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01)   හත සඳහන් ඒවායින් සජීව  ද්ාර්ථපේ ප්රධාාන ජෛව අණුවක් වන්පන්, 

 1.) ෛලය ය. 2.) විටමින ය. 3.) ලිපිඩ ය. 4.) ඛනිෛ ලවණ ය. 

02) ශ්වසන  ේධාතිය ආශ්රිත ප යකය,,  

 1). මැපේරියාව 2). පඩංගු 3) ක්ෂය ප යකය 4).දියවැඩියාව 

03) බල ඝූර්ණය මනින සම්මත ඒකකය වන්පන් 

1)  N ය.   2) J ය.   3) m s-1  ය.   4) N m ය. 

04) ප්රබල අම්ල හා ුබබල අම්ල වඩා්   හුවපවන් පවන්ක  හුනනා කැීමමට භ්ාවිත කළ හැ, ද්ර්ශකය 
      වන්පන් 

1) ලිට්මස් කඩද්ාසි ය.  2) pH කඩද්ාසි ය. 3) පිපනයප්තැලීන් ය. 4) පමතිේ ඔපර්න්ජ් ය. 

05) සාන්ද්රණය මැීමමට භ්ාවිත ක න අන්තර් ෛාතික ඒකකය කුමක්ද් ? 

1) mol cm-3  2) mol l-1  3) mol m-3  4) kg dm-3 

06) රික්තපේ දී විද්ු්  චුම්බක ත ංක ප්රචාා ණය වන පේකය පකො මණ ද් ? 

1). 2 x 108 m s-1      2).  3 x 108 m s-1       3).  4 x 108 m s-1 4).  5 x  108 m s-1 

 

07) රූ පේ ද්ැක්පවන්පන් සි ස ්ව එේලා ඇති පබයනික්පක,.  

පබයනික්කා පේ බ  

1) 5 N   2)  10 N     

3)  25 N              4)  50 N 

 

 

 

08) උද් පේ ආම්ලික ත් ් වය නිසා  ඇතිවන ආබාධාවල දී එය උද්ාසීන ,රීම සඳහා වඩා්  ුවුබුව  

      ක්රියාමාර්කය වන්පන්. 

1) ෛලය  ානය ,රීම ය.   2) මිේක් ඔෆ් මැේීමසියා  ානය ,රීම ය. 

3) පද්හි ඇඹුේ  ානය ,රීම ය.  4) අසපමයද්කම්  ානය ,රීම ය. 

5N 5N 

අධායයන ප ොුබ සහතික  ත්ර  සාමානය ප ළ විද්යාව (34) (නව නිර්පේශය - පුනරීක්ෂණ අභ්යාස) 

       විද්යාව I                                                                                                                          කාලය  ැය  01 

 සියලු ම ප්ර ශ්නවලට පිළිතුරු ස යන්න. 

 අංක 01 සිට 40 පතක් ප්ර ශ්නවලට දී ඇති  (1),( 2), (3) හා (4) උ් ත වලින් නිවැ දි පහය වඩා්  

කැළප න පහය උ් ත ය පතය න්න. 

 පිළිතුරු ලකුණු ,රීම සඳහා ඔබට සැ යා ඇති  ත්රිකාපේ එක් එක් ප්ර ශ්නය සඳහා දී ඇති කව 

අතුප න් ඔබ පතය ාක්  පිළිතුප හි අංකයට සැස     පඳන කවය තුළ (x) ලකුණ පයොද්න්න. 
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09)  ක්ෂ්මධා  අපිච්ඡද්  ටකය පිහිටන ස්ථානය,. 

    1). රුධි නාල බි් තිය.  2). මුත්රාශ බි් තිය.    3). ශ්වාසනාල  බි් තිය.  4). කර්භ්ාෂ  බි් තිය. 

10) එක් එක් මාධායවල දී ධ්වනි ත ංක කමන් කන්නා පේකයන් එ,පනකට පවනස් ය. පේකය අනුව මාධාය 
අවප යහණ පිළිපවළට  සකස් කළ විට ලැපබන පිළිතු  කුමක් ද් ? 

1).  ඝන , ද්රව , වාු 2).  වාු , ද්රව , ඝන  3).  ඝන, වාු ,  ද්රව,  4).  ද්රව , වාු , ඝන  

11) එක්ත ා ද්රවයක ඝන් වය 1 200 kg m-3,. එහි 15 m ක් කැඹුප හි වූ ලක්ෂයයක දී ද්රවය මිනන් ඇති 

ක න පීඩනය වන්පන්( g = 10 m s-2) 

1).  1 800 Pa     2).  18 000 Pa  

      3).  180 000 Pa   4).  1 800 000 Pa  

12) එක්ත ා ශාකයක ඵල සහ බීෛවලට  හත ලක්ෂණ ඇත. 

   a.  ාවීමට ආධාා  වන සවිව  තන්තුමය ඵලාව ණ ද්ැරීම.    

   b . වාතය පිරි කවචා ද්ැරීම. 

