
 

[1] 
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අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

01.  බැක්ටීරියා පිළිබඳ  ඩාත් නි ැරදි  ගන්තිය  න්නන්, 
1.බැක්ටීරියා සියල්ල විෂතනතෝෂී නේ. 
2.බැක්ටීරියා ල ප්රධ්ාන ප්රජනනන ්රතය ්වීඛව්ඩඩනය නේ. 
3.බැක්ටීරියා ල සෛල බිත්තිය නෛලියුනලෝෛන හා ලිග්නීන් ලින් ැනී ඇ. 
4.ඔක්සිජනන් රහි තරිෛර ල දී බැක්ටීරියා ද්ක්නට නනොලැනේ. 
5.ප්රභාාෛාංශ්නනල්ෂී බැක්ටීරියා ුළ   බැක්ටීරිනයෝක්නලෝනරෝෆිල් අඩාංගු නේ. 
 

02. ක්ෂුද්රජීවීඛ විද්යා  ජනාන ඉාංජිනන්රු ාක්ෂණනේ දී  ැද්ගත් කාර්යයක් සිු  කරි. ජනාන ාක්ෂණය 
ෛම්බන්ධ්නයන්  ඩාත්  ගැ නතන පිළිුළර  න්නන්, 
1. ශ්ාක ලට පිටෛනර ජනාන ලබා දීතට දිලීර ප්රනයෝජනන ත් නේ. 
2. ජනාන ල ැනුම් ඒකකය  න්නන් RNA අණු තතණි. 
3. විකරණය ක  Bacillus thuringiensisතාදිලිනේ ක්ෂුද්ර ජීවීඛන් ප්රතිජීව ක නිතද් ා ගැනීත ෛඳහා නයොද්ා ගනී.  

4. DNA අණු කතා ගැනීත ෛඳහා DNA ලිනග්ෛන එන්ෛිතය භාාවි නකනේ. 
5. න  ජනාන ඇුළ ත්කර ජිනනෝතය න නෛන කිරීත ජනාන විකරණය නලෛ හැදින්නේ. 
 

03. බලශ්ක්ති අේබුද්යට පිළියතක් නලෛ ෛන භාාවික අතද්ර ය භාාවිනයන් ජීව   ායු  නිතද්විය හැකි ය. එත 
ක්රියා ලිනේ පිය ර නි ැරදි අනුපිළින ළින් ද්ක් ා ඇති  රණය  නුනේ, 
1. තැසීත - කාබනික ෛාංනයෝග ජනල විච්නේද්නය - ඇසිටික් අම්ල ජනනනය - මීනත්න් නිතද්ීඛත 

2. කාබනික ෛාංනයෝග ජනල විච්නේද්නය - තැසීත - ඇසිටික් අම්ල ජනනනය - මීනත්න් නිතද්ීඛත 

3. කාබනික ෛාංනයෝග ජනල විච්නේද්නය - ඇසිටික් අම්ල ජනනනය - තැසීත - මීනත්න් නිතද්ීඛත 

4. ඇසිටික් අම්ල ජනනනය - කාබනික ෛාංනයෝග ජනල විච්නේද්නය - තැසීත - මීනත්න් නිතද්ීඛත 

5. ඇසිටික් අම්ල ජනනනය - තැසීත - කාබනික ෛාංනයෝග ජනල විච්නේද්නය - මීනත්න් නිතද්ීඛත 

 

 
 

සියලු ත හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved 

 

උපදෙස්:  
*සියලුම ප්රශ්්වලට  පිලිුළරු ෛතයන්න. 
*උත්ර ත්රනේ නියමි ෛනාානනේ ඔදේ විභාග අංකය ලියන්න. 
* 1 සිට 50 නක් එක් එක් ප්රශ්නනයට 11,(12, ( 13, ( 14, ( 15, යන පිළිුළරු ලින් නිලැරදි ද ෝ ලඩාත් ම 

ගැටදපව ද ෝ පිළිුළර නෝරානගන( එය උත්තර පත්රදේ  පුපපස ෙැ්වදලව උපදෙස් පිදදි කිරරය්ව ( X ) 
 දයොොේවලන්ව. 

(ගණක යන්ත්ර භාවිතය  ඩඩ දෙු  දවොටැදේ.  
 

[ නද් ැනි පිටු  බලන්න 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා    

Ministry of Education – Science branch  
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා    අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  .  

