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ස්කතුධ  100 kg  න පඳට්ටි ක් රඳපේ පඳතු ා ඇති ඳරිදි ආනත තල ක් දිපේ ඉහලට 

තරූලු කිරීපභතු 1.4m සිරස් උසකට ඔස ා ඊට ඳසු එ  ඵඩු රැපගන  න චලන   න තිරස් 

ඳටි ක් භතට දැමි  යුමේපද. තිරසට 30 පකෝණව ක් සාදන ආනත තල ක් ඔස්පස් පඳට්ටි  

චලන  කරවීභට අ ශ්   න අ භ ඵල  640N පලස පසො ාපගන ඇත. 

 

a. 

i. ආනත තල  ඔස්පස් ඉහලට තරූලු කිරීප්දී එ  භත ප ොදන ඵල  භඟිතු පකපරන මුළු 

කාතු   පකොඳභණවද? 

 

ii. පඳට්ටි  සමේ විබ  යක්තිපේ අනුරඳ  ැඩිවීභ පකොඳභණව ද? 

 

iii. ඉහත (i) ලඵා ගත් අග  (ii) ට  ඩා ප නස්වීභට පේමේ ඳහදා පදතුන. 

 

iv. පඳට්ටි  හා ආනත තල  අතර ඝතුෂණව සශගුණවකපේ අග  ගණවන  කරතුන. 

 

b. 

ආනත තල  මුදුපතුදී 4ms-1 නි ත පදග කිතු තිරස්  චලන   න ඳටි  භතට පඳට්ටි  

පනොගිණි  හැකි කුඩා පදග කිතු ක්ෂණික  භාරුකරනු ලැපේ.  ඳටි  හා ස්ඳතුයවී තප්ඳර 

පදකකට ඳසු පඳට්ටි , ඳටිපේ පදග  අ ත් කර ගනී. 

 

i. තිරස් දියා  ඔස්පස් පඳට්ටිපේ ඇති න ග්  තා ප නස පකොඳභණවද? 

 

ii. ඉහත ග්  තා  අ ත් කරගැනීභ සහා තප්ඳර 2 ක කාල  මේළදී පඳට්ටි  භත 

ක් රි ාකරන ඵලපේ වියාලත්   ගණවන  කරතුන. 

 

iii. ඉහත ඵල  ඇති  තුපතු පකපස්දැයි ඳහදා පදතුන. 

යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේව 
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iv. තප්ඳර පදකකදී පඳට්ටි  නි ත පදගප තු චලන  වීභ ඳ ත් ා ගැනීභ සහා එ ට 

අ ශ්   න ඵාහිර ඵලපේ වියාලත්   පකොඳභණව ද? 

 

v. ඉහත ඵල  සඳ ා ගතුපතු කුභකිතුදැයි සහතු කරතුන. 

 

2.  

A. නිවුටතුපේ පද න නි භ  ප් රකාය කර එහි ගණිතභ  ස්ඵතුධ  ර ා දක් තුන  

 

B. එක්තරා රටක  තුතභාන විදුර විදුර ඳරිපබෝජන   සරකට 3.0x106 kWh පලස 

ගණවන  කර ඇත. 

i.  සරක් සහා ඉහතදී ඇති යක්ති ඳරිපබෝජන  ජූරූ  රතු ගණවන  කරතුන. 

 

ii. (a.)ජල  200m සිරස් උසක සිට  ැපට් න් ඉහත විද් යුත් ප් රභාණව  ජල විදුර 

ඵලාගාර ක් මේළ ජනන  කිරීභට  යි න්  සරකට අ ශ්    න ජලපේ අ භ 

ස්කතුධ  ගණවන  කරතුන. 

(b.)ඔඵ  ප ොදා ගත් උඳකරූඳන  ඳැහැදිර  සහතු කරතුන. 

 

C. මුළු  සරක් පුරාභ  ැපටන ජල ප් ර ාහපේ සීඝ් රතා   නි ත  ැයි සලකා  ැපටන 

ජල  භගිතු විද් යුත් ටතුඵයින පඳත්තක් භත ඇති කරනු ලඵන ඵල  නිතුණව  

කරතුන. 

