
 

 

පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය - 03 AL/2016/67-S-I 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     01. බැක්ටීරියා සෛලයක අන්ර්ග  න  ුහයකයක්  න් න්, 

(1)  ගොල්ගි ේහයක       (2) අන්:ප්ලාෛනමීය ජාලිකා       (3) තයි රො කොන්රියා (4)  ර්ණ ේහයක (5) රයිබ ෛෝත 

 

02. දිලීරෛහයක බැක්ටීරියා ෛම්බන්ධ්   අෛය  ප්රකාශ්ය  න් න්, 

  (1)  දිලීර ල සෛල බිත්තිය- කයිටීන් , බැක්ටීරියා සෛල බිත්තිය - තප්ටි  ෝග්ලයිකෑන්  ේ. 

(2)  දිලීර සූනයෂනටික  ,  බැක්ටීරියා ප්රාග්නයෂනටික  ේ. 

(3)  දිලීර ල  ගෝල්ගි  ේහයක ඇ, බැක්ටීරියා ල  ගෝල්ගි  ේහයක නැ. 

(4) දිලීර ල චල සෛල නැ, බැක්ටීරියා ල චල සෛල ඇ. 

(5)  දිලීර ල රයිබ ෛෝතඇ  , බැක්ටිරියා ල රයිබ ෛෝත ඇ. 

03.   කොම් තෝෛනට් නිෂනතාද්න ක්රියා ලිය කායක්ෂත කරගැීමත ෛහහයකා බලතාන ෛාධ්කයක් න ොවන්නන්, 

(1)  තනය            (2) pHඅගය                             (3) O2ෛාන්ද්රණය             (4) උෂනණත් ය      (5) C:H අනුතාය 

 

     04. තහයක ද්ැක්  න ක්ෂුද්රජීවීන්ඇසුරින්, 

  A. Clostridiumtetani 

B. Azotobacter 

C. Streptococcus spp. 

මුද් ාපු කිරි නිෂනතාද්නය ෛද්හයකා  ැද්ගත් න ක්ෂුද්රජීවියා  හයකෝ ක්ෂුද්රජීවීන්  න් න්, 

 

(1) A තතණි               (2) C තතණි                             (3) B,C තතණි                  (4) A,C තතණි          (5) A,B හයකාC තතණි 

05. උක් ශ්ාක ේ ෛාංචි  යිෛැකරයි  ෛෑදීත ෛහහයකා ද්ායක  න  තො නොෛැකරයි  අණු යුගලය  න් න්, 

(1)  ග්ලූ කෝෛන + ග්ලූ කෝෛන                                    (2)  ග්ලූ කෝෛන + ගැලැක්  ෝෛන 

(3)  ග්ලූ කෝෛන + ප්රක්  ෝෛන                                     (4)  ග්ලූ කෝෛන + ලැක්  ෝෛන 

(5)  ගැලැක්  ෝෛන + ප්රක්  ෝෛන 

 

  

සියලු ත හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved 

 

උපනෙස්:  
*සියලුම ප්රශ්් වට  පිළිතුරු ෛතයන්න. 
* උත්ර ත්ර ේ නියමි ෛනාාන ේ ඔනේ විභාග අංකය ලියන්න. 
* 1 සි  50  ක් එක් එක් ප්රශ්නනය  11  , 1)  , 13  , 1)  , 1)  යන පිළිතුරු ලින් නිවැරදි න ෝ වඩාත් ම 

ගැටනප  න ෝ පිළිතුර  ෝරා ගන, එය උත්තර පත්රනේ  පුපපස ෙැ්වනව  උපනෙස් පිදදි කිරරය්ව ( X ) 
 නයොොේවවන් . 

(ගණක යන්ත්ර භාවිතය  ඉඩ නෙනු න ොටැනේ.) 
 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  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 , Sri Lanka 
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 , Sri Lan 
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අධ්යය  නපොු  ස ිරක පත්ර (උසස් නප  ) විභාගය  001  

Ry;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; ju)g; guPl;ir, 2016 

 
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2016 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - 

විද්යා ශ්ාවා  Ministry of 

Education – 

Science branch , 

Sri Lanka 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ා 

Ministry of  
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,  
පු රී්වෂණ ප්රශ්්  පත්රය - 03 

 



 

 

පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන ත්රය - 03 AL/2016/67-S-I 

අධ්යාතන අතායාාංශ්ය - විද්යා ශ්ාවා  

06. එන්ෛයිත ෛම්බන්ධ් යන් වඩාත් ම ෛය ප්රකාශ්ය  නු ේ, 

(1)   ප්රෝටීන සියල්ල එන්ෛයිත  ේ. 

