
1 
 

1.  ජෛවීය අණු පිළිබදව පහත සඳහන් වගන්ති අතරෙන් නිවැෙදි වන්රන් කුමක් ද? 

  (A). ඒවාරේ අණුකභාෙය සැමවිටම 104 - 1010  අතෙ රේ. 

  (B). සියළුම ජෛවීය අණුවල අනිවාර්රයන්ම C, H හා O පවතී. 

  (C). මිහිමත සුලබතම ජෛවීය අණුඛාණ්ඩය වන්රන් න්යෂ්ටිකක අම්ල ය. 

  (D). ජෛවීය අණුවල H : O පෙමාණුක අනුපාතය සැමවිටම 2 : 1 රේ.  

 

2.  පහතින් දක්වා ඇත්රත් සත්ත්ව ොෛධානිරේ පවතින් ස්වසන් වයූහ හිහිපයහි. 

  1. රේහ ආවෙණය  2. බාහිෙ ෛලක්රලෝම   

3. අභයන්තෙ ෛලක්රලෝම 4. ස්වාස න්ාලිකා පේධතිය  

5. රපන්හැලි 

 

ඉහත ස්වසන් වුහ ුසුලන් සත්ත්වයින්රේ නිවැෙදි අනුපිළිරවල වන්රන්, 

   (A). පැතැලි පණුවා, ඉස්රගඩියා, කකුළුවා, මී මැස්සා, රඩොල්පින් 

   (B). ගැඩවිලා, කකුළුවා, බලයා, කැෙරපොත්තා, මයින්ා 

   (C). පික පණුවා, ඉස්රගඩියා, රගෝණුස්සා, මී මැස්සා, මිනිසා 

   (D). බලයා, කකුළුවා, ගැඩවිලා, කැෙරපොත්තා, අශ්වයා 

 

3.  ෙසායනික ස්වයංරපෝෂීන්, 

  (A). ශක්ති ප්රභවය රලස සූර්ය ශක්තිය භාවිත කෙයි. 

  (B). කාබන් ප්රභවය රලස CO2 භාවිත කෙයි. 

(C). හරිතප්රද වර්ණක මගින් අරලෝකරේ දෘෂ්යපොසරේ ශක්තිය  අවරශෝෂ්ණය  

      කෙයි. 

  (D). සෑම විටම හරිත ශාක රේ.  

 

4.  සතුන්රේ රේහාවෙණ පිළිබඳව පහත ඒවායින් වැෙදි වන්රන් කුමක් ද? 

  (A). ගැඩවිලුන්රේ, එය ස්වසන් පෘෂ්ටඨයක් රලස ක්රියා කෙයි 

  (B). කෘමීන්රේ, එය විෛලන්ය වලක්වයි 

  (C). මිනිසාරේ, එය විටමින් A සංස්රල්ෂ්ණය කෙයි 

  (D). පිකපණුවන්රේ, එය  රපෝෂ්ය ්රවය  අවරශෝෂ්ණය කෙයි  

 

5.  මිනිසාරේ ඇරස් කළු වර්ණය අඵ වර්ණයට ප්රමුඛඛ රේ  කළු ඇස්  වර්ණය ඇති රදමාපිය 

යුවලකට දාව අළු ඇස් වර්ණය ඇති පුරතකු ුපදී  ඔවුන්රේ ඊළඟ දරුවාට අළු ඇස් වර්ණය 

තිබීරම් සම්භාවිතාවය කුමක් ද? 

  (A). 1/2      (B). 1/4           (C).3/4    (D). 1/8  

 

6.  පහත සඳහන් ඒවා අතරෙන් ජෛව විවිධත්වය න්ෂ්ටට වීමට බලරන්ොපාන්රන් කුමක් ද? 

