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ිව්යාෘ

(QUESTION PAPER) - I
ර්කප්පන ්රය්-් I

අනුග්රහය :

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව

2
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අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණ, ්ිවෘත ්ිව්ෘිව්යාල හ්
ණාජ්ය්අාා යාසශය
ිවෘත

්ිව්ෘිව්යාල හ්

ා්රසණ්අ්අධ්යාපන ප්

ා්රසණ්අ්අධ්යාපන ප්රෘ්ධ්ප්ශාාාෘ්

අ.පපන ා.ං.්(ංාාාපය්පපන ) ්්ිවාායය්–්2020
ආ්්ශ්ර්ප්පන ්රය්
ිව්යාෘ්-්I

34

S

කරාල හය්පන ැය්01්යි

I

උපන ප්්:්



සියලුා්ර්පෘල හ ්ිළිතුරු ්ංපන ය්ප.



අසකර්01්සි ්40්ප ක්්ර්පෘල හ්ිළිතුරු ්ංහ ා්(1 ්(2 ්() ්(4 ්පල හං්ෘණ,්
ණ්ැැින්්
දී්ඇ .්එක්්එක්්ර්පය්ංහ ා්ිවෘැණි ්ප
්ෘාා් ්යැ)පපන ප්ප
්ිළිතුරණ ්අ්ා)්
ෘණ,ය්ප
ණා්ය්ප.



ඔැ ්ංැපන පයප්ිළිතුරු ්පන ්රපේ ්එක්්එක්්ර්පය්ංහ
අසකරය ්ංැංපහප්කරෘය්ුර)්( ්ල හකු,්පයා්්ප.

ා්ඔැ්ප

ණා්ය් ්ෘණ,යපයි්

01. සජීව ෙද්ා්අපේ මූලික කාබනික සංපයාගයක් පපාවන්පන්,
I.

කාපබෝ යිපේට්

II. ලිපිඩ

III. විටමින්

IV. නියුක්පල හයික්
අම්ල හය

02. අන්ත් ජාතික ඒකක ක්රමයපේ ී  ්රවය රමයායය මයනීමමය සහ ා පයාද්ා ගන්පා ඒකකය
වන්පන්,
I.

ග්රෑම් ය

II. කිපල හෝග්රෑම් ය

III. ේමයාණුක ථ කන් IV. මයවුල හය
ඒකකය

03. ාාකයකට අයන් ඌප වීපමයන් ඇතිවිය
I.

ෙත්ර අග්රථ අය මිය යාමය

II. ව්පය හීප වීමය

III. මුල්වල හ ව්පය ක්ීප වීමය

IV. ළෙටි ෙත්රවල හ

04. ෙ ත ්ාශිවලින් දද්ශික ්ාශියක්
ද්?
I.

රස්

ා රපගගය

නකි උපතා ල හක්ෂයය කුමයක් ද්?

II. රපගගය
පගගය

ිතතක්ෂය ඇති වීමය

ා අී ා ්ාශියක් පිළිපවළින් ද්නක්පවප පිළිතු් කුමයක්
ා

III. පගගය

ා රස්

IV. විථ තාෙපය
රපගගය

ා

05. රූෙපේ ද්නක්පවප ෙිතදි ළමයපයක් A සිට B පවතට 50m ක් පගාථ  පනවත B සිට C පවතට
30m රස්ක් ගමයන් ක් පනවත C සිට B පවතට ෙනමිය පත් පග. B හි පත් වූ ළමයයාපේ
මුළු විථ අාෙපය පකාෙමයය ද්?

I. 20m

A

50m
II.30m

III.50m

B

30m
IV.80m

C

06. පසෝඩියම් ේමයාණුවක ඉපල හක්පරෝප 11 ක් ඇති අත් ිහි ථ කන් ක්රමයාංකය 23
පසෝඩියම්වල හ ඇති නියුපරෝප ගයප වන්පන්,
I. 11

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

II. 12

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව

III. 23

කි.