(ටතුඵයින පඳත්ත භත එහි ඳෘෂ්ඨ ට ල්බක  ජල   දින ඵ ද ඊට ඳසු පඳොළා 

ඳැනීභකිතු පතොර  එහි ඳෘෂ්ඨ  ඔස්පස් ගලා න ඵ ද උඳකරූඳන  කරතුන.) 

 සර 2020  නවිට විද් යුත් යක්ති ඉරූලුභ  රසකට 7.5x109 kWh දක් ා  ැඩි නු ඇතැයි 

එරට විදුරඵල භණ්ඩල  ඳ සයි.පභභ යක්ති ඉරූලුප්  ැඩිවීභ සපුරා ගැනීභ සහා 

භණ්ඩල  භගිතු ගරූ අඟුරු තාඳ ඵලාගාර ක් රි ාත්භක කිරීභට අදහස් කරයි.පභභ 

විද් යුත් යක්තිපේ  ැඩිපුර ප් රභාණව  ජනන  කිරීභ සහා  සරකට අ ශ්    න ගරූ 

අඟුරු ප් රභාණවපේ ස්කතුධ  ගණවන  කරතුන. 

(ගරූ අඟුරු ඵලාගාරපේ 40%ක සපල කාතු ක්ෂභතා  කිතු යුමේ  ක් රි ාකරන ඵ ත් 

ගරූ අඟුරු 1kg දහන  ව ඳසු 4.5x105 J යක්ති ප් රභාණව ක් උත්ඳාදන  කරන ඵ ත් 

සලකතුන.) 

 

3. ප් රතිපරෝධ ක් හරහා ධාරා ක් ගලා න විට විද් යුත් යක්ති  උත්සතුජන  වීභ 

භගිතු එහි උෂ්ණවත්   ක් රභප තු  ැඩිවී අ සානපේදී උෂ්ණවත්   ස්ථා ර අග කට 

ඳත්පද. 

A. 10 000 Ω ක ප් රතිපරෝධක ක ක් ෂභතා ප් රභාණව  පලස සහතු  ඇත. 

i. ප් රතිපරෝධක ක ක් ෂභ තා ප් රභාණව   නුප තු අදහස්  තුපතු කුභක්ද? 
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ii. පභභ ප් රතිපරෝධාකපේ අේ ර හරහා ඳ ත් ා ගත යුමේ උඳරිභ ප ොරූටි තා  

පකොඳභණවද? 

 

B.  

i. 50 000 Ω ක ප් රතිපරෝධක ක් 200 V ප ෝරූටී තා ක් හරහා ස්ඵතුධ කළ යුමේ  

ඇත. ප් රතිපරෝධක කට තිබි  යුමේ අ භ ක් ෂභතා ප් රභාණව  ගණවන  කරතුන. 

ii. 200 V ප ෝරූටී තා ක් හරහා 1 000 Ω ප් රතිපරෝධක ක් ස්ඵතුධ කිරීභට 

අ ශ්    ඇත.ප් සහා 10W,1 000 Ω ප් රතිපරෝධක ප් රභාණව ත් සශඛ්  ා ක් 

ඔඵට සඳ ා ඇත. 

a) ප් රතිපරෝධක අ භ සශඛ්  ා ක් බාවිතාකර ගනිමිතු එභ කාතු   ඉටු කර 

ගැනීභ සහා ඒ ා එකිපනක ස්ඵතුධ කලයුමේ අතුදභ රඳ සටහනක 

පඳතු තුන. 

b) එක් එක් ප් රතිපරෝධක  මේළ උත්සතුජන   න ක් ෂභතා  ගණවන  කරතුන. 

iii. 600 W,240 V පලසිතු ලකුණු පකොට ඇති විදුර ඉස්තිරික් ක තාඳන දඟර පේ මුළු 

ප් රභාණවප තු දහප තු එකක පකොටසක් ඉ ත් පකොට ඉතිරි  ඉස්තිරික්කපේ L 

හා N අේ ර අතර ස්ඵතුධ කපේ න් එහි , 

a) ප ෝරූටී තා තු  

b) හානි ක් පනොවී එ  ස්ඵතුධ කළහැකි ප ොරූටි තා පේ උඳරිභ අග  

පකොඳභණවද? 

