
සංඝටක �ල�ව� ෙව්. 

 

 

 

A ෙක�ටස - ව�හගත රචනා 

 A ෙක�ටෙස� �ය�ම �ශ්නවලට ���� ෙමම ප�ෙය්ම සපයන්න. 
 

01. 10 ෙ���ෙය් �ෂ�ෙය� ��න් “�වෙය් රසාය�ක පදනම” ��බඳ පාඩම හැදෑ�ෙමන් අන��ව 

ෙග�ඩනගන ලද සංකල්ප ��යමක (Mind Map) ෙක�ටසක් පහත �පෙය් දැක්ෙව්. 

 

          ෛජව අ� ෙව්.     

                  ෛජව අ�ෙව්      

   ෛජව අ�ෙව් 

        ෛජව   අ�ෙව්  

 

 

 

A) i)   ඉහත �ප සටහෙන් a-h දක්වා �ස්තැන් සම්�ර්ණ කරන්න.    (ල. 4) 

ii)  ෙම� සඳහන් වන කාෙබ�හ�ෙ�ට්වල තැ�ම් ඒකකය වන කාබ�ක සංෙය�ගයට අයත් 
     උදාහරණ 2 ක් �යන්න.         (ල. 2) 
     .................................................................................................................................. 

iii) කාෙබ�හ�ෙ�ට්වල ෙප�� අ�ක ��ය �යන්න.     (ල. 1) 
       ................................................................................................................................ 
 

iv) එ� හ��ජන් හා ඔක්�ජන් අතර අ�පාතය දක්වන්න.   
                  ................................................................................................................................(ල.1) 
 
B) i)   ස�ව පදාර්ථෙය් තවත් ෙජව අ�ව� ෙ���න.    

a)  ෙ���නවල තැ�ම් ඒකකය �මක්ද? ....................................................................... (ල. 1) 
                
b) ෙ���නවල සෑම�ටම අඩං� වන සංඝටක �ල�ව� ෙම�නවාද?     

       ................................................................................................................................(ල. 1) 
 
c) ෙ���න බ�ල අප ගන්නා ආහාර වර්ග �නක් සඳහා උදාහරණ �යන්න.   

                  ................................................................................................................................(ල.1) 

ගා/��ධම්ම �ද�ාලය 

10 ෙ���ය  

�ද�ාව - II ෙක�ටස  කාලය - පැය 03 

ස�ව 
පදාර්ථය 

ෙ���න් 

(h) ................. 

කාෙබ�හ�ෙ�ට් 
තැ�ම් 

ඒකකය ෙව්. 
a) ................ 

b) ................ 

අ� රා�යක් 
එක��ෙමන්  සෑෙද් 

��ඩ තැ�ම් 

ඒකකෙව්

. 

d) ………………… 

  (e)         (f)          (g) 
……….    ……….   ………. 

අ� ෙදකක් එක��ෙමන් 
සෑෙද් 

c) ................ 

isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h

rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up

������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h isßOïu úoHd,h

rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up rpwpjk;kh fy;Y}up

������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

isßOïu úoHd,h
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C) i)   ��ඩ ස�ව පදාර්ථෙය් සංඝටකයක් ෙලස වැදගත්වන ආකාරය ක�� 02 �න් දක්වන්න. 
       ................................................................................................................................ 
       ................................................................................................................................(ල. 2) 
  

ii) ස�ව පදාර්ථය තැ�මට දායකවන අකාබ�ක සංෙය�ගයකට උදාහරණයක් ෙදන්න. 
     ................................................................................................................................ (ල. ..)                                    
                

          iii) ෙමවැ� සංකල්ප ��යම�න් පාසල් ��ෙව�ට ලබාගත හැ� එක් වා�යක් සඳහන් කරන්න. 
     ................................................................................................................................. (ල. 1) 

(�� ල�� 15) 
 

(2)     A)  මානව ෙද්හ �ළ හා ශාක ෙප�ෂක සංඝටකයක් ෙලස ඛ�ජ ලවණ හා�ට�න් වර්ග �යා කර�.
        ඒවාෙය් කාර්යභාරය සහ ඒවා �ඟ�ෙමන් ඇ�වන ඌණතා ලක්ෂණ පහත ව�ෙව් සඳහන් ෙව්.
        එම ව�ෙව් අදාළ �සත්ැන් ��� ���� ෙය�දා සම්�ර්ණ කරන්න     (ල. 6) 

ඛ�ජ ලවණය/�ට�නය කාර්ය භාරය ඌණතා ලක්ෂණ 
මානව ෙද්හය �ළ යකඩ �ෙම�ග්ෙල��න් 

සංස්ෙල්ෂණයට අත�වශ� ෙව් 
 

 ත�ෙර�ක්�න් ෙහ�ෙම�නය 
�පදව� 

�ද්� සංවර්ධනයට බාධා ඇ� 
කර ඉෙග�මට මැ� බව ඇ� 
කර�. 