    පමම අනුවර්තන ද් න්පන් බීෛ කුමන මාධායයක් මඟින් ප්රචාා ණය වන විට ද් ? 

  1)ුවළඟ මිනන්.   2). ෛලය මිනන්.  3).සතුන් මිනන්.  4).ස්පඵයටනය මිනන්. 

13) කෘහ විද්ු්   රි ථයක උ ාංක නිවැ දි ව සම්බන්ධා වී ඇති අනුපිළිපවළ පතය න්න. 

 1).  විුබලි මීට ය , පසේවා විලායකය , ප්රධාාන ස්විචාය ,  ැන්නුම් ද්ඟ ය  

 2).  පසේවා විලායකය , විුබලි මීට ය,  ැන්නුම් ද්ඟ ය , ප්රධාාන ස්විචාය  

 3).  පසේවා විලායකය , විුබලි මීට ය, ප්රධාාන ස්විචාය,  ැන්නුම් ද්ඟ ය  

 4).  විුබලි මීට ය , ප්රධාාන ස්විචාය ,  ැන්නුම් ද්ඟ ය, පසේවා විලායකය  

14) මිනිසාපේ ශ්වසන යාන්ත්රනය  ආද්ර්ශනය පකප න පමම  

      ඇටවුපම් A  ටලය  මිනන් නිරූ ණය වන්පන්, 

 1).අන්තර්  ර්ශුක පප්ශි.     2).මහා ප්රාචීරය ය.  

 3).ප නහැේපේ ආව ණ  ටලය.    4).උද් පේ පප්ශි.   

15) එක්ත ා මූලද්රවයයක   මාණුක ්රමාංකය 1  ,. එහි K, L, M, N ශක්ති  

      මට්ටම්වල ඉපලක්පරයන පිහිම ම පිළිපවළින්  

1) 2, 6, 4, 2 2)  2, 8, 2, 4     3) 2, 8, 6, 0      4) 8, 2, 6, 0 
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16) ඉහත ඇටවුපම් ද්ැක්පවන ක්රියාකා කම මිනන් ආද්ර්ශනය ක නු ලබන්පන්, 

 1).  විද්ු්  චුම්බක පප්රේ ණ සංසිේය ය යි.  

 2).  පප්රේරිත විද්ු්  කාමක බලපේ දිශාව පසවීම යි. 

    3).  චුම්බක ක්පෂේත්රයක තබන ලද් සන්නායකයක් මත ක්රියා් මක වන බලය යි. 

    4).  ප්රතයාවර්ත ධාා ා ඩයිනපමයවක ක්රියාකාරි් වය යි. 

17) හරිතප්රද් ද්රාවණය,න් එහි සංඝටක පවන්ක  හුනනාකත  හැ, ්රමයක් වන්පන්, 

1) ප රීම ය. 2) ස්ඵම කීක ණය ය. 3) ආසවනය ය.  4) වර්ණපේඛ ශිේ ය ය. 

18) වීුබරු- සදිය උෂ්ණ් වමාන භ්ාවිතපේ දී පිළි ැදිය ුතු නිවැ දි කරුණක් වන්පන්, 

 1).   ්  ක න ෛල භ්ාෛනයක  තුපේ කෑපවන පසේ උෂ්ණ් වමානය තැබීම යි. 

 2).   ාඨාංක ,යවීපම් දී ප්රසා ණය වූ  සදිය මාවකපේ  මට්ටම ඇස් මට්ටමට තබා කැීමම යි. 

 3).  උෂ්ණ් වමාන ඇේලීපම් දී  සදිය බේබපයන් ඇේලීම යි. 

 4).  උණු ෛලපේ උෂ්ණ් වය මනින්පන් නම් උෂ්ණ් වමානය ද්රව භ්ාෛනපයන්  පිටතට පකන  ාඨාංක 

,යවීම යි. 

19) A සහ B යන ඝණ ද්රවය පද්පකන් ම විුබලිය සන්නයනය ක යි. 

  A  හි  උෂ්ණ් වය වැඩි ක න විට විුබලිය සන්නයනය ,රීපම් හැ,යාව වැඩිය. 
  B  හි  උෂ්ණ් වය වැඩි ක න විට විුබලිය සන්නයනය ,රීපම් හැ,යාව අඩුය.  

