
පිළිතුරු 

කෙටි ප්රශ්න  ත්රය 

1 3 11 3 21 3 31 1 

2 3 12 2 22 1 32 4 

3 4 13 3 23 2 33 4 

4 2 14 2 24 3 34 4 

5 4 15 3 25 1 35 3 

6 2 16 3 26 3 36 3 

7 2 17 4 27 1 37 4 

8 2 18 2 28 3 38 2 

9 3 19 4 29 4 39 2 

10 1 20 4 30 1 40 2 

 

ව්යුහගත රචනා   

01. A. i. මාළුන් මිය ගිකේ අතජලය නිසාය./අතජලය නිසා මාළුන් මිය යන් ට ඇත.  

වැනි නිවැරදි ක ේතුවෙට        ලකුණු  01 

        ii. අත ජලය මුදා රි  සනථා යට ඉ ළින් ස  ත ළින්     ලකුණු  01 

        iii. අතජලය එෙතුවූ ජලය දැමූ ටැැංකිකේ මසුන් මියයෑම / අත සුතා ප්රද්ශශ් ය කිීම  ලකුණු  02 

      iv. මාළුන් එෙම ව්ශගකේ වීම/සමා  ප්රමායකේ වීම/නිකර ී  වීම / එෙම වයස වැනි  

 ෙරුණු කදෙෙට         ලකුණු  02 

        v. මාළුන් සෑම අතින්ම එෙ සමා  බව/කව ත් තරිසර සාධෙ තීක්ෂයය  

කෙකරහි බල ක ොතා  බව වැනි උතෙල්ත යෙට     ලකුණු  01 

  B. i. ශ්ාෙ    මුවා    කෙොටියා /  ශ්ාෙ  මුවා   රියා නිවැරදි ආ ාර දාමයෙට  ලකුණු  01 

     ii.      අවසා  මට්ටකේ යැකතන් න් 

         කදව  මට්ටකේ යැකතන් න්                 

 තළමු මට්ටකේ යැකතන් න් 

      නිෂනතාදෙයින් නිවැරදි  ැඩයට   ලකුණු  02 

    iii. අවසා  කතළ යැකතන් න්කේ       ලකුණු  01 

 



 C. i. යේ නිෂනතාද  ඒෙෙයක් කවනුකවන් තරිසරයට නිකුත් ව  ොබන් ඩකයොක්සයිඩ් සනෙන්ධය 

 ය  අද සට         ලකුණු  01 

    ii. ොබන් පිය සට   වැඩිකේ.        ලකුණු  01 

   iii.  ාගරිෙ ජලය කබදා  ැීකේ ටැැංකි දක්වාත් එතනින්  ගරය පුරාත් කබදීකේදී 

        ා පිරිසිදු කිීකේ දී අතකත් යාමත් ඒ සඳ ා යන්්ර ූත්ර ආදියට ත් ඒවාකේ සිසිල   

      ෙටයුතු වලටත් ජලය කයොදා ගැනීම ඒ සඳ ා කයොද  ෙේෙරුවන් ජලය භාවිත කිීම 

     වැනි ෙරුණු කදෙෙට         ලකුණු  02   

02 A.  

I. ව්ශධ ය/ශ්ාෙයෙ ව්ශධ ය       ලකුණු  01 

II. ද්ශශ්ෙය ඉ ළට A දිශ්ාවට ගමන් ෙරයි. , භාරය ත ළට ගමන් ෙරයි       ලකුණු  02 

   B i. H2O/ජලය          ලකුණු  01 

     ii . 6CO2  +  6H2O       C6H12O6    +  6CO2      ලකුණු  02 

   C. i. සැංකී්ශය ආ ාර සිරුරට උරා ගත  ැකි තරකේ සරල/ කුඩා අැංශු වලට බිඳ වැටීම  ලකුණු  02 

      X - කප්ර ටී         Y -  ලිපිඩ       Z -  නියුක්කලයික් අේල එෙෙට එෙ බැගින්   ලකුණු  03 

      ii. X/ කප්ර ටී   ඇමයික   අේල       Y/ ලිපිඩ     කේද අේල ස  ේලිසකර ල්  ලකුණු  02 

      iii. ව්ශයකේ          ලකුණු  02 

 