�ට�න් A දෘෂ්ඨ වර්ණක සෑ�මට හා සම 
�ෙර��ව පවත්වා ගැ�මට 
දායකෙව්. 

 

 ��රය කැ� ගැ�මට අවශ� 
සංඝටක සඳහා දායක ෙව්. 

��රය කැ� ගැ�ම �මාද 
කර�. 

ශාක ෙද්හ �ළ න��ජන් හ�ත�දවල සංඝටකයන් ෙලස 
හා ෛජව අ�වල �ධාන 
සංඝටකය�. 

 

සල්ෆර්  ප� නාර� හා නාර� අසල 
හ�තක්ෂය ඇ� කර�. 

 

B) i)   ස�ව පදාර්ථෙය් �ෙව්�ක ෙත�ර�� ඇ�ළත් ෛජව අ� න�ෂ්�ක අම්ලෙව්.න�ෂ්�ක අම්ල     
      වර්ගවල තැ�ම් ඒකකය ��ක්�ෙය�ට�ඩය ෙව්.එ� ව�හය පහත සටහෙන් දැක්ෙව්.එ� අඩං� 
      සංඝටක නම් කරන්න.        (ල. 3) 

 
 

 (1)              (3) 

  

    (2) 

 1.  ......................................................................................... 

 2  ......................................................................................... 

3.  ......................................................................................... 

           ii)   පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට සම්ෙ��ෂණය වන ආෙව්�ක ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න. 

      ..............................................................................................................................     (ල. 1) 

 



 

  C) ජලෙය් ��ෙශ�� �ණ හා �වය පවත්වා ගැ�මට ඒවාෙය් දායකත්වය පහත ව�ෙව් දැක්ෙව්.එක් එක්             
 �ණය සඳහා අදාළ ඉං�� අක්ෂරය දායකත්වය ඉ��ෙයන් සඳහන් කරන්න.    (ල. 5) 
  

��ෙශ�� �ණය දායකත්වය 
A ඉතා ෙහ�ඳ �ාවකය� ��න්ෙග් ෙද්හ උස්ණත්ව යාමනෙය් � වැදගත් 

ෙව් 
(    ) 

B ශ්වසන මාධ� ෙලස 
�යාකර�. 

අ�ස්වල ඝනත්වය ජලයට වඩා අ� බැ�න් අ�ස ්
ජලය මත පා�ම 

(    ) 

C ජලෙය් ඇ� සංගක්� 
හා ආශක්� බල 

ෙබ�ෙහ� �ව� ජලය �ළ �ය�ම �සා ප�වෘත්�ය 
�යා ����ම හා මල �ව� බැහැර ��ම පහ� 
කර�. 

(    ) 

D ��න්ට �වත්�ෙම් 
ප�සරයක් ලබාෙද්. 

ජලය �ළ CO2 හා O2 ෙහ��න් �ය�ම (    ) 

E ��ෂ්ට තාප ධා�තාව 
ඉහළ �ම 

ජලය හා ඛ�ජ ලවණ ෙමන්ම ආහාර 
ප�වහනයට වැදගත් ෙව්. 

(    ) 

 (ල. 5) 
 
(3) A) උප පරමා�ක අං� ��බඳ ෙත�ර�� පහත ව�ෙව් දඅක්ෙව්.එ� �ස්තැන් �රවන්න. 

 උප පරමා�ක අං�ව ���ම ආෙර�පණය 
ඉෙලක්ෙ��න ශක්� මට්ටම්වල i) ............................... 

ෙ��ෙට�න ii) …………………… +1 
iii) ………………….. න�ෂ්�ෙය් iv) ………………....... 

 

 B)  X ෙලස සංෙක්තාත්මකව දැක්ෙවන �ල�ව�ෙය් සමසථ්ා�ක 2 ක් 35X, 37
X  හැ�න්�ය හැ�ය. 

