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1. මභෝටර් රථ වරන් විමභෝචනය වන වායු, වායු දූෂණමයහි එක් ප්රධාන ප්රබවයක් ම.  

i. මභෝටර් රථ විමභෝචනය වල අඩංගු දූෂක 4ක් ලැයිස්තු ගත කරන්න  

ii. ඉහත (i) හි පිළිතුර අතුමරන් අම්ල වැසි සහා මේතුවන දූෂක මදකක් නම් 

කරන්න  

iii. ඉහත (ii)හි සහන් කරන ලද දූෂක මදක, දහන ක්රියාවරමී න පැඳැමයන්මන් 

මකමස්දැයි මකටිමයන් දක්වන්න  

iv. ඉහත (1)හි  න ඇති පිළිතුරු අතුමරන් හරිතාගාර ආචරණය මකමරහි ඵලඳාන 

දූෂක මදකක් නම් කරන්න  

v. ඉහත (iv)හි  න ඇති දූෂක, හරිතාගාර ආචරණයට දායක වන්මන් මකමස්දැයි 

මකටිමයන් දක්වන්න  

vi. මභෝටර් රථ විමභෝචනය භගින් සිදුවන ඳරිසර දූෂණය අවභ කිරීභ සහා 

මයොදා ගනු ලඵන ක් රභ මදකක් සහන් කරන්න 

 

2.  

i. ජෛව මගෝලමී විශාලතභ කාඵන් සංචිතය ඇත්මත් මකොතැන්හිද?  

ii. මිපැසා, ස්වබාවමයහි කාඵන් චක්රීකරණයට ඵලඳෑම් කරන ප්රධාන ආකාර 3ක් 

සහන් කරන්න  

iii. සාගරවල ප්රාථමික පැපාඳාදකයින් බාවිතා කරන කාඵන් ප්රබවය ුමභක්ද?  

iv. හරිතාගාර වායු විමභෝචනය අඩු කිරීභ අරමුණු කරගත් අන්තර්ෛාතික 

සන්ධානය ුමභක්ද?  

 

3.  

i. ප්රකාශ රසායන ූමමිකාව සැමදන්මන් මකමස්දැයි ඳහදන්න  

ii. ප්රකාශ රසායන ූමමිකා ඳවතින ඵවට බඵ දැනුවත් වන්මන් මකමස්දැයි 

දක්වන්න  

යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේව 

ඳ්මතුත්රණවසමාාාවසඅක -03 

තාක්ෂණවේදය සඳහාාසිදයයාව 
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iii. ප්රකාශ රසායන ූමමිකා වල විෂ සහිත පල හතරක් දක්වන්න  

iv. කාඵන් අඩංගු මනොවන එක් විෂ සහිත පලයක් සෑ නභ සහා දක්වන 

රසායපැක ප්රතික්රියා මදන්න  

v. ප්රකාශ රසායන ූමමිකා මේතුමවන් ඇතිවන හිතකර ඵලඳෑම් 3ක් මදන්න  

vi. ප්රකාශ රසායන ූමමිකා සෑ නභ අඩු කළ හැකි ක්රභයක් මයෝෛනා කරන්න  

 

4.  

A. කර්භාන්ත සහා අවශය ශක්ති අවශයතා සපුරා ගැනීභට ගරූ අගුරු හා 

මඳමරෝරයම් ඉන්ධන බාවිතය සිදු කරයි  

(i.) ගරූ අගුරු දහනමී න වාතයට එකතුවන ප්රධාන අහිතකර වායු මදකක් 

සහන් කරන්න  

(ii.) මභභ එක් එක් වායුව පැසා ඇතිවන ඳාරිසරික ගැටරෙව ඵැගින් සහන් 

කරන්න  

(iii.) මඳමරෝරයම් ඉන්ධන මයොදා වාහන ධාවනය කිරීමම් න වාතයට එක් වන 

අහිතකර වායුභය ප්රමදද 5ක් සහන් කරන්න  

(iv.) ඉහත සහන් කළ වායුභය ප්රමදද අතරින් ප්රකාශ රසායන ූමමිකාවට 

මේතුවන ප්රමදද මදකක් සහන් කරන්න  

 

B. මඳට් මරෝරයම් ඉන්ධන පුනර්ෛනනීය මනොවන ඵල ශක්ති ප්ර  මදදයකි මම් සහා 

මයොදාගත හැකි ශාක මතරූ ආශ්රිතව පැඳදවිය හැකි පුනර්ෛනනීය ඵල ශක්ති 

ප්ර  මදදය, ජෛව ඩීසරූය  

(i.) ශාක මතරූ භගින් ජෛව ඩීසරූ පැඳදවන ක්රියාවරය නම් කරන්න  

(ii.) ශාක මතරූ රයි්ලරසරයිඩ මලස සලකා මභභ පැපාඳාදන ක්රියාවරය රසායපැක 

සමීකරණයක් ආධාරමයන් සහන් කරන්න  

(iii.) මභභ ක්රියාවරමී න සෑමදන අඳරවය මදකක් සහන් කරන්න  

(iv.) මභභ ක්රියාවරය ්ත්මරේරක මලස NaOH මවනුවට MgO බාවිතා කල හැක  මභහි 

වාසියක් සහන් කරන්න  

(v.) NaOH මවනුවට MgO බාවිතමයන් සුපිරිසිදු පැපාඳාදනයට අනුගත වන ආකාරය 

මකටිමයන් විස්තර කරන්න  
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(vi.) “ජෛව ඩීසරූ බාවිතය මඳමරෝරයම් ඉන්ධන බාවිතයට වඩා ඳරිසර හිතකාමි 

මවයි“ මභභ ප්රකාශය සැමකවින් විස්තර කරන්න. 