03  A. i.   A – රසායනිෙ ප්රති්රියාව/විත්ශයාස       B -  කභෞතිෙ ප්රති්රියා/විත්ශයාස  ලකුණු  02 

         ii.a)ොබන්ඩකය ක්සයිඩ්/ CO2       ලකුණු  01 

            b) ගිනි නිවීම, සිසිල්බීම නිෂනතාද ය, ෙෘතීම වැසි ඇති කිීම,  

              අධිශීතොරෙ ද්රවයයක් කලස, වැනි පිළිතරු කදෙෙට    ලකුණු  02 

            c). රසායනිෙ සැංකය ජ         ලකුණු  01 

        iii. උෂනයත්වය, පීඩ ය, තෘෂනඨීය ව්ශගඵලය/කභෞතිෙ සනවරූතය,සාන්ද්රයය 

            උත්කප්රරෙ   සාධෙ කදෙක් සඳ ා       ලකුණු  02 

     B. i. සනවභාවිෙ - රබ්ශ,/ කප්ර ටී ,/ ොකබ  යිකරෙට 

           ෙෘතීම - කතොලිතීන්,/ කතොලි කප්රොපින්න්,/ කතොලි කටට්රාලෝකල කර  ඒකත්න්   ලකුණු  02  

        ii.  යිකරෙ ොබ          ලකුණු  01 



       iii.  

                 ලකුණු  02 

 

   

    iv. 12  +  (1  x  4)   =  12  +  4  =  16         

           ලකුණු  02 

04. A. i.   .ගමන්ෙළ මුලු දුර    = මධයෙ කේගය    =   200  +  200)m     =  10 m s-1  ලකුණු  02 

    ගතවූ ොලය            40 s 

         ii. සිදු ෙළ විසනථාත ය = මධයෙ ප්රකේගය    =     200  m     =  40/3 m s-1   ලකුණු  02 

    ගතවූ ොලය          15 s 

        iii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B i. 

රාශිය ත්වරයය සමග ඇති සේබන්ධතාවය 

කයොද  අසැංතුලිත බලය අනුකල මව සමානුතාතිෙකේ 

වසනතුකේ සනෙන්ධය ප්රතිකල මව සමානුතාතිෙකේ 

 

                              ලකුණු  02   

  ii. සෑම ්රියාවෙටම ප්රමායකයන් සමා වූත් දිශ්ාකවන් ප්රතිවිරුේධවූත් ප්රති්රියාවක් ඇත.          ලකුණු  01 

  iii. කයොද  බලය සනථිතිෙ ඝ්ශෂය බලයට සමා  කේ.                      ලකුණු  01 

  iv. ඇවිදි විට, වා  යක් තාක්ශ ගමන් ෙර  විට, යමක් තදින් අල්ලා ගන් ාවිට වැනි ෙරුයෙට      ලකුණු  01 

200 

15 35 40 

s (m) 

t (s) 



C. i.  

 

 

                     

ලකුණු  02 

  ii. අවතල ොචය            ලකුණු  01 

  iii.අවතල ද්ශතයය/උත්තල ොචය  ලකුණු  01 

05 A.  

I. A  -  ේවිබීජ තත්රී        B  -  ඒෙ බීජ තත්රී      ලකුණු  02 

II. ඒෙ බීජ තත්රී - ත්රි අැංෙ පුෂනත කෙොටසන  ,  

ේවි බීජ තත්රී - චතු්ශ අැංෙ/තැංචාැංෙ පුෂනත කෙොටසන         ලකුණු  02 

    iii.     එෙම විකශ්ේෂකේ ජීවීන් අතර ඇති බන්ධූතා  ඳු ාගැනීමට  ැකි වීම 

            කව සන ජීවීන් අතර ඇති තරි ාමිෙ බන්ධූතා  ඳු ාගැනීමට  ැකිවීම   ලකුණු  02 

    iv. ජීවකේ වු මය කමන්ම ෙෘතයමය ඒෙෙය ෛසලයකේ. 

         සියලුම ජීවීන් නි්ශමායයවී ඇත්කත් එක් ෛසලයකින් ක   ෛසල සමූ යකිනි. 