IV. 34
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07. මූල හ්රවය
A. -

ා වව්තිතා වුවව පිළිබහ රකාා තුපක් ෙ ත ද්නක්පග
යිඩ්රජන්, ලිතියම් ,

B. - වව්තයක් දිපේ
C.

ා පසෝඩියම් යප මූල හ්රවය තුපමය ිකමය කා්ඩයට අය්  පග.
් ට ඇති සියලු මූල හ්රවයවල හ ගතිුවය ික සමයාපය.

- ේමයාණුක ක්රමයාංකය ද්න්පා මූල හ්රවයයක කා්ඩය
නකි ය.

ා වව්තය ීර්යය කල හ

පමයමය රකාාවලින්
I.

A

ා C ෙමයයක් නිවන්දි ය

II. B

III. A ෙමයයක් B නිවන්දි ය

ා C ෙමයයක් නිවන්දි ය

IV. A ,B

ා C සියල්ල හ නිවන්දි ය.

08. ඒකාකා් රපගගපයන් ගමයන් ක්ප 12 kg ක ථ කන්යක් සහිත වථ තුවකට ිය ගමයන්
ක්ප දිාාවට 24 N බල හයක් පයී පමයන් ිහි ටගන්පා ් ව්යය පකාෙමයය ද්?
I.

0.5 ms-2

II. 1 ms-2

III. 2 ms-2

IV. 288 ms-2

09. ෙ ත රකාා සල හකා බල හන්ප.
A. ඒක දසලික ජීවීන් තුළ ඉන්ියකා මයට්ටපම් සංවිාපයක් ඇත.
B. දසලීය සංවාාපය යනු ජීවීබපග ල හක්ෂයය කි.
C. ඒක දසලික ජීවීන්පේ දසල හ ප්ල හාථ මයය
බි් තියකින් වට වී ඇත.

ා ිහි අඩංුව ඉන්ියකා දසල හ

ඉ ත රකාාවලින් සතයය රකාා වන්පන්,
I.
10.

A ෙමයණි

II. B ෙමයණි

III. B

ා C ෙමයණි

IV. A

ා B ෙමයණි

,පකරා)්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්පන )ඟැටියා්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්පයම්ැා්්්්්්්්්්්්්්්්්්්යැණඬියා
ඉ ත ව ා් ද්ාමයපයහි විෂමය පෙෝී ජීවීන් වන්පන්,
I.

තයපකාළ ය

II. තයපකාළ
ෙළගනටියා

ා

III. ෙළගනටියා ස
ගන්ඬියා ය

IV. තයපකාළ ස
ගන්ඬියා ය

11. ෙ ත රකාාපවලින් වන්දි රකාාය පතෝ්න්ප.
I.

ඒක ප්ඛීයව ිකමය දිාවට බල හ පද්කක් ක්රියා ක්ප විට ිමය බල හ පද්පක් සම්රයුක්තය
වීාාල හ බල හපයන් කුඩා බල හය අඩු කළ විට ල හනපේ.

II. වථ තු මයත බල හය පයී පම් ී  විවි දිාාවල හට බල හ පයදිය

නකිය.

III. වථ තුවක් මයත විරුද් අතට ඒක ප්ඛීය ව බල හ පද්කක් පයාද්ප විට සම්රයුක්ත බල හය
ිමය බල හ පද්පක් පවපසින් ල හනපේ.
IV. සමයාන්ත්ව ිකමය දිාාවට ක්රියාක්ප බල හ පද්කක සම්රයුක්තය ිමය බල හ පද්පකහි
ඓකයයට සමයාප ය.

12. අයනික සංපයෝගවල හ ල හක්ෂයයක් වන්පන්,
I.

කාමය් උෂ්ය් වපේ ී  වායු ප ෝ ්රව පල හස ෙවීර

II. කිසිරස සංපයෝගයක් ජල හපේ ්රාවයය පපාපග.
III. ඝප අවථ අාපග ී  විද්ුතය සන්පයපය ක්යි.

IV. ඉ ළ ්රවාංක ස
විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

තාොංක ඇත.

