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 අධ්යයන ප ොු  සතිකක  ්ර (සාාානය ප ළ) විභ්ායය 

   úoHdj - I - meh tlhs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ජීවීන්පේ පේත බරින් වැඩි ප්රාාණයක් තික අකාබනික සංපය යය , 
(1)  පප්ර ටීන (2)  ජලය (3)  නියුක්පලයික් අම්ල (4)  විටමින 
 

2.  තත අණු අතරින් පාොපනොසැකරයිඩයක් වන්පන්. 
  (1)  පා ල්පට ස් (2)  සුපර ස් (3) ලැක්පට ස් (4)   ෘක්පට ස් 
 
3. සම්ාත  රාාණුක ස්කන්ධ් ඒකකය වන්පන්, 

(1) H1
1   රාාණුවයි      (2)  C6

12   රාාණුපවන් 
1

12
  කි                                                                       

(3) O8
16   රාාණුපවන්  

1

16
   කි  (4) N7

14   රාාණුපවන් 
1

12
 කි 

    

4. අයනික බන්ධ්න ද්ැකිය තැකි සංපය යය වන්පන්, 
   (1) CO2  ය.       (2) NH3  ය.     (3) MgCl2  ය.       (4) HCl ය. 
 
5. . අවතල ද්ර් ණයක ධ්රැවපස ට ට වරතා පක්න්්රයට ු ර 20  cm කි. එහි නාභිය ු ර වන්පන්. 
  (1)    40 cm කි. (2)   30 cm කි. (3)  20 cm කි. (4)  10 cm කි. 
  
6. ජලපස තා ාංකය  

(1)  -273 K  පේ.  (2)  100 K පේ. (3)  273 K පේ.   (4)  373 K පේ. 
. 

7. අපශ ක ප ිකයාපේ විද්යාත්මකාක නාාය නිවැරදි ව ලියා තික පිළිතුර කුාක් ද්? 
  (1) Puntius asoka (2) puntius asoka (3) Puntius asoka (4) Puntius Asoka. 
 
8. පප්රොටිස්ස්ටා, ෆන්යයි තා ප්ලාන්පේ රාජධ්ානිවලට අයත්මකවන ශාක පිළිපවළින් ද්ක්වා තික පිළිතුර පත රන්න. 

(1)  උල්වා,තයරිකස්,ාාකැන්ටිස්යා (2) උල්වා,ප ොයනාටුම්, ැරමීට යම් 
(3) ාඩු ,යීස්ේ,සැල්වීනියා  (4)  ැරමීට යම්, යිනස,් ප නිට ලියුම්. 
 

9.  ැගිරි පතල් නිස්සාරණය සඳතා පයොද්ා යන්නා පවන් කිරීපම් රා ිලල් ය වන්පන්. 
  (1)  ආසවනය  (2)  ප රීා (3)  ්රාවක නිස්සාරණය (4)  පුනර්ස්ඵටිස්කීකරණය. 
 
10. සක්රියතාව ආපර තණ පිළිපවළට ද්ැක්පවන පල ත තතුළත්මක පිළිතුර කුාක් ද්? 
  (1)  Cu , Pb , Fe ,Sn (2)  Pb , Sn ,Fe , Zn (3)  Zn , Fe , Pb , Cu (4)  Sn , Fe , Pb , Cu. 
 
11. තරංයය යාන් යන්නා දිශාවට ලම්බකව පද් සට ාාධ්ය අංු  කම් නය වන්පන් නම් , පාා තරංයය  

(1)  අපධ් ධ්වනි තරංයයකි.(2) අිකධ්වනි තරංයයකි. (3) ධ්වනි තරංයයකි. (4) විද්ුත්මක ම්ම්බක තරංයයකි.. 

ie<lsh hq;=hs ( 
^i& ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 
^ii& wxl 1 isg 40 f;la m%Yakj," § we;s ^1&" ^2&" ^3&" ^4& jrKj,ska ksjerÈ fyda jvd;a .e<fmk fyda jrKh  

f;darkak' 
^iii& Tng iemfhk W;a;r m;%fha tla tla m%Yakh i|yd § we;s lj w;=frka" Tn f;dard .;a jrKfhys 

wxlhg ieif|k ljh ;=< ^x& ,l=K fhdokak' 
^ iv& tu W;a;r m;%fha msgqmi § we;s wfkla Wmfoia o ie,ls,af,ka lshjd" tajd o ms<smÈkak'   
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12. X (s)   +   CuSO4 (aq)                   X SO4 (aq)   +   Cu (s)  පාා සමීකරණපයන් ද්ැක්පවන රසායනික ප්රිකක්රියාපේ           

X    මූල්රවය විය තැක්පක්, 
(1) Mg  ය. (2)  Hg  ය. (3)  Ag  ය. (4) Au  ය. 

