
 

 

 

 

 

I ක ොටස 

1) 2 

2) 3 

3) 3 

4) 4 

5) 4 

6) 2 

7) 2 

8) 2 

9) 3 

10) 3 

11) 4 

12) 1 

13) 2 

14) 4 

15) 4 

16) 1 

17) 3 

18) 1 

19) 1 

20) 4

    

II ක ොටස 

       01.A. 

I. ග්රපීන්    නි ස ස ම නි සම   ිහව ) නලකුණු 01) 
II.  

       1. ඉි අධික ඳෘෂඨ  ර්ගපලය 
       2. අධික ලලස සුනභය 
       3. අනලේක්ෂිි  

       4. …… නලකුණු 02)                                                                            

III. නලනෝ ඳරිභනලේ    පිහිටීභ... නලකුණු 01) 
IV. ලඳොල්කටු අඟුරු,ද  අඟුරු,ගල් අඟුරු,පීන්ට් නලකුණු 02) 

B.  

     I.  ළකුලක න+ හ -) ආලමෝඳණ ඇි. ඒ  විවිධ ආකමයට විසර්ජනය ලේ.ලහෝ  ළකුළු හ ලඳොලළො                                 
        අිම ඇති න අධික විබ  අ  ිමය  සස ක්ෂණික  අධික විදුත් ධ ධම ක් හට ග ස.. නලකුණු 02)     
           

    II.    

          1. උස ලගොඩනඟිල්ලක අකුණු ස  නයක සවි කිරීභ. 
          2. විදුත් ධ ඳරිඳ ලේ ගතගි හැහන  ස ප ඳරි ස සවි කිරීභ. 
          3. අකුණු ඇතිවිය හකි අ ස  ල විදුත් ධ උඳකමණ ලකල  සලය   ගල  ිමභ. 
          4. අකුණු ඇතිවිය හකි අ ස  ල දී ඇ  ටන හැහ   ගල   සල  ප   පිටිට දමීභ   ස සුදුසු  
              පිළිතුරු 02 ක්  නලකුණු 02) 
    III. ජීවි - අජීවි              ශක ඳලස   ජලය ලඵ ගනීභ   ස... 

පළාත් අධ්යාපද කාපාතමේක්තුව  - උවරුමැා පළාේ 
අ සාද  ාර පරීක්ෂණය - 2019 

විායා  
පිළිවරු පත්රය  

 

කරේණිය 
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02 ක් 



    IV. අජීවි - අජීවි                 ගල යන ජලලය   ඳාංශු ඛදනය   ස...  නලකුණු 02)                                                      

 02.   

      A. 

        I. ධභ ස බිත් ධති ඝනකම් / ශිම බිත් ධති තුනී. 
          ධභ සයක  කඳට නි. / ශිම ල කඳට ඇි. නලකුණු 02)           
 

II. රුධිම ලක්ශනලික නසසල හ ලක්ශනලික අිම ද්ර ය හුන     න.) නලකුණු 02)  
               

B. 

I. ඇස ලදලක   භ එක භ ප්රලශශය ඵල  ගනීලම් හකිය . නලකුණු 01) 

II. ඇස හිස කඵලල් ලදඳස පිහිටීභ. නලකුණු 01) 

III. a. - ඇලසේ සුද/ ග්ලලකොභ  නලකුණු 01) 

     b. – AIDS නඒඩ්ස ) – HIV  

            ඉ  ෆලු   ස - ඉ  ෆලු   ස ස මසය 

      c. – A. ඵක්ටීරිය 

            B.  සලීම 

            C. සාංචමණ උඳාංග ඇි./ජීවී  ට ලමෝග සද../ඒක සසලික.                                      නලකුණු 03)  
                                                                                                                                
                                                                                                                                     නමුළු ලකුණු 12)  

03. A. 

   I. NaCl නලකුණු 01) 

 II. ඵල්ඵය දල්ලේ./+ඉලලක්ලරෝඩය අසලි     බ බුබුළු පිට ලේ. නලකුණු 01) 

III. A = කඵ  කූම  

     B = ජලීය ලසෝඩියම් ක්ලලෝම.ඩ් නලකුණු 02) 

IV. විදුත් ධ විඡේල්දය - ද්ර ණය තුළි   විදුලිය ගල යන ද්ර /ද්ර ණ 

     විදුත් ධ අවිඡේල්දනය - ද්ර ණය / ද්ර ණ තුළි   විදුලිය ගල ලනොයන නලකුණු 02) 

 
    B. I.   a. ලප්රෝලටෝන,ඉලලක්ලරෝන, ස බක්ලරෝන න03 භ ලි ව විට ඳභණක් ) නලකුණු 01)  

       b. හ.ඩ්රජ  ... නලකුණු 01) 

       c. ඇලභෝ සය... නලකුණු 01) 

       d. ලප්රෝලටෝන,  ස බලරෝන නලදක භ ඇති විට ) නලකුණු 01) 

II. Cu,O,S  ලි   02 ක් නලකුණු 02) 

                                                                                                                                        නමුළු ලකුණු 12)  

 



 

04. 
 A.  

I.  ර්ිනයට ලක් න ස න - A/B 
   ඳම ර්ිනයට ලක් න ස න - C  නලකුණු 02)  

 