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව
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13. ෙ ත රූෙපේ ෙිතදි 1m දිග AB පම් ඒකාකා් ද්්ඩක් ිහි ිත මයනදින් අල්ල හා සංතුල හපය
ක් ඇත. B පකළවප්හි 2N ක බ්ක් ිල්ලුවප ා්  ඒ නිසා ටගන්පා ද්ක්ියාව්ත
ඝූ්යය පකාෙමයය ද්? ( නිවන්දි ඒකක අනුව සංායා් මයක අගය ෙමයණි)

0.5 m

I.

0.25

0.5 m

II. 0.5

2N
IV. 2.5

III. 1

14. බනක්ීරීයා මයගින් ඇතික්ප ප්ෝග කා්ඩය ඇතුළ්  පිළිතු් පතෝ්න්ප.
I.

ක්ෂය ප්ෝගය, පිටගනථ මය

ා ල හාරසරු

III. ක්ෂය ප්ෝගය, පකාළ්ාව

II. නියුපමයෝනියාව, පිටගනථ මය

ා Covid 19

IV. පිටගනථ මය, ල හාරසරු,

ා ඒඩ්සථ 

ා පසම්රතිායාව

15. ික්ත්ා දිපක ්් පපු් පග්පේ ද් වල් කාල හපේ උෂ්ය් වය 38 0C ක් වූ අත් ිදිප මය
නුව් ිළිය පග්පේ ්ාත්රී උෂ්ය් වය 9 0C ක් විය. පග් පද්ක අත් උෂ්ය් ව ේත්ය
පකල්වින්වලින් පකාෙමයය ද්?
I.

29 K

II. 47 K

III. 273 K

IV. 282K

16. ඉච්ඡානුග පප්ි සංපකෝචපය ොල හපය ක්නු ල හබන්පන්,
I.

මයථ තිෂ්කය
මයගිනි

II. අනුමයථ තිෂ්කය III. සුෂුම්පා ශී්ෂකය
මයගිනි
මයගිනි

IV. සුෂුම්පාව මයගිනි

17. ෙ ත රතික්රියා අයයපය ක්න්ප
A. CaCO3(s)

CaO (S) + CO2(g)

B. CaO (S) + H2O(l)

Ca(OH)2(s)

C. Mg(s) + HCl(aq)

MgCl2(aq) + H2(g)

පම්වායින්,
I.

A තාෙ ද්ායක වප අත් B

ා C තාෙ අවපාෝෂක ය

II. A තාෙ අවපාෝෂක වප අත් B

ා C තාෙද්ායක ය.

III. A

ා B තාෙද්ායක වප අත් C තාෙ අවපාෝෂක ය.

IV. A

ා C තාෙ අවපාෝෂක වප අත් B තාෙද්ායකය

18. ෙ ත කි්ය සට න්වලින් අවධි පකෝයය නිවන්දිව ද්නක්පවප අවථ අාව පතෝ්න්ප.
I.

II.


III.

ගහයනතර

ගහයනතර

IV.
විරලතර

විරලතර


විරලතර





විරලතර

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව

ගහයනතර

ගහයනතර
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19. විද්යූ්  ම්ම් ක තනීමපම් ී 
I.

්ය පල හස ගනු ල හබප පල හෝ ය වනුපේ,

යකඩ පල හෝ යකි

II. මයෘරස යකඩ පල හෝ යකි
III. යකඩ මිශ්ර පල හෝ යකි
IV. කාබන් මිශ්ර යකඩ පල හෝ යකි
20. ප ෝ්පමයෝපයක ල හක්ෂයයක් ්පපාෘ්ප්
I.

කාබනික සංපයෝගයක් වීමය

II. රුධි් දසල හ ඔථ පථ  ෙිතව පය වීමය
III. ඉතා වනඩි සාන්්රයක් යටප්  කියා් මයක වීමය

IV. ඉල හක්ක අවයව ෙමයයක් උ් ප් ජපය කිරීමය
21. ාාකවල හ සිරසවප බහිථ රාවී ක්රියාවලියක් පල හස සනල හකිය
I.

නක්පක්,

උ් ථ පගද්පය මයගින් ජල හ වාෂ්ෙ පිට කිරීමය

II. බිංරසද්ය මයගින් ානිජ ල හවය පිට කිරීමය
III. බිංරසද්ය මයගින් ජල හ බිංරස පිට කිරීමය
IV. ර ාසංථ පල්ෂයපේ ී  ඔක්සිජන් වායුව පිට කිරීමය

22. සමයඝාත
I.

