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සිරිධම්ම විද්යාලය - ගාල්ල 

විද්යාව 

 

නම - .............................................................................................................  11 ශ්රේණිය  

I - ශ් ොටස  

 ප්රශ්න  සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. 
 වඩාත් නිවැරැදි පිලිතුර සද්හන් වරණය යටින් ඉරක් අදින්න. 

1) ජීවී සසලය  ශක්තිය නිපදවන ඉන්ද්රිය ොව වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. නයෂ්ේිය      

2. රික්තත   

3. රයිශ් ොශ්සෝම 

4. මයිශ්ටොශ් ොන්ද්රියම 

2) පරමොණු  ක්රමොාං ය 15 වන X නම් මූලද්රවය ආවර්තිතො වගුශ්වහි පිහිටො  ඇි ආවර්තත අාං ය හො  ොණ්ඩ 

අාං ය පිලිශ්වලින්ද්ර ඇත්ශ්ත්‚ 

1. 3 හො II   

2. 3 හො V 

3. 4 හො III 

4. 4 හො V 

3) සේ න්ද්රධය 200g වන වසේුවක්ත මත 5   ත්වරණයක්ත ඇි කිරීම සදහො අවශය වන  ලය ශ් ොපමණද? 

(g=10 ms-2) 

1. 0.1 N  

2. 100 N 

3. 1 N 

4. 10 N 

4) ශ් ොපර්ත සලශ්ෆේට් ජලීය ද්රොවණයක්ත අඩාංගු පරීක්තෂ්ණ නළයක්ත ුළට ය ඩ ඇණයක්ත දැමූ විට ද්රොවණශ්ේ  

නිල පැහැය ක්රමශ්යන්ද්ර අඩු වූ අතර නළය පුශ්ළහි තද දුඹුරු පැහැි ද්රොවණයක්ත තැන්ද්රපත් විය. ඒ අනුව 

ශ්මහි සිදුවී ඇි රසොයනි  ප්රික්රියොව  වර වර්තගශ්ේ ප්රික්රියො ගණය ට අයත් ශ්ේද?  

1. ඒ  විසේථොපන ප්රික්රියො  

2. ද්වවිත්ව විසේථොපන ප්රික්රියො 

3. සාංශ්යෝජන ප්රික්රියො 

4. විශ්යෝජන ප්රික්රියො  

5) මිනිසොශ්ේ ශ්ද්වහ සසලය  ිශ් න අලිාංග වර්තණශ්ද්වහ සාංඛ්යොව වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. 46  

2. 44 

3. 22 

4. 23 

6) නිේටන්ද්ර තරොදිය  2 N  ර වසේුවක්ත එලලො ඇත. 200g සේ න්ද්රධයක්ත ඇි තවත් වසේුවක්ත එම 

තරොදිශ්යහි එලූ විට තරොදිශ්යහි නිරූපණය වන සම්ප්රයුක්තත  ලය ශ් ොපමණද? (g=10 ms-2) 

1. 2 N 

2. 5 N 

3. 6 N 

4. 4 N 

7) ද්රවය ප්රමොණය මැනීශ්ම් අන්ද්රතර්තජොි  ඒ  ය වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. මවුලය  

2. කිශ්ලෝග්රෑම්  

3. ග්රෑම් 

4. සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධය 

8) සසලය පිලි ඳ දී ඇි ප්ර ොශ අුරින්ද්ර සොවදය ප්ර ොශය ශ්තෝරන්ද්රන. 

1. යම්  ොර්යයක්ත ඉටුකිරීමට හැඩ ගැසුණු කුඩොම සජවීය ඒ  ය සසලයයි. 

2. විශ්ශේෂ් අවසේථො කිහිපයක්ත හැරුණු විට‚ සොමොනයශ්යන්ද්ර සසල පියවි ඇසින්ද්ර දැකිය ශ්නොහැකිය. 

3. සියලුම සසල හැඩශ්යන්ද්ර ප්රමොණශ්යන්ද්ර හො ක්රියො ොරීත්වශ්යන්ද්ර සමොන ශ්ේ. 

4. සෑම ජීවිශ්යකුම තැනී ඇත්ශ්ත් තනි සසලයකින්ද්ර ශ්හෝ සසල කිහිපයකිනි . 



2 
 

9 හො 10 ප්රශේන වලට පිලිුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන භොවිතො  රන්ද්රන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ඉහත පරිපථශ්යහි සම  ප්රිශ්රෝධශ්ේ අගය ශ් ොපමණද? 