                  17     17 

             i)             ෙග් පරමා�ක �මාංකය �යද?  ..............................................  
  
 ii)            ස්කන්ධ �මාංකය �යද?   .............................................. 
 
           iii)            � ��ෙ��න ෙක�පමණ සංඛ�ාවක් �ෙබ්ද? .............................................. 
 
 iv)   ෙමම සමස්ථා�ක පරමා� සලකා පහත ව�ව �රවන්න. 
       

සමසථ්ා�ක පරමා� අතර 
සමානකම 

සමසථ්ා�ක පරමා� අතර 
ෙවනස්කම් 

i) ………………………. i) ………………………….. 
ii) ……………………….. ii) ...……………………….. 

  
 v)   X  ෙග් න�ෂ්�ට ද,කවචවල ඉෙලක්ෙ��න ��ටන ආකාරයද ෙක��ව �ළ ඇඳ දක්වන්න. 
 
 
 
 
 
 vi)  X �ල�ව� ආවර්�තා ව�ෙව� ඇ�ළත් කළ �� ස්ථානය දක්වන්න. 
        (අ) කාණ්ඩය - ................................... (ආ) ආවර්තය - ............................... 
 
 vii)   (අ)  X �ල�ව�ෙය් සං�ජතා ඉෙලක්ෙ��න �යක් �ෙබ්ද?  .................................................... 
   
         (ආ)  X ෙග් සං�ජතාවය �යද? ............................................................................................. 
 

35 X 
17 

35 X 
17 

35 X 
17 



(4) (A) අඹ ගසක ඇ� ඉ�� අඹ ෙග�යක් න�ෙවන් ��� �මට වැෙටන ආකාරය ��යට නගා ගන්න.  
        (��ත්ව ත්වරණය 10ms-2 ෙලස සලකන්න.) 

 
i) අඹ ෙග�ෙය් �ෙව්ගය 0ms-1 �ය හැ� අවස්ථාවක් �යන්න. 

......................................................................................... (ල.1) 
ii) පළ� තත්පරය වන �ට අඹ ෙග�ය අත්කර ගන්නා �ෙව්ගය ෙක�පමණද? 

............................................................................................  (ල.1) 
iii) අඹ ෙග�ය ෙප�ෙළ�වට වැ�මට තත්පර 2 ක කාලයක් ගතෙව් නම්  

ෙප�ෙළ�ෙව �ට අඹ ෙග�ය ��� ස්ථානයට උස ෙක�පමණද?  (ල.1)   
  
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

iv) න�ෙවන් ���� ෙම�ෙහ�ෙත් �ට ෙප�ෙළ�ව සමග ගැෙටන ෙම�ෙහ�ත දක්වා �ෙව්ග කාල 
�ස්තාරය � ඇ� කණ්ඩාංක තලෙය් ඇඳ එ� අක්ෂ ල�� කරන්න.  (ල.3) 

 
 
 
 
 
 
 (B)  P හා Q ෙලස දක්වා ඇ� නගර ෙදකක් අතර ෙම�ටර් රථයක් සහ �වන් යානය�න් ගමන්  
  කළ මාර්ග 2 ක් �පෙය් දැක්ෙව්.  
 
 
 
        P     72km 
 
 
 
 
 
    12km 
 
 
 
 
       Q 

i) P හා Q නගර ෙදක අතර �ස්ථාපනය ෙක�පමණද?    (ල.1) 
......................................................................................................................................... 
 

 
ii) ෙම�ටර් රථය P නගරෙය් �ට Q නගරය දක්වා යෑමට පැය 2 ක් ගත �ෙය් නම් ෙම�ටර් රථෙය්  

මධ�ක ෙව්ගය ms-1 ඉ��පත් කරන්න.       (ල.3) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

iii)  P හා Q නගර ෙදක අතර ගමෙන්� �වන් යානෙය් මධ�ක �ෙව්ගය 100ms-1 නම් P �ට Q  
දක්වා ගමන් ��මට �වන්යානයට ගතවන කාලය ෙක�පමණද?   (ල.3) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

(�� ල�� 15) 



රචනා - B ෙක�ටස 
 

 �ශ්න �යල්ලටම ���� සපයන්න. 
 