ා්ඩයක්

බට පල හාව

III. ප ා්යෑව
23.

ා ශුි්

ා්ඩයක් අනුපිළිපවළින් ද්නක්පවප පිළිතු් පතෝ්න්ප.

ා ්බාප

II. ්බාප

ා ප ා්යෑව

ා බට පල හාව

IV. පබ්ය

ා ස්පිපාව

යිපඩ්රාකාබප පිළිබහ ෙ ත ී  ඇති රකාා වලින් සතය රකාාය පතෝ්න්ප

I.

පබා්පතල් යනු ඇල්පක්ප මිශ්රයයකි.

II. ඇල්පක්පවල හ කාබන් ේමයාණු අත් ද්වි් ව බන්ප ෙවීර.
III. ඇල්ීපවල හ කාබන් ේමයාණු අත් ඒක බන්ප ෙවීර.
IV. ඇල්ීපවල හට වඩා ඇල්පක්ප රතික්රියාශීලී ය.
24. ත්ංග සෘජුක්යය, ත්ංග සුමයටපය
ා සංඥා ව්පය පල හස පයාද්ා ගත
ඉපල හක්පරෝප උොංග අනුපිළිපවලින් ද්නක්පවප පිළිතු් වන්පන්,
I.

රාන්සිථ ට්, ඩපයෝඩය

II. ඩපයෝඩය, ාිතත්රකය

ා ාිතත්රකය

ා රාන්සිථ ට්ය

III. ාිතත්රකය, ටාන්සිථ ට්ය
IV. ඩපයෝඩය, රාන්සිථ ට්ය

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

නකි

ා ඩපයෝඩය
ා රාන්සිථ ට්ය

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව
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25. පමයන්ඩල්පේ ෙරීක්ෂය අනුව F1 ේම්ේාපග ාාක ථ වේාගපපයන් ල හනපබප බීජ
සිටුවීපමයන් F2 ේම්ේාව ල හබා ගීම. ්වුම් (R)

ස

නකිළුණු (r) බීජ ල හක්ෂයය

සනළකුවප ා්  F2 ේම්ේාපව ිමය ල හක්ෂය අත් අනුොතය

I.

1: 3

II. 3 : 1

III. 1: 2

IV. 2:1

26. ෙ ත ී  ඇති වගන්ති සළකා බල හන්ප.
A. ින්සයිමයවල හ කා්යය වන්පන් දජව ්සායනික ක්රියා උ් පේ්යය කිරීමයයි.
B. කාපබෝ යිපේට්

ා ලිපිඩ ාක්ති ර ව පල හස ක්රියා ක්යි.

C. ෙක්ීන් චල හතාපී සතුන් පග.
D. ඇතනම් දව්සවල හ රපගණික පතා්තුරු ගබඩා ක් ගනීමමයට RNA වනද්ග්  පග.
පමයමය වගන්තිවලින් නිවන්දි වගන්තිය වන්පන්,
I.

A ,C

ා D ය.

II. A, B

ා C ය.

III. A, B

ා D ය.

IV. B, C

ා D ය.

27. පොළව මයතුපිට ඇති වනලි පගාඩක ව්ග මීට් 12ක් මයගින් පොළව මයත ඇතික්ප පීඩපය
ෙනථ කල් 200 කි. පමයවිට පොළව මයත ක්රියාක්ප බල හය වන්පන්,

I.

0.06 N

II. 2. 4 N

III. 16 N

IV. 2400 N

28. විද්යාගා්පේ ී  කාබන්ඩපයාක්සයිඩ්ස වායු සාම්ෙල හයක් ා ඔක්සිජන් වායු සාම්ෙල හයක් ක්
ගනීමමයට ්්  කිරීමය සහ ා සුරසසු සංපයෝග පද්ක පිළිපවළින් ද්නක්පවප පිළිතු් කුමයක් ද්?

