
    

B ක ොටස 

05. A. සජීවී පදාර්ථය නිර්මාණය වී ඇති රසායනික ස  යයෝග අතර කාබන් අඩ ගු ස යයෝග කාබනික ස  යයෝග යෙස ද 

කාබන් අඩ ගු යනාවන ස  යයෝග අකාබනික ස  යයෝග යෙසද හැදින්යේ. 

i. a) සජීවී පදාර්ථයේ අඩ ගු මූලික කාබනික ස  යයෝග වර්ග හතර ලියන්න.    ^ෙකුණු 04& 

   b) සජීවී පදාර්ථයේ අඩ ගු මූලික අකාබනික ස  යයෝග තුන ලියන්න.     ^ෙකුණු 03& 

ii. a) යේහ ස්කන්ධය අනුව වැඩිම ප්රතිතතය්  පවතින ස  යයෝගය කුම් ද?     ^ෙකුණු 01& 

   b) යේහ ස්කන්ධය අනුව අ ශුමාත්රව ඇති මූේරවය තුන්  ලියන්න.     ^ෙකුණු 03& 

 

B. i. සරෙ සීනි වෙට අයත් යමායනාසැකරයිඩ වර්ග තුන ලියන්න.      ^ෙකුණු 03& 

ii. යමායනාසැකරයිඩ අතරට පැණි රස්  නැති සීනි වර්ගය කුම් ද?     ^ෙකුණු 01& 
iii. පරිනත මිනිස් සිරුයර් ස  යුතිය අනුව 17 % පමණ සෑදී ඇත්යත් යප්රෝටීනමනමය ්රවය වලිනි.  

a) යප්රෝටීනමන බඅවඅවයවය්  යේ. ි ඒ ාකාවයවය න ක කරන්න.      ^ෙකුණු 02& 
b) තාක හා සතුන් තුළ අඩ ගු විවිධ යප්රෝටීනමන වර්ග පයපය. . පහත ි්  ි්  යප්රෝටීනමන වර්ග න ක කරන්න.  

1) මා තයේශීවෙ අඩ ගු යප්රෝටීනමන 

2) බිත්තර සුදුමදයේ අඩ ගු යප්රෝටීනමන  

3) රතු රුධිරාණු තුළ අඩ ගු යප්රෝටීනමන        ^ෙකුණු 03& 
      (මුළු ලකුණු 20) 

06. නිත්චෙතාවයේ සිට ගමන් අරඹන යමෝටර් රථය්  තත්පර 5 ක කාෙය්  තුළ ාකාකාර ත්වරණයකට භාජනය වී 20 

ms-1 ක ප්රයේගය්  ෙබා ගී.. නන්පසු ිම ප්රයේගයයන් තවත් තත්පර 10 ්  චලිත වී අවසානයේ ාකාකාර 

මන්දනයකට භාජනය වී තත්පර 4 . න් නිත්චෙතාවයට පත් යේ.  

i. යමම චලිතයට අදාළ ප්රයේග-කාෙ ප්රස්ථාරය අදින්න.       ^ෙකුණු 04& 
ii. මුල් තත්පර 5 තුළදී ත්වරණය යසායන්න.        ^ෙකුණු 02& 

iii. මුල් තත්පර 6 තුළදී විස්ථාපනය යසායන්න.        ^ෙකුණු 02& 
iv. රථය ාකාකාර ප්රයේගයයන් ගමන් කළ දුර යකාපමණද?      ^ෙකුණු 02& 
v. අවසාන තත්පර 4 තුළදී රථයේ මන්දනය යකාපමණද?      ^ෙකුණු 02& 

vi. අවසාන තත්පර 4 තුළදී රථය ගමන් කළ දුර යකාපමණද?      ^ෙකුණු 02& 

vii. a) යමම මුළු කාෙය තුළදී රථය ගමන් කළ මුළු දුර යසායා ගැී.මට ප්රයේග-කාෙ ප්රස්තාරය ඇසුරින් ප්රකාතනය්    

     ලියා ද් වන්න.           ^ෙකුණු 02& 

 b) ිම ප්රකාතනය ඇසුරින් ගමන් කළ දුර යසායන්න.       ^ෙකුණු 02& 
viii. රථයේ මධයනයය යේගය යසායන්න.        ^ෙකුණු 02& 

      (මුළු ලකුණු 20) 
 

07. A.  A ,B ,C ,D ,E ,F ,G , H  හා I යනු ආවර්තිතා වගුයේ අනුයාත මූේරවය නවය. .  E න ක යදවන ආවර්තයට 

අයත් මූේරවයය්  වන අතර නිත්ීය වායුව. .  

i. E න ක මූේරවයය හදුනා ගන්න.         ^ෙකුණු 02& 
ii. යමම මූේරවයය අතරින් ිකම කා්ඩයට අයත් මූේරවයය යදක්  හදුනායගන න ක කරන්න.  ^ෙකුණු 02& 

iii. යමම මූේරවය අතරින් විදයුත් තනතාවය වැඩිම මූේරවයය න ක කරන්න.     (ෙකුණු 02)  
iv. C හා F අතර ප්රති්රියායවන් සෑයදන ස  යයෝගයේ සූත්රය ලියන්න.     (ෙකුණු 02)  
v. නහත මූේරවයය අතරින් ස  යුජතා නයේ යරෝන හතර්  ඇති මූේරවය හදුනායගන ි ඒ නයේ යරෝන විනයාසය 

