ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද් යාව  සු සු- සුපානදුර
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம்ශ්රි– பாணந்௲னற
මංගල ව සුද්යාව- පානදුර
 සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
මංමල ශ්රි සුවියාය
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද් යාව  සු සු- සුපානදුර
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம்
– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල
ව සුද්යාව-  සුPanadura
 සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
Sri Sumangala
College
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද් යාව  සු සු- සුපානදුර
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද් යාව  සු සු- සුපානදුර
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
ප්රථම
ලාර Sumangala
පරීක්ෂණය
- 2020
මාර්තු
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව
- සුපානදුරSri
College
- Panadura
௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු
st
පානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்–
பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව පානදුර
1
Term
Test
March
2020
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද් යාව  සු සු- සුපානදුර
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
කරේஷத்திாலம்
ණිය
විෂයය
௹கங்கல
–பாணந்௲னற
ශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව - සුපානදුරSri Sumangala College
- Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம்ාය
– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු
පත්රය
úoHdj
10 College
11
පානදුරSri Sumangala
Panadura
௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව පානදුර
Subject
Paper
Time
03 hour
Grade College - Panadura
Sri Sumangala
௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු - සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura
௹கங்கல ஷத்திாலம் –பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව - සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සු
පානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கலஷத்திாலம்– பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව පානදුර
ශ්රි සුමංගල
ව සුද්
 සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னற
ශ්රි සුමංගල සු සු:ව සු
යාව  සු සු- සුපානදුර
නග සු
 සු සුයාව
:- ……………………………………………………………………………
පලති
- ද්………………………
Sri Sumangala College - Panadura ௹ கங்கல ஷத்திாலம் – பாணந்௲னறශ්රි සුමංගල ව සුද්යාව  සු සු- සුපානදුරSri Sumangala College - Panadura

II

සැවකි  සුයුතුයි සු:



A ක ොටකේ දී ඇති ප්රශ්ණ තරක ට ප්රශ්ණ ඳ්රය  ුළ ිළිතුළු  පඳය ්නන
B ක ොටකේ ප්රශ්ණ ඳකත්න ුළන ට ිළිතුළු  පඳය ්නන

A ක ොටස
01.

1)

(A ) ප්රබසපසේකෂණ

යේයේධ චක්ර .එිපඳය 

ය  ජෛව කගෝලකේ ඇති වැදගත්භ ජීව ක්රිය සව.එ

ට වැදගත්කේ ඳතර දක්ව්නක්න

I.

ප්රබසපසේකෂණ

ය ට ාව්ය ාමු්රවය කභො

II.

ඉතර ඳරික්ණ

ය  ප්රබසපසේකෂණ

III.

Bක
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ොටපට ලැකඵන පසධ

භ ක්රිය සවයටය ට ාදසල ඳක්ක්ණ

ය .එ

වසද 01)

ය ට ුමභන පසධ

කභොනවසද

ය  ඳුුළයේකේ ඇති

ය ක් ාව්ය ඵව ඳක්ක්ණස ක

කකිදද 01)

IV.

ඉතර ඳරික්ණ

ය ට කඳක ඇටවුභ ඳැය  24ක් ාදුු 

V.

ප්රබසපසේකෂණ

ය ට ාදසල ුළයටර කපසය නි

VI.

ප්රබසපසේකෂණ

ය ට වැදගත් වන භර කද

VII.

ප්රබසපසේකෂණ

ය  කගෝීයය  ෂ්ණ

X තස Y කේශී නම්

කද

ව්නක්න ක

කේද

.එ

ක්නන
Y-

X තස Y කේශී වල පභසන

ii) X තස Y කේශී වල

ය  යටය ්නන

ය සභ වැලැක්ීමභට දසය 

XII.

