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 B ක ොටස 

05. බහු සෛලික ජීවියකුගේ ගේහගේ එක් ෛංවිධාන මට්ටමක් ගෙෛ පටක නම් කළ හැකිය.  

A. i. පටක යනු කුමක්ද?                (ෙකුණූ 02) 

ii. පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ ගේහගේ අන්තර්ගත ප්රධාන පටක වර්ග දැක්ගවන පිදි ෛෑදූ අෛම්ූර්ණ ෛටහනක්  

     පහත දැක්ගේ. එහි හිෛ්තැන් පුරවන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A → 

B → 

C → 

D →                (ෙකුණූ 02) 

iii. අපිච්චද පටකගේ ගර්ඛීය ෛටහන් ඇද දක්වන්න.            (ෙකුණූ 02) 

iv. අපිච්චද පටකගේ ෙක්ෂණ තුනක් ලියන්න.            (ෙකුණූ 02) 

v. අපිච්චද පටක පිහිටන ෛ්ථාන ගදකක්  ලියන්න.            (ෙකුණූ 02) 

vi. අපිච්චද පටකගේ කෘතය ගදකක් ලියා දක්වන්න.             (ෙකුණූ 02)    

 

B.  සියලුම ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ආහාර අතයව්ය ගේ. ජීවීහු විවිධ ක්රම මිනන් ආහාර ෙබා ගී..   අතිදන්  
 හිදත ්ාක තමාට අව්ය ආහාර තමා තුළම ිපපදවා ගී.. ගමම ආහාර ිප්්පාදන ්රියාවලිය  
 ප්රභාාෛංෛ්ගෂෂණය ගෙෛ හැින්ගේ.  
 

i. ප්රභාාෛංෛ්ගෂෂණගේ වචන ෛමීකරණය ඉිිදපත් කරන්න.           (ෙකුණූ 02) 

ii. ප්රභාාෛංෛ්ගෂෂණගේ ී  ෛෑගදන              (ෙකුණූ 02) 

a. ප්රධාන ලෙය      

b. අතුරු ලෙය 

iii. එගෙෛ ිපපදගවන ආහාර ෛංචිත වන ්ාක ගකාටෛ් ගදකක් ලියන්න.         (ෙකුණූ 02) 

iv. ්ාක ගකාටෛ් වෙ ආහාර ෛංචිත වන විට සිදුවන පිදවර්ථනය ලියන්න.                            (ෙකුණූ 02) 

         ^uq`M ,l=Kq 20 hs& 

06. A . Cl17
37  ෛමෛ්ථාිපක පිළිබද පහත අෛා ඇති ප්ර්්න වෙට පිළිතුරු ෛපයන්න.  

i. ෛමෛ්ථාිපකයක් යනු කුමක්ද?               (ෙකුණු 02) 

ii. a. ගප්රෝගටෝන ෛංයාව යදයද?  

b. ිපයුගරෝන ෛංයාව යදයද?               (ෙකුණු 02) 

iii. ඉගෙක්ගරෝන විනයාෛය ලියන්න.              (ෙකුණු 02)  

iv. ආවර්තිතා වගුගේ පිහිටන 

a. කාණ්ඩය   b. ආවර්තය               (ෙකුණු 02) 

v. a. H හා අතර Cl  ෛං ගයෝගගේ ෛෑගදන බන්ධන වර්ගය කුමක්ද?           (ෙකුණු 02)  

            b. H හා Cl පරමාණු අතර ඇති බන්ධනගේ ලුවිෛ් තිත් වුහය අින්න.            (ෙකුණු 02) 

 

අපිච්චද පටක 

A 

ෛ්නායු පටක 

B 

ෛත්ත්ව පටක 

C 

D 

හෘද ගේශි 

රුධිර සෛෙ 

රුධිර ේොෛ්මාව 
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B. කාර්ික ව්ගයන් යකඩ ිපෛෛ්ාරණය කරන්ගන් ධාරා ඌෂම්කය ගයාදා ගගනය.  
i. යකඩ ිපෛ්ෛාරණයට ගයාදා ගන්නා මූෙද්රවය 0  ලියන්න.            (ෙකුණු 0 ) 

ii. පහත ප්රති්රියා ලියා තුලිත කරන්න.  