  (A). රගෝලීය කාලගුණික රවන්ස්කම් 

  (B). රභෝග වර්ග වල ෛන්ප්රිය භාවිතාව නිසා සිදුවන් ෛාන් හායන්ය 

  (C). පරිසෙ දුෂ්කවල එක්රැස් වීම 

  (D). භුරගෝලීය රවන්ස්කම් නිසා සිදුවන් පරින්ාමරේ රේගවත් වීම  

 

7   වායු දුෂ්කය හා ඊට අදාල බලපෑම සාවදය රලස දැක්රවන් යුගලය රතෝෙන්න්  

   වායු දුෂණය   බලපෑම 

  (A). න්යිට්රෛන් ඩරයොක්සයිඩ් - අම්ල වර්ෂ්ාව  

  (B). කාබන්ඩරයොක්සයිඩ් - ප්රභාෙසායනික ධූමිකාව 

  (C). CFC    - ඕරසෝන් වියන් වින්ාශවීම 

  (D). මීරත්න්   - රගෝලීය ුණුසුම් වීම 

 

8   DNA සාම්පලයක සිදු කල ජෛව ෙසායනික විශ්රල්ෂ්ණයක දී 30% ගුවැනින් පවතින් බව 

රපනුනි  එම සාම්පලරේ පවතින් තයිමින් ප්රතිශතය කුමක් ද? 

  (A). 10%  (B). 20%   (C). 40%   (D). 30% 
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9   රපොලිරපප්ටයිඩ වල  ⋉ - රහලික්සීය වුහය පවත්වා ගැමටමට රුතුවන් බන්ධන් වර්ගය කුමක් 

ද? 

  (A). රපප්ටයිඩ බන්ධන්   (B). ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන් 

  (C). හයිඩ්රෛන් බන්ධන්   (D). අයනික බන්ධන් 

 

10.  ජීවය සඳහා වැදගත්වන් විරශ්ෂ් ගුණාංග ෛලරේ පවතී  ෛලරේ ගුණාංග හිහිපයක් හා ඒවා 

ජීවීන්ට වැදගත් වන් ආකාෙය පහත දක්වා ඇත  නිවැෙදිව ගලපා රන්ොමැති වන්රන් කුමන් 

යුගලය ද? 

  ගුණාාංගය    ජීවීන්ට වැදගත්වන ආකාරය 

  (A). ධ්රැවීයතාවය   - රහොඳ ්රාවකයක් රලස ක්රියා කෙයි 

  (B). අධික සංසක්ත හා ආසක්ත - ශාකය දිරේ ඉහලට ෛලය ගලා යාම 

               බල තිබීම 

  (C).  අධික විශිෂ්ටඨ තාප ධාරිතාවය - රේහ ුෂ්ටණත්වය පුළුල්ව විචලන්ය වීම 

  (D). හිමායන්රේදී ෛලරේ අනියම් - ශිත සෘතුරේදී ෛලාශවල මතුපිට ෛලය 

              ප්රසාෙණය       මිදීම 

  

11 හා 12 ප්රශ්න් පහත දැක්රවන් පීකක්ෂ්ණ රදක මත පදන්ම් වී ඇත  

එක්තො ශිෂ්යරයක් පළතුරු යුෂ් වර්ග සාම්පල 04 ක් පිළිරයල කෙ ඒ එක එකහින් X  න්ම් 

පරිමාවක් බැගින් රගන් රබන්ඩික්ට් පීකක්ෂ්ාව සිදු කෙන් ලදී  ඉන්පසු එම පළතුරු යුෂ් වලින් 

න්ැවතත් X පරිමාවක් බැගින් රගන් තනුක HCl මඳක් දමා ෛලවිච්රේදන්ය කෙ අන්තුරුව 

රබන්ඩික්ට් පීකක්ෂ්ාව සිදු කෙන් ලදී   

 

ඉහත පීකක්ෂ්ණ රදරකහිදීම ලැරබන් අවක්රෂ්ටප වියලා පහත පරිදි බෙ සඳහන් කෙන් ලදී  

 

