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දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2019 

11  දරේණිය 

විෙයාව - 1 ද ොටස 

ප්රහන ංකයය ළිතුතුර ප්රහන ංකයය ළිතුතුර 
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14 (2) 34 (2) 
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19 (1) 39 (2) 

20 (2) 40 (1) 
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විෙයාව - II 

A ද ොටස  

01.  

A.  

i. ගකලතුර            (01) 

ii. ගකගළල ලෆලි ශ්ගොඩ දෆමීම/ගකඉවුරුල ළය යඳළ ඉලත් කිරීම/ඳව ශ්වෝදළශ්ගන ශ්ගොවහ ගකගළල තෆන්ඳත් වී 

ගෆඹුර ංඩුවීම ........... ලෆනි ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරු 02යට       (02) 

iii. නළයයම............           (01) 

iv. යඳු බවුම්ල ලන විනළය ලෆෂෆක්වීම/යළුගල් යෆඩීම ලෆෂෆක්වීම/ඳවහ යෆපීම ලෆෂෆක්වීම/නෆලත ලන ලගළ 

කිරීම.......... ලෆනි ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරයට         (01) 

B.  

i. ප්ළවහටික් / ශ්ඳොලිතීන්          (01) 

ii. වල්සර්ඩශ්යොක්වයිඩ් 

යළබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 

නයිට්රජනන්ල කක්වයිඩ 

ශ්මශ්ත්න් 

ක්ශ්ොශ්රොසහශ්ෝශ්රොයළබන්...... ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරු 02යට       (02) 

iii. සුශ්ඳෝණය / ජජනල විළනය........         (01) 

iv. ලළයුශ්ගෝශ්ේ ඇති     ංල ශ්ෝණය යර ගෆනීම.........      (01) 

C.  

i. නිලෆරදි ආශළර දළමයට ............(ශ්ලනත් වතුන් ශ්යොදළ ඇතිවිට කුණු නෆත)    (03) 

ii. බත්කූරළ/වමනයළ............ (දී ඇති වතුන් ශ්නොමෆති නම් කුණු නෆත)     (01) 

iii. උරග/ශ්රප්ටීලියළ ...........          (01) 

02.  

A.  

i. A – වනළ යළඳ,   B - මජ්ජනළල        (02) 

ii. මෘදුවහථර ඳටයය..........          (01) 

iii.  

a. ඉනිමෘදු වහතර වශ වවිලර මෘදුවහතර, ශරිතල ලෆඩිපුර ළිහිටළ තිබීම.......    (02) 

b.  ජවම ඳටයය.......          (01) 

B.  

i. මිනිවහ ශ්ේශශ්ේ විවිධ ංලයල ශළ ඳටය ංතර මනළ වම්බන්ධතළලයක් ඳලත්ලළ ගෆනීම.   (01) 

ii. ශ්ප්ශි ලර්ගය     යළර්යය 

සිනිඳු ශ්ප්ශි     චන ඇති කිරීම 

යකයළ ශ්ප්ශි     චනයට ංලය බය බළදීම   (02) 

C.  

i. යළශ්බෝශයිශ්ේට් / / ශ්ප්රෝටීන් / ලිළිඩ / නියුක්ශ්යික් ංම්........ 02ක් වශළ    (02) 

ii. ජීවීන් තුෂ සිදුලන ජජනල රවළයනිය ප්රති්රියළල ඝ්රතළල ලෆඩි කිරීම වශළ ංලයලන, ජීවින් විසින්ම නිඳදලනු 

බන වි ශ්ේෂිත ශ්ප්රෝටීන් ලර්ග......         (01) 

iii.  

a. මිරණශ්ේ ලර්ණය යශ / දුඹුරු ඳෆශෆයට ශෆශ්ර් / ංයඩින්ල ලර්ණය ශ්ලනවහ ශ්නොශ්..   (01) 

b. ළිහඨය මත ඇමයිශ්ල්වහ ්රියළයර ශ්ලනත් වකශ්යෝගයක් බලට ඳත්වී තිබීමයි.    (01) 

c. මිරණය යළු/ නිල් ඳෆශෆයට ශෆරීම........        (01) 

03.  