Ministry of Education – Science branch  Ministry of Education – Science branch  
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   

Ministry of Education – Science branch 
අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා   අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

Ministry of Education – Science branch  Ministry of Education – Science branch  
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Science for Technology                      I 
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General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2016 
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AL/2016/67-S-I පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය - 02 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

04. ක්ෂුද්රජීවීඛ ක්රියා ලි ආධ්ාරනයන් සිු   න  ින් නිෂනතාද්නය ෛම්බන්ධ් තහ  ගන්ති ෛලකා බලන්න. 
1a,. සීනි ෛහි ත ුළරු යුෂ ක්ෂුද්රජීවීඛන් ආධ්ාරනයන් තැසීතට ලක් කරනු ලැනේ. 
1b,.  ින් ල රෛය නයොද්ා ගන්නා ත ුළරු  ේගය ත  න නෛන නේ. 
1c,. අමුද්ර ය ල ඇති ක්ෂුද්ර ජීවීඛන් ෛල්රේ ඩනයොක්ෛි්  නයදීනතන් නහෝ තැෛනටරීකරණය කිරීනතන් 

ඉ ත් කරනු ලැනේ. 
 

ඉහ ප්රකාශ් අුළරින් ෛය  නුනේ, 
1. aතතණි 2. bතතණි 3. aහා c තතණි 4. bහා c තතණි

5. a,b,c සියල්ලත 

 

05.  ජීවවින්නග් තැ ැත්ත ෛඳහා නප්රෝටීන තහ  කාර්යයක් ඉටු කරි. ජීවීඛ න්වහ ුළ  දී නප්රෝටීන ල ප්රධ්ාන කාේයය 
 නුනේ, 
1. ප්රධ්ාන ශ්න ෛන උතෛනාරය නලෛ ක්රියා කිරීත. 
2. සජනීඛය රෛායනික ප්රතික්රියා උත්නප්රේරණය කිරීත. 
3.  ශ්ාක ල ප්රධ්ාන ෛාංිත ආහාරය නප්රෝටීන නේ. 
4. ශ්ාක සෛල බිත්තිනේ ප්රධ්ාන ෛාංටටකය නප්රෝටීන නේ. 
5. රුධිරය කැටි ගැසීතට අ ශ්ය ෛාංටටක නිතද්ීඛතට ද්ායක නනොනේ. 
 

06. නිට්රජනන් හා හි්රජනන් තිනන් ඇනතෝනියා නිෂනතාද්නය කිරිනම් ප්රතික්රියා  

N2(g)  + 3 H2(g) →  2NH3(g)නේ.ත මු ත්තර 50ක කාලය ුළලදි ඇනතෝනියා ෛාන්ද්රණය 

 0.0021 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3ද්ක් ා  ැඩි විය. ඇනතෝනියා නිතද්ීඛනම් සීඝ්රා ය න්නන්,  

 

1.0.00008 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3S−1  2.0.000021 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3S−1  

3. 0.000042 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3S−1 4.0.00021 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3S−1

5. 0.0021 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3S−1 

07. නෛෝඩියම් කාබනන්ට් 1000 kg ෛතඟ සිලිකා  ැලි මිශ්ර කර 900 o
C ක උෂනණත් යකදි ප්රතික්රියා කරීඛනතන් 

ජනල ද්රා ය නතොෛනනටට් නතොනහොර නිතද්නේ. නෛෝඩියම් කාබනන්ට් ල විශිෂනඨ ාත ධ්ාරිා  1050 J kg-1 C-1නම් 

ඒ ෛද්හා අ ශ්ය ාත ප්රතාණය නකොතතණද්? (තරිෛර උෂනණත් ය 300C කි.) 