ලියන්න.            (ෙකුණු 04)  
vi. යමම මූේරවයය අතරින් නහළම ප්රථම අයී.කරණය ත් තිය ඇති මූේරවය න ක කරන්න.   (ෙකුණු 02)  

B. i.   නූතන ආවර්තිතා වගුව පදන ක වී ඇත්යත් කුම්  මතද?      (ෙකුණු 02) 

ii. නූතන ආවර්තිතා වගුයේ නිර්මාතෘ කවුද?        (ෙකුණු 02)  
iii. යමයෙස මූේරවයය ආවර්ත හා කා්ඩ යෙස යපළ ගැසව්ීය ක ඇති ප්රයයෝජන යදක්  ලියන්න.  (ෙකුණු 02)  

       (මුළු ලකුණු 20) 
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08.A. කාබන් යනු පෘථිවි යගෝෙයේ බඅවෙව පවතින අයෙෝහමය මූේරවයය. . සත්ත්ව හා තාක පටක වෙත් සියුමම 

කාබනික ස  යයෝග හා හයියරාකාබන වෙත් ප්රධාන තැනු ක ාකකය කාබන් ය.  

i. කාබන් වෙ ස්ඵටිකරූපී ආකාර සදහා උදාහරණ යදක බැගින් යදන්න.     (ෙකුණු 04)  
ii. කාබන් වෙ පරමාණුක ක්රමා කය 6්  වන අතර ස්කන්ධ ක්රමා කය 12. . කාබන් පරමාණුයේ  

    නයේ යරෝන විනයාසය ලියා ද් වන්න.        (ෙකුණු 01)  
iii. උදාසීන කාබන් පරමාණුවක අඩ ගු නයේ යරෝනප යප්රෝයටෝනප නියු් යරෝනප ස යා  

    පිළියවළින් ද් වන්න.            (ෙකුණු 03)  
iv. කාබන් වෙට අදාළ සමස්ථානික පරමාණු යදක්  න ක කරන්න.     (ෙකුණු 02)  

  B. දරුයව්  කාබන් වලින් තැනූ ගුලිය්  8 ms-1 ආර කභක ප්රයේගයයන් නහළට වීසි කරයි.  

i. චලිතයට අදාළ ප්රයේග-කාෙ ප්රස්තාරය අදින්න.       (ෙකුණු 02) 
ii. කාබන් ගුලිය නගින උපරි ක උස යසායන්න.        (ෙකුණු 02)  

iii. කාබන් ගුලිය උපරිම උසට යාමට ගතවන කාෙය යකාපමණද?     (ෙකුණු 02)  
iv. කාබන් ගුලිය නැවත දරුවායේ අතටම පතිත යේ න ක ආර කභයේ සිට ා ද් වා ගතවන  

කාෙය යකාපමණද?          (ෙකුණු 02) 
v. කාබන් ගුලිය නැවත දරුවායේ අතට පතිත වීයමන් පසු සිදු කර ඇති විස්ථාපනය යකාපමණද?  (ෙකුණු 02)  

       (මුළු ලකුණු 20) 

09. A. යගවත්තක ගසක තිබූ යපාල් යගඩිය්  නටුයවන් ගැළවී බිමට පතිත වීමට තත්පර 02 ක කාෙය්  ගත විය.  

i. ිය බිමට වැයටන යමායහායත් ි ඒ ප්රයේගය යකාපමණද?      (ෙකුණු 02)  
ii. යපාල් ගයස් උස යසායන්න.         (ෙකුණු 02)  

iii. චලිතයට අදාළ ප්රයේග කාෙ ප්රස්තාරය අදින්න.       (ෙකුණු 02)  
    ිම යපාල් යගඩිය ගයස් සිට යපාළව මට්ටය ක 60 m පමණ ගැඹුරු ප්රපාතයකට වැටුයන් න කප 

a. ගයස් සිට යගඩිය ප්රපාතයට පතිත වීමට ගතවන කාෙය යසායන්න.     (ෙකුණු 02) 

b. ියස් පතිත වන යමායහායත් යපාල් යගඩියේ ප්රයේගය යකාපමණද?     (ෙකුණු 02)  

B. ිම යපාල් යගඩිය අඅවො ගත් නිවයස් සිටි කාන්තාව නන් යතල් නිස්සාරණය කරයි.  

i. යපාල්යතල් වෙ බඅවෙව අඩ ගු වන යපෝෂ්ය පදාර්ථය කුම් ද?      (ෙකුණු 02)  
ii. ිම යපෝෂ්ය පදාර්ථය හදුනා ගැී.මට නිවයස් සිදු කළ හැ.  පීක් ෂ්ණය විස්තර කරන්න.   (ෙකුණු 02)  

iii. ිම යපෝෂ්ය පදාර්ථය හදුනා ගැී.මට විදයාගාරයේදී සුඩෑන් III ප්රතිකාරකය භාවිතාකරනු ෙබයි. 

    ි ඒදී ෙැයබන නිීක් ෂ්ණය කුම් ද ?        (ෙකුණු 02)  
iv. ය කද අ කෙ ස තෘේ ත අස තෘේත යෙස වර්ග යදකකට යවන් කළ හැ. ය. යතල් අඩ ගු වන්යන් 

    කුමන කා්ඩයටද?          (ෙකුණු 02)  
v. අස තෘේත ය කද අ කෙ බඅවෙව ආහාරයට ගැී.ම යසෞයයට අ ඒතකර යේ. 

    ිමගින් වැළදිය හැ.  යරෝගය්  න ක කරන්න.       (ෙකුණු 02)  
       (මුළු ලකුණු 20) 
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