13. පාහි ද්ක්වා තත්මකපත්මක ධ්වනි ප්රභ්ව පද්කකින් නිකුත්මක කරන ලද් තරංය පද්කකි. ඒවා පිළිබඳ ව සතය ප්රකාශය පත රන්න. 
  (1)  පම්වාපස තාරතාව සාාන වන අතර විපුලතාව ද් සාානපේ.  

  (2)  පම්වාපස තාරතාව අසාාන වන අතර විපුලතාව ද් අසාානපේ.  
  (3)  පම්වාපස තාරතාව අසාාන වන අතර විපුලතාව  සාානපේ.  
  (4)  පම්වාපස තාරතාව සාාන වන අතර විපුලතාව  අසාානපේ. 
 

14. එක ා ස්කන්ධ්යක් සහිත A , B , C , D වස්තු 4 ක් රූ පස පලස  ඩිප ළක් ාත තබා තත. ඒවායින් වැඩි ා විභ්ව ශක්ිකයක් 
යබඩාවී තත්මකපත්මක. 

  (1)   A  වස්තුපේ ය. (2)  B වස්තුපේ ය. 
  (3)  C  වස්තුපේ ය. (4)  D වස්තුපේ ය. 
 

15.  තත දී තත්මකපත්මක සාස්ථානික සම්බන්ධ් ප්රකාශ කිහි යකි. 
  A.  සාස්ථානිකවල පප්ර පට න යණන සාාන ය. 

  B.  සාස්ථානිකවල නියුපර න යණන සාාන ය. 
  C.  සාස්ථානිකවල ස්කන්ධ් රාාංකය පවනස ්ය. 
 ඉතත ප්රකාශ අතුරින් සතය ප්රකාශ තතුළත්මක පිළිතුර පත රන්න. 
  (1) A තා  B (2) B  තා C (3)  A  තා   C (4)  A B තා  C. 

 
16.  තත රසායනික ප්රිකක්රියා අතරින් ඒක විස්ථා න ප්රිකක්රියා වර්යයට අයත්මක වන්පන්, 

(1). NaOH(aq) +  HCl(aq)                                  NaCl(aq) + H2O(l) 

      (2). MgOH2(s) +  H2SO4(aq)                              MgSO(aq) + H2 (g) 

      (3). CaCO3 (s) +  HCl(aq)                                   CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)  

       (4). MgCO3(s) +  HCl(aq)                                                 MgO(s) + CO2(g)  

 
17. ඔරුකරුවකු විට න් තබල් යෑපාන් ඒකාකාර ප්රපේයපයන් යාන් යන්නා ඔරුවක් රූ පස ද්ැක්පේ. පම් අවස්ථාව  ැතැදිලි 

කිරීාට අද්ාළ පනොවන නියාය කුාක් ද්? 
 
 
 
  
 

      (1)  නිේටන්පේ  ළමුවන නියායයි. (2)  නිේටන්පේ පද්වන නියායයි. 
  (3)  නිේටන්පේ තුන්වන නියායයි. (4)  ආකිමිඩිස් නියායයි. 

18. සා  රිාාවක් සහිත A,B,C,D, වස්තූන් 4 ක් ජලයට ද්ාා තත. ඒවා රූ පස  රිදි ජලපස ගිලී  වතී. පම්වා අතරින් වැඩි ා 
උඩුකුරු පතරපුාක් පයපද්න්පන්. 
 
