                                       (කුණු 01)  

                (ii.) 100Km                                                                                                                                                       (කුණු 01) 

 

B. (i.) ab - ඒසළසළර ත්ලරණය, bc - ඒසළසළර ප්රපේගය, cd - ඒසළසළර භ්කනය(01 ඵෆගි්) (කුණු 03) 

(ii) 1ms-1                                   (කුණු 01) 
 

(iii.) ත්ලරණය = ප්රපේග පලනව ප්රවහතාළරපේ අනුක්රභණය 
   

 
 

 

 
    01  

   
                       = 0.25ms-2             01                                                                                                              (කුණු 02)                                                                                                                                    

  

(iv.) උව = ප්රවහතාළරය) ය) ව ක්පේ්රපය /
         

 
  X 1 01 

              = 64/2 

              = 32m 01                                                                                                                   (කුණු 02)                                                                                                                                                                                       

  

C. (i.) a,b ශළ c                                                                                                                                         (කුණු 02) 

(ii)     5N (කුණු 01) 

(iii.)  10N                                                                                                                                                            (කුණු 01) 

(iv.)     5N                                                                                                                                                            (කුණු 01) 

                                                                                                                                                                        (මුළු කුණු 15) 

 
 

 

 

 

 

 

සළය 



                                                                    B ක ොටස 

5. A. (i.) Gg.                                                                                                                                                  (කුණු 01)  

                (ii.) නිලීන ක්ණය - සශ   - 01 - 
                     F1 ඳරම්ඳරළපේ දී ය)ඳත් වී තිකබීභ. / F2 ඳරම්ඳරළපේ දී පසොෂ සශ 3:1 අනුඳළතාය ෆබීභ. - 01- 
                     මුහුපම් දී gg පව වශ් වීභ.                                                                                                         (කුණු 02)   

              

              (iii.) F1 Gg   X   Gg        - 01 -                        

                       න්භළනු                        G   g     G   g        - 01 -                     

                     F2                                GG   Gg  Gg  gg      - 01 -                                                                                                                              

 (කුණු 03) 

(iv.) පල් නය් අතාර විලළශපේ දී නිලීන නළන ඉවහභතු වී පරෝගය ඇතිකවීපම් අලකළනභක් ඇතා... අකශව) (කුණු 02)  

  (V.)                                               X                              - 01 - 
                                                                 T T            T t 

                                                               T         X        T      t                  - 01 -/පශෝ ඳනට් පසොටුල) - 01 - 

 

                                                                  T T            T t 

                                                  1     :      1 
                                        නිපරෝගි         ලළශස                                                                                             (කුණු 02) 

 
B. (i) a - සළපඵෝශයිපේ), b - ඩයිවෆසරයිඩ, C - පඳොලිවෆසරයිඩ, d - ග්ලපසෝවහ/ඳෘක්ප)ෝවහ/ගෆෆක්ප)ෝවහ 

          (01 ඵෆින්)                                                                                                                               (කුණු 04) 
 
  

(ii) පවලියුපෝවහ / පිහඨය                                                                                                                    (කුණු 01)                                                                                                                                                                                                             

  
C. (i.) නයහටිස අම් / නියුක්පයික් අම්      - 01-  

         C – H – O – N – P                                     - 01-                                                                                          (කුණු02)                                                                                                                                                                                                               

 
 

(ii) නය (කුණු 01) 
(iii.)  ද්රළලස ගුණය /සසනසළරස ගුණය/ වංක්තික ආක්තික ඵ / මිඳීපම් දී ඇතිකලන අවභළසළර ප්රවළරණය 
          (පකසස))                                                                                                                                                (කුණු 02) 

                                                                                                                                                               (මුළු කුණු 20) 

6. A. (i.) D                                                                                                                                                                   (කුණු 01)                                             

                                        

                  (ii.) 2,7                                                                                                                                        (කුණු 01) 

 (iii.) C                                                                                                                                                       (කුණු 01) 

 (iv.) E,C         (01 ඵෆගි්) (කුණු 02) 

 

GG Gg 

Gg gg 

G g 

G 
g 

F1  Fg X Fg      - 01    

ඳරභළණුල) - 01
01 



B. (i.) d = b+c (කුණු 01) 

(ii.)    
    /       

                                (කුණු 01) 
 