 පම් අනුව A සහ B යන ද්රවය පිළිබඳ ව වඩා්  ම නිවැ දි ප්රකාශය කුමක්ද් ? 

 1) A සන්නායකය, -  B අර්ධා සන්නායකය,. 

2) A සන්නායකය, -  B  සන්නායකය,. 

3) A  අර්ධා සන්නායකය, -  B අර්ධා සන්නායකය,. 

4) A  අර්ධා සන්නායකය, -  B  සන්නායකය,. 

20)  ටක  ප ය ණපේ දී අනුකමනය ක න ප්රධාාන පියව  4 ක්  හත ද්ැක්පේ. 

  A. ටක පකොටස ප ය ණ මාධායපේ තැන් ්  ,රීම 

  B.අංකු   රිස යට  උචිත පලස හැඩකැස්වීම. 

  C.අංකු  පවන්ක   රීක්ෂා නල තුළ වර්ධානය වීමට තැබීම. 

  D.,නකපයන් අළු්  මුේ සහ අංකු  වර්ධානය වීමට සැලැස්වීම. 

    එම පියව  අනුපිළිපවලින් කැලපූ විට නිවැ දි පිළිතු  කුමක් ද්? 

1). A, B ,C ,D      2). A ,B, D ,C         3). A, D, B, C  4). A, D, C ,B  

21) වියලි පකයෂය,න් ලැපබන විද්ු්  ධාා ාව හා කෘහ විද්ු්   රි ථපේ ධාා ාව පිළිබඳ සතය ප්රකාශය     

       කුමක් ද් ? 

1) වියළි පකයෂපයන් හා කෘහ විද්ු්   රි ථපයන් ලැපබන්පන් ස ල විද්ු්  ධාා ාව,. 

2) වියළි පකයෂපයන් හා කෘහ විද්ු්   රි ථපයන් ලැපබන්පන් ප්රතයාවර්ත විද්ු්  ධාා ාව,. 

3) වියළි පකයෂපයන් ස ල විද්ු්  ධාා ාවක් ලැපබන අත  කෘහ විද්ු්   රි ථපයන් ලැපබන්පන් 

ප්රතයවර්ත විද්ු්  ධාා ාව,. 

4) කෘහ විද්ු්   රි ථපයන් ස ල විද්ු්  ධාා ාවක් ලැපබන අත  වියළි පකයෂපයන් ලැපබන්පන් 

ප්රතයවර්ත විද්ු්  ධාා ාව,. 
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22) මවුලය යනු, 

      1) C -12 සමසථ්ානිකපේ 12 g අඩංගු   මාණු සංඛයාවට සමාන අංශු කණනක් සහිත ද්රවය ප්රමාණය,. 

2) ඕනෑම මූලද්රවය  12 g අඩංගු   මාණු කණනට සමාන අංශු කණනක් සහිත ද්රවය ප්රමාණය,. 

3) H2, 2 g ක අඩංගු   මාණු කණනට සමාන අංශු කණනක් සහිත ද්රවය ප්රමාණය,. 

4) C -12 සමස්ථානිකපේ කාබන් අණු කණනට සමාන අංශු කණනක් සහිත ද්රවය ප්රමාණය,. 

     23) ද්  කුට්ටියකට වඩා  හුවපවන් ද්   තුරු ද්හනය පේ. පමහි දී ප්රතික්රියා ඝ්රතාවය පකප හි බල ාන   
      සාධාකය වන්පන්, 

1) උෂ්ණ් වය. 2) වර්කඵලය.  3) පීඩනය.  4) ආපලයකය. 

24)  හත ද්ැක්පවන්පන් මිනිස් සිරුපර් සිුබවන ක්රියාවලි තුන,.         

         A.පම්ද්ය ජීර්ණපේ අන්තඵල රුධි  සංස ණ  ේධාතිය පවත පකන ඒම. 

      B.අක්මාපවහි නි ද්වන යූරියා වකුකඩු පවත පකන යාම. 

      C. ටක අසල රැස්වන ත ලය රුධි  සංස ණ  ේධාතියට එකතු ,රීම. 

      පම්වායින් වසා  ේධාතිය හා සම්බන්ධා ක්රියාවලි වන්පන්, 

 1). A හා B ය . 2).  B හා C ය . 3).  A හා C ය .           4).  A , B  හා C ය . 

25) ස්වයංසාධාක ස්නාු  ේධාතිපයන් පකප න සමාපයයෛන ක්රියාවලියක් වන්පන්,     

     1). ආහා  ජීර්ණ  ේධාතිපේ සිුබවන චාලන. 

