
පෂාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුතුල - උතුරු මැා පෂාේ 

අලවාද ලාර පරීක්ණය - 10 පරේණිය - 2022(2023) 

විායාල 

පිළිතුරු පත්රය ශා ුණණු බාීමප් පිපපාිපය 

 

(1).3  (6). 1  (11). 4    (16). 1 (21). 4 (26). 1 (31).3  (36). 2  

(2).2  (7). 1  (12). 2    (17). 3 (22). 3 (27). 4 (32).4  (37). 4 

(3).3  (8). 3  (13). 2    (18). 4 (23). 3 (28). 2 (33).1  (38). 3 

(4).2  (9). 2  (14). 1    (19). 1 (24). 4 (29). 2 (34).1  (39). 3 

(5).4  (10). 4  (15). 2    (20). 1 (25). 4 (30). 3 (35).2  (40). 1 
 

ii පත්රය 

A ප ොටව 

1. (A) (i)  P - ා  සවය          Q  - වත්ල සවය            (01 ) බැගිතු 02 

(ii)  P ල පමණක් සව බිත්තිය/ රික්ේ  තිබීම (ගැපපද පිළිතුර ට) 01 

(iii)  දයටිපය 01 

(iv)  ලතමණ පේශ 01 

(B) (i)  ුණඩු /  ැබලි  ර ගැනීම 01 

(ii)  ප්රති්රිය  ල පභෞති  වටලභාලය / ලතමගඵය 01 

(iii)   ාමරපේ තිබ ඇටවුමට ලඩා, අව්පව් ේැබ ඇටවුප් බුබුළු පිටවීම පව්ගලත් බල 01 

(iv)  ලැය ව ප්රති්රිය / ණුණුල වට ත්ධ්ය/ වෑණුණු ඵල වට තුධ්ය / ගේව  ාය (1 බැගිතු) 02 

(C) (i)  උඩුුණරු පේරපුම 01 

(ii)  උඩුුණරු පේරපුමට ලඩා බර ලැඩි නිවා 01 

(iii)  A, B ශා  C                                                         (තුදම නිලැරදි ද්) 01 

(iv)  
ඝදත්ල අවමාද වීම / විවිධ් ද්රලයයතුපගතු ේදා තිබීම.  
බර අවමාද වීම / වට තුධ්ය අවමාද වීම 

02 

   මුළු ුණණු 15 

2. (A) (i)  සවය  පලතිද ලතමණපේශ වංඛ්යාල අඩක් බලට පත් රද විභා ද ්රියාලලිය 01 

(ii)  2 යි / යුග 01 යි 01 

(iii)  

 
                                                                ...........................  (01) 

                                                                  .........................  (01) 

                      
                                                                          .................. (01) 
 

03 

(iv)  50% 01 

(v)  හිපමොෆිලියාල 01 

(B) (i)  
TT         Tt         Tt         tt         (02) 

උව       උව        උව      මිිප        (02)    (පිළිපල පලදවට විය ශැකිය) 
04 

 

 



  

(ii)  උව (01)        මිිප (01) 02 

(iii)   තුමාණු වෑීමප්ීම. 01 

(iv)  1:1 01 

  මුළු ුණණු 15 

3. (A) (i)  R 01 

(ii)  CO2 01 

(iii)  Q 01 

(iv)  ලුවිවට තිත් ලුශය 01 

(v)  Q 01 

(B) (i)  O /ඔක්සි තු 01 

(ii)  ඔක්සි තු ශා ශයිඩ්ර තු බතුධ්ද 01 

(iii)  
 ේාපාං ය ඉශෂ වීම    . ඉශෂ විශිටට ේාපධ්ාරිේාලක් පැලතීම 

 අයිවට ලට ලඩා ඉශෂ ඝදත්ලයක්  ය වතුවීම      (පා  ට) 
02 

(C) 
  

a) දැේ       b)  වශ වංයු           c)  ඉශෂයි          d)   අයනි  

e)    ලායු        f)   පශ අගයකි.                         (එ  ට 01 බැගිතු) 
06 

   මුළු ුණණු 15 

4. (A) (i)  a ප ෂලර පශ යයි / b ප ෂලර ඉශෂ යයි. 01 

(ii)  2N 01 

(iii)  
ඝූතමණය = බය x අක්පේ සිට ණුර / 2 x 2               (01) 

            =  4(Nm)                                                   (01) 
02 

(iv)  8N 01 

(B) (i)  පෂමු නියමපයතු 01 

(ii) 
(අ) ලැඩිපව් 02 

(ආ)          ත්ලරණය   බය  02 

(iii)  පෂමු ශා පාලද                                                          ( 01  බැගිතු) 02 

(iv)  

         
   

    
       (  ) 

  
      

   
 

                                                         = 20     ms
-2 

(01)   (01) 

 

 

 03 

    මුළු ුණණු  15 

B ප ොටව 
5. (A) (i)  රිෂලා,  ලලිුණුණා                          (01 බැගිතු) 02 

(ii) 

(අ) ගැඩවිා,  පගොළුපබල්ා                ( 01 බැගිතු) 02 

(ආ) *   ත්රිපවටයරය    *   ේවි පාතමටවි   වමමිති ය    (ගැපපද ක්ණ පා  ට ) 02 

(iii)  
 පරප්ිපලියා  / උරග                                                       (01) 

  තමණි ා පා ක් ශා අව්පූතමණල පබණුනු ප ෝෂි ාල    (01) 
02 

(iv)  *   වපුටප     (01)     *      ේවි ජී  පත්රී      (01) 02 

(B) (i)  *   පරාග  ණී ාල  /  පුං  තුමාණල     (01)            *    ශුක්රාණුල      (01) 02 