 

4.  

A. ඳරිඳථ ක ලක් ෂ්   2 ක් අතර විබ  අතුතර  භැනීභට ගතුනා ප ෝරූට් මීටරපේ 

අභ්  තුතර ප් රතිපරෝධ  එභ ලක් ෂ 2ක අතර   ප් රතිපරෝධ ට  ඩා ඉතා වියාල න් 

විබ  අතුතර මිනුපභතු ලද අග  එහි නි භ අග ට  ඩා ඉතාභත් ආසතුන  . 

පභභ ප් රකාය  ඳැහැදිර කරතුන. 

 

B. ඳහත අ ස්ථා පදක සලකතුන. 

 

i. එක්තරා රටක ඳාවිච්චි  සදහා සැලසු් පකොට 2.4 W,110 V පලස සලකුණු පකොට 

ඇති විදුර පක්තල ක් ශ් රී ලශකාපද දී 240 V සැඳයුභකට ස්ඵතුධ කිරීභ. 

ii. 2.4 W 240 V පලස සලකුණු කර ලශකාපද ඳාදච්චි  සදහා සැලසු් කළ විදුර 

පක්තල ක්  ප නත් රටකදී 110 V සැඳයුභකට ස්ඵතුධ කරනු ලැපේ. 

 

ඉහත (i) හා (ii) අ ස්ථාපද දී කුභක් සිදුපද දැයි පේමේ සහිත  ඳැහැදිර කරතුන.. 

 

C. ප් රධාන සැඳසුප් ප ෝරූටී තා  ඳහත  ැටී අ ස්ථා  ලදී විදුර පක්තල  ආතුථික 

 යප තු අ ාසි  තුපතු ඇයි? 

 

D. 2.4 W ,240 V පලස සලකුණු කර ඇති විදුර පක්තල කට 300 C කාභර උෂ්ණවත් පේ 

ඇති ජල   

      2kg ක් දභා 240 V සැඳයුභකට එභ පක්තල  ස්ඵතුධ කරන ලදි. 
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E. එභ ජල  නැමීභට ඳටතු ගැනීභට විනාඩි 4 තප්ඳර 50ක් ගත  තුපතු න් පභභ 

ක් රි ා රපේ දී හානි වු යක්ති ප් රතියත  ගණවන  කරතුන.(ජලපේ වි: තාඳ 

ධාරිතා  4200J Kg-1 C-1 ) 

 

F. එක් ඒකක ක් සදහා විදුර ඵල භණ්ඩලපේ අ  කිරීභ රු. 2.00 න් ජල පක්තල  

නැශවීභ සදහා  න  

      වි දභ ගණවන  කරතුන. 

 

 

5.  

විද් යුත්  ඳරිඳථ කට ස්ඵතුධ කර ඇති ප් රතිපරෝදක  ප් රතිපරෝද  R නිතුණව  කිරීභ සහා 

ප ෝරූට්මීටර ක් සහ ඇමීටර ක් ස්ඵතුධ කරන ආකාර  රඳ සටහපතු පඳතු ා 

ඇත.පභහි ප ෝරූට් මීටර සහ ඇමීටරපේ ඳාඨාශක පිළිප ළිතු Vm  සහ Im පද. 