 2).  ් වූ යමක අත කැටුණු විට ඉවතට කැීමම. 

 3). අතින් බ ක් එසවීම. 

 4). සංගීත රිේමයට අනුව අංක චාලනය ,රීම. 

26) විුබලි පමයට යක 230 V, 5A පලස සටහන් ක  ඇත. එම ත් ් ව යටප්  දී විුබලි පමයට පේ ක්මතාව  

      පකො මණ ද් ? 

1) 46 W   2) 115 W  3) 1150 W  4) 1500 W 

27) ස්කන්ධාය X වන වස්තුවක් මත P අසංතුලිත බලයක් පයොද්නු ලැපේ. එයට අද්ාළව දී ඇති ප්රකාශ  

     අතරින් නිවැ දි ප්රකාශය පතය න්න. 

     1).  P නියතව තබා  X වැඩි ක නවිට ් ව ණය අඩුපේ.   

     2)  X නියතව තබා  P වැඩි ක නවිට ් ව ණය අඩුපේ.    

      3) P නියතව තබා  X වැඩි ක නවිට ් ව ණය වැඩිපේ.    

      4) P හා  X නියත විට වස්තුව ඒකාකා   ප්රපේකපයන් කමන් ක යි. 

28) .  ෛාන තාක්ෂණය හා සම්බන්ධා පනොවන ප්රකාශය පතය න්න . 

 1.  ෛානවලින් ඇතැම් DNA පකොටස් ඉව්  ,රීම . 

 2.  ෛනවලට අමත  DNA පකොටස් ඇතුළ්  ,රීම . 

 3.  වැඩි ඵලද්ාවක් සහිත  ඹුටන් ප්රපදද්යක් මුුමම් ,රීම . 

 4.  E coli බැක්ටිරියාව මිනන් ඉන්සිුලින් නි ද්වා කැීමම  

29) ෛල අණුවක වුහය හා ඒ සම්බන්ධා ප්රකාශ තුනක්  හත ද්ැක්පේ. 

X P 
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A- ෛල අණුපේ හැඩය පකයණික පේ. 

B- ෛල අණුවක් ධ්රැවීක ණය වන්පන් H+ සහ O- පලසය. 

C- ෛලය ධ්රැවීය හා සහ සංුෛ බන්ධාන සහිත සංපයයකය,. 

පමම ප්රකාශවලින් සතය වන්පන් 

1) A හා C ය. 2) B හා C ය.  3) A  හා B ය.  4) A, B හා C ය. 

30) ුමනු බද්ාම පිළිපයළ ,රීපම් දී අළු ුමනුවලට ෛලය මිශ්ර ක නු ලැපේ. පමහිදී සිුබවන ප්රතික්රියාව 

1) තා  ද්ායක පේ.           2) තා  අවපශයෂක පේ.  

3)   තා  පවනසක් පනොපේ.   4) පිළිතුරු සඳහා ද්් ත ප්රමාණව්  පනොපේ. 

31)  විද්ු්  චුම්බක ත ංකයක්, 

 1.  එ,පනකට ලම්භ්කව පද්යලනය වන විද්ු්   හා චුම්බක ක්පෂේත්ර  පද්කක් නිසා හට කීම. 

 2.  එ,පනකට සමාන්ත ව පද්යලනය වන විද්ු්   හා චුම්බක ක්පෂේත්ර පද්කක් නිසා හට කීම. 

 3.  එ,පනකට  ප්රතිවිරුේධාව පද්යලනය වන විද්ු්   හා චුම්බක ක්පෂේත්ර පද්කක් නිසා හට කීම. 

  4.  ස්ථාව  විද්ු්  ක්පෂේත්රයක් හා චුම්බක ක්පෂේත්රයක් නිසා හට කීම. 

32) සමෛාතීය මිශ්රණයක් සතු ලක්ෂණයක් පනොවන්පන් 

1) සෑම ස්ථානයකම ඝන් වය සමාන වීම ය. 2) සෑම ස්ථානයකම  ැහැපයන් සමාන වීම ය. 
      3)   සමාන අංශු වයාප්තියක්  ැවතීම ය.  4) සෑම විටම  ා ද්ෘශය වීම ය. 

33) බල පද්කක් වස්තුවක් මත පයදී සමතුලිතපේ නම් 

1) එම බල පද්ක ඒක පර්ඛීය පේ. විශාල් වපයන් අසමාන පේ. දිශාපවන් ප්රතිවිරුේධා පේ. 

2) එම බල පද්ක ඒක පර්ඛීය පනොපේ. විශාල් වපයන් අසමාන පේ. දිශාපවන් ප්රතිවිරුේධා පේ. 