(1) �පෙය් දක්වා ඇත්ෙත් ඉෙලක්ෙ��න අන්�ක්�ය ෙත�ර�� අ�ව �ර්මාණය කරගත් �ව ෛසලයක 
�ප සටහන�. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          න�ෂ�්කාව               න�ෂ්�ය 
                             න�ෂ්� පටලය 

 
 

 
 
 
 
 
 

(i) ෙමම �ව ෛසලය �මන වර්ගෙය් ෛසල ආකාරයක්ද?     (ල.2) 
(ii) A,B,C ඉන්��කාවල කාර්ය 1 බැ�න් සඳහන් කරන්න.     (ල.3) 
(iii) D හා E නම් කරන්න.         (ල.2) 
(iv)  ෛසල වර්ධනය හා ෛසල �භාජනය අතර ෙවනස පැහැ�� කරන්න.   (ල.2) 
(v) ෛසල �භාජනය ��වන �ධාන �ම ෙදක�. එම �ම 2 ඌනනය හා අ�නනය ෙලස හ�න්ව�.  

a) එම �ම ෙදක අතර ෙවනස පැහැ�� කරන්න.    (ල.2) 
b) ඌනන �භාජනෙය් වැදගත්කම ක�� 2 �න් දක්වන්න.   (ල.2) 
c) එක්තරා �ව ෛසලයක වර්ණෙද්හ 2x �මාණයක් ඇත. ෙම්වා පළ�ව ඌනනයටත් 

ෙදව�ව අ�නනයටත් පත්�ෙම්� ෛසල කරා ගමන් කරන වර්ණෙද්හ අ���ෙව�න් 
දක්වන්න.         (ල.2) 
         (�� ල�� 15) 

 
 

(2)   �ද�ාගාරෙය් ෙම්සයක අදාළ බ�න්වල ගැළෙපන ප�� පහත සඳහන් �ව� සපයා ඇත.  
 
  * ෙස��යම්    * සල්ෆර්   * ��කන්  
  * මැග්��යම්   * කාබන්    * ෙබ�ෙර�න්  
 

i) ෙමම �ව� ��� වර්�කරණ �මයකට ෙවන් කරන්න.    (ල.3) 
 

ii) ෙස��යම් �ද�ාගාරෙය් තබ�ෙය් ��ෙතල්වල බහාය. එයට ෙහ�� පැහැ�� කරන්න. 
          (ල.2) 

 
 

D 

A 

E 

B 

C 



 
iii) ෙස��යම්වල ෙභ��ක �ණයක් හා රසාය�ක �ණයක් දක්වන්න.  (ල.1) 

 
iv) ඉහත �ව� අත�න් බ��� �ල�ව� නම් කරන්න.    (ල.1) 

 
v) පහත � ඇත්ෙත් Na �ට Cl දක්වා �ල�ව�වල ඔක්ස�ඩ ��පණය කරන රසාය�ක �� 

ස�ත ව�ව�.  
 

�ල�ව� Na Mg Al Si P S Cl 

ඔක්ස�ඩ ……. ……. ……. SiO2 P2O5 ……. Cl2O7 

 
a) �ස්තැන් �රවන්න.       (ල.3) 
b) Na �ට Cl දක්වා යෑෙම්� ඔක්ස�ඩයන්ෙග් ෙවනස්වන රසාය�ක �ණයක් 

දක්වන්න.        (ල.1) 
 

c) ඔබ එම �ණය �ද�ාගාර තත්ව යටෙත් හ�නාගන්ෙන් ෙකෙස�දැ� සඳහන් කරන්න. 
(ල.1) 

           (�� ල�� 15) 
 
(3) 50N බර � �ට්�යක්, �ව්ටන් �ලාවක් හා ඒකාකාර පෘෂ්ඨයක් ස�ත ෙම්සයක් සපයා ඇතැ�  

�තන්න. �පෙය් ප�� නැෙගන�ර �ශාවට � �ට්�ය චලනය කෙළ� ය� �තන්න. (g=10ms-2) 
 
      �ව්ටන් තරා�ය 
 
 

   ෙම්සය 
 

i) � �ට්�ෙය් ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.     (ල.1) 
ii) ඝර්ෂණ බලය �යාත්මක වන �ශාව �මක්ද?     (ල.1) 
iii) ෙම� ඇ�වන �මාකා� ඝර්ෂණ බලය 2.5N නම් ග�ක ඝර්ෂණ බලය ෙක�පමණ ෙව්දැ� ඔබ 