A.  

i. ලළයුමය ංලවහථළශ්. ඇති ම ද්රලය ඳරමළණුලකින් ඉශ්ක්ශ්ට්රෝනයක් ඉලත් යර ලළයුමය  ය ධන ආයනයක් 

වදීමට වෆඳයිය යුතු ංලම ක්තිය එහි ප්රථම ංයනීයරණ ක්තියයි.     (02) 

ii. 
   
   

            (02) 

iii. ප්රථම ංයනීයරණ ක්තිය ්රමශ්යන් ංඩුශ්..        (01) 
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iv. Rහි වකයුජනතළල - 1           (01) 

v. T2Q            (01) 

B.  

i.         හි මවුලිය වහයන්ධය.         

(   )  (    )  (   ) - ආශ්ේයට        (01) 

    ළිතුතුරට           (01) 

                                  (01) 

ii.              වදීමට  ංලය ්ලලුශ්යෝවහ ප්රමළණය         

             වදීමට  ංලය ්ලලුශ්යෝවහ ප්රමළණය                (01) 

            වදීමට  ංලය ්ලලුශ්යෝවහ ප්රමළණය   
   

    
         (01) 

         (01) 

iii. ්ලලුශ්යෝවහ 90gය ංඩකගු ්ලලුශ්යෝවහ ංණු වකඛ්යළල    
            

 
     (02) 

04.  

A.  

i. Xබළහුශ්. - ද්රල මට් /ටම ඉශෂයයි. 

Y බළහුශ්. - ද්රල මට් /ටම ඳශෂයයි.         (01) 

ii. නිදශවහ කුණක් ප්රදළනය යරන්න.         (01) 

iii.                   (01) 

                                     (01) 

            

                       (01) 

B.  

i. විේ යුත් ක්තිය  තළඳක්තිය         (01) 

ii.                 (01) 

                            (01) 

                             (01) 

iii. විළයය/mcB/  ශ්ේධළරළ ඳරිඳථ බිඳිනය        (01) 

C.  

i. a – uv කිරණ/ඳළරජනම්බු කිරණ 

b – x කිරණ 

c – ගෆමළ කිරණ 

d - ං ශ්ධෝරක්ත /IR කිරණ         (1 x 4 = 4) 

05.  

A.  

i. A - ඳරළගධළනි 

B - සත්රියළල 

C  - යකයය 

D - ඩිම්භ ශ්යෝය           (02) 

ii. D ශ්යොටව (ඩිම්භශ්යෝය ලියු විට කුණු නෆත)       (01) 

iii. ලිකගිය - ජනන්මළණු වකශ්යෝජනනශ්යන් බීජන වදී නල ළය වදීම.      (01) 

ංලිකගිය - ළයශ්ේ ලර්ධය ශ්යොටවක් මඟින් නල ළය බළගෆනීම.     (01) 

iv. a - ංනුලර්තන ලියළ,  ලළට ගෆෂශ්ඳන නිලෆරදි උදළශරණ ලියළ ඇතිවිට     (02) 

b - ඳරිවරය තුෂ ජන ච්රය ංඛ්්ඩඩල ්රියළත්මය වීමට ංතයළලය වීම. 

යළබන් ච්රය ්රියළත්මය වීමට ංතයළලය වීම. 

ජීවීන්ශ්්ල ංඛ්්ඩඩ ඳෆලෆත්මට දළයය වීම. 

ලෆනි ගෆ ෂශ්ඳන ළිතුතුරයට          (01) 

 

B.  

i. ඉයුයෆරියළ            (01) 

ii. a – සන්ගයි           (01)  

b –  දිලීර            (01) 
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iii.  

i;a;ajhd Yajik wjhjh yDofha l=àr 
.Kk 

;s,dmsh lru,a$c,ක්f,dau 02 
bínd  04 
l=l=<d  04 
ß,jd fmky`M  
ueähd  03 
           (1/2 x 6 = 3)  

iv. Cocos nucifera            (01) 

C.  

i. A – ශ්ඳනශළු      

B – ංක්මළල           (02) 

ii. ලවළ ඳේධතිය           (01) 

iii. සුදු රුධිරළණු  - ආවළදය ජීවීන් භක්ණය කිරීම.       (02) 

06.  