පළතුරු යුෂ 

වර්ගය 

HCl දමා ජලවිච්ජේදනය 

කිරීමට ජපර අවක්ජේපජේ 

බර (mg) 

HCl දමා ජලවිච්ජේදනය 

කල පසු අවක්ජේපජේ බර 

(mg) 

a 25 55 

 

b 50 70 

 

c 55 55 

 

d 75 85 

 

 

11   ඉහත a – c අතරෙන් නිර්ඔක්සිහාෙක සීමට ුපරිම ප්රමාණයක් පවතින්රන් කුමන් එරකහි ද? 

  (A). a   (B). b   (C). c   (D). d 

 

12   ඉහත රතෝොගත් පළතුරු යුෂ් වර්ගරේ තිබිය හැහි නිර්ඔක්සිහාෙක සීමට වර්ගය කුමක් ද? 

  (A). ලැක්රටෝස්  (B). සුරරෝස් (C). රමොල්රටෝස්  (D). පෘක්රටෝස් 

 

13   ජසලීය ඉන්්රයිකා හිහිපයක කෘතය පහත දක්වා ඇත  

  1. විෂ් හෙණය    2. රප්රෝටීන න් පරිවහන්ය  

3. ේලයිරකොරප්රෝටීන න් සංස්රල්ෂ්ණය 4. Ca2+ සංචිත හිීකම  

5. රප්රෝටීන න් සංස්රල්ෂ්ණය හිීකම 

        

ඉහත  1-5 දක්වා කෘතය නිවැෙදිව රපන්වන් ඉන්්රයිකා සංචිතය කුමක් ද? 

  (A). සිනිඳූ  ER , ෙයිරබොරසෝම, රගෝල්ජි සංකීර්ණය , ෙළු ER , රපරෙොක්සිරසෝම 

   (B). රගෝල්ජි සංකීර්ණය , ෙයිරබොරසෝම, ෙළු ER , සිනිඳූ  ER, රපරෙොක්සිරසෝම 

   (C). සිනිඳූ  ER, රගෝල්ජි සංකීර්ණය, ෙයිරබොරසෝම, ෙළු ER , රපරෙොක්සිරසෝම 

   (D). රපරෙොක්සිරසෝම, ෙළු ER, රගෝල්ජි සංකීර්ණය, සිනිඳූ  ER, ෙයිරබොරසෝම 

  



3 
 

14   ATP පිළිබඳව වැෙදි වගන්තිය කුමක් ද? 

  (A). එය ඇඩිනින් අඩංගු නියුක්ලිරයෝටයිඩයහි. 

(B). එහි අඩංගු රපොස්රප්ට් කාණ්ඩ තුන් ෛලවිච්රේදන්ය වීම නිසා 30 6 KJ ශක්ති  

      ප්රමාණයක් නිදහස් රේ. 

  (C). එහි ෙයිරබෝස් යන් රපන්රටෝස් සීනි වර්ගය පවතී. 

(D). එය ජසල තුල සිදුවන් ශක්ති අවරශෝෂ්ණ ප්රතික්රියාවන්ට අවශය ශක්තිය  

       සපයයි. 

 

15   ප්රාක්න්යෂ්ටිකක හා සුන්යෂ්ටිකක යන් සංවිධාන් රදකට ම  රපොදු වන්රන් පහත ඒවායින් කුමන් 

එක ද? 

  (A). ජසල ප්ලාස්මරේ ජසලීය සැහිල්ලක් පැවතීම 

  (B). වායුරගෝලීය න්යිට්රෛන් තිෙ හිීකරම් හැහියාව 

  (C). අනූන්න්ය මඟින් ජසල විභාෛන්ය වීම 

  (D). DNA වල ප්රරේණික රතොෙතුරු ගබඩා හිීකම 

 

16.  විලක ෛල ප්රමාණය 2.0 x 102 km3 රේ. රමම විරලහි ෛල ප්රමාණය ලීටෙ වලින් රකොපමණ ද? 