1. 12 𝞨  

2. 6 𝞨 

3. 3 𝞨 

4. 1 𝞨 

10) ශ්මම පරිපථය ුළින්ද්ර ගලො යන ධොරොශ්ේ අගය ශ් ොපමණද? 

1. 1 A 

2. 1.5 A 

3. 3 A 

4. 2.5 A 

11) පහත දක්තවො ඇි සාංශ්යෝග අතරින්ද්ර අයනි   න්ද්රධන සහිත  සාංශ්යෝග ශ්තෝරන්ද්රන 

(a) MgO (b) CO2 (c) CCl4 (d) LiO 

1. a  හො  b පමණි  

2. a, b හො c පමණි 

3. b හො c පමණි  

4. a හො c පමණි 

12)  ො න්ද්ර චක්රය පවත්වොශ්ගන යොමට අපට දොය  විය හැකි ආ ොරයක්ත ශ්නොවන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. සේවොභොවි  ද්රවය ශ්වනුවට  ෘිම ආශ්ද්වශ  ද්රවය භොවිතො කිරීම.  

2. දිරොපත් ශො  ද්රවය හො මළ සත්ත්ව ශ් ොටසේ පසට එක්ත කිරීම.  

3. නව වන වගො ඇි කිරීම. 

4. සේවොභොවි  වලනොශ  හො පළිශ් ෝධනොශ  භොවිතයට හුරුවීම.  

13) ය ඩ නිසේසොරණශ්ේදී හීමට්යිට් (Fe2O3) ඔක්තසිහරණශ්යන්ද්ර ය ඩ ශ්ලෝහය ශ්වන්ද්ර ර ගනී. එහිදී සිදුවන 
රසොයනි  ප්රික්රියොව සඳහො වන ුලිත රසොයනි  සමී රණය පහත දැක්තශ්ේ. 

 

Fe2O3 + 3 CO                                     2 Fe + 3 CO2 

4.5 V 

3𝛺 3 𝛺 

6 𝛺 
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ශ්ම් අනුව හීමට්යිට්  800 kg ක්ත ඔක්තසිහරණය වීශ්ම්දී පරිසරයට නිදහසේ වන CO2 සේ න්ද්රධය විය හැක්තශ්ක්ත‚ 

කුමන පිළිුරද ? (Fe = 56, C = 12, O = 16) 

1. 22 kg 

2. 660 kg 

3. 66 kg 

4. 220 kg 

14) චලිත වන වසේුව  ගමයතොවය යනු‚ එම වසේුශ්වහි චලිතය නැවැත්වීමට ශ් ොතරම් අපහසුද යන්ද්රන 
පිළි ඳ මිනුමකි. ඒ අනුව වසේුව  ගමයතොවය ශ් ශ්රහි  ලපොන සොධ  විය  හැක්තශ්ක්ත‚ එම වසේුශ්වහි‚ 

1. සේ න්ද්රධය හො ත්වරණයයි  

2. සේ න්ද්රධය හො විසේථොපනයයි 

3. සේ න්ද්රධය හො ප්රශ්ේගයයි   

4. සේ න්ද්රධය හො  ලයයි  

15) ශො   ද්වධ කිරීශ්ම් දී සිදුවන්ද්රශ්න්ද්ර ග්රොහ ශ්ේ හො අනුජශ්ේ  ැම්ියම් පට  මගින්ද්ර ඒවො එකිශ්න  

සම් න්ද්රධ වීමයි. ඒ අනුව  ද්වධ කිරීම්  ළ හැකි වන්ද්රශ්න්ද්ර කුමන ශො  සඳහොද? 

1. අපුශේප ශො  වලට පමණි. 

2. සපුශේප ශො  සඳහො පමණි. 

3. ඒ බීජ පත්රී ශො  සඳහො පමණි. 

4. ද්වවීඡබීජ පත්රී ශො  සඳහො පමණි. 

16) වසේුවක්ත මත ක්රියොත්ම  වන සේිි  ඝර්තෂ්න  ලය පිළි ඳව නිවැරදි ප්ර ොශය වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. ශ්යොදන  ලය වැඩි  රන විට සේිි  ඝර්තෂ්න  ලය අඩුශ්ේ.     

2. ශ්යොදන ලද  ලය‚ සේිි  ඝර්තෂ්න  ලශ්යහි උපරිමය ඉක්තමවූ විට වසේුව අලනය ශ්ේ. 

3. වසේුව චලනය වීම ඇරඹුනු විට පවත්නො ඝර්තෂ්න  ලය‚ සේිි  ඝර්තෂ්න  ලය නම් ශ්ේ. 

