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විද්යාව

meh 03

II පත්රය - B ක ාටස - රචනා
5.

(A)

ජීවීන්ක

ක හ විවිධ රසායනි

සංකයාගවලින් සෑදී ඇති අතර මූලද්රව්ය 25 ක් පමණ

විවිධ ආ ාරකයන් සංකයාජනය වූ සංකයාග ජීවී ක හ තුළ අඩංගු ය. සජීව පදාර්ථක2 අඩංගු
මූලි
i.
ii.

ාබනි

සංකයාගවලින් එ ක් වන්කන්

සජීව පදාර්ථක2 අඩංගු වන අකනක් මූලි
ාකබාහයික6ට් නිපදවනු ලබන ස්වාභාවි

ාකබාහයික6ට් ය.
ාබනි

සංකයාග කමානවාද?

ක්රියාවලිය කුමක් ද?

iii.

ii හි සඳහන් ක්රියාවලිය වචන සමී රණයකින් දක්වන්න.

iv.

මූලි

ාබනි

සංකයාගවලින් ප්ර කBණි

කතාරතුරු හා සම්බන්ධ වන්කන් කිනම්

සංකයාගය ද?

(B)

වර්ධ
i.

ප්රජනනය යනු ශා වල සිදුවන අලිංගි
පහත රූප සටහන්වලින් දැක්කවන භූගත
වර්ගයට අයත්දැ යි සඳහන්

ඉඟුරු

ප්රජනන ක්රමයකි.
ඳන් බාහිර ලක්ෂණය අනුව කිනම්

රන්න.

අර්තාපල්

ලූනු

fuu m%Yak m;%h www.learntv.lk fjíwvúh u.ska 2020 w'fmd'i idudkH fm< isiqorejka ioyd fkdñf,a fnod §u isÿ lrk w;r
fjí wvú ixialdrlf.a ksis wjirhlska f;drj iïmQ¾K m%Yak m;%hu fyda bka fldgila fjk;a fjnswvúhl M, lsÍu" úlsKsu"
uqo,g ,nd§u jdKsc mrud¾:fhka fnod yeßu nqoaêuh foam< mk; hgf;a ovqjï ,eìh yels jrols'fï ms<snoj úuiSu ioyd
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ii.
සාර්ථ

රිකිලි බ ධයක් සිදු කිරීකම්දී අනුජය ග්රාහ යට

සම්බන්ධ කිරීකම්දී වැදගත්වන
iii.

රුණු කද ක් සඳහන්

ස්ව පරාගණය වැළැක්වීමට ශා

රන්න.

දක්වන අනුවර්තන කද ක් සඳහන්

ර ඒ එ

එ ට උදාහරණය බැගින් ලියන්න.
(C)

ක්ෂුද්රාන්ත්රක2 අංගුලි ාව

ව්යුහය පහත රූපක2 දැක්කB .

x

i.

X මගින් දැක්කවන්කන් කුමක් ද?

ii.

ක්ෂුද්රාන්ත්ර ක2 අවකශාෂණ ක්රියාවලිය
සඳහන්

iii.

ාර්යක්ෂම වීමට දක්වන අනුවර්තන කද ක්

රන්න.

අංගුලි ා රුධිර කක්ශනාලි ාවලට

අවකශාෂණය වන ජීරණ ඵල කද ක් නම්

රන්න.

6.

iv.

ක්ෂුද්රාන්ත්ර බිත්තිකයන් ස්රාවය ක කරන ජීර

(A)

මිනිසා විසින් බහුලවම භාවිත

ය ඩ භාවිතා

එන්සයිමයක් සඳහන්

රන්න.

රන කලාහය ය ඩ යි. කබාකහා නිෂ්පාදන සඳහා

ළ ද ය ඩ මල බැඳීම ආර්ථි

වශකයන් අවාසිදාය

i.

ය ඩ මල බැඳිමට අත්යවශ්ය සාධ

ii.

ය ඩ මල බැඳීකම්දී ය ඩ ඔක්සි රණයට අදාල රසායනි

කද ක් සඳහන්

ය.

රන්න.
සමී රණය

ලියන්න.
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iii.

ය ඩ හැන්දක් මත තඹ ආකල්ප කිරීමට අදාල ඇටවුම

රූපයක් පහත දැක්කB. X

යනු විද්යුත් විච්කjද්යයයි.
a) කමහි ඇකනාඩය සඳහා සුදුසු කලාහය කුමක්ද?
b) X සඳහා සුදුසු ද්රාවණයක් නම්
c) කමහි

රන්න.

ැකතාඩීය ප්රතික්රියාව ලියන්න.

x

(B)

රසායන විද්යා පරීක්ෂණ සඳහා ප්රාමාණි
i.