�තන්ෙන්ද?          (ල.2) 
iv) �මාකා� ඝර්ෂණ බලය ෙකෙර� බලපාන සාධක හා බලෙන�පාන සාධක ඇත.  

a) �මාකා� ඝර්ෂණ බලය ෙකෙර� බලපාන සාධක නම් කරන්න.  (ල.1) 
b) �මාකා� ඝර්ෂණ බලය ෙකෙර� බලෙන�පාන සාධකය �මක්ද?  (ල.1) 

v) ඉහත (iv) � (b) ෙක�ටෙස� බලපෑම ෙකෙස� ��ෙව්ද යන්න පැහැ�� ��මට ප�ක්ෂණයක් 
ෙක�ෙයන් �ස්තර කරන්න. (අත�වශ� �යවර දැක්�ය ���)   (ල.3) 

vi) ඝර්ෂණ බලෙය් �ාෙය��ක අවස්ථා ෙබ�ෙහ�ය. ඉන් ඝර්ෂණය අ� කරගන්නා �ම ෙදකක් 
සඳහන් කරන්න.        (ල.2) 

vii)  (a)  වස්�වක ගම�තාව ෙකෙර� බලපාන සාධක ෙම�නවාද?   (ල.2) 
 (b)  ස්කන්ධය m වන වස්�වක් ��ත්වජ ත්වරණය g යටෙත් ෙප�ෙළ�ව ෙවත ඇද ග��. 
වස්�ෙව් බර ෙස�යන්න.       (ල.2) 
         (�� ල�� 15) 

 
 (5)  A ස්වභාවෙය් පව�න �ල�ව� අත�න් �ල�ව� 25 ක් පමණ ස�� පදාර්ථය තැ�මට දායක � ඇත.  

කාබන් (C), හ��ජන් (H), ඔක්�ජන් (O), �න්ක් (Zn), කැල්�යම් (Ca), ෙක�පර් (Cu) එවැ�  
�ල�ව� ��පයක් ස�� පදාර්ථය �ළ පව�න �ල�ව� අ�මා� �ල�ව� හා අං�මා� �ල�ව� ෙලස  
�ධාන කාණ්ඩ ෙදකකට ෙබදා දැක්�ය හැක.  
 

i)   අ�මා� �ල�ව� හ�න්වන්න.       (ල.2) 
 

ii) �� ෙද්හයක හත අඩං� �ල�ව� අත�න් අං� මා� �ල�ව� දක්වන්න.  (ල.2) 
 

N 
� �ට්�ය 



 
iii) ශාක ��පයක ප� ��ක්ෂණය කළ ��න් ��සක් එම ප�වල �� අසාමාන� ලක්ෂණ  

��පයක් වාර්තා කරන ල�.  
X ශාකෙය් ප� - ප�වල ර� හා දම් වර්ණ ෙලස ��ට� 
Y ශාකෙය් ප� - ප� අ�ස්ථය ��ස්�න සව්භාවයක් ග�. 
X හා Y ශාකවලට �� �මාණව�න් ෙන�ලැ� ඇ� �ල�ව� ��ෙව�න් සඳහන් කරන්න. 
          (ල.4) 

iv) ��ස් ��ෙර් අඩං� ත�ෙර��ඩ් �න්�ෙය් �යාකා�ත්වයට වැදගත් වන �ල�ව� �මක්ද? 
(ල.1) 

 (B) ච�රෙග් මව සහ �යා �� ��රන් ��සක් ච�රෙග් �සකස් මවෙග් ෙමන් ෙබ��� (කර්ල්)  
ෙකස් ෙන�ව, �යාෙග් ෙමන් ඍ� ෙකස් බව පවසන ල�. 
 

i)   ෙමවැ� ලක්ෂණ එක් පරම්පරාවක �ට තවත් පරම්පරාවකට සම්ෙ��ෂණය සඳහා වැදගත් වන  
කාබ�ක සංෙය�ගය නම් කරන්න.      (ල.1) 

ii) එ� තැ�ම් ඒකකය �මක්ද?       (ල.2) 
iii) �ෂ�ෙය� සහල් ඇට ��පයක් �ක ෙව්ලාවක් සප�න් ��න �ට ඔ�ට යාන්ත�න් පැ�  

රසක් දැ��. ෙමම ��ක්ෂණයට ෙහ��ව ෙක�ෙයන් පැහැ�� කරන්න.  (ල.3) 
         (�� ල�� 15) 
 