4. සේපර්තශව පවත්නො වසේු ශ්ද   සේපර්තශ පෘෂ්ේඨ අතර ඇිවන උපරිම ඝර්තෂ්න  ලය‚ සේිි  
ඝර්තෂ්න  ලය නම් ශ්ේ. 

 

17) ඌනන විභොජනනශ්යහි ඇි වැදගත්  මක්ත නම්‚ 

1. මේ ජීවියොට සර්තවසම ලක්තෂ්න සහිත 
දුහිතෘ ජීවීන්ද්ර ිහිවීම. 

2. ුවොලයක්ත සුවවීම හො වර්තධනය. 

3. ජීවී ශ්ද්වහ වර්තධනය වීම. 

4. නව ප්රශ්ේදන සහිත ජීවීන්ද්ර  ිහිවීම. 

 

18) රක්තතතේත වනුරු රත්  ළද‚ ය ඩ ඇණයක්ත සැලකිය යුු ශ්වනස ට  දුන්ද්ර ශ්නොශ්ේ. නමුත් සිහින්ද්ර 

ය ඩ ශ් ඳි රත් කිරීශ්ම් දී ක්තෂ්ණි ව දැශ්වමින්ද්ර ඔක්තසයිඩය සෑශ්ද්ව. ශ්මම නිරීක්තෂ්ණය ඇසුරින්ද්ර එළඹිය 

හැකි නිගමනය වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. ප්රිකියොව  සීඝ්රතොවය ශ් ශ්රහි ප්රික්රිය  වල ශ්භෞි  සේවොභොවය  ලපොන  ව. 

2. ය ඩ ඇණශ්ේ අඩාංගු ය ඩ වලට වඩො ශ් ඳි වල අඩාංගු ය ඩවල ප්රික්රියතොවය වැඩි  ව. 

3. ය ඩ ඇණය හො ය ඩ ශ් ඳි  වොතශ්ේ රත් කිරීශ්ම් දී එකිශ්න ට ශ්වනසේ රසොයනි  ප්රික්රියො 

සිදුවන  ව. 

4. ප්රික්රියොව  සීඝ්රතොවය ශ් ශ්රහි උෂ්ේණත්වය  ලපොන  ව. 

 

19) පහත දැක්තශ්වන  වර ශ්භෞි  රොශිය ට‚ ශක්තිශ්යහි ඒ   ිශ්ේද? 

1. සේ න්ද්රධය 

2. ප්රශ්ේගය 

3.  ොර්තයය 

4.  ර 

20) නයෂ්ේියක්ත ශ්නොමැි ශො  සසල වර්තගය  වන්ද්රශ්න්ද්ර‚ 

1. මෘදුසේථර සසල 

2. ශ්පශ්න්ද්රර නළ සසල 

3. සශලම වොහිනී සසල 

4. දෘඩසේතර සස
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II - ශ් ොටස (වුහගත රචනො) 

01) ජීවී ශ්ද්වහ ුළ විවිධ සසල වර්තග ඇත. එම සසල ශ් ොශ්හෝ විට එ ම සේවරූපශ්ේ සසල ශ්ගොනු 

ශ්ලස ස සේ වී ඇි  ව ශ්පශ්න්ද්ර. එම සසල ශ්ගොනු  හුසසලි  ජීවී ශ්ද්වහ වල එක්ත සාංවිධොන 

මට්ටමක්ත වන ‘පට ’ වලට අයත් ශ්ේ. 
i. පට යක්ත යන්ද්රන අර්තථ දක්තවන්ද්රන. 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........ 

ii. ශො  පට  වර්තී රණශ්යහි මූලි  නිර්තණොය ය වන්ද්රශ්න්ද්ර කුමක්තද? 

.................................................................................................................................... 

iii. ශො ය  දැකිය හැකි සනොල පට  වර්තග 2ක්ත නම්  රන්ද්රන. 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

iv.  පත්රය යනු ශො ය  එක්ත අවයවයකි. අවයවයක්ත යනු පට  වර්තග කිහිපය  එ ුවකි. ඒ 

අනුව ශො  පත්රය  පහත රූපශ්ේ නිරීක්තෂ්ණය  ළ හැකි පට  වර්තග 3ක්ත නම්  රන්ද්රන. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………………………………. 

  …………………………………………………………. 

  …………………………………………………………. 

v. මිනිසේ ශ්ද්වහශ්ේ විවිධ අවයව හො පට  අතර මනො සම් න්ද්රධතොවයක්ත පවත්වො ගැනීමට ස සේ 
වූ රුධිරය යනු තරලමය සම් න්ද්රධ  පට යකි. රුධිර පට ශ්යහි ඇි රුධිර සසල වර්තග 

2ක්ත නම්  ර ඉන්ද්ර එ    ෘතය ලියන්ද්රන. 
....................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................ 

