
ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න 

 

 

01) 1) 

a) ප්රෝටීන වල සැමවිම අඩංගු මූලද්රවය ප්මොනවොද? 

b) ප්රෝටීන් අඩගු ආහොර, කොණ්ඩ 2ක් යටප්ේ වර්ග කර නිදසුන් ප්දන්න. 

c) ප්රෝටීන වල තැනුම් ඒකකය කුමක්ද? 

d) එන්සයිම යනු ප්මොනවොදැයිිි හදුන්වො එහි කොර්ය ප්කටිප්යන් විස්තර කරන්න. 

e) පිෂ්ඨය මත ඇමයිප්ේස් එන්සයිමප්ේ ක්රියොකොරීේවය ප්ෙන්ීමට සැලසුම් කළ 

ෙරීක්ෂණයක අප්ේක්ිත නිරීක්ෂණය හො නිගමනය ලියන්න. 

 

  2).    ෙහත එක් එක් කොර්යභොර්ය සදහො ඉතොම වැදගේ වන ඛනිජ ලවණ නම් 

කරන්න. 

     

a) දේ හො අස්ි වර්ධනය  - 

b) හිප්මොගප්ලොබින් සංස්ප්ේෂණය - 

c) තයිප්රොක්ින් ප්හෝප්මෝනය නිෂ්ෙොදනය - 

d) ස්නොයු ආප්ේග සම්ප්ේෂණය - 

e) නියුක්ප්ලයික් අම්ලප්ේ අතයවශ්ය සංඝටකයක් ප්ලස - 

 

02)    1). ෙහත සදහන් සංප්යෝග වල රසොයනික සූත්ර ලියන්න. 

 

a) ප්සෝඩියම් ක්ප්ලෝරයිඩ් 

b) ප්ෙොටෑියම් නයිප්ේට් 

c) මැගීියම් නයිට්රයිට් 

d) ප්ෙොටෑියම් ඩයිප්රොප්ම්ට් 

e) ඇප්මෝනියම් සේප්ෆේට් 

f) කැේියම් කොබප්න්ට් 

g) ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් 

h) ප්බරිලියම් ප්ෙොස්ප්ේට් 

i) ලිතියම් ඔක්සයිඩ් 

j) මීප්ේන් 

 

               2). ෙදොර්ථය සතු විප්ේෂ ලක්ෂණ 2ක් ලියන්න. 

               3). කොබන් වල බහුරූපි ස්වරූෙ නම් කර ඒ එක් එක් සවරූෙය රප්යෝජනයට 

ගන්නො අවස්ථො ප්වන ප්වනම ලියන්න. 

 

 



 

 

03)    චලනය වන වස්තුවක විස්ථොෙනය, කොලයේ සමග විචලනය වන ආකොරය 

ෙහත වගුප්ේ දැක්ප්ේ. 

 

කොලය (𝑠) 0 2 4 6 8 

රප්ේගය (𝑚𝑠−1) 

 
5 9 13 17 21 

 

 

වගුව ඇසුරින් පිළිතුරු සෙයන්න. 

 

a) චලිතප්ේදී ිදුී ඇති විස්ථොෙන ප්වනස ප්සොයන්න. 

b) චලිතප්ේ රප්ේගය ප්සොයන්න 

c) චලිතය සදහො විස්ථොෙන-කොල රස්ථොරය අදින්න 

d) ඉහත චලිතය සදහො රප්ේග කොල රස්ථොරය අදින්න 

e) රප්ේග කොල රස්ථොරප්ේ වර්ගඵලය ප්සොයන්න 

f) ඉහත a හො e ඇසුරින් ඔබට එළබිය හැකි නිගමනය කුමක්ද? 

 

04)   ෙහත දැක්ප්වන ආවර්තිතො වගුප්ේ ස්ථොන කිහිෙයකට ප්යොදො ඇේප්ේ සම්මත 

සංප්ක්ත ප්නොප්ේ. පිළිතුරු සැෙයීප්ම්දී දී ඇති සංප්ක්ත භොවිතො කරන්න. 

 

 

 

  

 

   

  

a) “C” හි ඉප්ලක්ප්ට්රොනික විනයොසය ලියන්න. 

b) එකම කණ්ඩයට අයේ මූලද්රවය නම් කරන්න. 

c) B සහ F අතර සෑප්දන සංප්යෝගප්ේ සුත්රය ලියන්න. 

d) ප්මහි ඇති ඒක සංයුජ ධන අයනයක් සොදන මූලද්රවයය නම් කරන්න. 

e) ඉහත මූලද්රවය අතරින් වඩොේ විදුත ඍණ මූලද්රවය කුමක්ද? 

f) B මූලද්රවයප්ේ රධොන බහුරූපි ආකොර 2ක් සදහන් කරන්න. 

 

  

  

 

05) 1) a) බලය දදශික රොශියක් ප්ලස සලකන්ප්න් ඇයි? 

    b) නිේටන්ප්ග ප්දවන නියමය ලියො දක්වන්න. 

    c) 50 𝐾𝑔 ස්කන්ධයක් ඇති ප්ට්රොලියක 2𝑚𝑠−1 ේවරණයක් ඇති කිරීම සදහො එය 

මත ප්යදිය යුුුුුුුතු අසමතුලිත බලය ප්සොයන්න.  

    d) 35 𝐾𝑔 ක ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක බර ප්කොෙමණද? 

    e) ෙහත එක් එක් ිදුීම් වල ක්රියොව හො රතික්රියොව ප්වන් ප්වන්ව දක්වන්න. 

          1) ඔරු ෙැදීම 

A   

   B  C  D 

 E     F  

G  



 

 

          2) වොතය පිරවූ බැලූනයක, කට බුරුේ කර අත හැරිය විට බැලූනය 

ප්ේගප්යන් ඉහළ යොම. 

 

2) ප්ෙොේ ගසක 10𝑚 ක් උස ස්ථොනයක ස්කන්ධය 500𝑔 ක් වූ ප්ෙොේ ප්ගඩියක් ඇත. 

a) ප්මම ප්ෙොේ ප්ගඩිප්ේ බර ප්කොෙමණද? 

b) ප්ෙොේ ප්ගඩිය නටුප්වන් ගිලිහි බිමට වැටීම ආරම්භ වන ප්මොප්හොප්ේ එහි 

රප්ේගය කුමක්ද? 

c) ප්ෙොේ ප්ගඩිය බිම වැටීම ඇරප්ෙන ප්මොප්හොප්ේ එහි ගමයතොව 

ප්කොෙමණද? 

d) ප්ෙොේ ප්ගඩිය 4 𝑠 කදි බිම ෙතිත වූප්ේ නම්, ෙතිත වන ප්මොප්හොප්ේ එහි 

රප්ේගය ප්කොෙමණද? 

       e) බිම ෙතිත වන ප්මොප්හොප්ේ එහි ගමයතොව ප්සොයන්න. 

 

 