A.  

i.  

රවළයනිය විඳර්යළව     fN!තිය විඳර්යළව 

a. ඳෂතුරු ඉදීම 
d. යයඩ මෂබෆඳීම 

b. ්ලෆසියර් දියවීම 
e. ජනළලලින්  ජනය ලළහඳ වීම. 

             (02) 

ii.  

a. a            (01) 

b.      (  )    ( )               
(  )

    ( )          (02) 

c.  ය විවහථළඳන           (01) 

d.                               (02) 

iii.  

a. ්රමය  - යළබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් /     ලළයුල      (01) 

b. ්රමය - ශයිඩ්රජනන් /    ලළයුල 

B.  

i.  

a. P - ආම් 

Q - භහම 

b. - උදළසීන 

c. P - විනළකිරි/ශ්දහි..... ලෆනි සුදුසු ආම්ලිය ද්රළලණයක්      (01) 

Q - හුණු/වබන් ලෆනි භළහමිය ද්රලයයක්       (01) 

R - ලුණු/සීනි/ජනය ලෆනි උදළසීන ද්රළලයයක්       (01) 

ii. තළඳදළයය ප්රති්රියළල          (01) 

iii. Y වහථළනයට 

a. - ද්රළලණල තණත්ල ජනශ්ේ තනත්ලයට වමළන වීම./ මිරණශ්ේ විශිහඨ තළඳ ධළරිතළල, ජනශ්ේ විශිහඨ තළඳ 

ධළරිතළලට වමළන බල         (02) 

b. - ප්රති්රියයල වළන්ද්රණය ලෆඩි කිරීම/ උහණත්ලය ලෆඩිකිරීම.........    (01) 

 

07.  

A.  

i. උහණත්ලය වමඟ  යළයළර ප්රවළරණතළලක් ඳෆලතීම/ඳශෂ ද්රලළකයයක් ඳෆලතීම........ ලෆනි ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරක් 

වශළ            (01) 

ii. බඳුන ඳරිලරණය යර ශ්නොතිබීම/ තළඳ ශළනිය ලෂක්ලළ ශ්නොතිබීම...... ලෆනි ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරක් වශළ (01) 

iii. වකලශනය, විකිරණය.....          (02) 
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iv.  

a.     

b.                    (01) 

                             (01) 

            …… ( යය නෆතිවිට කුණු නෆත)      (01) 

c. බල්බය ළිටයෂ තළඳය ජනය බළගත් තළඳයට වමළන බල/ඳරිවරයට තළඳ ශළනියක් සිදු ශ්නොවු බල.... ලෆනි 

ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරක්.......         (02) 

B.  

i. විභල ක්තිය           (01) 

ii.     
 

 
               (01) 

    
 

 
                     (01) 

            ………  ( යය නෆතිවිට කුණු නෆත)      (01) 

iii. යළර්ය  = බය   බශ්ේ උඳශ්යෝගි ක්ය ගමන් යෂ දුර      (01) 

=                    (01) 

        ( යය නෆතිවිට කුණු නෆත)       (01) 

C.  

i.  

 

 

 

 

 

 

             (01) 

ii. බශ්දය විළත්ලශ්යන් වමළන වීම. 

බශ්දය දිළශ්ලන් ප්රතිවිරුේධ වීම. 

බශ්දය  ය ශ්ර්ඛීය වීම. 

යන ළිතුතුරුලලින් 2ක් වශළ         (02) 

08.  

A.  

i.  

a. - වකශ්.දය නියුශ්රෝනය 

b. - චළය නියුශ්රෝනය          (02) 

ii. ප්රතීය චළඳය           (01) 

iii. ශ්මොෂය 

සුසුම්නළල 

iv. ජීවිශ්යකුශ්්ල ශ්ේශය තුෂ නියත ංභයන්තර ඳරිවරයක් ඳලත්ලළ ගෆනීම.     (02) 

B.  

i. ශ්ේශ උහණත්ලය           (01) 

ii. යුරියළ, යුරික් ංම්ය, ජනය,NaCl (ලෆඩිපුර ඇති ලන) ඕනම 2යට     (02) 

 

 

C.  

i.  