.................................................................................................................................... 
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vi. සේනොයු පට ශ්ේ තැනුම් ඒ  ය සේනොයු සසල ශ්හවත් නියුශ්රෝනයි. නියුශ්රෝනය   ෘතය 

සඳහන්ද්ර  රන්ද්රන. 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

02) වොයුශ්ගෝලය වොයු කිහිපයකින්ද්ර යුත් මිරණයකි. එය ජීවීන්ද්රශ්ේ පැවැත්මට අවශය සපයයි. 
වොයුශ්ගෝලය ුළ ඇතැම් පෘෂ්ේඨ වල ඇිවන තත්ත්වයන්ද්ර ුලනය කිරීමට වොතය සාංසරණය වීශ්මන්ද්ර 

සුළාං ඇිශ්ේ. වොයුශ්ගෝලශ්ේ එක්ත ශ්භෞි  රොශියක්ත මැනීමට ස සේ  රගත් ඇටවුමක්ත පහත රූපශ්ේ 

දක්තවො ඇත. 

 

i. ශ්මම ඇටවුම කුමක්තද? 
........................................................................ 

ii. 1 m දිග වීදුරු නළයක්ත‚ රසදිය හො රසදිය පිරුණු  
ශ්ද්රෝණස ොවක්ත ඔ ට දී ඇත්නම් ශ්මම ඇටවුම 

ස සේ  රන අයුරු ශ් ිශ්යන්ද්ර දක්තවන්ද්රන. 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 

iii. x යනු කුමක්තද? 
................................................................................................................................... 

iv. මුහුදු මට්ටශ්ම්දී h උස 76 cm කි. ඒ ඇසුරින්ද්ර වොයුශ්ගෝලීය පීඩනය ශ් ොපමණද? 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

v. එම අගය පැසේ ල වලින්ද්ර සඳහන්ද්ර  රන්ද්රන.(රසදිය වල ඝනත්වය 13600 kgm-3, g=10 ms-2) 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

h 

වීදුරු නළය  

රසදිය  
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III - ශ් ොටස (රචනො) 

01)    

A) පරමොණුවක්ත යනු අිශය කුඩො අාංශුවකි. එ ැවින්ද්ර පරමොණුවල සේ න්ද්රධය මැනීම සඳහො 

පරමොණු  සේ න්ද්රධ ඒ  ය ශ්යොදො ගනී. පරමොණු  සේ න්ද්රධ ඒ  යට සොශ්ේක්තෂ්ව යම් 

පරමොණුව  සේ න්ද්රධය ප්ර ොශ  ළවිට එය එම පරමොණුශ්වහි ‘සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධය’ 

නම් ශ්ේ.  

 

i. පරමොණු  සේ න්ද්රධ ඒ  ය යන්ද්රන හඳුන්ද්රවන්ද්රන. 

ii. ඉහත සපයො ඇි ශ්තොරුරු වලට අනුව සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධය සඳහො 

ප්ර ොශනයක්ත ශ්ගොඩනගන්ද්රන. 

iii.  එම ප්ර ොශය ඇසුරින්ද්ර ශ්පොටෑසියම් පරමොණුව  සේ න්ද්රධය 6.476 ×10-23g ශ්ේ නම්,  
ශ්පොටෑසියම්හි සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධය ශ්සොයන්ද්රන. 

(පරමොණු  සේ න්ද්රධ ඒ  ය =  1.67 ×10-24g) 

iv. ඔක්තසිජන්ද්ර වල සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධය 16කි. මින්ද්ර අදහසේ  රන්ද්රශ්න්ද්ර කුමක්තදැයි 

ඔශ්ේ වචනශ්යන්ද්ර ලියන්ද්රන. 

v. මූලද්රවය කිහිපය  සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  සේ න්ද්රධ අගයයන්ද්ර කිහිපයක්ත පහත දක්තවො 

ඇත. ඒ ඇසුරින්ද්ර අසො ඇි ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්ද්රන. 

 

මූලද්රවය K Mn O 

සොශ්ේක්තෂ් පරමොණු  
සේ න්ද්රධය 

39 55 16 

 

 

a) ශ්පොටෑසියම් පර්තමැාංගශ්න්ද්රට් වල විශ්යෝජන ප්රික්රියොව සඳහො ුලිත රසොයනි  
සමී රණය ලියන්ද්රන. 

 

b) ශ්පොටෑසියම් පර්තමැාංගශ්න්ද්රට්158 g පූර්තණ ශ්ලස විශ්යෝජනය වූ විට, ලැශ් න 

ඔක්තසිජන්ද්ර වල සේ න්ද්රධය ශ් ොපමණද? 
 