 

 
 
 

(1)   D ාත ය (2)  C  ාත ය (3)  B  ාත ය (4)  A  ාත ය 
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19. ජීවීන්පේ ශක්ික වාතක ඒකකය වන්පන්, 
  (1)  ATP (2)  DNA (3)  RNA (4)  EMF 
 
20. ශාක තුළ කැල්ට යම් අයන හිඟ වීපාන් තිකවන  ඌනතා ලක්ෂණය කුාක් ද්? 
  (1)  වර්ධ්නය හීන වීා. (2) තරිතක්ෂය තිකවීා. (3) මුල් වර්ධ්නය හීනවීා (4)  ්ර අ්රස්ථ මිය යාා. . 
 
21. එක්තරා පල තයක් නිස්සාරණය සඳතා විද්ුත්මක විච්පේද්නය උ පය ගී කර යනී. එා පල තය විය   
      තැක්පක් කුාක් ද්? 

   (1)  Fe (2)  Cu        (3)  Ca (4)  Ag 

 
22. එදිපනද්ා ජීවිතපස දී ්රාවයතාව පකපරහි බල ාන සාධ්ක  ාලනය කරන අවස්ථාවක් න ොවන්නන්, 

(1) තීන්ත සකසා යැනීාට ිකනර් පයොද්ා යැනීා යි. 
   (2) තඳුාක ිකබූ කතට  ැල්ලාක් ඉවත්මක කිරීායි. 
  (3) ලිහිස්ට  පතල්වල ඝනත්මකවය වැඩි කිරීායි. 
   (4) අත්මකවල තැවරුණු ග්රීස් ඉවත්මක කිරීායි. 
 
23. රූ පස ද්ැක්පවන තටවුා සංතුලනය වීා සඳතා ිකබිය යුතු අනිවාර්ය සාධ්කය වන්පන්, 

 
 
 
 
 

  (1)  පද් ස වස්තුවල බර සාාන විා. (2) පද් ස බල ඝූර්ණ සාාන වීා. 
  (3) පද් ස වස්තුවල ස්කන්ධ් සාාන විය යුතුය. (4) සංතුලන ලක්ෂය පද් ස බාහුවල දිය සාාන වීා. 
 

24. ස්වසන  ෘෂ්ඨයක කාර්යක්ෂා වායු හුවාාරුවක් සඳතා ිකබිය යුතු ලක්ෂණයක් පනොවන්පන්, ශ්වසන  ෘෂ්ඨපස, 
(1)  ෘෂ්ඨ වර්යඵලය වැඩිවීා (2) රුධිර වාහිනී බිත්මකික ප්රතයාස්ථ වීා 

  (3) රුධිර වාහිනී වැඩි ප්රාාණයක් පිහිටීා (4)   ෘෂ්ඨය පතත්මකව  ැවතීා. 
 
25. ඌනන විභ්ාජනය වැද්යත්මක වන්පන්  
  (1)  බහු සසලික ජීවීන්පේ පේත වර්ධ්නයට ය.  (2) අලිංගික ප්රජනන රාය සඳතා ය 

  (3)  තුවාල සුවවීපම් දී නව සසල තික කිරීපම්දී ය.  (4)  රම් රාවක වර්ණපේත සංඛ්යාව නියතව තබා  යැනීපම්දී ය 
 

26. එක්තරා සංපය යයක ලක්ෂණ කිහි යක්  තත ද්ැක්පේ. 
 pH අයය 3 කි 

 අපල ත ඔක්සයිඩයක ජලීය ්රාවණයකි 
 ජලීය ්රාවණය විු ලිය සන්නයනය කරයි 

      එා සංපය යය  තත ඒවායින් කුාන වර්යයට අයත්මක ද්? 
  (1)  උද්ාසීන (2)  ලවණ (3)  අම්ල (4)  භ්ෂ්ා 
 

27.  NaCl  5.85  g  ජලපස දිය කර සාද්ා යත්මක ්රාවණ 100  ml ක සංයුිකය වන්පන් ( Na= 23  Cl = 35.5 ) 

  (1)  2 𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑚3⁄  (2)  0.1 𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3⁄  (3)  0.5 𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑚3⁄  (4)  1 𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3⁄  

 
28. NaCl  ජලීය ්රාවණයක් කාබන් ඉපලක්පර ඩ පයොද්ා විද්ුත්මක විච්පේද්නය සම්බන්ධ්පයන් සතය වන්පන් කුාක් ද්? 
  (1) තපන ඩය ාත Na පල තය තැන් ත්මක විය (2) කැපත ඩය අසලින්  H2   පිට විය. 