1. 9.450x105 kJ 2. 9.135x105 kJ 3. 9.76x105 kJ 

4. 9.135x108kJ 5. 9.450x108kJ 
 

08 ඉහ ආකාරයට නෛෝඩියම් කාබනන්ට් න නු ට න නත් රෛායනික ද්ර යයක් එක්කර තැග්නීසියම් අඩාංගු 

නතොෛනනටට නතොනහොර නිතද්විය හැකි ය. එත රෛායනික ද්ර ය  නුනේ, 
1. ෛල්ෆියුරික් අම්ලය 2. ඉල්තනිට් 3. නිට්රික් අම්ලය 

4. ෛේතන්ටින් 5. පීට්  ල ඇති කාබනික  ද්ර ය

09. තනෛේ නිට්රජනන් ප්රතිශ්ය ඉහ  යාතට බලතාන ෛන ාභාාවික ්රතනේද්යක්  න්නන්, 
1. තාාංශු ජීවීඛන්නග් ශ්න ෛනය 2. තාාංශු නිට්රීහාරී බැක්ටීරියා 3. තාෂාණ ද්රා ණය 

4. කානබෝහිනේට් අඩාංගු ජීවවි නකොටෛන ජීවේණය ීඛත. 

5. නප්රෝටීන අඩාංගු ජීවවි නකොටෛන ජීවේණය ීඛත. 

 

 
 

[ ුළන් ැනි පිටු  බලන්න 



 

[3] 

AL/2016/67-S-I පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය - 02 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

10. ෛගන්ධ් නල් ෛම්බන්ධ්  ෛය  න්නන් ුමතන ප්රකාශ්ය/ප්රකාශ් ද්? 

1a, ුමරුඳු නතොුළ නල් ල අඩාංගු ප්රධ්ාන ෛාංටටකය  න්නන් ඉයුජිනනෝල් නේ. 
  1b, ුමරුඳු නතොුළ ලින් ලබා ගන්නා නල් ල අඩාංගු ප්රධ්ාන ෛාංටටකය සිනතැල්ඩිහි්  නේ. 
  1c, කරාබු නල් ල අඩාංගු ප්රධ්ාන ෛාංටටකය ඉයුජිනනෝල් නේ. 
  1d, සියලු ෛගන්ධ් නල් ජනලය ෛතග නහොදින් මිශ්ර නේ. 
  

1. a හා b 2. a,b හා c 3. a හා d 4. b හා c 

5. ඉහ සියල්ලත 
 

11. කරාබු නැටි ලින් ෛගන්ද් නල් නිෛනෛාරණනේ දී නයොද්ා ග හැකි  ඩාත් සුු සු ද්රා කය  නුනේ, 
1. ජනලය  2. තිනේ  3. තැරපින් ඉටි 

4. ඩික්නලෝනරෝනතනත්න් 5.ග්ලිෛනරෝල්  

 
 

12. මිනිෛානග් ක්රියාකාරකම් ජනලනේ pH අගය අඩු ීඛතට නහේුළනේ. එය නකනරහි බලතාන ෛාධ්කයක් 
දවොලන්දන් මින් ුමතක්ද් ? 
1. නිට්රිජනන් ෛහ ෛල්රේ අඩාංගු නතොසිල ඉන්ධ්න ද්හනය ීඛත. 

 2. ෛබන් නිෂ නතාද්න අතද්ර ය ජනලයට මිශ්ර ීඛත. 

 3. රබේ කිරි කැටි ගැසීතට නයොද්ා ගන්නා රෛායනික ද්ර ය ජනලයට එකුළ ීඛත. 
 4.  ායුනගෝලීය CO2 ප්රතිශ්ය ඉහල යානතන් ෛාගර ජනලනේ දියීඛ ඇති  CO2 ප්රතිශ්ය  ැී  ීඛත. 
 5.  න ීඛනාශ්ය නහේුළන න්  ායුනගෝලීය CO2 ඉ ත්ීඛනම් ක්රියා ලිය බිඳ  ැටීත. 
13. නගෝලීය තාරිෛරික ගැටළු අ ත කර ගැනීතට “නතොන්ට්රියල් ෛම්මුතිය” තිනන් නලෝකනේ සියලු  

ජනාතින් ඇති කරගත්එකඟා ය/එකඟා න්  න්නන්, 
  1A, හරිාගාර  ායු අ ත කිරීතට ගහැකි ක්රියාතාේග ෛඳහා එකඟ ීඛත. 

1B, හරිාගාර  ායු විනතෝචනය අ ත කිරීත ෛඳහා එකඟ ීඛත. 

  1C, ඕනෛෝන් වියනට හානි කරන  ායු අ ත කිරීතට එකඟ ීඛත. 
 

1. A තතණි 2. Bතතණි 3. තතණි 4. AහාBතතණි 

5. A,BහාC 

 

14. තහ ප්රකාශ් ලින් අසතය  නුනේ ුමතක්ද් ? 