ක

රඵ්නක්න ඇිද

ක් දක්ව්නන

ත්වය  ඉත

(B) ඳතර දැක්කව්නක්න මිනිපසකේ කේශි ඳට

I.

පමී

සභකය 

ම් යටය ්නන

ුරයසත්භ

කවනේ

ම් යටය ්නන

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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iv)

X තස Y කේශී වල වුතසත්භ

කවනේ

02.

(A). යේයේධ ්රසවන වල පසතිතිය  ප්ර

ම් දක්ව්නන

ස්

කන ක සක .එිපඳය ක් ඇර

ිද්න පස්න්රනය  කලප

පසතිතිය  දැක්යේය  තැ.එ ක්රභය  වැදගත්භ ක්රභය ක් කේ
I.

NaoH වල ානුභවුයට

ේ

්නධය  ක

ොඳභ

ද

0Na-23/0-16/Ho1)
……………………………………………………………………………..
ාඩසගු භවුල පසඛ්යසව ක

II.

NaoH 80g

III.

NaoH 80g ක් කස්රැති යලය  511 cm3 දිය 

IV.

2 moldm3
ග

V.

නය 

ය 

කෂ නම් පස්න්රනය  ග

ක්නන

ඇති පසටට

ය  ුමභක්ද

කව්න .එක්භට යේයේධ ෂඳක්රභ බසයේර

I.

මිශ්ර

II.

ට

III.

ඳතර දැක්කවන වගුකේ ිපේරැ්න පම්පූ් 
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ද

ය ක් ය නු ුමභක්ද

-ට

නය 

ක්නන

පසස්රනය .එ්න තිත් NaoH ්රවන 511 cm3 ක් පසදස ගැනීභට ාව්ය NaoH ේ

පස්න්රනකේ ා්නර්  යසති

(B) මිශ්ර

ොඳභ

පභසයතිය  මිශ්ර

ය 

ට ෂදසතක

කද්නන

ක්නන

කිද

්නධය 

ානු
ාස

පසටට

කව්න

කන ක්රභ

බසයේර ාවේථසව

ය 

)

ගැක්භ

2

ලුණු නිශ්ණඳසදනය 

3

O2,C2 නිඳදීමභ

4

ව් 

03. (A) රකසගය 
දැක්යේය  තැ.එය 

කෂඛ් ක්රභ ශිෂඳය 

ාසශු චයටරය  රකසගකේ දි්සව ඳතර දැක්කවන ඳරිදි පිදනස

X සිට T දක්වස ගභ්න .එක්භට රකසගය 

ට රේඳක කද

සලය ක් ගරවුණි නම්,

I.

රකසගකේ පසඛ්යසරය  ක

II.

රකසගකේ කය සභ 1 4m නම් රකසගකේ ප්රකේගය  ග

III.

රකසගකේ කව් ර

(B) රකසග ය ස්නත්රි

ොඳභ

සලය  ග

ක රකසගය .එ්න

ද

නය 

රකසග පත යේදුත් ම්ම්බ

නය 

ක්නන

ක්නන

රකසග කලප ප්රධසන ක

සක කද

ය  ව් ග

තැ.එය 
I.