(2)  උෂනණත් ය ඉහයකල නැාංවී ම් දී එන්ෛයිමීය ක්රියාකාරීත් ය ෛෑත වි ත  ැි  ේ. 

(3)  එන්ෛයිත තගින් රෛායනික ප්රතික්රියා ක ෛක්රියන ශ්ක්තිය ඉහයකල නාං යි. 

(4)  එන්ෛයිත උතෛනර විශිෂනඨ  නො ේ. 

(5)  එන්ෛයිත යනු සජ  රෛායනික උත් ප්රේරකයකි. 

07. ෛබන් නිෂනතාද්නය ෛහහයකා භාවි කරනු ලබන ප්රධ්ාන අමුද්ර යය /අමුද්ර යයන්  නු ේ, 

A. ශ්ාක  ල් 

B.   ෛෝියම් ක් ලෝරයිඩ් 

C.  ග්ලිෛ රෝල් 

D.   කොෛනටික්  ෛෝ ා 

 (1) Aතතණි.    (2) A,B තතණි.        (3) A,C තතණි. (4) A,D තතණි.     (5) B හයකා C තතණි. 

08. තහයක ප්රතික්රියා ේ තුමු ත්තර  10 තුු  N2O5 නිතද්වී ම් ශීඝ්රා   0.0)0mol dm-3 s-1  ේ. එත කාලය තුු  NO2   ැයවී ම් 

ශීඝ්රා   නු ේ, 

                                          4NO2 + O2                                             2N2O5                                              

             (1)  0.01)mol dm-3 s-1    (2)  0.0)4mol dm-3  s-1 (3)  0.048mol dm-3 s-1    

 (4)   0.0.0mol dm-3 s-1  (5)  0.192mol dm-3 s-1 

09. ෛන ාභාවික ශ්ාක ප්රභ යකින් ලබා ගත් අෛාංශුේධ් ෛාංඝ ක මිශ්රනයක අ ාංගු ෛාංශුේධ් ද්ර යය   න්කර හයකුනනා ගැීමත  භාවි 

කු හයකැකි ක්රතයක්  න් න්, 

(1)   හුතාල ආෛ නය                         (2)    ර්ණ ල්ව ශිල්තය                    (3)   භාගික ආෛ නය 

(4)   කාබනික ද්රා කයක දිය කිරීත      (5)    රපීත  

 

10.ේවීතීයික තරි ෘත්ජ පිළිබහ නි ැරදි ප්රකාශ්ය  නු ේ, 

(1)  ේවීතීයික තරි ෘත්ජ සුවි ශ්ේෂී වූ අකාබනික අණු  ේ. 

(2)  ේවීතීයික තරි ෘත්ජ ෛෘජු ත  ර්ධ්නය  හයකා විකෛනය  ද්ායක  නො ේ. 

(3)  ලිපි  හයකා  ප්රෝටීන ේවීතියික තරි ෘත්ජ ෛද්හයකා උද්ාහයකරණ  ේ. 

(4)  ේවීතීයික තරි ෘත්ජ ආහයකාර ආකලන ෛහහයකා භාවි  නොකරයි. 

(5)  ේවීතීයික තරි ෘත්ජ ෛෑත ජීවී කාණ් යක් තුුත තතණක් නිතද් යි. 

 

11. අෛාංශුේධ් නිෛනෛාරකයක් ෛාංශුේධ් කර ගැීම ම් පුනර් ෛනතටිකීකරණ ක්රියා ලි ේ නි ැරදි අනුපිළි  ු  නු ේ, 

A.  ද්රා ණය උණු  න්  තරා ගැීමත 

B.  සිසිල් කිරීත 

C.  සුදුසු ද්රා කයක්  ෝරා ගැීමත 

D.  බුක්නර් පුීමලයක් ආධ්ාර යන්  තරා වියළීත 

E.  ද්රා ක අ ත තරිතා ක් තුු රත් කරමින් දියකිරීත 

 

(1)  ACEBD            (2)  BCEAD               (3)  CEABD            (4)  EABCD                 (5)  AECBD 

 