1. නත් බිම් ආශ්රි කෘෂිකේතාන් නහේුළන න් මීනත්න්  ායු   ායු නගෝලයට එකුළ ීඛත සිු  නේ. 
2. ශිකරණ හා  ායු ෛමීකරණ යන්්ර අළුත් ැඩියා කිරිනම් දි ක්නලෝරීනීකෘ හි න්රොකාබන්  ායට  

එක් නේ. 
3. නිට්රජනන් අඩාංගු නතොනහොර තෛට නයදීනතන් තනෛේ ක්ෂුද්රජීවීඛ ගහනය  ැඩි නේ. 
4. නගෝලීය තාරිෛරික ගැටළු අ ත කර ගැනීතට 3R ෛාංකල්තය භාාවිා ක  හැකි ය. 
5. ජනල මුලාශ්ර ල සුනතෝෂණය නහේුළන න් ජනලජන ජීවීඛන්ට අහිකර තරිෛරයක්  නගොඩනැනග්. 

 

[ හර ැනි පිටු  බලන්න 
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15. තහ ද්ැක්න න තරි ෘත්ජන අුළරින් ප්රාාමික හා ්වවිතියීක තරි ෘත්ජන අනුපිළින ළින් ද්ැක්න න නි ැරදි 

පිළිුළරු කා්ඩඩය  නුනේ, 
1. ග්ලුනකෝෛන හා එනනෝල් 2. කානබෝහිනේට හා රනනල නනොිඩ 

3. පීනනෝල හා ක්විනනෝන 4. ඉයුජිනනෝල් හා කානබෝහිනේට 

5. නතනිසිලින් හා  ැසිසීන්   

16. කාබන් නැනනෝ අාංශු ල ත තින විනශ්ේෂ ගුණාාංග ප්රනයෝජනන ත්  න අ ෛනාා ක්  නුනේ, 
1. ෛන යාං සි්වධ්  පිරිසිු   න ඇගළුම් හා තීන් නිෂනතාද්නය ෛඳහා. 
2. ඖෂධ් ප්ර ාහක තාධ්යක් නලෛ නයොද්ා ගැනීත. 
3. ඉන්ධ්නයක් නලෛ භාාවි කිරීත. 
4. බැක්ටීරීයා නාශ්ක ආනල්තන නිතද්ීඛත. 
5. සූේය නකෝෂ ල කාේයක්ෂතා   ැඩි කිරීත 
 

17. බහු අ යවික ෛම්බන්ධ්  දවොගැ දපව පිළිුළර  නුනේ ුමතක්ද්? 

1. ෛන ාභාාවික රබේ යනු ාත සුවිකාේය බහු අ යවිකයකි. 
2. ආකලන බහු අ යවික නලෛ නතොලිතින්, නතොලිනප්රොපිලින්, නටරනනලෝන් ෛැලකිය හැකි ය. 
3. ෛාංගණන බහු අ යවික නලෛ නතොලිඑෛනටේ, නතොලිඒතිඩ, නේක්ලිට් ෛැලකිය හැකි ය. 
4. නතොලිතීන් හා නේක්ලිට් කෘතිත බහු අ යවික නනොනේ. 
5. ලිපිඩ ෛන ාභාාවික බහු අ ය යක් නනො නේ. 

 

18. අරය 8 cm හා උෛ 4cm වූ සිලින්ඩරාකාර භාාජනනයක් බීත  ේගයකින් ෛම්පූේණනයන් පුර ා ඇ. එත බීත 
ප්රතාණය උෛ 12cm ක් වූ ෛෘජු   බා ඇති නක්ුළ ආකාර භාාජනනයකට පිරවූ විට උෛ 12cm නේ. එහි තුළපිට 
තෘෂනඨනේ අරය කීයද්? 

1. 2cm 2. 3cm 3. 5cm 4. 8cm 5. 10cm 
 

19. රූතනේ ද්ක් ා ඇත්නත් 10 cm ක් දිග හා 8cm ත ල ෛෘජුනකෝණාස්රාකාර හඩු කින් සිු  ක  

නිේතාණයකි.එය ෛේ ෛත ෛෘජුනකෝණාස්ර 20 කට නබද්ා එහි අඳුරු ක  නකොටෛන  ඉ ත් කර ඇ. ඉතිරි 
නකොටනෛේ  ේගඵලය කීයද් ? 