ය ස්නත්රි

ානු
ාස ය 
)
2
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ය ්න්ර

පත යේදුත් ම්ම්බ
රකසග

රකසග වල දැ.එය  තැ.එ ප්රධසන කවනේ
යේදුත් ම්ම්බ

රකසග

ම් කද

ක් දක්ව්නන

II. ය ස්නත්රි
ය ස්නත්රි

පත යේදුත් ම්ම්බ

රකසග වලට ෂදසතක

ඵැන්්න යටය ්නන

රකසග

යේදුත් ම්ම්බ

රකසග

III.ඳතර දැක්කව්නක්න තකේ

ඩභ ව් ගපලය  පභසන නමුත් දිග කවනේ

ම්බි කද

.එ

AB-

a - ඉතර

ම්බි

ම්ඳනය  .එක්කම්දී තටග්නනස රකසගකේ තැඩය  ඇද දක්ව්නන

A
B
b – A රකසගය ට වඩස B රකසගකේ වැඩි ව්නක්න ුමභක්ද

c-

ානුව රසකරසවය  වැඩිභ ුමභන

ම්බිය  නසද .එක්කම්දීද

d - රත් පසගීර බසණ්ඩ සුපක .එක්භට කය ොදස ග්නනස ෂඳක්රභ කද

ක් යටය ්නන

)
2
e - පසඛ්යසරය  වැඩිභ යේදුත් ම්ම්බ

රකසගය  දක්ව්නන ිප බසයේර ාවේථසවක් දක්ව්නන

04. (A). ඳස්න කඳත්ර ට යලය  ේවෂඳය ක් දභස දින කද ක් ඳභ රඵස සිතිම් ක
නික්ක්ණ ය  කන ලදී
I.
ඳස්න නිය දිය  ව් ධනය  ීම ඇති ක්ෂු්ර ජීීම්න ණ්ඩසය භ ුමභක්ද

II.

III.
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ොටේ ා්නීමක්ණකය ්න

භ ක්ෂු්ර ජීීම්න ාය ත් වන කසයධසනිය  ුමභක්ද

ාඳු්ණඨවසසශී ජීීම ව් ගී

ක

ය  පටත්න ඳතර ඳරිදී කේ X පත Y ාදසල වස් පත්න

ක්නන

X

Y
්ස ඳට
ුමභක්ද

IV.

ව් ගී

ක

කේ පසකී් 

ඳට

භ ේථක ඳට

ව් ග කද

තස

ිප ප්රධසන

ුරය

ුරය

(B). කලෝත රනු

ාම්ල පභඟ දක්වන ප්රතික්රිය ස ාධයනය  .එක්භට ඳතර ඇටවුම් ප

නලය 

Hcl 10 ml ඵැන්්න කය ොදස ඇර

ට රනු

I.

කභභ ඳක්ක්ණ නලවල කපසය නි

II.

වඩස කේගකය ්න ප්රතික්රිය ස

III.

කපසය නි

IV.

Mg තස Hcl ාරක ුළයටර කපසය නි
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ප්රතික්රිය සවක් සිදුවන ඵවට ඇති නික්ක්ණ

කන කලෝතය  තදුනස ග්නක්න ක

කේද

ප්රතික්රිය සවක් සිදු කනොවන ඵව කඳ්නව්නක්න ුමභන

ප්රතික්රිය සව යටය ්නන

ලය ද

පස ඇර ක්

ය  ුමභක්ද

V.

)/)9 0 V/V) පසතිතිය  පිපර Hcl ාම්ලකය ්න යීයය  ්රවනය .එ්න 500 cm3 පෑදීභට ාව්ය  Hcl
ඳරිභසව ග නය  ක්නන

VI.

පසරුේර ්රසවනය ක් ය නු ුමභක්ද

Bක

ොටස

05. (A). ජීීම්න යේයේධ ක්රභ ඳදනම් කකගන ව් ගී
වැනි පටතනක් කභිප දක්වස ඇර

ක

ය 

කිද වැනි ්ස

ව් ගී

ක

ය  ිළිතඵ

ශාක
අපුෂ්ප සුශාක

සපුෂ්ප සුශාක

ඒක සුබීෛ සු
පත්

P

බීෛ සුහට සු
නනො න්නා

Q

I.

්ස

ාය ත් වන කසයධසනිය  .එනම් නභ.එ්න තැදි්නකේද

II.

P පතස ාදසල

III.

Q ්ස

IV.