1000 m = 1 km; 10 dm = 1m; 1 dm3 = 1 litre 

(A).   2 x 1014 L  (B).   2 x 108 L  (C).   2 x 109 L (D).  1 x 1014 L 

  

17. යකඩ සහ ඔක්සිෛන් පමණක් අඩංගු සාම්පලයක යකඩ සහ ඔක්සිෛන් ප්රමාණ පහත දී ඇත. 

 

 සාම්පලජේ 

ස්කන්ධය 

යකඩවල 

ස්කන්ධය  

ඔක්සිජන්වල 

ස්කන්ධය 

A 

සාම්පලය 

1.518 g 1.094 g 0.404 g 

B 

සාම්පලය 

1.873 g 1.335 g 0.538 g 

 

සාම්පල රදක සම්බන්ධරයන් නිවැෙදි වගන්තිය කුමක් ද?  

(A). සාම්පල රදරකහිම එකම සංරයෝගයක් අඩංගු රේ. 

(B). සාම්පල රදරකහි රවන්ස් සංරයෝග රදකක් අඩංගු රේ. 

(C). සාම්පල රදරකහි සංරයෝග රදකක මිශ්රණයක් රවන්ස් අනුපාත වලින් අඩංගු රේ. 

(D). සාම්පල රදරකහි එකම සංරයෝගය අඩංගු රන්ොරේ. 

 

18. පහත රූප සටහරන්හි ඇති මරලහි ඇති රපති ගණන් සංරයෝගයක එක මවුලයක ඇති අණු 

ගණන්ට සමාන් යයි ුපකල්පන්ය කෙන්න්. එරස්න්ම් රමම ුපකල්පන්යට අනුව CaCO3 50 g හි 

ඇති ඔක්සිෛන් පෙමාණු ගණන් රකොපමණ ද? (පෙමාණුක භාෙ: Ca = 40; C = 12; O = 16) 

 

 
  

(A). 8   (B).  4   (C). 12   (D). 16     

 

19. CuSO4●5 H2O පමණක් අඩංගු සාම්පලයක් නියත ස්කන්ධයක් ලැරබන් තුරු 110 C ට ෙත් කෙන් 

ලදී.  ෙත් හිීකරම්දී CuSO4●5 H2O හි ෛලය වාෂ්ටප රේ. CuSO4●5 H2O හි 1.50 g නියත ස්කන්ධයක් 

දක්වා ෙත් කල විට ලැරබන් CuSO4 හි ස්කන්ධය කුමක් ද?   (පෙමාණුක භාෙ: Cu = 63; S = 32; O 

= 16; H = 1) 

(A). 0.85 g  (B). 0.17 g  (C). 0.36 g  (D). 0.96 g  
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20. 0.05 M H2SO4 200 mL පිළිරයල හිීකමට අවශයවන් 0.10 M H2SO4 ්රාවණරයහි පරිමාව mL වලින් 

රකොපමණ ද?  

(A). 100 mL (B). 50 mL (C). 200 mL (D). නිවැෙදි පිළිතුෙ දී න්ැත  

 

21. පීකක්ෂ්ණයකදී O2 වායුව පරිමාව 0.10 L වන් භාෛන්යකට 25 C දී ෛලය මතින් එකතු කෙ ගන්න්ා 

ලදී. O2 වායුව ෛලය මතින් එකතු කෙ ගන්න්ා විට ෛල වාෂ්ටප සමඟ O2 මිශ්ර වී, O2 (g) සහ H2O(g) 

අඩංගු මිශ්රණයක් ලබා රේ. වායු මිශ්රණරයහි පීඩන්ය 745.8 mmHg රේ. 25 C දී ෛලරයහි වාෂ්ටප 

පීඩන්ය 23.8 mmHg රේ. භාෛන්රයහි ඇති පිරිසිදු O2 වායු මවුල ගණන් ගණන්ය කෙන්න්.  