     II. 300                          නලකුණු 01) 

     III. P - ඳින කිමණය 

          Q -  ර්ින කිමණය 
          R - ඳම ර්ින කිමණය 
          S -  සර්ගි කිමණය නලකුණු 02) 
 
   IV.  a – විසරි ඳම ර්ිනය 

          b - සමීය ඳම ර්ිනය නලකුණු 02) 
B. 
      I. ලද න  ර්ගලේ ලී මයකි.  නලකුණු 01)  
 

     II. ප්රලේග අනුඳිය = 
ආයස ඵහුලේ  සග

බම ඵහුලේ  සග
 නලකුණු 01)                                                               

        

                                      = 
 

 
  = 2.5                   

     III. ඵ. පකල් හඩලය, ඳඩලය   ස පිළිතුමක් නලකුණු 01) 
  
 
 IV.  ි ස කේපිය නලකුණු 01) 
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    A.  

I. ගතලගෝලීය සත් ධත් ධ   යේතිලය   ලලඵන සක්ෂය 
   සාංස  දනත් ධභක  ුහ විදයල    ලලඵන සක්ෂය 
   ලඳො පල අධයයනලය   ලලඵන සක්ෂය න  ස පිළිතුමක්)                                                               නලකුණු 01) 

     II. සාංමක්ෂණය ව ජීවිලයකු ලහෝ ජීවිලයකුලග් ලශහ ලකොටසක් ඔවු  ලග් සළකුණු නලකුණු 01)   
     III. විලශේෂ භවුම් දය/ලකො  ලභොලසො සක්  දය/සජ  මසය සක ඳරිණභය පිළිඵ  දය   නලකුණු 01)                           
   IV. උබය ජීවී   නලකුණු 01) 

  
B. 
  I. ඔ  සීන                                                                                                                                            නලකුණු 01) 

     II.  ර්ධක ද්ර ය ස  ද්රණය අව වීභ./ ල්ද ස ම ඇතිවීභ. නලකුණු 01)                                                              

C  
     I. ජලය නලකුණු 01)  
    II. සඳර්ශ ර්තී චලනයකි. නලකුණු 01) 
    III. ලේශි ඳටකය. නලකුණු 01) 
 
 
 
 
 



 
D. 

I. ඉහළ  ර්ණාංකය 
   ඉහළ දෘඩි ය 
    ලගවීයභ අව ඵ . 
     ර්ණය   ස ලක්ෂණ 02 ක් 

 
II. ද  ලට ලිිභනය ඇතුළත් ධ වීභ  ළක්වීභ සහ ලයෝජන කමන ඕන් භ ශිල්පීන්ය ක්රභයක්               නලකුණු 01) 
    ද  ඳදම් කිරීභ 
    ද  ආමක්ෂණ මසයන ද්ර ය බවිිය. නලකුණු 01)  

  
06. 
    A.  

I.   කර්නික ඳරිසමයට අදල ඳරිසමයක්    නලකුණු 01) 
                                                                                                                                                                           

     II. ජන ස ඳරිසමයට අදල ඳරිසමයක් නලකුණු 01) 
          

     III. සර්යය ඵලය,සුළාං ඵලය   ස පුනර්ජනනීය ඵලශක්ති ප්රබ  බවිිය 
          අඳජලය පිරිඳහදු කම න ි බවිියට ගනීභ. 
            ප ජලය සාංමක්ෂණය කම න ි ප්රලයෝජනයට ගනීභ. 
          ශක  සභක් සහිි  හල 
          ස බවික ආලලෝකය උඳරිභ බවිියට ගනීභ. 
          ලගොඩනඟිලි ල ඇතුළි ිඳය ලනොහැලන ලලස විලශේෂ වීදුරු ජල  ල බවිිය. නලකුණු 01)                     

                
B. 
  I. හරිිගම   බ ඳරිසමය එකතු කිරීභට අදල ඕන් භ ක්රියකමකම් 02 ක්      නලකුණු 02) 
                                                                                                                                

    II.  සයඟ/ගාං තුම/ලේගි ස...   ස ස බවික ආඳද 01 ක් නලකුණු 01)                                                               

   III. සගම ඳත් ධලල් ගි සකුන පිපිරීභ 
         මුහුදු ඳත් ධලල් ගතනිකම්ඳ ඇතිවීභ. 
        සගම ඳත් ධලල් නය යම්. 
        විශල උල්ක    මුහුදට ඳතිි වීභ ආදී පිළිතුමක් 
 නලකුණු 01)  
IV. සුනනි මළ ල ිමාංග ආයභය,විසිමය හ ිමාංගලේ ලේගය ගඹුරු මුහුලශ  පට ලනොගඹු මුහුදට එන විට 

     ඳහි ඳරි ස ල නස ය. 

 

 
 
 
 
 
එඵවි   මලළේ උස  ඩි ලේ. නලකුණු 02) 

 
C  
     I. 1000 kgm-3 / 1gcm3                                                                                                                                   නලකුණු 01)  
 

    II. ඳරිභලේ සක  ධය = ඝනත් ධ ය X ඳරිභ  නලකුණු 01) 
  = 1050 X 0.01  
                                      = 10.5 kg  නලකුණු 01) 
 

 ගැඹුරු මුහුා කදොගැඹුරු මුහුා (ක රළාසතුද ය) 
ිමාංග 
ආයභය 

 ඩි.. අව.. 

ිමාංග 
විසිමය 

අව..  ඩි.. 