         ව ෛසල සෑකදන්කන් තැවති ෛසල වලිනි. එෙ ෙරුයෙට එෙ බැගින්   ලකුණු  02 

B    i.  . A - සනථුල කෙ යාසනථර     B  - දෘඩසනථර එෙ බැගින්   ලකුණු  02 

     ii. සනථුල කෙ යාසනථර තටෙකේ ෛසල බිත්ති වල කෙොන් ඝයවී ඇත. / 

          ජීවීය)  යෂනටිය,ෛසල ලෝලාසනමය   සහිතය 

         දෘඩසනථර තටෙකේ ෛසල වල බිත්ති එොොරව ඝයවී ඇත/ 

          අජීවීය),  යෂනටිය,ෛසල ලෝලාසනමය   රහිතය      ලකුණු   02 

      iii. සමා ෙම - අනිච්චානුගවීම 

         අසමා ෙම -   ෘත් කලෝෂී ශ්ාෙ යවී ඇත. සිනිඳු කලෝෂී ශ්ාෙ යවී ක ොමැත/ 

        ෘත් කලෝෂී විකල්ඛ  දරයි. සිනිඳු කලෝෂී විකල්ඛ  ක ොදරයි/               ලකුණු  02 

   C. i. රතු රුධිරාණු - ඔක්සිජන් තරිව  ය,  සුදු රුධිරාණු - කර ග ොරෙ වි ාශ් කිීම   ලකුණු  02 

      ii. හීකම ෆීලියාව ඇතිව කන් ලිැංග ප්රතිබේධ නිලි  ජා යක් ක ේතුකවනි 

          කල්  ෑයන් අතර විවා කයන් එවැනි නින්  ලක්ෂය ඉසනමතුවීකේ වැඩි  ැකියාවක් ඇත. ලකුණු  02 

      iii. ේලූෙගන්  ා ඉන්සියුලින්        ලකුණු  01 

      iv. අේ යාැංශ් කේ පිහිටි ලැන්ග්ශ ැන් දීපිො      ලකුණු  01 

 

                  O                                    P                          F                        2F=C  



06. A.i. මුහුදු ජලය වාෂනපීභව ය        ලකුණු  01 

          ii. තුන්ව  තටාෙය/අවසා  තටාෙය       ලකුණු  01 

        iii. ෙැල්සියේ ොබකන්ට් - අක ක් සැංකය ගවලට වඩා ද්රාවයතාවය අුවවීම.  ලකුණු  02 

       B. i. ලවය මළ බැඳීකේ කේගය වැඩිෙර  සාධෙයකි. එබැවින් ලවය සහිත මුහුදු ජලය  

  මිරිදියට වඩා මළ බැඳීම කේගවත් ෙරයි.      ලකුණු  01 

        ii. මතුපිට කල   තරමාණු ඉකලක්කර   පිටෙරමින් ධ  අය  සෑදීම   ලකුණු  01 

       iii. Fe       Fe+2  +  2e තුලිත සමීෙරයයට     ලකුණු  02 

     C. i.    20          ලකුණු  01 

         ii. 2, 8, 8, 2          ලකුණු  01 

        iii.  4 ආව්ශතකේ,  ii ොණ්ඩකේ                  ලකුණු  02 

       iv. XY2           ලකුණු  01 

   D. i. සාන්ද්රයය   =  n/V         ලකුණු  02 

       ii. NaOH වල සාකලෝක්ෂ තරමාණුෙ සනෙන්ධය  =23 + 16 + 1 =  40     ලකුණු  02 

           NaOH , 20 g මවුල ග    =  20/40  =  0.5 

 0.5/500  x  1000 =  1 mol dm-3       ලකුණු  03 

      

 

