සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
පළමුවන
අයනීකරණ
ශක්ිය

1)
a)

ආවර්තිතා වගුවේ වෙවන හා වතවන ආවර්තතවේ පිළිවවලින් පිහිටි මූලද්රවය කිහිපයක් වගුවේ
ෙැක්වේ.
i) පළමු වන අයනීකරණ ශක්ිය යනු කුමක්ෙ?
ii)

ඉහත මූලද්රවයය අතරින් ඉහලම පරථම අයනීකරණ ශක්ියක් ඇි මූලද්රවය කුමක්ෙ?

iii) තුන්වන ආවර්තතයට අයත් මූලද්රවය වෙකක් ෙක්වා ඒවාවේ සැබෑ සංවක්ත ලියන්න.
iv) 𝐸 හි ඉවලක්වටරෝන විනයාසය ලියන්න.
v)

𝐺 මූලද්රවය ඔක්ිජන් සමඟ සාෙන සංවයෝගවේ අණුක සූතරය ලියන්න.

b)
පරවේගය

කාලය (𝑠)

i)

වස්තතුවේ ත්වරණය ගණනය කරන්න.

ii)

වස්තතුවේ මුල් තත්පර 03 දී ිදුකල විස්තථාපනය ගණනය කරන්න.

iii) වස්තතුවේ ස්තකන්ධය 1000𝐾𝑔 මුල් තත්පර 03 තුල කිියාකර අසංතුලිත බලය වකාපමණෙ?
iv) වස්තතුව ලබාගත් උපරිම පරවේගවයන් චලනය වන විට එහි ගමයතාවය වකාපමණෙ?

pg. 1

2)
a)
i)

𝑁 අඩංගු වනාවන සජීව පදාර්තථවේ ඇි පර ධාන කාබනික සංවයෝග 02 ක් නම් කරන්න.

ii)

එම කාබනික සංවයෝගය බහුලව අඩංගු අහාර 01 බැගින් ලියන්න.

iii) මී පැණි වල අඩංගු වන්වන් කුමන වර්තගවේ සැකරයිඩෙ?
iv) 𝐹𝑒 මූලද්රවය ආධාරවයන් නිර්තමාණය වන සසල වර්තගය කුමක්ෙ?
v)

මී කිරි වල වයාෙවේ අඩංගු වපෝෂක වකාටස හඳුනාගැනීමට භාවිතා කල හැකි පරිකාරකය
කුමක්ෙ?

b)

i)

𝐴 අවස්තථාවේ ඇිවන පරිබිම්බවේ ලක්ෂණ 02ක් ලියන්න.

ii)

තල ෙර්තපණ පරවයෝජනයට ගන්නා අවස්තථා 02ක් ලියන්න.

iii) වස්තතුව 3𝑐𝑚 ෙර්තපනය වෙසට රැවගන ගිය විට වස්තතුව හා පරිභිම්බය අතර දුර වකාපමණෙ?
iv) 𝐵 අවස්තථාවේ 𝐶
v)

මත තබා ඇි වස්තතුවක් මගින් ඇිවන පරිභිම්බවේ ලක්ෂණ වමානවාෙ?

𝐵 අවස්තථාවේ විශාල උඩුකුරැ පරිභිම්බයක් සදා ගැනීමට වස්තතුව වකාපමණ දුරකින් තැබිය
යුතුෙ?

3)
i)

ජීවීන් අතර ෙැකිය හැකි පරජනන කිම 02 නම් කරන්න.

ii)

මිනිස්ත වේහ සසලයක අඩංගු වර්තණ වේහ සංඛ්යාව වකාපමණෙ?

iii) සමජාත වර්තණ වේහ යනු වමානවාෙ?
iv) ලිංගික පරජනන කිියාවලිය පරිනාමික කිියාවලියට වකවස්ත වැෙගත් වේෙ?
v)

ශාකවල වර්තධක පරජනනය යන්වනන් කුමක් අෙහස්ත වේෙ?

vi) කෘතීම වලස වර්තධක පරචාරණය කිරීවම් වැෙගත්කම කුමක්ෙ?
vii) පටක වරෝපණය යනු කුමක්ෙ?
viii) ේවී ලිංගික පුෂ්ප යනු වමානවාෙ? උදාහරණ ලියන්න.
ix) පරාගන කාරක නම් කරන්න.
x)

සුළඟ මගින් පරාගනය වන පුෂ්පවල ඇි අනුවර්තතන 04ක් ලියන්න.

xi) පරාග කනිකාවක වූහය ඇඳ වකාටස්ත නම් කරන්න.
xii) පාතවනෝඵලය යනු කුමක්ෙ?
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4)
a)

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 යන වලෝහ පිලිබඳ ිදුකල නිරීක්ෂණ කිහිපයක් පහත ෙැක්වේ. ( වම්වා සම්මත
සංවක්ත වනාවේ.)
𝐴 වලෝහය 𝐵 වලෝහය 𝐶 වලෝහය 𝐷 වලෝහය -

𝐸 වලෝහය -

වාතයට නිරාවරණය කර තැබූ විට ඉතා ඉක්මනින් මතුපිට පෘෂ්ඨවේ ඔපය
නැිවී යයි.
ිිල් ජලය සමඟ 𝐸 වඩා වැඩි සීඝ්රතාවයකින් පරිකිියා කරයි.
විවේෂිත පැහැයකින් යුත් වටිනා වලෝහයකි. ස්තවභාවවේ නිෙහස්ත වලෝහ වලස
පවතී.
වමහි සංයුජතාව 2 වන සංවයෝගවේ සල්වපටය නිල් පැහැිය. එහි ජලීය
ද්රවනයකට 𝐸 එක් කල විට රතු දුඹුරැ පැහැි ද්රාවණයක් භාජනවේ පතුවල්
තැන්පත්වනු ෙැකිය හැකිය.
සංයුජතාවය 2 කි. අම්ල සමඟ පරිකිියා කර හයිඩරජන් වායුව පිට කරයි.
ගැල්වනයිස්ත කිරීම සඳහා බහුලව වයාදා ගනී.

i)

ඉහත වලෝහ සක්රියතාවය වැඩිවන පිළිවවලට වපලගස්තවා ලියන්න.

ii)

𝐷 හි සල්වපටය සමඟ 𝐸 ිදුකරන පරිකිියාව කුමන වර්තගවේ පරිකිියාවක්ෙ?

iii) ඉහත පරිකිියාව සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න.
iv)

(1) 𝐴 වලෝහය විේයාගාරවයදී ගබඩා කර තැබීමට වඩාත් සුදුසු කිමය කුමක්ෙ?
(2) වමයට වේතුව පැහැදිලි කරන්න.
b) 100𝐾𝑔 ස්තකන්ධයක් සහිත වමෝටර්ත බයිිකලයක් 6𝑚𝑠 −1 පරවේගවයන් චලනය වේ.
i) එය සතු චාලක ශක්ිය ගණනය කරන්න.
ii)

(1) ක්ෂමතාවය යනුවවන් අෙහස්ත වන්වන් කුමක්ෙ?
(2) ක්ෂමතාවය ගණනය කිරීමට උචිත සමීකරණයක් ලියා ෙක්වන්න.
(3) ක්ෂමතාවය මනින ඒකකය කුමක්ෙ?
(4) එක්තරා විදුලි මුට්ටටියක් තත්පර 10 කදී 7500𝐽 පිටකරයි. එහි ක්ෂමතාවය වකාපමණෙ?
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