a. ගකෝක් දැගවන විට ප්රති්රියාව  

b. ගකෝක් ෛමග දක්වන ප්රති්රියාව  

c. හිමටයිට් ෛමග ප්රති්රියාව  

d. හුණුගෂ විගයෝජනය                (ෙකුණු 04) 

iii. ගමහි අතුරුලෙය ගෙෛ ෛෑගදන ගෙෝගබාරවෙ ඝනත්වය අඩුවීගමන් ෛැෙගෛන  
වාසිය දක්වන්න.                 (ෙකුණු 01) 

         ^uq`M ,l=Kq 20 hs& 

07. A. i. ඕම් ිපයමය ලියා දක්වන්න.              (ෙකුණු 02) 

ii. ෛන්නායකයක් තුළින් I විදුත් ධාරාවක් ගො යන්ගන් ගදගකළවර V  විභාව අන්තරය වන  

පිදිය. ගම් ිපයමයට අනුරූපව I ට එිිදව V හි විචෙනය ප්රෛ්ථාර ගත කරන්න.           (ෙකුණු 02) 

iii. ප්රතිගරෝධයක 00Ω ක් වන කම්ි දගරය තුළින් 0.2A විදුත් ධාරාවක් ගො යන්ගන් නම්  

විභාව අන්තරය ගෛායන්න.              (ෙකුණු 02) 

iv. පහත ප්රතිගරෝධ නම් කරන්න.  

 

 

 

       (ෙකුණු 02) 
 

v. පහත අචෙ ප්රතිගරෝධ පරාෛය ගෛායන්න.  

 

 

       (ෙකුණු 02) 

B. 1kg ෛ්කන්ධය වන ගෙෝහ කැබැෂෙක් උඩු මහෙක සිට 20m ක ආරම්භාක ප්රගේගගයන් පහළට ගහෙයි. 

තත්පර 4 කී  එය ිමට පතිත ගේ.  

i. එය පහළට වැගටන්ගන් ත්වරණගයන්ද? මන්දනගයන්ද?            (ෙකුණු 02) 

ii. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10ms-2 නම් ිම පතිත වන අවෛ්ථාගේී  එයට අයත් වන  

ප්රගේගය ගකාමපණද?                (ෙකුණු 02) 

iii. ප්රගේග කාෙ ප්රෛ්තාරය අින්න.               (ෙකුණු 02) 

iv. ගගාඩනැිනෂගෂ උෛ ගකාපමණද?              (ෙකුණු 02) 

v. ිම පතිත වන විට චාෙක ්ක්තිය ගකාපමනණද ?             (ෙකුණු 02) 
         ^uq`M ,l=Kq 20 hs& 

08. A.  
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පහත දැක්කෙන්කන් පදොර්ථ ෙර්ී රණයට අදොළ සටහනකි. ඒ අසුරින් පහත ප්රශ්නන ෙටට ිළිතුරු  සපයන්න.  

i. ‘පදාර්ථ’ යන්න ෛරෙව අර්ථ දක්වා ඇත්ගත් ගකගෛ්ද?            (ෙකුණු 01) 

ii. පදාර්ථය ඝන  ද්රව   වායු ගෙෛ ගබී මට පදනම් ූ  ඉහත P ෛ්ථානයට ගයගදන  

ිපර්ණායකය කුමක්ද?                (ෙකුණු 01) 

iii. ඉහත ෛටහගන් Q,R,S  ෛ්ථාන වෙට ිපයිත ගයදුම් ලියා දක්වන්න.            (ෙකුණු 03) 

iv. ඉහත ෛටහගන් දැක්ගවන මූෙද්රවය තවදුරටත් වර්ීකරණය කර ඇත.  

එම වර්ීකරණ ෛටහන හදුන්වන නම කුමක්ද?             (ෙකුණු 01) 

v. මූෙද්රවය ිපදහගෛ් පවතින ආකාරය ‘අණු’ නම් ගේ. යම් අණූවක ෛාගේක්ෂ අණූක  
ෛ්කන්ධය ග්රෑම් වලින් ගත් කළ එහි අදාළ අණු මවුෙයක් අඩංගු ගේ.            

a. O2  16g  ක අඩංගු ඔක්සිජන් අණූ මවුෙ ගණන ගකාපමණද ? (O=16)            (ෙකුණු 02) 

b. O2  16g  ක අඩංගු ඔක්සිජන් පරමාණු  මවුෙ ගණන ගකාපමණද ?          (ෙකුණු 02) 