(1 atm = 760 mmHg;    වායු නියතය R = 0.0821 L.atm/K.mol) 

(A). 4.2 x 10-3     (B). 2.5 x 10-4     

(C). 3.9 x 10-3    (D). 3.9 x 10-4 

 

22. පහත ප්රතික්රියාව සලකන්න්.  

5 Br-(aq)  +  BrO
3
-(aq)  +  6 H+(aq)              3 Br

2
(aq)   +   3 H

2
O(l)

 
පීකක්ෂ්ණයකදී Br- ඉවත් වන් රේගය 0.50 mol s-1 බව රසොයා ගන්න්ා ලදී. ප්රතික්රියාරේදී Br2 

නිපදරවන් රේගය කුමක් ද?  

(A). 0.50 mol s-1  (B). 0.83 mol s-1  (C). 0.30 mol s-1  (D). 0.75 mol s-1 

 

23. ඔක්සිෛන් පෙමාණුරවහි නිවැෙදි ඉරලක්රට්රෝන් සැකැස්ම කුමක් ද? 

A) B) C) D)
2p

1s 1s 1s 1s
2s 2s 2s 2s

2p 2p

2p

2p

 
 

24.  ෛලය සම්බන්ධව වැෙදි වගන්තිය කුමක් ද?  

(A). ෛල අණු අතෙ H බන්ධන් ඇත. 

  (B). ෛල අණුවල ලන්ඩන් බල න්ැත. 

(C). ෛලරයහි හයිඩ්රෛන් සහ ඔක්සිෛන් අතෙ ඇති ෙසායනික බන්ධන් H බන්ධන් 

      වලට වඩා ප්රබල ය.    

(D). සමහෙ අයනික සංරයෝග ෛලරයහි දිය රන්ොරේ.   

 

25. වායු අවස්ථාරේ දී K+, Ar, Cl- වලින් ඉරලක්රට්රෝන්යක් ඉවත් හිීකමට අවශය වන් ශක්තිය වැඩිවන් 

පිලිරවල කුමක් ද?  

  (A). K+ < Ar < Cl-   (B). Ar < K+ < Cl-  

(C). Cl- < Ar < K+    (D). Ar < Cl- < K+ 

 

26. කොමය විවෘත කල විට පහත පේධතිරයහි අවසාන් පීඩන්ය රකොපමණ ද?  

 
 

(A). 3.18 atm  (B). 2.72 atm  (C). 0.45 atm   (D). 6.08 atm 
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27. හයිඩ්ෙක්රලෝරික් අම්ලය (HCl) ප්රබල අම්ලයක් වන් අතෙ ඇසිිකක් (CH3COOH) අම්ලය දුබල 

අම්ලයහි. රමම අම්ල සම්බන්ධව වැෙදි වගන්තිය කුමක් ද?   

(A). සම්පූෙණරයන් අයමටකෙන්ය වුවරහොත් 1 M HCl 1 L සහ 1 M CH3COOH 1 L 

      සමාන් H+  ප්රමාණ සපයයි.  

(B). ෛලීය ්රාවණයකදී 1M HCl ්රාවණයක H+ සාන්්රණය 1M CH3COOH ්රාවණයක 

      ඇති H+ සාන්්රණයට වඩා වැඩි ය.  

(C). දී ඇති ුෂ්ටණත්වයකදී 1M HCl හි pH අගය 1 M CH3COOH හි pH අගයට වඩා  

      වැඩි ය.   

(D). HCl එක මවුලයක් NaOH එක මවුලයක් සමඟ ප්රතික්රියා කෙන් අතෙ CH3COOH  

      එක මවුලයක්ද NaOH එක මවුලයක් සමඟ ප්රතික්රියා කෙයි.  

 

28. පහත ප්රතික්රියාවට අදාල පහත ශක්ති සටහන් සලකන්න්. 