ුමටීක 13 .එ්න තිත් තුදය ක් පිපර පත්ව

සණ්ඩකේ නභ යටය ්නන

සණ්ඩය  පතස ෂදසතක

ය ක් කද්නන
සණ්ඩය  ුමභක්ද

(B). ජීීම්නකේ නව ඳකම්ඳකසවක් බිිප .එක්කම් ක්රිය සවයටය  ප්රයනනය ිද පුළ්නකේ ප්රයනනකේදී කපසය නි
පභසකය ෝයනය  ඉරස වැදගත් කේ ්ස

වල යටසන්

I.

ෂ්්ණඳය 

II.

ක් රව චක්රකේ ේ්රී ප්රයන

ප්රයන

පූභසසගය ට ාය ත් ප්රධසන ක

වුතය  ෂ්්ණඳය ිද

ොටේ කභොනවසද

ඳ්ධධතිකේ ේථසන කද

කවනේ ීමම් සිදුකේ

ීමම් වලට කේුළවන කතෝකභෝන වල තැසික්භ කභභ පටතක්න දැක්කේ
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භ කවනේ

සුකවති

ක

කතෝකභෝනය 

ලුති

ස

ක

කතෝකභොනය 

ඉතර A තස B පටත්න වල දක්වස ඇති කතෝකභෝන ක්රිය සත්භ

වන ේථසන කද

ිළිතකවයට්න පටත්න

ක්නන
III.කභිප B හී දී ක්රිය සත්භ

වන කතෝකභෝනය  ුමභක්ද

IV. කකේණිය  පම්ඵ්නධ ඳතර පත්න ඳද තදු්නව්නන
a - ප්රමුඛ් ලක්ණ
b - පභතික්රභ යසන
c - ප්ර8ති ඵ්ධධ යසන
(C) ඳතර දැක්කව්නක්න පකල ේථක ඳට

A

කේ රූඳ පටත්න කද

.එ

B

I.

A තස B ඳට
A-

ව් ග කද

නම්

ක්නන
B-

II.

A තස B ඳට
A-

ිළිපටන ේථසනය  ඵැන්්න දක්ව්නන
B-

III.
A තස B ඳට කේ කවනේ ම් කද ක් වගුගර ක්නන
06. 0A ශිණකය ක් ක ොඳ්  පෂක ේට් ්රසවනය .එ්න පභසන ඳරිභස ඵැන්්න ඳක්ක්ණස න තරක ට දභන
ලදී ක් ක් න ය  ට පභසන ප්රභස කේ ාය ්න,භැේනීසිය ම්,ක ොඳ්  තස සි්නක් ැඵැෂලක් ඵැන්්න
ුළ කන ලදී
I.
කභභ ක්රිය ස සක කම්දී
ුළ කපසය නි යේඳ් ය සපය ක් සිදුකේනම් ශිණයස ඵව නිගභනය 
ක්නක්න .එනම් නික්ක්ණ ය ක් ඳදනම් කකගනද
II.
ක ොඳ්  පෂක ට්
ේ ්රසවනය  තස ාය ්න ාරක ප්රතික්රිය ස ශිරරසවය ට ෂ්ණ ත්වකේ ඵලඳෑභ කපොය ස
ඵැීයභට ශිණයස ාකේක්ණස කිද පතස සිදු
තැ.එ ක්රිය ස සක භ ිළය වක ලුඩිඩි්න
යේේරක ක්නන
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කබෞති ාවේථස ද්නවමි්න ක ොඳ්  පෂක ේට් ්රසවනය  පත පැේනීසිය ම් කලෝතය  ාරක ප්රති
ක්රිය සව පතස ුළයටර කපසය නි පමී ක ය ක් යටය ්නන
ඔඵ යේසි්න තදසකස ඇති කපසය නි ප්රතික්රිය ස ව් ගී ක ය ට ානුව ඉතර III හී ප්රතික්රිය සව
.එනම් කපසය නි ප්රතික්රිය ස ව් ගය  ට ාය ත්කේද