 

 

 

 

 

 

i. ප ෝරූට්මීටර  සහ ඇමීටර  ඳරිපුතුණව උඳකරණව න් R සහා ප් රකායන ක් 

ර තුන. 

ii. ප ෝරූට්මීටරපේ ප් රතිපරෝද  Rv න් R සහා ප් රකායන ක් Vm , Im සහ Rv 

ඇසුපරතු ලඵා ගතුන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

V 

A 

R 

නිපරෝ ක්බි ක රතිපරෝධ  භැනීභ සහා රතිපරෝද  

1000Ω ව ප ෝරූමී ර ක් සහ රතිපරෝධ  R1 වු ඇමීටර ක් 

රඳපේ පඳතු ා ඇති ආකාර ට ස්ඵතුධ කර ඇත. E 

පකෝෂපේ අබයතුතර රතිපරෝධ  පනොගිණි  හැකි . 

කාභර උෂ්ණවත්   300C දී ප ෝරූට්මීටරපේ සහ ඇමීටරපේ 

ඳාඨාශක පිළිප රතු 4.00 V සහ 0.020 A පද. නිපරෝ් 

ක්බි  4300C ඇති පතරූ ඵඳුනක ගිලලු විට ප ෝරූට් 

මීටරපේ සහ ඇමීටරපේ ඳාඨාශක පිළිප රතු 4.05 V සහ 

0.018 A පද. 
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iii. නික් පරෝ  ල ප් රතිපරෝධපේ උෂ්ණවත්  සශගුණවක  පසො තුන. 

iv. ඇමීටරපේ ප් රතිපරෝධ  R1 පකෝෂපේ වි.ගා.ඵල  ද පසො තුන. 

 

6.  

    

i. POQ සිරස් අක්ෂ   ටා අශශුප හි අ ස්ථිති ඝූතුණව  I1 සහා ප් රකායන ක් 

m1 හා r ඇසුපරතු ර තුන. 

ii. ස්කතුධ  m2  න ත ත් අශශු ක් m1 පිහිටන විෂ්ක්බපේ m1 ට ප් රතිවිරුද්ධ 

ලක්ෂ්  කදී  ළරූලට සවි කර ඇත.ඳද්ධති  POQ අක්ෂ   ටා   නි ත 

පකෝණික ප් රපදග කිතු භ් රභණව  කරනු ලැපේ.I2  නු POQ අක්ෂ   ටා m2 

ස්කතුධපේ අ ස්ථිති ඝූතුණව  න් ඳද්ධතිපේ භ් රභණව චාලක යක්ති  සහා 

ප් රකායන ක් ර තුන. 

iii. I0 භගිතු දැක්ප තුපතු POQ අක්ෂ   ටා ඉහත (ii) හිදී ඳද්ධතිපේ මුළු අ ස්ථිති 

ඝූතුණව  න් ඉහත (ii) හි ලඵාගත් ප් රකායන  I0=I1+I2 ඵ  පඳතු තුන. 

iv. ඉහත m1 සහ m2 ප නු ට දැතු එක එපකහි ස්කතුධ  m ව සතු සභ අශශු 

10ක් සභාන ඳරතර ඇති   ළරූපලහි සවිකර ඇත.POQ සිරස් අක්ෂ   ටා 

එක් අශශු ක අ ස්ථිති ඝූතුණව  I න් එභ අක්ෂ   ටා ඳද්ධතිප හි මුළු 

අ ස්ථිති ඝූතුණව (IT) සහා ප් රකායන ක් ර තුන. 

B.  

i. ස්කතුධ  m  න ඝන පගෝල ක අර  r පද.එ  භැදිතු  න සිරස් සභමිතික 

අක්ෂ ක්  ටා එහි අ ස්ථිති ඝූතුණව  පසො තුන. 

ii. එ  තත්ඳර ට  ට n ක් භ් රභණව පදග කිතු භ් රභණව  කර අත හරිනු 

ලැපේ.එභ භ් රභණව පදග  ලඵා දීභට තත්ඳර t කාල ක් ගතවුනින් පකෝණික 

ත් රණව  පසො තුන. 

iii. ඉහත පකෝණික ත් රණව  ලඵාදීභට ප දු ද   තුත  පකොඳභණවද? 

iv. භ් රභණව  ප මිතු ඳ තින පගෝලාකාර  ස්මේ ට ඉහළිතු එහි ඳරිධි  

ස්ඵතුධ  න පලස පලෝහ  ළරූලක් අත හරිනු ලැපේ.එහි ස්කතුධ  m0 

පද.න  ඳද්ධතිපේ පකෝණික ත් රණව  කුභක්ද? 