 

 

             (02) 

 

 

 

 

R 

mg 

ප්රශ්.ගය  (𝑚𝑠  ) 

යළය  (𝑠) O 
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ii. ජනය තුෂ මධයය ප්රශ්.ගය  = 
ආරම්භය ප්රශ්.ගය ංලවන් ප්රශ්.ගය

 
 

ජනය තුෂ මධයය ප්රශ්.ගය  = 
              

 
 

ජනය තුෂ මධයය ප්රශ්.ගය  =       

ශ්ඳොල්ශ්ගඩිය ජනශ්ේ ගිලීමට ගතලන යළය  =     ⁄  

=       

ජනශ්ේ ගිලුණු ගෆඹුර (s)                               (02)

    

iii. උඩුකුරු ශ්තරපුම/ ජනය මඟින් ඇතිලන තර්ණය....       (01) 

iv. ආකිමිඩිවහ මධර්මය ශ්ශෝ මධර්මය ලියළ තිබීම.       (01) 

D.  

i. බය 

බශ්ේ උඳශ්යෝගි ක්ශ්ේ සිට ්රියළ ශ්ර්ඛ්ළලට ඇති ම්භ දුර      (02) 

ii. ඝුර්ණය  =      
  

   
    

=            

=                (02) 

iii. ජන යරළමය, සුක්යළනම ලෆනි ගෆෂශ්ඳන ළිතුතුරක්       (01) 

09.  

A.  

i. එතිල් මධයවළර, ජනය......          (01) 

ii. NaCl ධ්රෆවීය වකශ්යෝගයකි 

ශ්ඳොල්ශ්තල් නිර්ධ්රෆවීය වකශ්යෝගයකි. ධ්රෆවීය වකශ්යෝග නිර්ධ්රෆවීය වකශ්යෝගල දිය ශ්නොශ්..   

iii. උහණත්ලය, ද්රලයශ්ේ, වහලළභළලය, ද්රළලයශ්ේ වහලළභළලය, මින් ඕනම ශ්දයයට    (02) 

iv. ද්රළලනයය  යය ඳරිමලය ංන්තර්ගත ද්රළලයය මවු ප්රමළණය      (01) 

B.  

i. ජනයට වි රවළයන ද්රලය මුසු වී ඇති දෆයි ශ්වවීමට/ ආශළරලට ංහිතයර ද්රලය එයතු වී ඇති දෆයි ශ්වවීමට/ 

ළයල ඇති ්රියළයළරි රවළයනිය වකශ්යෝග ංනළලරණයට මින් ඕනම ංලවහථළලයට   (01) 

්රමය  - ලර්ණ ශ්ල්ඛ් ශිල්ඳ ්රමය         (01) 

ii. B 

iii. කුරුඳු ශ්තල්, ඳෆඟිරි ශ්තල්, මධයවළර, ආ්ෆත ජනය ආදි ළිතුතුරයට     (01) 

C.  

i. A - ල්රතළ ශ්ක්න්ද්රය B - නළභිය        (02) 

ii. x  (ඳතන ශ්යෝණය)  = y (ඳරළලර්තන ශ්යෝණය) ශ්යෝණ ශ්දය වමළන ශ්..    (01) 

iii. ප්රතිබිම්බය විළයි, යටිකුරුයි, තළත්වියයි මින් ඕනම ශ්දයයට      (02) 

D.  

i. ංඩුශ්.            (01) 

ii. ආශ්ෝය කිරණය ලර්තනයට ක්වීම / පර්ණ ංභයන්තර ඳරළලර්තනයට ක් ශ්නොවීම.   (01) 

iii. ආශ්ෝය කිරණය පර්ණ ංභයන්තර ඳරළලර්තනයට ක්වීම.      (02) 