A  +  B             C  +  D
 

 
 

රමම ප්රතික්රියාවට අදාල වැෙදි වගන්තිය කුමක් ද? 

(A). රමම ප්රතික්රියාව තාපය නිපදවයි.   

(B). සම්පූර්ණ ප්රතික්රියාව තාපය අවරශෝෂ්න්ය කෙයි.  

(C). ුත්රේෙක රමම ප්රතික්රියාරවහි රේගය වැඩි කෙයි.  

(D). ුෂ්ටණත්වය මඟින් ආපසු ප්රතික්රියාව ුන්න්දු කෙවයි.  

 

  29.   කර්මාන්ත වල දී ඇසිිකක් අම්ලය (CH3COOH) නිපදවන් න්ව රමයක් රලස පහත සමීකෙණරයන් 

දී ඇති ප්රතික්රියාව රයොදා ගමට. CH3OH මවුල එකක් CO මවුල එකක් සමඟ පහත සමීකෙණයට 

අනුව ප්රතික්රියා කලවිට CH3COOH 55.0 g ලැරේ. ප්රතික්රියාරවහි අස්වැන්න් ප්රතිශතය රකොපමණ 

ද?  

CH
3
OH(l)  +  CO(g)              CH

3
COOH(l)

 
(A). 100 %  (B). 92 %  (C). 53 %  (D). 46% 

 

30.   n-රපන්රට්න් (CH3-CH2-CH2-CH2-CH3) වලට සමාන් අණුක සූත්රය ඇති රකොපමණ වුහ ගණන්ක් 

n-රපන්රට්න් වලට අමතෙව ලිවිය හැහි ද?     

(A).  3   (B). 4   (C). 2   (D). 5 

 

31. බයිසිකල්කරුරවකුරේ ගමන්ක දුෙ - කාල ප්රස්තාෙය රූප සටහරන් දැක්රේ  සම්පූර්ණ ගමරන් 

සාමාන්ය රේගය කුමක් ද? 

 

 

(A). 6 m.s-1   

(B). 7.5 m.s-1   

(C). 10.0 m.s-1  

(D). 11.0 m.s-1 
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32.  වස්තුවක් 5 m.s-1 ක සිට 15 m.s-1 ක රේගයක් දක්වා නියත ත්වෙණයහින් 10 s ගමන් කෙයි  

වස්තුව ගමන් කළ දුෙ රකොපමණ ද? 

(A).   25 m  (B).   40 m (C).   50 m  (D).  100 m 

 

33.  ස්කන්ධය 5.0 kg වූ වස්තුවක්  20 N  ක බලයහින් ඝර්ෂ්ණ බලය  5.0 N ක් වන් ෙළු තිෙස් තලයක් 

මත තල්ලු කෙනු ලැරේ. වස්තුරේ ත්වෙණය කුමක් ද?  

(A).   1.0 m.s-2  (B).   2.0 m.s-2 (C).   3.0 m.s-2  (D).  4.0 m.s-2 

 

34. ගලක ස්කන්ධය 390 g ක් ද ඝන්ත්වය 2.7 g.cm-3 ද රේ   එළවළු රතල්වල ඝන්ත්වය  0.90 g.cm- 3 හි. 

ගරලහි පරිමාවට සමාන් පරිමාවක් ඇති රතල්වල ස්කන්ධය කුමක් ද? 