(ii)  
ා ල          - (පුටපපේ) ඩි්බ ප ෝය තු      (01) 
මිනිවාපේ       - (මලපේ)   ගතමභාය තු              (01) 

02 

(iii)  *   ඩි්බය         (01)         *      ඩි්බ ප ෝය      (01) 02 

(iv)  *   ඊවටට්ර තු                      *       පප්රොප වටටපරෝවට        (01 බැගිතු) 02 

(v)  ා ල පමණක් ලතමධ්  / අලිංගි  ප්ර දදයක් තිබීම ලැනි අාශව ට 02 

   මුළු ුණණු 20 

 

 



 

6. (A) (i)  Mg  /  H2 /  Cl2   ගැපපද ද්රලය 2ක් වඳශා 01 

(ii)  ඒ  විවටයාපද / ඒ  ප්රතිවටයාපද 01 

(iii)  Na2 SO4 01 

(iv)  2H2O2            2H2O  +  O2    (ප්රති්රියාලට 01, තුලිේ කිරීමට 01) 02 

(B) (i)  ණුණු දියර කිරිපැශැ වීම / වරාල තුට ාැල්ක් ඇතුළු   විට එය නිවීයාම 01 

(ii)   ේ.HCl  / H2SO4    ශා   Mg     /Zn                       (01 බැගිතු) 02 

(iii)    H2    /    O2     /    CO2 01 

(C) (i)  P 01 

(ii)  R 02 

(iii)  84gmol
-1                                                         ( පිළිතුරට01, ඒ  යට 01) 02 

(iv) (අ) Q  ශා  S 02 

(ආ) Q  ශා  S 02 

(ඇ) 
CaCO3 100g   අඩංගු අණු වංඛ්යාල  = 6.022 x 10

23
                            (01) 

 CaCO3 20g   අඩංගු අණු වං.  = 
             

   
                  (01) 

02 

   මුළු ුණණු (20) 

7. (A) (i) 
 

(a) ධ්ාරා නියාම ය/ ඇමීටරය  (b)  ඇමීටරය/ ධ්ාරානියාම ය  

(c) පලොල්ට් මීටරය                                                                   (01 බැගිතු) 
03 

(ii)  විභල අතුේරය/  ධ්ාරාල පලදවට  ර ගැනීමට 01 

(iii)  ාඟරපේ උටණත්ලය නියේල ේබා ගැනීමට ....... යද අාශව ට 01 

(iv) 
 ඕ් නියමය / 

 

 
 =  නියේයක්   /         01 

(B) (i) 

 
                              (වියළි ප ෝ ව්බතුධ්යට 01) 
                              ( බල්බ ව්බතුධ්යට 01) 02 

(ii) 

 

 

 
 

 

  
  

 

  
  

 

  
      

 

 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
      

 

 
 
 

 
        

 

 
        (01) 

 

R = 1Ώ                (01) 
 

02 

(iii) 

 
    V    =   IR /  I = V/R                  (01) 

       I   =   3/1  

            =  3A                                  (01) 

02 

(iv)  වමාදයි 01 

(C) (i)  *    විභල ක්තිය    *   චා  ක්තිය    ( 01 බැගිතු) 02 

(ii) (අ) 5N 01 

(ආ)  ාතමයය = බය x චදය ව ණුර  / 5(N)  x  5(m)     (01) 

             = 25   (J)              (01) 
02 

(ඇ) 
 ලය =  

 ාතමයය

 ාය
   /    

  ( )

  ( )
         (01)            2.5W      (01) 02 

   මුළු ුණණු (20) 

 

 

 

 



 

 

 

8. (A) (i)  2C6 H12  O6                     C12 H22  O11 +  H2O        02 

(ii) (අ) පප්රෝටීනතු 01 

(ආ) C,   H,   O,   N,    S     (සියල්ම නිලැරදි ද්) 01 

(iii)   ාපබොශයිපේට  ශා ලිපිඩ                             (පා ම නිලැරදි ද්) 02 

(iv)  A,   D,  E,  K       (01)              B,  C        (01) 02 

(v)  
 NaOH                 (01) 

 CuSO4                           (01) 
02 

(B) 
(i)  

බ පයණුලා, ලවටතුල නිටචල පැලතීම 

(01)                (01) 
02 

(ii)  10N 01 

(iii)  ලවටතුල  x  බය ඇති පැත්ේට,   5N   බයකිතු චදය පව්. 

(01)                                   (01) 
02 

(iv)  
 ලවටතුපව් බර     (01) 

 ප්ව ෑල්පතු ඉශට පයපාද ප්රති්රියා බය      (01) 
02 

(C) 
(i)  

P = hdg / 2 x 1000 x 10      (01) 

          20000 Pa      (01) 
02 

(ii)  වමාදය 01 

   මුළු ුණණු (20) 

9. (A) (i)  C 02 

(ii)  A 02 

(iii)  D 02 

(iv)  2,   8,    8 02 

(v)  AB2 02 

(B) (i)  බර / ගුරුත්ලා තමණ බය 01 

(ii)  ඒ ා ාර,     ත්ලරණය කිනි 

(01)               (01) 
02 

(iii) (අ) 0 /  ශුණයයි. 01 

 (ආ) 
ත්ලරණය = ප්රපව්ග පලදව /  ාය                 (01) 

10 =  
(අලවාද ප්රපව්ගය  )

 
                                    (01) 

අලවාද ප්රපව්ගය    =   20ms
-1

                          (01) 

03 

(iv)  
මධ්ය  ප්රපව්ගය   =  

විවටයාපද පලදව

 ාය
               (01) 

(       )

 
    =    

විවටයාපද පලදව
 

                        (01) 

 

විවටයාපද පලදව  / උව   = 20(m)                      (01) 

 

03 

    මුළු ුණණු (20) 

 

 