  (3) තපන ඩය අසලින් O2  පිට විය. (4) කැපත ඩය අසලින් Cl2 පිට විය. 
 



අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016  - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස  -  විද්යාව  ( අංක  07) 

 

29. වස්තුවක් ාත සාාන බල තුනක් බැගින් ක්රියා කරන අවස්ථා 4 ක් රූ වල ද්ැක්පේ. ඒවායින් වස්තුව සාතුලිතව  විකන 
අවස්ථාව ද්ැක්පවන පිළිතුර පත රන්න. 

 
  (1) (2) (3) (4)   

 
 

30. වර්ධ්නය තා විකසනය සම්බන්ධ් නිවැරදි ප්රකාශය කුාක් ද්? 
  (1) ප්රතයාවර්ථ පනොවන වියළි බපරහි වැඩිවීා වර්ධ්නයයි, සසල විපශේෂණය වීා විකසනයයි. 

  (2) ප්රතයාවර්ථ පනොවන වියළි බපරහි වැඩිවීා විකසනයයි, සසල විපශේෂණය වීා වර්ධ්නයයි.  
  (3) සසල විභ්ාජනය ාගින් සසල සංඛ්යාව වැඩිවීා වර්ධ්නයයි,සසලපස ප්රාාණය වැඩිවීා විකසනයයි. 
  (4) සසල විභ්ාජනය ාගින් සසල සංඛ්යාව වැඩිවීා විකසනයයි සසලපස ප්රාාණය වැඩිවීා වර්ධ්නයයි. 
 

31. බහිස්රාවය සම්බන්ධ් ප්රකාශ 3  ක්  තත ද්ැක්පේ. 
   A බහිස්ස්රාවය ය ප  රිවෘත්මකතීය ක්රියා ාගින් නි ද්වන අනවශය ඵල බැතැර කිරීායි 

   B ාල ්රවය බැතැර කිරීා බහිස්ස්රාවී ක්රියාවකි 
   C සා බහිස්ස්රාවී කෘතය ඉටු කරන ඉන්්රියකි. 
                   ඉතත ප්රකාශ වලින් සතය වන්පන්, 

(1) A තා B  ාණි. (2) A තා C  ාණි (3) B තා C  ාණි (4) A B C ට යල්ල. 
 

32. තා  වි ර්යාස පිළිබඳ ප්රකාශ කිහි යක්  තත ද්ැක්පේ.   
  A සසලීය ශ්වසනපයන් පිට කරන තා ය ාගින් පේත උෂණ්ත්මකවය  වත්මකවා යැනීා 

  B තා  දීප්ත  තනක් ද්ැල්වීා 
  C  හුණු යල් පිලිස්සීපාන් අලු හුණු නි ද්වීා. 
                            පම්වායින් රසායනික ප්රිකක්රියාවලට අද්ාළ වන්පන් 
  (1)  A තා B  (2)   B තා C (3) A තා C (4) A B තා C. 

 
33. ජලපස ද්ක්නට ලැපබන ජීවය තා සම්බන්ධ් සුවිපශේෂී ලක්ෂණ තසුරින් නිවැරදි වන ප්රකාශය පත  ප්රකාශ පත රන්න. 
  A  ජලය ඉතා පතොඳ ්රාවකයකි 

  B ජීවී පේත තුළ  රිවතන ාාධ්යයක් පලස ක්රියා කරයි. 
  C  රිවෘත්මකතීය ක්රියා සඳතා උත්මකපප්රේරකයකි. 
   පම්අ පව 
  (1) A  ාණක් නිවැරදි ය.  (2) B  ාණක් නිවැරදි ය.   

(3) A , B  ාණක් නිවැරදි ය.  (4) B, C  ාණක් නිවැරදි ය. 
 

34. සංපසේචනය සම්බන්ධ්  තත ප්රකාශ සලකන්න. 
  A ු රාණුවක නයෂ්ටිස්ය තා ඩිම්බ නයෂ්ටිස්ය සංපය ජනය සංපසේචනය යි.  

  B පුං නයෂ්ටිස්ය තා අ්ඩඩ නයෂට්ිස්ය සංපය ජනය සංපසේචනය යි. 
C පුං ජන්ාාණු තා ජායා ජන්ාාණු සංපය ජනය සංපසේචනය යි.  