III.
IV.

(B). භැේනීසිය ම් කලෝතකේ භවුයට

ේ

්නධය  24gmol -1 නම්

I. භැේනීසිය ම් කලෝතකේ භවුයට

ේ

II. භැේනීසිය ම් ඳකභසණුව

්නධය  ග

III. ේ

්නධය  69
ය 

IV.්රසව
ක

Mg

නය 

(C). මිශ්ර

ය 

ැඵැෂල

නය 

ස්

ොඳභ

ේ

කව්න .එක්භට ාදසල ද

්නන

ද

තැ.එය  පස්න්රනය  1 – )moldm -3 ක් වූ

ය .එ්න )11 cm 3 ක් ිළිතකය ල .එක්භ පතස ාව්ය CuSo,5H2O ේ

ක්නන (Cuo4,5H2o වල භවුයට
පසටට

ක්නන 0ඇවගසකෙ ාගය  60)1 23 කලප පල

Mg ඳකභසණු භවුල පසඛ්යසව ක

පසතිතිය  පස්න්රනය  ඇසුකක්නද ප්ර

ොඳ්  පෂක ට්
ේ ්රසව

ග

ේ

්නධය  24gmol -1 ය ්නකන්න ුමභක් ාදතේ කේද

්නධය  249 5gmol

්නධය 

-1

රූඳ පටතනක් ඳතර දැක්කේ

I.
ඉතර මිශ්ර කේ පසටට කව්න කන ක්රභ ශිෂඳය  ුමභක්ද
II.
ිපදී Y තස X ්රව ය  ුළ තිබිය  තිුළ ප්රධසන ගු සසග කද ක් යටය ්නන
III.
ඉතර ප්රති ලක්ණකේ නභ ුමභක්ද
IV.
ඉතර පසටට කව්න .එක්කම් ක්රිය සව බසයේරය ට ග්නනස ාවේථසවක් යටය ්නන
V.
යලකේ දිය  ීම ඇති ්රවය තදුනස ගැනීභට සිදු
තැ.එ පසටට කව්න කන ක්රිය සව ුමභක්ද
07. (A). ජයව ානු .එිපඳය  රැනුම්
ඳතර දැක්කේ




I.
II.
III.
IV.
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ඇභිදකනෝ ාම්ලය 
කභොකනොපැ කිදඩ
ඩිකය ොක්සිකිදකඵෝ නිතික්යටකය ෝභිදඩ

ඳතර පත්න ජයව ානුවල රැනුම්
ඉතර දැක්කවන වසිද්න කරෝකස යටය ්නන
a. කප්රෝටීන
b. DNA
C. සකඵෝතිදකෙක
ඉතර රැනුම්
වයට්න පසටට ය ක් කලප පසතිතිකේ නිදට්රය්න මල ්රවය ාඩසගු වන
රැනුම් නන කද පත්න ක්නන
ඉතර (I) හී දැක්කවන ජයව ානුවයට්න ක්ධත ව් ධනය ට දසය  වන ජයව ාණුව ුමභක්ද
සකඵෝතිදකේට් යීයය  නිේපසකය ක් ක ොටේ කද
ට කඵදන ලදී භ ක ොටේ කද පතස
ඳතර ිළය වක ා්නගභනය  ක්නන

ඳ මු ිළය වක

ක් ක

කදවන ිළය වක

ොටප

ය  ාිදඩී්න ්රසව

කය ්න බිස්ධ .එිපඳය ක්

ාකනක් ක ොටපට ඇභිදකෂේ ්රසව ය  වැඩි ප්රභස ය ක් ක් ක 37 0C
ඳභ ෂ්ණ ත්වය ක් ය ටකත් මිනිත්ුළ 21 ක් ඳභ රැබිභ ඳසුව ඉ්න
ක ොටප ට ාය ඩී්න ්රසව බිසදු .එිපඳය ක්
ුළ .එක්භ

a. ඳ මු ිළය වක් දී දම්ඳසට නික්ක්ණ ය 
තැ.එ යේය 
ඇති සකඵෝතිදකේට් ව් ගය  ුමභක්ද
b. කදවන ිළය වක් දී ලැබුණු නික්ක්ණ ය  ුමභක්
c.
ානුව ඇභිදකෂේවල ක්රිය සව ඳැතැදියට ක්නන
(B).
I.
II.
III.