1. 40cm2 2. 42cm2 3. 44cm2 

4. 48cm2 5.52cm2 

 

 

20. ෛතලා බිතක ඇති උෛ 1003 m වූ නගොඩනැිනල්ලක මුු නන් සිට බලන්නනුමට නග්ට්ටු  තාමුල දිෛන න 

අ නරෝහණනකෝණය 600ක් නේ. නගොඩනැිනල්නල් තාමුල සිට නග්ට්ටු ට තිරෛන ු ර නකොතතණ ද් ? 
1. 453m 2. 502 m 3. 503 m 4. 75 m 

5. 100 m 

21. විසිුළරු නිේතාණයක් ෛෑදීනම් දී අරය 21cm හා නක්න්ද්රික නකෝණය 1200  න නක්න්ද්රික ව්ඩඩයක් 
කඩද්ාසියකින් කතා න න් කරනු ලැනේ. කතාගත් කඩද්ාසිනේ  ේගඵලය නකොතතණ ද් ? 
1. 462 cm2 2. 300 cm2 3. 642 cm2 

4. 426 cm2 5. 562 cm2 

[ තෛන ැනි පිටු  බලන්න 
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22. උත්ෛ  අ ෛනාා ක දී භාාවි කිරීතට ෛාද්න ලද් නක්ුළ ආකාර හිෛන  ැසුතක අරය 7cm ද් යටිඅත් සිරසින් 

ආන නකෝණය 300 ද් නේ. ඒ ෛඳහා අ ශ්ය කඩද්ාසි ල තෘෂනඨ  ේගඵලය නකොතතණ ද්? 

1. 208 cm2 2. 250 cm2 3. 308 cm2 

4. 375 cm2 5. 400 cm2 

 

23. තරීක්ෂණයක් සිු  කිරීත ෛඳහා කම්බි නයොද්ා ගනිමින් ෛාද්න ලද් 

ඇටවුතක් රූතනේ ද්ැක්නේ. එහි AB තාද්නේ දිග නකොතතණ නේද් ? 

1. 4 m 

3. 6 m 

5. 12 m 

2. 5 m 

4. 8 m 

 

 

24. ව්ඩඩාාංක ලයක් ත පිහිටි A(2,7)ෛහ B(3,0) ලක්ෂය යා කරන ෛරල නේවා ට ලම්භා  න ෛරල 

නේවානේ අනු්රතණය නකොතතණ ද්? 

1.  -7  2. 1/7 3. 2  4. -1/2 5. 3 

 

25. නි ාෛ ෛැලසුතක පිහිටි AB නේවානේ තධ්ය ලක්ෂයය C නේ. A(1,4) ද් C(4,8) ද් නේ නම් B ලක්ෂයනේ 

ව්ඩඩාාංක ෛහ AB දිග පිළින ළින්, 
1. (7,12) ෛහ10 2. (12,5) ෛහ 13 3. (12,12) ෛහ 6 
4. (13,13) ෛහ 7 5. (2.5,6) ෛහ10 
 

26. ාක්ෂණනේද්ය තන්තියක සිසුන් 40ක් ඇති අර, ඔවුන්නගන් 35 නද්නනුමනග් ලුමණු ල  56කි. අනනක් 
සිසුන්නග් ලුමණු ල තධ්යනයය 72කි. තන්තිනේ සියලුත සිසුන්නග් තධ්යනයය අගය නකොතතණ ද් ? 

1. 50 2. 55 3. 58 4. 61 5. 64 

27. ප්රානයෝිනක තරීක්ෂණයක දී ක්ඩඩායම් හයක් ලබා ගත් ලුමණු තහ  ගුනේ ද්ැක්නේ. ඔවුන්නග් ලුමණු ල 
ෛමුච්ිත ෛාංවයා අගයන්  ගුනේ ද්ක් ා ඇ. එහි X ෛහY ෛඳහා ලැබිය යුුළ අගයන්  න්නන්, 
1. 18 හා 4 
2. 11 හා 22 

3. 18 හා 22 

4. 32 හා 40 
5. 40 හා 50 

  

 

 

28.  ද්න් ෛැකසුම් තෘු කාාංගයක එක් ැනක ඇති තාඨ නකොටෛක් එනින් ඉ ත් කර න නත් ැනකට නගන 