 

7. ක් ෂුද් රජීවීතු ඉතා කුඩා රසා නික ක්හරූ පලස සැලකි  හැකි අතර, ඔවුතු ඉතා 

ලාබදායී අමුද් රද   භඟිතු ඉතා ඉහල  ටිනාකභකිතු යුත් පල නිඳදවීභ සිදුකරයි. 

A.  

i. ක් ෂුද් රජීවීතු කතුභාතුත සහා ප ොදා ගැනීප්  ාසි පදකක් සහතු කරතුන. 

A.පභභ රඳපේ පඳතු ා ඇති ඳරිදි ස්කතුධ  

පනොසලකා හැරි  ව ද අර  r ව ද තිරස්  ළරූලක 

ස්කතුධ  m1 ව අශශු ක් සවිකර ඇත.POQ  නු 

 ලරූපරූ O පක්තුද්ර  හරහා  න සිරස් අක්ෂ කි. 
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ii. අඳ ජල  පිරි ් කිරීභ  නුප තු හඳුතු තුපතු කුභක්ද? 

iii. අඳ ජල  පිරි ් කිරිප්  පිරි තක ප්රධාන පි  ර තු සහතු කරතුන. 

iv. ඉහත අ ස්ථි  ලදි ක් ෂුද් රජීවීතු ප් රප ෝජන ට ගතුනා ආකාර  සහතු 

කරතුන. 

v. පිරි ් පනොකළ අඳ ජල  ස් බාවික ජලාය ලට නිදහස් කිරීපභන ඇතිවි  

හැකි අහිතකර ඵලඳෑ් පදකක් සහතු කරතුන. 

vi. ජජ  ප් රතිකතුභණව  ප ොදා ගතුනා අ ස්ථා සහා උදාහරණව පදකක් 

ර තුන. 

 

B. ඳහත සහතු A,B,Cද යුහ ආකාර ඇසුරිතු ප් රශ්ණව  ලට පිළිමේරු සඳ තුන. 

 

 

 

 

 

  

i. A,B,C ජජ ාණු ආකාර න් කරතුන. 

ii. ඉහත A,B,Cභඟිතු සෑපදන  ජජ ාණු ආකාර 2ක් න් කරතුන. 

iii. ඉහත සහතුකල ජජ ාණු අතර ඳ තින ඵතුධන ආකාර  සහතු 

කරතුන. 

iv. (ii)හි සහතුකළ සශප ෝග අ ත් න ජජ ාණු ඛාණ්ඩ  සහතු කරතුන. 

v. පඳොරසැකරයිඩ සහා උදාහරණව පදකක් ඒ ාපේ කෘත්   සභඟ සහතු 

කරතුන. 

vi. ප් පරෝටීන ල ජජ  විද්  ාත්භක  ැගත්ක් මේනක් සහතු කරතුන. 

 

8.  

i. DNA අණු ක ප් රධාන ද යුහ ලක් ෂණව පදකක් ර තුන  

ii. ජිවිතුපේ ප් රපදණික ද් රද    පලස DNA සමේ ප් රධානතභ ලක් ෂණව ක් 

ර තුන  

iii.  

a. ජාන ඉශජිපතුරු විද්  ා   නු කුභක්ද? 

b. ඒ සහා බාවිතා කරන ප්ලාස්මිඩ  නු පභොන ාද? 

c. ප් රතිසශප ෝජිත ප්ලාස්මිඩ ක්  නු කුභක්ද? 

iv. ජාන ඉශජිපතුරු විද්  ාපදදී ඳහත සහතු එතුසයිභ  ල දා කත්   ර තුන  

a. DNA පඳොරභපතුස්  

b. එතුපඩොනියුක් රපේස්  

c. ලයිපේස් (රපේස්) 