 ඉතත ප්රකාශ අතරින් සතය වන්පන් 
  (1)  A  ාණි (2)  B  ාණි (3)  C  ාණි (4)  A ,B , C ට යල්ලා. 
 

35. සර්වසා ප්රිකපර ධ්ක පයොද්ා පයන සකස් කළ තටවුම් 3 ක්  තත ද්ක්වා තත. පම්වාපස සාක ප්රිකපර ධ්ය අවපර තණ 
පිළිපවළට සකස්කළ විට ලැපබන පිළිතුර වන්පන්. 

 
 

  
 
 (1)   A, B, C (2)   A, C, B (3)   C, B, A (4)   B, C, A 

 

B C A 



අ.ප ො.ස සා/ප ළ 2016  - නව විෂය නිර්පේශය පුනරීක්ෂණ අභ්යාස  -  විද්යාව  ( අංක  07) 

 

36. රූ සටතපන් ද්ැක්පවන ප්රාථමික ද්ඟරපස ප ොට 100 තත. ේවිතීකපස ප ොට 1000 තත. ප්රාථමිකයට 23 V  ක ප්රතයාවර්ත 
විභ්ව අන්තරයක් සැ යූ විට ේවිතීකපස, 

  (1)  230 V ක විභ්ව අන්තරයක් යටපත්මක ප්රතයාවර්ත ධ්ාරාවක් යලයි  
  (2)  230 V ක විභ්ව අන්තරයක් යටපත්මක සරල ධ්ාරාවක් යලයි  
  (3)  2.3 V ක විභ්ව අන්තරයක් යටපත්මක සරල ධ්ාරාවක් යලයි 
  (4)  2.3 V ක විභ්ව අන්තරයක් යටපත්මක ප්රතයාවර්ත ධ්ාරාවක් යලයි 
 

37.  තත රූ පස ද්ක්වා තික  රි ථපස X ,Y හිඩැසක් තත. A, B, C, D කම්බි සාාන දියකින් යුක්තවන අතර එකා පල තයකින් 

තනා තත. ඒවාපස තරස්කඩ වර්යඵලය පිළිපවළින්  3 A ,2A, A, තා 
A

2
 පේ.  රි ථපස තික බල්බය වැඩිා දීප්ිකයකින් 

ද්ැල්පවන්පන් එහි X  Y  හිඩැස කවර කම්බියකින් සම්බන්ධ් නළ විටද්? 
 

 
 
 
 

   
  (1)   A       (2)B         ( 3)C        (4)   D 
 

38. රූ පස ද්ැක්පවන  X  Y ද්්ඩඩ X  ලක්ෂය වටා කරකැවිය තැකි වන පසේ සවිකර තත. A  හි දී 2 kg  ස්කන්ධ්යක් එල්ලා තත. 
එවිට එා ඝූර්ණය ා තිකවන පසේ C  හි දී පකො ාණ සක්න්ධ්යක් එල්ලිය යුතුද්? 

 
  
 
  
 
 

 

 (1)   
1

2
  kg (2)  1 kg (3)  2 kg (4)  4 kg 

 
39. ඹපේ නිවපසේ  රිපභ් ජනය වන විද්ුත්මක ශක්ික ඒකක යණන  ාලනය කර යැනීා සඳතා යත යුතු සුු සු ා පියවරක් වන්පන්  
  (1)  තා න විු ලි උ කරණ භ්ාවිතා පනොකිරීායි. (2)  ාැදීපාන් පතොරව තඳුම්  ාවිච්චි කිරීායි. 

  (3)  කියවීා සඳතා පම්ස විු ලි ලාම්පු භ්ාවිත කිරීායි. (4)  ශීතකරණ ක්රියා විරහිත කර තැමයායි. 
 

40. විද්යාපේ තා තාක්ෂණපස දියුණුවත්මක සාය ද්ැනට ලංකාපේ  රිසර දූෂණයට වැඩි වශපයන් ා බල ා ප ලබන්පන්. 
  (1)  කෘෂි රසායනික ්රවයය යි. (2)  කාර්මික අ ්රවයය යි. 

  (3)  ඉපලක්පරොනික අ ්රවයය යි. (4)  යෘතාශ්රිත අ ්රවයය යි. 
 

 
 
 
   
 

A 

B 
C 

D 