ප්රාමාණි

ii.

ද්රාවණය

1 mol dm-3

ද්රාවණ සාදා ගැනීමට සිදු කB.

යනු කමානවා ද?

ලූක ාස් ද්රාවණයකින් 250 cm3 ක් සාදා ගැනීමට අදාල

පරිමාමිති
ප්ලාස්කුවක් , තුලාවක් ඇතුළු අවශ්ය උප රණ ඔබට සපයා ඇත.
( C = 12 , H = 1 , O = 16 )
a) ද්රාවණය සාදා ගැනිමට කිරා ගතයුතු
b) අදාල ද්රාවණය නිවැරදිව ස ස්
iii.

යාන්ත්රි

ක්රම මගින් මිශ්රණය

ලූක ාස් ස් න්ධය ක ාපමණ ද?

රන අයුරු පියවර කද කින් දක්වන්න.

සංඝට

කවන්

රන අවස්ථා කද ක් සඳහා

උදාහරණ උදාහරණ කදන්න.
(C)

i.

විද්යාගාරක2දී හයිඩ්රජන් වායුව නිපදවීමට අත්යවශ්ය වන උප රණ හතරක්
සඳහන්

ii.

රන්න.

හයිඩ්රජන් වායුව නිපදවා ගැනීමට විද්යාගාරක2දී භාවිත
සහ අම්ලයක් සඳහන්

iii.
7.

(A)

වස්තුව

ළ හැකි කලාහයක්

රන්න.

H2 වායුකB ප්රකයාජනයක් ලියන්න.
චලිතය සම්බන්ධකයන් නිවුටන් නම් විද්යාඥයා විසින් නියම

තුනක් ඉදිරිපත්

ර ඇත.

i.

නිවුටන්ක

ii.

ඒ ා ාර ප්ර කBගකයන් ගමන්
එය ගමන්

කදවන නියමය ලියා දක්වන්න.
රන දිශාවට 150 N

රන 100 kg

සක්න්ධයක් සහිත වස්තුව ට

බලයක් කයදීකමන් හටගන්නා ත්වරණය

ක ාපමණ ද?
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iii.
ඉහත වස්තුව 20 m s-1

අවස්ථාව

(B)

ප්රකBගකයන් ගමන්

එහි ගම්යතාව ගණනය

රන්න.

1 m ක් දිග AB නම් සැහැල්ලු දණ්ඩක් හරි මැදින් එල්ලා සංතුලනය

0.5 m

ර ඇත.

0.5 m
B

A

i.

රන

B ක ළවකරහි

5N

බරක් එල්ලුවකහාත් ඒ නිසා හටගන්නා ඝූර්ණය

a) දක්ෂිණාවර්ත ද? වාමාවර්ත ද?
b) අදාල ඝූර්ණය කසායන්න.
c) B ක ළවකර් එම බර තිබියදී ම දණ්ඩ මධ්ය ලක්ෂ්යක2 සිට A කදසට

400

cm ක් දුරින් බරක් එල්ලා නැවත දණ්ඩ සංතුලනය කිරීමට අවශ්ය විය. කම් සඳහා
එල්ලිය යුතු බර ක ාපමණ ද?
(C)

ඉහළ උෂ්ණත්වය සහිත ස්ථානය

සිට පහළ උෂ්ණත්වය සහිත ස්ථානය ට තාපය

සංක්රමණය කB. තාප සංක්රමණය වන එක් ක්රමයක් වන්කන් සන්නයනය යි.
i.

තාපය

ii.

දහවල්

iii.

100 0C උෂ්ණත්වක2 ඇති ජලය 20 g ක් කලාහ භාජනය ට දමා 25 0C දක්වා

සංක්රමණය වන අකනක් ක්රම කද

සඳහන්

රන්න.

ාලක2දී මුහුදු සුළං ඇතිවන අයුරු ක ටිකයන් පැහැදිලි

රන්න.

සිසිල් වීමට ඉඩ හරින ලදී.
a) කමම සිසිල් වීකම්දී උණු ජලක2 තාපය කලාහ බඳුන

රා ගමන්

රන්කන්

කිනම් ක්රමයට ද?
b) 100 0C උෂ්ණත්වක2 ඇති ජලය 25 0C දක්වා සිසිල් වීකම්දී පිටවූ තාප ප්
රමාණය ගණනය

රන්න.

c) කමම සිසිල් වීම මිනිත්තු 2

ාලයක් ගතවූක2 නම් තාපය ඉවත්වීකම් ශීඝ්

රතාව කසවීමට ප්ර ාශනයක් ලියන්න.
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