(A).   130 g  (B).   160 g  (C).   900 g  (D).  1200 g 

 

35.   ෛලය 10 m ක ුසක් වායුරගෝලීය පීඩන්යට සමාන් පීඩන්යක් ඇති කෙයි  විලක  2 m ගැඹුරර් සිට 

වායු බුබුලක් මතුපිටට ඉහල න්ගියි   බුබුල මතුපිටට එන් විට එහි පරිමාව  6.0 cm3 හි. 2 m ගැඹුරර් 

දී වායු බුබුරල් පරිමාව කුමක් ද?  ෛලයට ඒකාකාෙ ුෂ්ටණත්වයක් ඇතැයි ුපකල්පන්ය කෙන්න්  

(A).   2 cm3  (B).   3 cm3  (C).   5 cm3  (D).  8 cm3 

 

36.  තඹ වලින් සාදන් ලද P සහ Q සිලන්ඩෙ රදකක් ඇත. P සිලින්ඩෙරේ ුස Q හි ුස රමන් 

රදගුණයහි.  P හි විශ්කම්භය Q හි විශ්කම්බරයන් අර්ධයහි. P සහ Q ට අදාල ව නිවැෙදි වගන්තිය 

කුමක් ද? 

   (A). P හි ස්කන්ධය Q හි ස්කන්ධය රමන් හතෙ ගුණයහි  

(B). P හි ස්කන්ධය Q හි ස්කන්ධය රමන් රදගුණයහි  

(C). P හි ස්කන්ධය Q හි ස්කන්ධයට සමාන් රේ    

(D). P හි ස්කන්ධය Q හි ස්කන්ධරයන් අර්ධයහි  

 

 

37.    මිනිරසක් කඹයහින් එල්වා ඇති 20 Kg ක ස්කධයක් අල්ලා සිිකයි. ස්කන්ධය මත ක්රියාකෙන්  

සම්ප්රයුක්ත බලය කුමක් ද? 

 

 

(A). 0 N   

(B). 10 N   

(C). 20 N 

(D). 30 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.   මිනිරසකුරේ බෙ 600 N හි. ඔහු 3.0 s ක දී  4.0 m ුස තෙප්පු රපලක් න්ගියි. රමම ක්රියාරේ ෛවය 

කුමක් ද? 

(A).   450 W  (B).   800 W  (C).   2400 W  (D).  7200 W 
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39.  සීරසෝවක සිිකන් බෙ 500 N ක් වූ ළමරයක් රෑපරේ රපන්වා ඇත  ඔහු අසේරේ සිට 2.0 m දුරින් 

වාඩිවී සිිකයි. සීරසෝව සංතුලන්ය හිීකම සදහා අවශය F බලය කුමක් ද? 

 

  

(A). 250 N   

(B). 7500 N   

(C). 1000 N   

(D). 3000 N 

 

 

 

 

 

 

40.   ස්කන්ධය 2.0 kg වූ තඹ කුට්ිකයකට 12000 J ක තාප ශක්තියක් සපයන් ලදී. තඹවල විශිෂ්ටඨ තාප 

ධාරිතාව 400 J Kg -1 C -1 රේ.  තඹ කුට්ිකරේ ුෂ්ටණත්වරේ වැඩිවීම කුමක් ද? 

   (A). 15 C  (B). 30 C  (C). 60 C  (D). 100 C 

 

41.   ප්රතිරෙෝධක පහක් රකෝෂ්යකට සම්බන්ධ කෙන් පරිපථයක් රෑපරේ දැක්රේ. කුඩා ම ධාොවක් 

ගලායන්රන් කුමන් ප්රතිරෙෝධකය තුලින්  ද? 

 
  

(A).    A   (B).   B   (C).   C   (D).  D 

  

42.  රෑපරේ රපන්වා ඇති පරිදි තල දර්පණ රදකහින් ආරලෝක හිෙණයක් පොවර්තන්ය රේ   

රකෝණරේ අගය කුමක් ද? 