07. A). i .උතෙරයය ්රියාත්මෙ වන්කන් දැයි නිීක්ෂයය සඳ ා    ලකුණු  01 

          ii LED කේ අග්ර මාරු ෙර සවි කිීම.       ලකුණු  02 

         iii. 2   +  1/36   +  ¼   =  5.6                                   ලකුණු  04 

         iv.   V  =  IR  ,  6 V  =  I  x  5.6    ,  6/5.6  =  I      ලකුණු  03 

    B) i.   රසදිය / මදයසාර         ලකුණු  01 

        ii.  ප්රසාරයය නිසා වැඩිව  තරිමාව  ලය දිකේ ඉ ළ  ී .    ලකුණු  01 

      iii.  එහි තාතාැංෙකේ දී උෂනයත්වය කවසන ක ොකවමින් ද්රවය වාෂනතවීම   ලකුණු  02 

C).  i B   ා C          ලකුණු  01 

     ii.  A  ා  B           ලකුණු  01 



     iii  70N  -   50 N  =  20N         ලකුණු  02 

    iv.   20N           ලකුණු  01 

    v. ද්රවයෙ ගැුරර වැඩිවීමත් සමග පීඩ ය ද වැඩිව  නිසා     ලකුණු  01 

08 A).  

i.  පුැං  ා ජායා ය  තේධති කදකෙන් එක් තේධතියක් තමයක් දර  ජීවීන්   ලකුණු 02 

ii. සනත්රී -  ඊසනරජන් , කප්රොකජසනටකර න්        

       පුරුෂ - කටසනකටොසනකටකර න්        ලකුණු 02 

iii. ප්රාථමිෙ සනයුනිො ග්රාෆී සනයුනිො බවට තත් වීම.      ලකුණු 01 

  B. i.  මව XcXc   පියා XCY      ලකුණු 02 

 ii.   ප්රකේි   ද්ශශ්  XCXc      XcY   ලකුණු 02 

           රූතාණු ද්ශශ්  කර ග වා ෙ සනත්රී   කර ී  පිරිමි     

iv. රතු ස  කෙොළ ව්ශය කවන් ෙර  ඳු ා ගැනීකේ අත සුව    ලකුණු 02 

C).  i. Si, Ge          ලකුණු 02 

ii. රාන්සිසනටරකේ තාදම  ර ා ධාරවක් ගලා ක ොය  නිසා /  

     ප්රදා ය  ර ා ධාරවක් ගලා ක ොය  නිසා      ලකුණු  01 

D)    i. LED කයහි දීලෝතිය කව සන කේ.       ලකුණු  01 

       ii. LED කයහි දීලෝතිකේ විචල ය තවදුරටත් වැඩිකේ.     ලකුණු  01 

iii. චුේබෙය ප්රබල වූ විට දඟරකයහි වැඩි ධාරාවක් කප්රේරයය කේ.  

      එවිට විදුත් ධාරාකේ විචල ය වඩාත් වැඩිකේ.     ලකුණු  01 

E)    i.  

  

 

 

   

      

නිවැරදි තරිතථ සට  ට        ලකුණු  02 

         ii. සනවිචීෙරයය         ලකුණු  01 



09) A) i.  රන් කල  ය         ලකුණු  01 

          ii. අක ක් අතද්රවයවලට වඩා රන් කල  කේ ඝයත්වය වැඩිවීම නිසා ඉක්මනින්  

              තතුලට ගමන් ෙරයි        ලකුණු  02 

         iii. ගැීම / කභෞතිෙ ක්රමයක්        ලකුණු  01 

iv. රන් කල  ය අක ක් කල  වලට වඩා ස්රියතාවකයන් වඩා අුව නිසා ජලය, ඔක්සිඩන්,  

     අේල සමග ප්රති්රියාවක් ක ොදක්වයි. ඒ නිසා දිසන ය අුව ක ොකේ.   ලකුණු  02 

   B) i. O, Q, P          ලකුණු  01 

     ii.    O -  කභෞතිෙ ක්රම 

             Q - ඔක්සි රයය 

             P- විදුත් විච්කනද ය  එෙෙට එෙ බැගින්    ලකුණු  03 

 C) i      h  g  =  5 m  x  1000 x 10  =  50000 Pa      ලකුණු  02 

      ii. පිටව  ජලකේ විභව ශ්ක්තිය  = චාලෙ ශ්ක්තිය 

         2s    පිටව  ජලකේ සනෙන්ධය   =  2kg 

         ජල ෙකඳේ උස      = 8 m 

                                                           g  = 10 m s-2 

                  m g h  =  2 x  10  x 8  =  160 J       ලකුණු  03 

      iii.  a) 100 kg x 10  = 1000 N      ලකුණු  01 

            b) 1000 N / 3m2  =  333.33Pa       ලකුණු  02 

      iv. මිල අධිෙ වීම/ ශ්ක්තිමත් ක ොවීම / දුලබවීම වැනි ෙරුණු කදෙෙට                ලකුණු  02 

       

 