ක් .එක්භ

කකේණිය  ඳදනම්

කකගන ඳතර පත්න ප්රශ්ණ

කේ නම් යීයය  නිේපසක

කේ

කගොඩනගස ඇර

මිනිේ ක්ධත ජපලය  ඇති පභප්රබසව ව්  කේ තිගල ග න ක ොඳභ ද
පභප්රබසව ව්  ක්ධත තිගලක් ය නු ුමභක් දැිද ඳැතැදියට ක්නන
(a). ේත්රිය  කේ පත ෂ්ු ණකය ුමකේ ක්ධත ජ්ල ාඩසගු යටසග ව්  ක්ධත තිගල ිළිතකවයට්න නම්
ක්නන
(b). ය  ඳදනම් කකගන මිනිපසකේ යටසග නි්  ය  සිදුවන ක සකය  රූඳ පටතනක්
බසයේරකය ්න දක්ව්නන

IV.

(a) ිළරිමි්නට ඳභ
(b)

18 (A).ට් ණ

ක් ඇති වන යටසග ප්රතිඵ්ධධ ප්රකේණිය 

කඵසධය  ුමභක්ද

භ කඵසධය ට ඵලඳසන යසනභය  කේුළව ුමභක්ද
කේ කය දීම් කද

ක් ඳතර P තස Q භන්්න දැක්කේ

P - ේඳ් ණ ඳු්ණඨ කථ .එක්භ
Q- ේඳ් ණ ඳු්ණඨ ාරකට ග්රීේ කය දීභ
.එකන ේඳ් ්ව ඇති ඳු්ණඨ කද ක් ාරක ට් ණ ය  ාවභ .එක්භට කය ොදන ෂඳක්රභය  P තස
Q වයට්න ුමභක්ද
කභෝට්  කථය  ටය ් වල ට්ටස කය දීකභ්න ඉතර දැක්කවන P කවනප සිදු ක ඇර
වැසි දිනය  දී කභෝට්  කථකේ චයටරය ට ය  කධසක ව්නක්න ක කේ දැිද ඳැතැදියට ක්නන ක

I.
II.

ස

(B).

සක ත්වක

කය ්න චලනය  වන වේුළව

ප්රකේගය  කවනප ඇති වූ
I.

වේුළකේ භධයය 

II.

ය  ඇසුරි්න T

කකම්බ

භ

සලය  T ද කේ
ප්රකේගය  ලඵස කදන පමී
සලය  ුළ

III. ඉතර (II) හී ඔඵ යටයූ පමී

ක

වේුළව සිදු

ක

ය  යටය ්නන

යේේථසඳනය  (d)ලඵස කදන පමී

ය  කතෝ කවනත් ක්රභය ක් කතෝ බසයේරස

ප්රේරසකකය ්න යේේරක වන වේුළකේ යේේථසඳනය  කපොය ්නන
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ප්රකේගය  U ද ාවපසන කප්රේගය  V ද

ක

ය  යටය ්නන

ක ඳතර ප්රකේග

සලය 

(C). ඩිභසල කඵෝට්ටුව

රූඳ පටතනක් ඳතර දැක්කේ

ඩිභසල කඵෝට්ටුකේ චයටරය ට ඳදනම් වන නිවුට්න නිය භය  යටය ්නන
චයටරය ට ාදසල ප්රතික්රය සව ඇති ව්නක්න A තස B වයට්න ුමභන බිත්තිය  භරද
ේලසේටීක් රැටිකේ තැඩය  කඵෝට්ටුකේ චයටරය ට දසය  වන ක සකය  ඳතදස කද්නන
කඵෝට්ටුකේ චයටරය  කේගවත්
තැ.එ ක් ක සකය ක් පත්න ක්නන
කඵෝට්ටුව යලය  භර පභුළිතරව ඳවති්නක්න ඇිද දැිද ඳැතැදියට ක්නන

I.
II.
III.
IV.
V.

A. ප්රේථසකකේ දැක්කව්නක්න මල්රවය .එිපඳය 
C ය නු කදවන කව් රකේ ිළිපටි මල්රවය.එ

09.