I.

පොටෑසියම් ේමයනංගපන්ට් ස

II. කනල්සියම් කාබපන්ට් ස
III. පොටෑසියම් පයිපේට්

පොටෑසියම් ක්පල හෝප්ට්

පොටෑසියම් ේමයනංගපන්ට්
ා කනල්සියම් කාබපන්ට්

IV. පොටෑසියම් ක්පල හෝප්ට් ස

පොටෑසියම් ේමයනංගපන්ට්

.
29. CaCO3 , 1 kg ක් විපයෝජපය කිරීපමයන් ල හබා ගත නකි CaO ථ කන්ය පකාෙමයය ද්?
(Ca = 40, C=12 , O = 16 )
I.

56g

II. 100g

III. 112g

IV. 560g

30. කාබන් ඉපල හක්පරෝඩ පයාද්ාපගප විලීප පසෝඩියම් ක්පල හෝ්යිඩ්ස ්රාවයයක් විද්ු් 
විච්පේද්පය කිරීපම් ී  සමයථ ත විද්ු්  විච්පේද්ප රතික්රියාව නිවන්දිව ද්නක්පවප ව්යය
කුමයක් ද්?
I.

2Na+(l) + 2e

2Na(l)

II. 2Cl-(l)

Cl2 (g) + 2e

III. 2Na+(l) + 2Cl-(l)

2Na(l) + Cl2 (g)

IV. 2Na+(l) + 2Cl-(l)

2Na(l) + 2Cl-(l)

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව
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31. 30oC ක උෂ්ය් වයක ඇති තඹ 1kg කට 4800 J ක තාෙ රමයායයක් සනෙූ  විට ිහි
අවසාප උෂ්ය් වය පකාෙමයය ද්? ( තඹවල හ විශිෂ්ට තාෙ ාිතතාවය 400 J kg-1 K-1 )
I.


32

6o C

II. 24oC

III. 36oC

ා 33 රශ්ප ෙ ත සට ප

IV. 40oC

ා සම්බන් ය.

උ් තල හ කාචයක් ඉදිිතපේ වථ තුවක් තබා ඇති වකා්ය ද්ළ සට පකින් ෙ ත
නිරූෙපය ක් ඇත.

32. පමයමය වථ තුපග රතිබිම්බය ඇතිවප ථ අාපය වන්පන්,

I. C

ා D අත්ය.

III.D

ා E අත්ය

II. D මයතය
IV. E ට ඈතිනි

33. ිහිී  අතිවප රතිබිම් පේ ල හක්ෂය පද්කක් නිවන්දිව ද්නක්පවප පිළිතු් කුමයක් ද්?
I.

වථ තුවට වඩා විාාල හය , යටිකුරුය

III. වථ තුවට වඩා කුඩාය, යටිකුරුය

II. වථ තුවට වඩා විාාල හය, උඩුකුරුය
IV. වථ තුවට සමයාපය. යටිකුරුය

34. ව ා් ජී්යපේ ී  වනද්ග් වප ින්සයිමයය , ක්රියාක්ප ව ා් ව්ගය
සෑපද්ප ඵල හය නිවන්දිව ගල හො ඇති පිළිතු් පතෝ්න්ප.

I.

ට්රිප්්න්

ලිපිඩ

II. අමයයිපල්ථ 

පම්ද් අම්ල හ

පිෂ්ටය

III. ල හයිපප්ථ 

ා ේලිසප්ෝල්

පමයාල්පටෝථ 

පරෝීන්

IV. ට්රිප්්න්

ා ිහි ියින්

පොලිපෙප්ටයිඩ

පරෝීප

ඇමිපපෝ අම්ල හ

35. උද්ා්ීමක්ය රතික්රියාවක් පපාවන්පන් ෙ ත ඒවායින් කුමයක් ද්?
I.