 

  

 

(A).   26    

(B).   52   

        (C).   38    

(D).  64  

 

 

 

43.  ශේදයක සංඛයාතය රදගුණයක් කරල් න්ම්, එහි තෙංග ආයාමය 

(A). අර්ධයක් වන් අතෙ රේගය රන්ොරවන්ස් රේ   

(B). රදගුණයක් අතෙ රේගය රන්ොරවන්ස් රේ   

(C). රන්ොරවන්ස් වන් අතෙ රේගය රදගුණයක් රේ  

(D). රන්ොරවන්ස් වන් අතෙ රේගය අර්ධයක් රේ  

  

52 
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44.  රෑපරේ රපන්වා ඇති ආකාෙයට ුදාසින් රගෝල රදකක් පරිවාෙක ආධාෙක රදකක් මත තබා 

ඇත   සෘණ රලස ආරෙෝපිත ෙබර්  දණ්ඩක් , X රගෝලය සමග සපර්ශ රන්ොවන් පරිදි ආසන්න්යට 

රගන් එනු ලැරේ. අන්තුරුව  Y රගෝලය ෙබර් දණ්ඩට ප්රතිවිරුේධ පැත්රතන් X ආසන්න්යට රගන් 

එනු ලැරේ  Y, X සමග ස්පර්ශ රකොට තෙමක් ඈතට රගන් යයි. පසුව ෙබර් දණ්ඩ ද X සහ Y 

රගෝලවලින්  ඈතට රගන් යන් ලදී. අවසාන්රේ දී රගෝලවල පවතින් ආරෙෝපණ රමොන්වා ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    X    Y 

  (A).    ශුන්ය  ශුන්ය   

  (B).    සෘණ   සෘණ  

  (C).    සෘණ  ධන් 

  (D).   ධන්  සෘණ 

 

45.  තිෙස් චුම්බක ක්රෂ්ටත්රයක ඇති ධාොවක් රැරගන් යන් කම්බියක් රෑපරේ රපන්වා ඇත. කම්බිය 

මත ක්රියාකෙන් බලය රපන්වන්රන් කුමන් ඊ තලය ද?  

 
 

(A).   A   (B).   B   (C).   C   (D).  D 

 

46. රෑපරේ රපන්වා ඇති ආකාෙයට ආරලෝක හිෙණයක් ප්රිස්මයක ab, මුඛහුණතට ලම්බකව පතන්ය 

රේ   ප්රිස්මයට ඇතුළුවන් හිෙණය අවධි රකෝණයට සමාන් පතන් රකෝණයහින්  ac මුඛහුණත මත 

පතන්ය රේ. ප්රිස්මරේ වර්තන් අංකය කුමක් ද? (sin 60 = √
3

2
 )  

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

(A).      
 1

2
  (B).    √

2

3
  (C).   √

3

2
   (D). 2 

 

  

30 

a 

b c 

60 
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47.  32𝑥+2 = 3𝑥−1 × 9  න්ම්, එවිට x වන්රන්  

    (A).   -2   (B).    -1   (C).    1   (D).    2 

 

48.   
𝑄

𝑡
=

𝑃𝜋𝑎4

8𝜂𝑙
 න්ම්, එවිට a වන්රන් 

    (A).    (
8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)

−
1

2
  (B).   (

8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)

1

4
 (C).   𝑎 = (

8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)

2

 (D).  (
8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)   

 

49.  එහිරන්ක රේදන්ය රන්ොකෙන් රර්ඛා යුගලය වන්රන්, 

(A). 𝑦 = 3𝑥 + 4, 𝑦 = 4𝑥     (B). 𝑦 = 2𝑥 + 4, 𝑦 = 4𝑥 + 1  

(C). 𝑦 = 4𝑥 + 1, 𝑦 = 4𝑥 + 8   D). 𝑦 = 𝑥 + 4, 𝑦 = 2𝑥 + 3 

 

50.  අර්ධ වෘත්තාකාෙ තහඩුවහින් සෘජුරකෝණාස්රාකාෙ ත්රිරකෝණයක් කපා ඉවත් කෙ ඇත.  

 ඉතිරිවන් හැඩරේ වර්ගඵලය කුමක් ද?    (𝜋 =
22

7
) 

 
  

(A). 9. 5 cm2    (B). 13.25 cm2   

(C). 27.25 cm2    (D). 32. 5 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