 

5. ඳහත රඳමී දැක්මවන්මන ඳැත්තක දිග 12m වන සභචතුරාස්රාකාර ඳතුලක් 

ඇති පිරමිඩාකාර වහලයකි  වහලමී සෘජු ්ස 8m ක් නම්, 

i. වහලමී භතුපිට ඳෘපාඨ 

වර්ගපලය මසොයන්න  

ii. 4L තීන්ත ටින් එකකින් 14m2  ක 

වර්ගපලය මසොයන්න  

iii. තීන්ත 1L ක් රු 850 ක් නම් 

වහලමී තීන්ත ගෑභ සහා යන 

වියදභ මසොයන්න  

 

6.  

රඳමී අකාරයට අර්ධ මගෝලාකාර මකොටස 

සභචතුරාස්රාකාර ඳාදභක් සහිත 

පීරමිඩාකාර මකොටසකට සම්ඵන්ධ කර ඇති 

අතර එය ඝනක හැඩති රෘ වරන් තනන ලද 

මකොටසකට සම්ඵන්ධ කර ඳාසරූ 

පැවාසාන්තර තරඟාවරමී ශූරතාවය සහා 

මලෝහභය ුමසලතාවයක් පැර්භාණය කර 

ඇත  මභහි මගෝලාකාර හා පීරමීඩාකාර 

මකොටමස් රන් ආමරූඳ කිරීභට පැයමිතව ඇත  

රන් ආමරූඳ කළ යුතු ඳෘපාඨික මේත්රපලය 

මසොයන්න  පිරමීඩමී ලම්ඵ ්ස 12cm ම.  

 

 

7cm 3.5cm 

15cm 

10cm 
10cm 
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7. ්දයානයක තැම භ සහා මකොන්ක්රීට් වරන් සාදන ලද ඵංුමවක ආකෘකියක් 

ඳහත දැක්ම.     

i. එභ ඵංුමව සෑ නභට වැය වු මකොන්ක්රීට් ඳරිභාව මසොයන්න  

ii. එවැපැ ඵංුම 150ක් ්දයානය පුරා තැම භට අදහස් කර ඇත  සියළුභ 

ඵංුම පැර්භාණය සහා වැය වන මුළු මකොන්ක්රීට් ඳරිභාව මසොයන්න  

iii. එක් ඵංුමවක් සහා වැයවන මුදල රු 15,500/- ක් නම් ඵංුමව සහා 

වැය වන මුළු මුදල මසොයන්න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

a) සරල මර්ඛීය භාර්ගයක ගභන් කරන දුම්රියක් 100m ක් දිගැති 

බංමගයකට ඇතුළුවිමම් න දුමිරිය ගභන් කරන දිශාවට 400  

10/මකෝණයකින් ඈතින් පිහිටි ුමරෙනක් පැරික්ෂණය ම.  දුම්රිය 

බංමගයින් පැක්භ යෑමම් න එභ ුමරෙන දුම්රිය ගභන් කරන දිශාවට 430  

46/  මකෝණයකින් පැරික්ෂණය වන්මන් නම් දුම්රිය පැක්භ ගිය ස්ථානමී 

සිට මභභ ුමරෙනට ඇති දුර මකොඳභණද? 

 

 

b) ්ස මගොඩනැගිර 2 ක් අතර සිටින පුද්ගලමයුමට එභ මගොඩනැගිර වල 

මුදුන් 720  15/  හා 650  35/  යන ආමරෝහණ මකෝණවරන් මඳමනන අතර 

එභ මගොඩනැගිර 2 අතර ඳරතරය 15m ක් ම.  

i. මභභ මතොරතුරු ඇතුලත් රඳ සටහනක් අඳින්න  

ii. මගොඩනැගිර 2 හි ්ස මසවීභ සහා මවන මවනභ ප්රකාශන 2 ක් 

මගොඩනගන්න  

5
0

cm
 

20cm 

60cm 

5cm 

150cm 



යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේවස Page 5 
 

iii. ඒ ඇසුරින් මගොඩනැගිර 2 හි ්ස මවන මවනභ මසොයන්න  

iv. ්ස අඩු මගොඩනැගිරූමරූ ඳාමුල සිට ්සවැඩි මගොඩනැගිරූමරූ 

මුදුන මදස ඵලන ආමරෝහණ මකෝණය මසොයන්න  

c) 10m ්ස ABකණුම. සිට රැහැන් මඳොටවරූ 2 ක් ඇ ඇති ආකාරයට 

දක්වන රඳ සටහනක් ඳහත දක්වා ඇත. 

  

i. BC හා CD දිග මකොඳභණද? 

ii. සිට C හා D දක්වා ඇ ඇති 

රැහැන් වල දිග මසොයන්න 

 

 

 

D 
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A 

10m 

300 600 