යෑත ෛඳහා භාාවි කරන නකටිතන් යුළර  න්නන්, 
1. shift + x ෛහ shift + v 2. shift + c ෛහ shift + v  3. ctrl + x ෛහ ctrl + c 

4. ctrl + x ෛහ ctrl + v 5. Alt + x ෛහ Alt +v 

ක්ඩඩායම් ලුමණු ෛමුච්ිත 
ෛාංවයාය 

A 7 7 

B 5 12 

C 6 X 

D 8 26 

E Y 30 

F 5 35 

 

300 

 7cm 

[ හය ැනි පිටු  බලන්න 
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29.  තරිගණක නතනහයුම් ත්වධ්තියක කාර්යයභාාරයක් දවොලන්දන්, 
1. තක ක තනාකරණය 2. නගොනු ක තනාකරණය 

3. ආරක්ෂක ක තනාකරණය 4. ජීව ාාංග ක තනාකරණය 

5. ක්රියා ලි ක තනාකරණය 
 

30. ිත්රක තරිශීලක අුළරු මුහුණ (Graphical User Interfaces) ෛහි නතනහයුම් ත්වධ්ති නිේතාණය කිරීනම් දී 
ප්රධ්ාන ෛාංරචක හරක් භාාවි කරමින් මි්රශීලී තරිෛරයක් ෛකෛන කර දී ඇ. එත ෛාංරචක හර WIMP 

නලෛ නකටිනයන් ද්ැක් නේ. WIMP යන්නනන් අද්හෛන කරන්නන්, 
1.Windows/ Input/ Menu/ Pointer 2.Word/ Icon/ Memory/ Paint 

3.Word/ Interfaces/ Media/ Pointer 4.Writer/ Insert/ Microsoft/ Picture 

5.Windows/ Icons/ Menu/ Pointer 

 

31.  

 

      

 

ඉහ ද්ැක්න න්නන් තැුළරුම්තත් තෘු කාාංගයක මුහුණකි. එහි A,B ෛහ C අනුපිළින ළින් ද්ැක්න න 

 රණය  න්නන්, 

 1. Colum bar/ Name box/ Title bar  2.   Row Heading/ Name box/ Formula bar 

 3. Colum Heading/ Status bar/ Ribbon  4. Row Heading/ Name box/ Status bar 

 5. Colum Heading/ Ribbon/ Name box 

32. ක තනාකරුන ුම නෛේ කයන් කිහිතනද්නනුම න  ඊ-ැතෑල තිනන් එකත ලිපිනේ පිටතත් නයොමු කරි. 
එහි දී එ්ව  පුද්ගටදයකු  ලැනබන පිටතත් රහෛය  හා පිටතත් සියල්ල එක ර නයොමු ක  හැක්නක්, 

 

1. TC , CC 2. CCB , BCC 3. CC , BCC 4. TO , Subject 

5. BCC , Subject 

33. ෛතේතනයක් ෛාංෛනකරණය කරමින් සිටින ෛතේතණ කද්ානේ (Slide) සිට ප්රද්ේශ්නය කිරීතට භාාවි ක  යුුළ 

යුළරු පු රු නකටි තඟ ුමතක් ද්? 

1. Alt + F5 2. ctrl + F5 3. shift + F5 4. ctrl + F4 

5. Alt + F4 

34. තැුළරුම්තත් තෘු කාාංගය ප්රධ්ාන  ශ්නයන් භාාවි කරනු ලබන්නන්,
1. ලිපියක් නකටුම්තත් කිරීත. 2. ෛතේතනයක් ප්රද්ේශ්නය කර ගැනීත.
3. ද්ත් ක තනාකරණය ෛහ විශ්නනල්ෂණය. 4. තාඨ හැඩ ගැන්ීඛත. 
5. තෘු කාාංග නිේතාණය කිරීත. 

 

C 

B 

A 

[ හත් ැනි පිටු  බලන්න 
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35. http://moe.gov.lk/downloads/papers.htmlයන න ේ ලිපිනනයහි ද් තැහැ අුමරින් ද්ක් ා ඇති නකොටෛ 

හඳුන් න්නන් ුමතන නතකින් ද්? 