O O O 

CH2OH 

OH 

OH 

H H OH 
OH 

H OH 

H 

CH2OH 

OH 

OH 

OH 

H H 

H 

H H OH 

CH2OH 

CH2OH 
OH 

OH 

OH H 

H 

H 

B A C 
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v. පජරූ විද් යුත්ගභන  පලස හැඳිතුප තුපතු කුභක්ද? 

vi. ජාන විකිරණව  කරන ලද ජීවිතු බාවිත  නිසා ජජ  පගෝල  මේළ ඳැන 

නැගි  හැකි තතුජනාත්භක තත්ත්  පදකක් ර තුන  

vii. ප් රතිසශප ෝජිත DNA තාක් ෂණව  පලස හඳුතු තුපතු කුභක්ද? 

viii. ප් රතිසශප ෝජිත DNA තාක් ෂණවපේදී ඵහුල  බාවිතා කරන ඵැක්ටීරි ා 

දතුය ක් න් කරතුන  

ix. පභභ තාක් ෂණව  බාවිතා කර නිඳද ා ගතුනා ප් රප ෝජන ත් ද් රද    මේනක් 

ර තුන 

 

9.  

A.  

i. අඳ ජල  පලස හඳුතු තුපතු කුභක්ද? 

ii. පිරි ් පනොකළ අඳ ජල  ස් බාවික ජලාය ලට එකමේවීපභතු ඇතිවි  හැකි 

අහිතකර ඵලඳෑ් 3ක් ර තුන  

iii. ජජ  ප් රතිකතුභකරණව  පලස හඳුතු තුපතු කුභක්ද? 

iv. ජජ  ප් රතිකතුභකරණව  ප් රාප ෝගික පලස ප ොදා ගතුනා අ ස්ථා 2ක් 

දක් තුන. 

v. කතුභාතුත යාලා අඳ ජල  පිරි ් කිරීප් පිරි තක ජජ  ප් රතිකතුභණව  

ප ොදා ගැපනන අ ස්ථා සහතු කරතුන. 

 

B.  

i. ජී   ායු   නු කුභක්ද? 

ii. ජී   ායු නිඳදවීපභතු ඉටුකර ගැනීභට ඵලාපඳොපරොත්මේ න අරමුණු 2ක් 

ර තුන. 

iii. ප් රති ජී ක ක්  නු කුභක්ද? 

iv. එතුනත්  ල රසා නික සශයුති  කුභක්ද? 

v. එතුනත් නිෂ්ඳාදන ට ක් ෂුද් ර ජීවිතු බාවිතා  හා අදාළ විද්  ාඥ ා කවුද? 

 

C.  

i.  ායු පගෝලපේ අඩශගු නයිට් රජතු ප් රතියත ක් පලස දක් තුන, 

ii. නයිට් රජතු චක් ර ට ස්ඵතුධ න ක් ෂුද් ර ජීවී කණ්ඩා භක් න්  කරතුන. 

iii. නයිට් රජතු තිර කිරීභ  නු කුභක්ද? 

iv. ඳපස් ප පසන නයිට් රජතු තිරකාරී ස් ායු ක් ෂුද් ර ජීවිප කු න් කරතුන. 

v. යාක සභග සහජීවී ස්ඵතුධ ක් ඇති නයිට් රජතු තිරකාරක ඵැක්ටීරි ා ක් 

න් කරතුන. 

vi. නයිට් රිහරණව   නු කුභක්ද? 

vii. නයිට් රිහරණවපේ  ැදගත්කභ කුභක්ද? 

viii. ජීවි පද්හ මේල අඩශගු N සහිත සශප ෝග 5ක් ඳහත දී ඇත.ඒ ාපේ කෘත්   තු 

ර තුන. 

a) හිපභොේපලොබිතු  

b) ඉමියුපනොේපලොබියුතු  
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c) ඇක්ටිතු 

d) ඉතුසියුරතු  

e) ත් පරෝබීතු 