(iii.) e නියතා d පලනවහ කස භ මද්රලය ඳරභළණු/ b නියතා c පලනවහ කස භ මද්රලය ඳරභළණු a,b,e වභළන  
       c ශළ d අවභළන කස භ මද්රලය ඳරභළණු                                                                                          (කුණු 02) 
 

(iv.) a ශළ b / ඉපක්පරෝන,පප්රෝප)ෝන වංයළ (කුණු 02) 

C. (i.) අයනිස                                                                                                                                          (කුණු 01) 

(ii)  භධයවළර/ූමමිපතාල්... අයනිස පනොලන ද්රළලණයක් (කුණු 01) 

(iii.) න අණු අතාර අ්තා්ධ අණුස ආස්ධණ ඵ ඳෆලතීභ./ සළභර උහණත්ලපේ දී නය තාළඳළංසය ශළ  
       ද්රලළංසය (හිභළංසය) අතාර ඳෆලතීභ                                                                                                  (කුණු 01) 
  

(iv.)           O 
            H   H                                                                                                                                (කුණු 02) 

C. (i.) d                                                                                                                                                     (කුණු 01) 

(ii) 

     (අ) e (කුණු 01) 

     (ආ) අලවළන ක්තික භට්)භ වම්පූ්ධණ වීභ.                                                                                        (කුණු 01) 

                (iii.) d  (කුණු 01) 

                                                                                                                                                                                        (මුළු කුණු 20) 

 7. A. (i.) ප්රතායවහථ විබල ක්තිකය - ගුරුත්ලළස්ධණ විබල ක්තිකය (01 ඵෆගි්)                                                 (කුණු 02)  

 

                (ii.) චළස ක්තිකය = ½ mv / 1 = 
 

 
 X 

 

    
X V2 

                                                                    = V2    = 
        

   
 

                                                     V2   = 400 ms-1 

                                                                               V    = 20ms-1                                                                                                                                   (කුණු 03) 

 

B. (i.) න සපේ උව අඩු වීපම් දී ඩනඩනය අඩුලන නිවළ. (කුණු 01) 

(ii) p = hdg / 
  

   
 X 1000 X 10 

                           300 Pa (කුණු 03) 

  
 

 

 

. . . . 

වමීසරණය)/ගණනය) = - 01 – 

                  v2 පවවීභ)  = - 01 –  

                 v    පවවීභ) = - 01-        

වමීසරණය)/ගණනය) -01- 

                    පිළිතුර)     -01- 

                     ඒසසය)    -01 -                 



 

C. (i.) Y - ඇමී)රය , Z - ධළරළ නියළභසය/ විචය ප්රතිකපරෝධසය (01 ඵෆගි්)   (කුණු 02)                                               

        

               (ii)  අග්ර භළරු සර වම්ඵ්ධ සර තිකබීභ. (කුණු 01) 

(iii.) කකිපනස) වභළ්තාරල ප්රතිකවිරු්ධධ ිශළල) ්රියළ සරන වභළන විළත්ලයක් ඇතික ඵ පකසක්. 
 (කුණු 02) 
(Iv.)  
      (අ) නම් නියභය 

     (ආ) v = IR/ R = 
 

 
                  - 01- 

                                                                                                                 

                             =  
 

 
 A /2.5 A                  - 01 -                                                                                                                  (කුණු 02)  

D. ( i.)  වභළ්තාරගතා                                                                                                                                              (කුණු 01) 

    (ii.) කක් ඵල්ඵයක් නිවී ගිය ක අපනක් ඵල්ඵ කෆල්වීභ./අලය ඵල්ඵ ඳභණක් කල්ලළ ගතා ශෆකි වීභ./ ප්රතිකපරෝධය අඩු සර 

          ගෆනිභ./ලෆඩි ධළරළලක් ෆබීභ. (කසස))                                                                                                           (කුණු 02)                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

8. A.(i.) 1- පුරවහථි ග්ර්ථි  2- ශුක්රනළය  3- ලෘණය   (01 ඵෆගි්)                                                                (කුණු 03) 

                (ii.) ශුක්රළණු ඳරිලශනය ශළ පඳෝණය වෆඳමටභ) අලය තාරය නිඳකවීභ.                                                  (කුණු 01) 

(iii.) ශුක්රළණු නිඳකවීභ) ප්ධශ උහණත්ලය) ලඩළ අඩු උහණත්ලයක් අලය නිවළ.  (කුණු 01) 

(iv.) 