NaOH + HCl

NaCl + H 2O

II. Mg(OH)2 + 2HNO3
III. CaCO3 + HCl

Mg(NO3)2 + 2H2O
CaCl2 + H2O + CO2

IV. H2SO4 + 2NaOH

Na2SO4 + 2 H2O

36. කෘි ්සායනික ්රවය අධික පල හස
විය නකි බන් පල හෝ පිළිපවලින්,
I.

ක්ප්ෝමියම් ස

III. ඊයම් ස

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

ාවිත කිරීපමයන් පරටල් ද් පපයන් ෙිතස්යට නිද් ථ 

ඊයම්

්සිදිය

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව

II. වසනික් ස
IV. ්සදිය ස

ඊයම්
වසනික්
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37. ධ්වනිය පිළිබහව වගන්ති තුපක් ෙ ත ී  ඇත.
A. - ධ්වනි ත්ංගය රැපගප යප ාක්තිය අනුව කයට ද්නපපප සංපගද්පය
B. - ධ්වනි ත්ංගපේ සංායාතය

C. යම් ාේද්යක ත්ංග වකා්පේ

නඩය අනුව කයට ද්නපපප ද්නපපප සංපගද්පය

පමයමය වගන්ති ෙන නදිලි ක්ප ධ්වනිපේ ල හාක්ෂණික පිළිපවලින් ද්ක්වා ඇති පිළිතු්
පතෝ්න්ප.
I.

පේ සන්, තා්තාවය

III. .තා්තාව,

පේ සන් ස

ා ධ්වනි ුවයය

II.

ධ්වනි ුවයය

IV.

ධ්වනි ුවයය,

පේ සන් ස

පේ සන්, ධ්වනි ුවයය ස

තා්තාව
තා්තාවය

38. මුත්ර ගල් සම්බන්ව රකාා තුපක් ඔබට ී  ඇත.
X. කනල්සියම් ඔක්සපල්ට් වනනි ල හවය ථ ඵටිීක්යය වීපමයන් මුත්ර ගල් සෑපද්.
Y. මුත්ර ෙ

කිරීපම් අවායතාව කල් ද්නමීමය මුත්ර ගල් ඇති වීමයට පතතු පග.

Z. රමයායව්  ෙිතදි ජල හය ොපය කිරීමය මයගින් මුත්ර ගල් ඇති පපාපග.
පම්වායින්
I.

X

ා Z නිවන්දි වප අත් Y වන්දිය.

II. X

ා Y නිවන්දි වප අත් Z වන්දිය.

III. X

Y වන්දි වප අත් Z පනවන්දිය.

IV. X ,Y

ා Z රකාා තුපමය නිවන්දිය

39. වනවක ්ළෙපාව මයගින් ඉටුක්ප කා්යය වන්පන්,
I.

ව්ෂාපවන් ෙසු වනපග ික් රැථ වප මයඩ ඉව්  කිරීමය

II. වනවක ඉ ළින් ඇති බෑවුමය පසෝද්ා යෑමය වනළනක්වීමය
III. වනග බනම්මය ාාද්පය වනළනක්වීමය
IV. අවමය පීඩප ත් ් වයක් යටප්  වනපවන් ජල හය මුද්ා

නරීමය.

40. පවය පකාප්ෝපා ප්ෝගය (Covid 19) පල හාව පු්ා වයාප්ත වීමය්  සමයග ඒ සම්බන්
පයෝජපා කිහිෙයක් ෙ ත ද්ක්වා ඇත.
A. - මුහුණු වව්ය ෙනළඳීමය.
B. -රතිාක්තික්ය ින්ප්  ල හබා ී මය
C. සමයාජ රස්ථ අ ාවය
D. ථ වයං නිප්ෝායපය
පම්වායින් පවය පකාප්ෝපා ප්ෝගය ොල හපයට ගත
පයෝජපා ද්නක්පවප ව්යය පතෝ්න්ප.
I. A

ාB

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ

II. B

ාC

III. C

ා රස්ථ අ අයාෙප රව්ප ාාාාව

නකි වඩා්  සුරසසු ක්රියාමයා්ග ඇතුළ් 

ාD

IV. A

ාC
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