1. නියතා ලිය 2.  ෛම්නාතය 3. න ේ පිටුනේ නත 

4. නත 5. ෛහ ෛත 

36. ෛතේතන කද්ා කට බාහිර රූතයක් එක් කිරීතට භාාවි කරන නි ැරදි නතනු නත්රීත  න්නන්, 
1. format          picture           from folder  2. insertpicture            from          file 

3. page layout          from file           picture  4. insert             from file            picture  

5. Home           picture          from file  

37.  ද්න් ෛැකසුම් තෘු කාාංගයක ඇති නතත ෛාංනක් තිනන් ද්ැක්න න  ෛැකසුම් පිළින    න්නන්, 
1. Italic/Underline/Bolt 2. Underline/ Italic/Bold 3. Bold/Italic/Underline 

4. Bold/Underline/Italic 5. Italic/Bold/Underline 

38. නලෝහ හඩු ක දිග ෛඳහා ශිෂයයුම විසින් ලබාගත් මිනුත  8.23 cm  නේ. එය ලබා ගැනීතට භාාවි කර 
ඇති මිනුම්උතකරණය  නුනේ, 

 

1. මීටේ නකෝු   2.   ‘නියේ කැලිතරය 3. චල අන්ීඛක්ෂය 4. විහි චුළරස්රය 

5. තින්රෝ මීටේ ඉෛනුමරුටපු ආතානය 

 

39. රළු නතොන ො ක් ත තා තැදියක් තැද්නගන යන අ ෛනාානේ එහි නරෝද් ත ටේෂණ බල ක්රියාත්තක  න 

ආකාරය නි ැරදි   ද්ැක්න න්නන්, 
 

 

 

 

40. ෛනකන්ධ්ය 2 kg ද් අරය 3 m ද්  න නගෝලාකාර විසිුළරු බිත්ති ෛැරසිල්ලක් 

තහ රූතනේ ද්ැක්න න තරිදි ෛැහැල්ලු අවිනය න්ුළ කින් එල්ලා ඇ. 
බිත්තිය හා  ෛනුළ  අර ටේෂණ බල දවොමැිර නම් න්ුළනේ ආතිය, 
1. 80N    2. 40/3  N  3. 40 N 

 

4. 25 N         5. 10 N

  

 

41. ද්ර යක  ාෂනපීභා නය හා නැටීත පිළිබඳ තහ ප්රකාශ්න ෛලකා බලන්න. 
 (a)  ාෂනපීභා නය ඕනෑත උෂනණත් යක දී සිු  විය හැකි අර, නැටීත නිශ්නිත උෂනණත් යක දී සිු  නේ.. 

(b)  ාෂනපීභා නය නිරා රණය වූ තෘෂනඨනේ  ේගඵලය ත රඳා ත තින අර, නැටීත තෘෂනඨ  ේගඵලය ත 
රද්ා නනොත තී. 

 (c) ාෂනපිභා නය ෛහ  ාෂනපීකරණය නද්කත ද්ර ය ත ත්නා උෂනණත් ය ත රඳා ත තී. 
             ඉහ ප්රකාශ් ලින් ෛය  න්නන්, 

1. a තතණි. 2. b තතණි. 3. a ෛහ b තතණි. 

4. b ෛහ c තතණි 5. සියල්ලත ෛය නේ. 

 

[ අට ැනි පිටු  බලන්න 

http://moe.gov.lk/downloads/papers.html
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42. තරිතා ප්රෛාරණා ය 3.6x10-5 K-1 න නලෝහ  ේගයකින් ෛෑදූ ටන නගෝලයක ක්නෂේ්රඵල ප්රෛාරණා ය 

 න්නන්, 
1. 2.4 x10-5 K-1  2. 3.6 x10-5 K-1  3. 6 x10-5K-1 

4.1.2 x10-4 K-1  5. 3.6 x10-4 K-1 

43. නක්ලයක් ුළ  ඇති ජනලය 2 kg ක් 300C ත තී. විභා  අන්රය 240V ෛහ ධ්ාරා  5 A  න ිනල්ලුම් 

ාතකයක් තිනන් එහි උෂනණත් ය 100 C0 ද්ක් ා  ැඩි ීඛතට ග  න කාලය ත්තර ලින් නෛොයන්න. 
(ජනලනේ වි.ා.ධ්ා.4200 J kg-1 C-1) 
1. 440 S 2. 460S 3. 490 S 4. 500 S 5. 560 S 

 

44. තහ ද්ැක්න න ප්රතිනරෝධ්ක ත්වධ්තිය ෛහි තරිතානේ k1 ෛනවිචය වි ෘ  තිබිය දී k2 ෛනවිචය  ැසූවිට(ON) A 