      (අ) වුනිසළ අලය,ය,ලුයුටියල් අලය,ය (පකස භ නිලෆරිශ නම්) (කුණු 01) 

     (ආ)  

 

 

                                                                                                                                                               (කුණු 04) 

B. (i.) ත්ලරණය ඵය) අනුකෝමල වභළනුඳළතිකස පේ./     / ඵය ලෆඩිලන වි) ත්ලරණය ලෆඩි පේ.  (කුණු 01) 

(ii) පකලන නියභපය්.                                                                                                                           (කුණු 01) 
(iii.) චන පේගය ලෆඩි පේ.     නිහච පේ.    චලිතා ිශළල පලනවහ පේ. අඩු පේ. (කුණු 02) 
 

(iv.) F = ma   / a = 
 

 
 /    a =    ⁄  

                                             = 3                                                                                                                               (කුණු 02) 
 
 
 
 
 

 පිටියු)රිය ඩිම්ඵපසෝ 

වුනිසළ වුනිසළ උත්පත්නස 
(F.S.H.) 

ඊවහරන් 

ලුයුටියල් ලුප)යිසරණ (H.L.) පප්රොපනවහ)පරෝ් 



 
  

C. (i.) ලවහතුපේ වහස්ධය ශළ පප්රේගය / m ශළ v                                                                                         (කුණු 02) 
 

                (ii)  kgms-1 /තාත්ඳරය) මී)ර කිපෝග්රම් (කුණු 01) 

(iii.) mg                                                                                                                                                               (කුණු 01) 
 

                                                                                                                                                                           (මුළු කුණු 20) 

         9. A.(i.) 48 g  (භවු වංයළල 2 පව පයොකළ පනොගත්පත් නම් නිකශවහ කුණු 2ක් පිරිනභ්න.)                   (කුණු 02) 

                (ii.) 3.011 X 1023 / 
           

   
  X 50  / 

           

 
                                                                                                 (කුණු 02) 

(iii.) 120 g                                                                                                                                                      (කුණු 02) 

(iv.) CaCo3 + NaOH    වහස්ධය = 170g 

          NH3 ල භවුයස වහස්ධය =   17g 

                          170g ස ඇතික NH3 භවු            =  
   

  
 = භවු 10 පශෝ ගෆෂපඳන ගණනය කිරීභස)                                   (කුණු 03) 

 (v.) 6.022 X 1023 X 2 / 12.044 X 1023  (භවු වංයළල 2 පව පයොකළ පනොගත්පත්   (කුණු 01) 

                                                                                  නම් නිකශවහ කුණක් පිරිනභ්න.)    

                                                                                                                                                   

B. (i.) b.රළු, a. සුභ)/ b ල ඝ්ධණය a ල) ලඩළ ලෆඩි ය. (ව්ව්කනය))                                              (කුණු 02)                                           

   (ii) (ඳෘහඨ අතාර වහථිතිකස) ඝ්ධණ ඵය (01) 5N (පයදූ) ඵපේ ිශළල) ප්රතිකවිරු්ධධල. (01)                       (කුණු 02)                                                                                                                                          
              
              (iii.) ශූණයය/ 0                                                                                                                                (කුණු 01) 

 

              (iv.) a ඳෘහඨය ශළ ලවහතුල අතාර 2N ස (ීමභළසළරී) ඝ්ධණ ඵයක් පයදීභ.                                                 (කුණු 01) 
  

C. (i.)                                                                               (ඵ තුන) භ)                                                   (කුණු 01) 

 

           

                (ii)  (ඉශ)) අභිම්බ ප්රතික්රියළ ඵ (01) (ඳශෂ) පසො)පේ) ඵර (01)                                              (කුණු 02) 

               (iii.) අභිම්බ පතාරපුම් ඵ පසො)පවේ ඵර) වභළන නිවළ / ඉශෂ) පයපකන ඵ ඳශෂ) පයපකන ඵපය් 

                      වංතුනය ලන නිවළ... පභභ අකශව)                                                                                                (කුණු 01)     

                                                                                                                                                         (මුළු කුණු 20)                                                                                                                                                    