 

c) එම ඔක්තසිජන්ද්ර ප්රමොණශ්යහි මවුල සාංඛ්යොව ශ්සොයන්ද්රන. 
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B) රූපශ්ේ දක්තවො ඇත්ශ්ත් නිේටන්ද්ර ුලොව  වසේුවක්ත එලලො ඇි අවසේථොවකි. එවිට නිේටන්ද්ර 
ුලොශ්ේ පොඨොාං ය කියවො ඉන්ද්ර පසු වසේුව පහින්ද්ර ශ්පන්ද්රවො ඇිජල  දුශ්නහි සම්පූර්තණශ්යන්ද්ර 

ගිලවන ලදී. එවිට ුලොශ්ේ පොඨොාං ය 4 N විය. 

 

i. ජලශ්යන්ද්ර ශ්ලෝහ  ැ ැලල මත ශ්යශ්දන උඩුකුරු 

ශ්තරපුම ශ් ොපමණද?  

 

ii. එවිට විසේථොපනය වූ ජල පරිමොශ්ේ  ර ශ් ොපමණද? 
 

 

iii. ජලශ්යහි අර්තධ වශශ්යන්ද්ර ගිලී පොශ්වන යම් වසේුවක්ත මත 

අත මගින්ද්ර පහළට  ලයක්ත ශ්යොදො එය සම්පූර්තණශ්යන්ද්ර  

ගිලවූ විට අත මත ඉහළට අමතර  ලයක්ත ශ්යදශ්ේ. 

එයට ශ්හේුව සඳහන්ද්ර  රන්ද්රන. 

 

 

 

 

 

 

02)     

A) සමොශ්යෝජනශ්ේදී යම් උත්ශ්ත්ජ යක්ත සඳහො ප්රිචොර දක්තවන  ොර යක්ත ශ්ලස ශ්ේශි 
හඳුන්ද්රවයි.පහත රූපවල A හො B ශ්ලස  දක්තවො ඇත්ශ්ත් මිනිසේ ශ්ේශි පට  වර්තග 2  සසල වල 

සේවොභොවයයි.  
 

  

 

 

 

 

i. A හො B ශ්ේශි පට  වර්තග 2 නම්  රන්ද්රන. 

ii. ඉන්ද්ර අනිච්ඡොනුගව ක්රියො රන ශ්ේශි වර්තගය කුමක්තද? 

iii. A හො B පට  වර්තග වල දැකිය හැකි වුහමය ලක්තෂ්ණ 2ක්ත ලියන්ද්රන. 

iv. මිනිසේ ශ්ද්වහශ්ේ A හො B පට  වර්තග පිහිටන සේථොන 1  ැගින්ද්ර ලියන්ද්රන. 

 

 

නිේටන්ද්ර ුලොව 

ජලය සහිත  දුන  

A 
B 
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v. ශො  අවයව ුළද විවිධ පට  වර්තග සාංවිධොනය වී  ොර්තයයන්ද්ර සිදු  රයි. 

a. ශො ය  ඇි සනොල පට  වර්තග 2 ලියන්ද්රන. 

b. සරල සේිර පට  යන්ද්රන හඳුන්ද්රවන්ද්රන. 

c. අජීවී සරල සේිර පට යක්ත නම්  රන්ද්රන. 

d. විභොජනය ශ්වමින්ද්ර නව සසල සොදන පට  විභොජ  පට  නම් ශ්ේ. විභොජ  

පට  වල ලක්තෂ්ණ 3ක්ත සඳහන්ද්ර  රන්ද්රන. 

 

 

B) පහත රූපශ්ේ දක්තවො ඇත්ශ්ත් ද්රොවපීඩ  යන්ද්රත්රය  මූළධර්තමය ශ්පන්ද්රනුම් කිරීමට ස සේ ළ 
ඇටවුමකි. 

 

A පිසේටනශ්යහි වර්තගඵලය 

25 cm2 ද, 

 

B පිසේටනශ්යහි වර්තගඵලය 

2000 cm2 ද, ශ්ේ. 
 

A පිසේටනය මත 5 kg 
සේ න්ද්රධය ත ො ඇත. 

(g=10 ms-2) 

 

 

 

 

 

i. ශ්මම සේ න්ද්රධශ්ේ  ර ශ් ොපමණද? 

ii. A මත ශ්යශ්දන  ලය ශ් ොපමණද? 

iii. A මගින්ද්ර ශ්තල මත ශ්යශ්දන පීඩනය ශ් ොපමණද? 

 

  