ෛහ B ලක්ෂය අර ෛතක ප්රතිනරෝධ්ය  න්නන් තහ ඒ ාින් ුමතක් ද්? 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

5. 25 
 

 

 

45. නලෝහ කම්බියක දිග 2 m හා හරෛනකඩ තරිධිය 88 mm කි. එහි නක  රට 100 N බලයක් නයු  විට 2mm 

කින් දිග  ැඩිවූනේ නම් නලෝහ කම්බිනේ අරය (r) හා යාං තාතාාංකය (Y) නෛොයන්න. 
 

1. 𝑟 = 14 𝑚𝑚 , 𝑌 = 1.6 × 108𝑁 𝑚−2  2. 𝑟 = 7 𝑚𝑚 , 𝑌 = 1.6 × 1011𝑁 𝑚−2

3. 𝑟 = 14 𝑚𝑚 , 𝑌 = 1.6 × 109𝑁 𝑚−2  4. 𝑟 = 7 𝑚𝑚 , 𝑌 = 2.6 × 1011𝑁 𝑚−2 

5. 𝑟 = 14 𝑚𝑚 , 𝑌 = 16 × 1011𝑁 𝑚−2 
 

46.  ානේ දී ෛනකන්ධ්ය 5 kg  න නලෝහ ුමට්ටියක් ජනලනේ ිනල්වූ විට ෛනකන්ධ්ය 3kg කි.නලෝහ ුමට්ටිනේ 
තරිතා   නකොතතණද් ? (ජනලනේ ටනත් ය 1000 kg m-3) 
1. 2 cm3 2. 15 cm3 3. 150 cm3 

4. 200 cm3 5. 2000 cm3

  
 

47. රූතනේ ද්ැක්න න්නන් එකිනනකට න නෛන විශ්නකම්භායන්නගන් යුත් ෛාංයුක් නලයකි. එහි  A නකොටනෛේ 
විශ්නකම්භාය 7 cm  න අර,B නකොටනෛේ  විශ්නකම්භාය 2.1 cm නේ. B නලනේ ජනලය ගලන නේගය 2 ms-1ීඛත 

ෛඳහා A නලනයන් ජනලය එවිය යුුළ නේගය නකොතතණ ද්?  

 

 

1. 14 m s-1  2. 1.8 m s-1  3. 0.18 m s-1 4. 0.14 m s-1 5. 2 m s-1 

 

A B 

5 

5 5 

10 

10 

K1 

K1 

A 

B 

[ න  ැනි පිටු  බලන්න 
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48. ට්රැක්ටරයක ෛනකන්ධ්ය 1000 kg  න අර එය ත කළු ගල් 2000 kg ක් තට ා ඇ. එය තිරෛට 300 ක් 
ආන ෛෘජු තාරක්   දිනග් 5m ක් ඉහ ට ගතන් ක  විට එහි ගබඩා  න ශ්ක්තිය  නුනේ, 

  

1. 15 × 104 𝐽 

2. 25 × 104 𝐽  

3. 35 × 104 𝐽   

4. 75 × 104 𝐽 

5. 100 × 104 𝐽 
 

49. අරය 10 cm හා ෛනකන්ධ්ය 5 kg වූ කටපියක්  ටා යැවූ න්ුළ ක නකල රින් 20 N ක බලයක් නයොද්ා 

කටපියක් භ්රතණයකරීඛනම් දී ඇති  න නකෝණික ත් රණය, (ැටියක අ ෛනථිති ඝූේණය = ½ MR2 නේ) 

1. 2 rad  s-2කි. 
2.10 rad s-2කි. 
3. 30 rad s-2කි. 
4. 50 rad s-2කි. 
5. 80 rad s-2කි. 

 
 

50. ෛනකන්ධ්ය  m වූ අරය r   න  ෘත්ාකාර තායක ඒකාකාරී නකෝණික ප්රනේගයකින් චලනය නේ. අාංශුනේ 
නක්න්ද්ර අිසෛාරී බලය (F) ද්ැක්න න නි ැරදි ප්රකාශ්ය  නුනේ, 
1. F = m2r 2. F = mr2 3. F = mr2

4. F = mr/ 5. F=m/r2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

30000 N 

10cm 

5kg 