0දී ඇති පසකක්ර පම්භර

III.
IV.

රසව යේචලනය  වන ක

සකය ිද

වස කනොකේ

(a) ප්රේථසකකේ දැක්කවන මල්රවය ාරරි්න ඳේවන සණ්ඩය ට ාය ත්වන මල්රවය ුමභක්ද
(b) ඉතර (a) හී දක්වන ලද මල්රවයකේ ඉලක් කභ්න යේනයසපය  යටය ්නන

I.

II.

යේදුත් ටු

ප්රේථසකකේ පත්න මල්රවය ාරරි්න ාඩුභ ඳ ම් ාය නී

ක

්ක්තිය  ඇති මල්රවය ුමභක්ද

ප්රේථසකකේ පත්න B මල්රවයය  D මුල්රවය පභග පසදන පසකය ෝගකේ සුළය  යටය ්නන
ඉතර දැක්කවන ප්රේථසකකේ දැක්කවන B මල්රවය,
(a) තිදෙය්න පභග පසදන පසකය ොගකේ ඳවත්නස ඵ්නධන ව් ගය  ුමභක්ද
(b) ඉතර (a)හී පත්න පසකය ෝග ාණුකවිප ලුයේේ වුතය  ාදි්නන
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V.
VI.

ඉතර (IV) (b) හී පත්න පසකය ෝගකේ රසඳසස ය  තස යේශි්ණට රසඳධසරිරසව ඉත ාගය ක්
ගනී ය ට කේුළව පත්න ක්නන
තිදෙය්න මල්රවයකේ පභේථසනි ක සක ුළන.එ ය  පම්භර ක සකකය ්න දක්ව්නන

B. ්රසවයරසව ක

කකිප ඵලඳසන පසධ

X,Y,Z න වලට සීනි 50g දභස දිය 

කපීමභ පතස ප

ේ

ඇටවුභක් ඳතර දැක්කේ කභිප

කන ලදී රව දුකටත් සීනි දිය  කනොවන ාවේථසවට ඳත්වූ ඳසු

කශ්ණණය  කඳකස,යේය යට,.එකස ගනු ලැකේ

I. ඉතර X,Y,Z ාරරි්න ්රසවයරසව ක කකිප ්රසව කේ ේබසවය  ඵලඳසන ඵව කඳ්නීමභට ාදසල වන
ඇටවුභ නම් ක්නන
II. 0a) ඉතර X,Y න ාරරි්න වැඩි සීනි ප්රභස ය ක් ඉතිරි ව්නක්න ුමභන න කේද
(b) ඉතර (a)හී නික්ක්ණ ය ට කේුළ ඳැතැදියට ක්නන
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C.ඳතර දැක්කව්නක්න ප්රතිකකෝධ

I.
II.
III.
IV.

තරක.එ්න පභ්නයේර ඳරිඳරය .එ

පභ ප්රතිකකෝධය  ය නු ුමභක්ද
ඉතර ඳරිඳරකේ පභ ප්රතිකකෝධය  ග නය  ක්නන
ඇසුරි්න ඳරිඳථය  තකතස ය න ධසකසව ග නය  ක්නන
ඉතර ප්රතිකකෝධ තරක බසයේරස ක පභ ප්රතිකකෝධය  වැඩිභ තස ාඩුභ කලප ඳරිඳථ ප
තැ.එ ාතිු  නැවර ඇද දක්ව්නන
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ේ