B. ිිපෛා ෛතුව විවිධ ආගේිපක ෙක්ෂණ රැෛක් පවතී.   අතිදන් ෛමහරක් බහුෙව දැකිය හැකි ෙක්ෂණ වන 

අතර කොතුරකින් දැකිය හැකි ෙක්ෂණ ෛමහරක් ගේ. ආගේණික ෙක්ෂණ ගකගෛ් ගවතත් ගවනත් ෛමහර  
ගරෝග ප්රගේණි ගත වීම වඩාත් ගැටු  ෛහගත තත්වයකි.  

i. ිිපසුන් අතර බහුෙව දැකිය හැකි ආගේණික ෙක්ෂණ හා බහුෙව දැකිය ගනාහැකි  

ආගේණික ෙක්ෂණයක් බැිනන් ලියා දක්වන්න.             (ෙකුණු 02) 

ii. ිිපසුන් අතර ප්රගේණිගත වන ගරෝගයක් නම් කර එහි ෙක්ෂණ ලියා දක්වන්න.         (ෙකුණු 02) 

iii. ආගේරණීක ෙක්ෂණ පරම්පරා ගත වීමට දායක වන සජව අණු කාණ්ඩය කුමක්ද?               (ෙකුණු 02) 

iv. ප්රගේණික විදයාව හා බැදුණු ජාන තාක්ෂණය අද විවිධ ක්ගෂ්ර ඔෛ්ගෛ් විහිී  පවතී.  
උදාහරණයක් ගෙෛ සවදය විදයාගේ වැදිියුණු කළ බැක්ිිදයා  ිරර භාාවිතා කර ප්රතිජීවක  
ිපපදවීම දැක්විය හැකිය.                 

a. නයෂ්යය පදනම් කර ගගන බැක්ිිදයා හා ිරර අතර ඇති ප්රධාන ගවනෛ්කමක්  

දක්වන්න.                 (ෙකුණු 01) 

b. ෛත්ත්ව වර්ීකරණගේී  ිරර ඇතුළත් වන රාජධාිපය කුමක්ද?           (ෙකුණු 01) 

c. ෛමෛ්ත පෘථිවිගේ පැවැත්ම ෛදහා බැක්ිිදයා හා ිරර දායක වන වැදගත් ්රියාවලියක්  

ලියා දක්වන්න.                (ෙකුණු 01) 

d. ිරර ෛතු ප්රජනන ක්රමය දක්වන ්ාක විග්්ෂ පවතී. එම ්ාක විග්්ෂ අයත් වන්ගන් ්ාක  
වර්ීකරණගේ කවර කාණ්ඩයටද?              (ෙකුණු 01) 

      ^uq`M ,l=Kq 20 hs& 

09. A. විදයාගාරගේී   H2  වායුව ිපපදවීමට පිළිගයළ කළ හැකි ඇටවුමක් පහත දැක්ගේ.  
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i. ගමහි A , B, C හා D නම් කරන්න.               (ෙකුණු 04) 

ii. ඇරවුගම් ගදෝෂයක් ඇතැයි ශිෂයයකු ප්රකා් කගළ් නම් එය කුමක්ද?           (ෙකුණු 02) 

iii. H2  වායුව ගමගෛ් රැෛ්වන ්රියාවලිය නම් කරන්න.             (ෙකුණු 02) 

iv. H2  වායුගේ ප්රගයෝජනයක් ලියන්න.              (ෙකුණු 02) 

v. ගමහිී  සිදුවන ප්රති්රියාවට තුලිත රෛායිපක ෛමීකරණය ලියන්න.           (ෙකුණු 02) 

B. i.   ගකාපර් ෛෂගෆ්ට් ජරය ද්රාවණයකට ගෙෝහ කැබලි දැමූ විට සිදුවන ප්රති්රියාව ලියන්න.         (ෙකුණු 02) 

ii. එහිී  ෙැගබන ිපරීක්ෂණ ගදකක් ලියන්න.              (ෙකුණු 02) 

iii. එම ප්රති්රියාව කවර ප්රති්රියා වර්ගයකට අයත් ගේද?            (ෙකුණු 02) 

iv. ෛ්රියතා ගර්ණිය හැදෑරීගමන් ෙැගබන වාසි ගදකක් ලියන්න.            (ෙකුණු 02) 
         ^uq`M ,l=Kq 20 hs& 
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