3) එම බල පද්ක ඒක පර්ඛීය පේ. විශාල් වපයන් අසමාන පේ. දිශාපවන් එකම දිශාව පේ. 

4) එම බල පද්ක ඒක පර්ඛීය පේ. විශාල් වපයන් සමාන පේ. දිශාපවන් ප්රතිවිරුේධා පේ. 

34) ජීවින් වර්ගීක ණපේ ප්රපයයෛනයක් න ොවන්නන් 

   1).  ජීවින් පිළිබඳව  හුවපවන් අධායයනය කළ හැ, වීම. 

 2).  පවනස් ජීවී කාණ්ඩ අත  සම්බන්ධාතාව අනාව ණය වීම. 

 3).  ජීවින් ජීව්  වන  රිස  පිළිබඳව අවපබයධාය ලබා කත හැ,වීම. 

 4).  මිනිසාට ආර්ථිකමය වැද්ක් කමක් ඇති ජීවින් හුනනා කත හැ,වීම. 

35) රූ පේ ද්ැක්පවන  රිදි වීුබරු හා වාත මාධාය පවන් ක න අතුරු මුුමණතට සිුම් ආපලයක කද්ම්බයක් 

 තනය පේ . පම් අනුව සිුබ විය පනොහැ, , ණ සටහන විය හැක්පක් කුමක් ද්? (වීුබරු - වාතය අවධි 

පකයණය 420 ) 
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4 3 

2 1 
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36) 

 

 

 

 

 

යකඩ තහඩුවක් මත තඹ ආපේ  ,රීම සඳහා සකස් කළ ඇටවුමක් රූ පේ ද්ැක්පේ. එහි X , Y හා  Z විය 

හැක්පක්, 

1) X- යකඩ, Y –  තඹ, Z-  CuSO4 ද්රාවණය 

2) X- තඹ, Y –  යකඩ, Z-  CuSO4 ද්රාවණය 

3) X- යකඩ, Y –  තඹ, Z-  NaCl ද්රාවණය 

4) X- යකඩ, Y –  තඹ, Z-  AgCl ද්රාවණය  
 

37) වාහනයක යකඩවලින් සෑදූ පකොටස් පද්කක් තඹ ඉස්කුරුප්පු ඇණ පද්කක් මඟින් සම්බන්ධා ක  ඇත. 

කාලයකට  ුව පමම සම්බන්ධාක ස්ථානපේ ද්ක්නට ලැපබන නිරීක්ෂණයක් පනොවන්පන් 

1) යකඩ පකොටස් මළ බැඳීම පේකව් වීම.  2) තඹ ඇණපේ දිස්නය අඩුවීම 

      3) ඇණය කැළවී තහඩු පද්ක බුරුේ වීම  4) තඹ ඇණය ක්ෂය වී යාම 

38) ජසල වර්ධානය හා ජසල විභ්ාෛනය සම්බන්ධා ප්රකාශ තුනක්  හත ද්ැක්පේ. 

A.ජසල වර්ධානපේ දී ජසලපේ වියළි බ  වැඩිපේ. 
B. ජසල  වර්ධානය විය හැ, උ රිම සීමාවක් නැත. 
C. ුවනයෂ්ටික ජසල විභ්ාෛනය සම්පූර්ණ වීම සඳහා  ළමුව නයෂ්ටිය විභ්ාෛනය විය ුතු ය. 
 

පමම ප්රකාශවලින් සතය ප්රකාශ වන්පන්, 

  1). A හා B                   2). A හා C                         3). B හා C               4). A, B හා C 

39)    හරිත ශාක  කවයා                   පකොටියා 

                ළඟැටියා             කටුස්සා                 උකුස්සා  

අවම ශක්තිය සහිත ප යෂී මට්ටම නිපයයෛනය ක න ස් ් වයා  වන්පන්, 

 1).   ළඟැටියා ය. 2).  පකොටියා ය. 3).  කවයා ය.          4).  උකුස්සා ය. 

40) පබය පනොවන ප යක ඇතුළ්  පිළිතු  පතය න්න. 

       1. නිද්න්කත වකුකඩු ප යකය, දියවැඩියාව, පසංකමාලය, හෘද් ප යක. 

 2. නිද්න්කත වකුකඩු ප යකය, දියවැඩියාව, හෘද් ප යක, ඇපසේ ුවද්. 

 3. දියවැඩියාව, හෘද් ප යක, ඇපසේ ුවද්, ක්ෂය ප යකය. 

 4.  දියවැඩියාව, හෘද් ප යක, ඇපසේ ුවද්, ඒඩ්ස්. 
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