12. විදුලි උතාාංග ෛෑදීත ෛහහයකා බහුල   භාවිා  න බහුඅ යවිකයක්  නු ේ, 

 (1)  අයි ෛොප්රීන්                            (2)   තොලි  යිනයිල් ක් ලෝරයිඩ්                          (3)   තොලිෛන යිරීන් 

             (4)   ේක්ලයිට්                            (5)   තොලි ප්රොපිලීන් 
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13. නැ නෝ තරිතාණ  ේ දී අාංශූන් ද්රන වි ශ්ේෂ ගුණයක්  නො න් න්, 

(1) රෛායනික ගුණ   නෛන වීත (2)  විද්ුත් ගුණ   නෛන වීත (3) ඝනත් ය   නෛන වීත 

(4) චුම්භක ගුණ   නෛන වීත (5)  ප්රකාශ් ගුණ   නෛන වීත 

 

14. නයි ේට් අයන ,නයිරජන්  ායු  බ   තරි ර්නය කරන ක්රියා ලිය මනතන නතකින් හයකැදින් ේ ද්, 

(1)  යූරියා නිෂනතාද්නය                               (2)  ඇ තෝීමකරණය                         (3)  අමනණු ගැසීත 

              (4)   ප්රෝටීන හයකායනය                                (5)   නයිට්රිහයකරණය 

15. හයකරිාගාර  ායූන්  න් න් මින් මනතන  ායු ෛාංකලනය ද්? 

(1) CO2 ,N2 ,NO , CFC             (2) CO2,CFC ,CH4 ,O2     (3) CO2 ,CFC , H2O ,CH4 

(4) N2 ,O2 ,CO2 ,H2O                                    (5)  CO2 , CH4 ,N2 ,O3 

16. තීන් නිෂනතාද්නය හයකා ෛම්බන්ධ්  ශිෂය යමන විසින් ඉදිරිතත් කරන ලද් ප්රකාශ් කිහිතයක් තහයක තරිදි  ේ, 

A.   ද්රා  කය  ලෛ ජලය  යොද්ා ඇති තීන් එනතල් තීන්  ේ. 

B.   තීන් ආ ල්ත යන් තසු ද්ැි වියලි ෛනාරයක් ෛෑදීත   හයකේතු  බහුඅ යවික අණු එකි නක ලාංවී ඇසිරීතයි. 

C.    ර්ණකය  ැි වූ  වි  වියලි තීන් ත ලය දිලි ෛන සුත  තෘෂනඨයක් බ   තත් ේ. 

      ඉහයක ප්රකාශ්න ලින් ෛය  න් න් 

(1)  A තතණි.          (2)   B තතණි.      (3)  C තතණි.    

(4)  B හයකා C තතණි.    1)    A , B , C  සියල්ලත නි ැරදි  ේ. 

 

17. සුපිරිසිදු නිෂනතාද්න ෛාංකල්තය පිළිබහ  තහයක ක රප්රකාශ්ය / ප්රකාශ් ෛය  ේද්? 

A.   අන්රාකාරී අමුද්ර ය   නු   තරිෛර හිකාමී අමුද්ර ය භාවිය 

B.   ෛන යාංක්රීය  නො න උතකරණ  යද්වුම් ෛහහයකා භාවිය 

C.   භාණ්  නිෂනතාද්න ේ දී අමුද්ර ය අ ත  ලෛ භාවි කිරීත 

 

(1)  A තතණි.    (2)  B තතණි.   (3)  A , B තතණි.   

(4)  A , C තතණි.    (5) A , B , C  සියල්ලත නි ැරදි  ේ. 

 

   10. වණ් ාාංක ලයක් ත පිහිටි AB  ර්වා ේ දිග ඒකක 5 කි. A හයකා B ලක්ෂය ල වණ් ාාංක විය හයකැක් ක්, 

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

(2)  A (5,3) , B (-2,0) 

(3)  A (3,-4) , B (0,1) 

(4)  A(-3,0) , B (-1,4)

(5)  A (5,2) , B (2,-2)  

   1.. වණ් ාාංක ලයක් ත පිහිටි l1  හයකා l2  ර්වා එකි නක  ලම්භක    ේද්නය  න් න් (3,5) ලක්ෂ ේ දී ය . l1 හයකා l2  ර්වා ල 

ෛමීකරණ විය යුත් ත්, 

(1) l1≡y = -3x-4   ,    l2 ≡y = 
1

3
 x+4 

(2) l1≡y = 3x-4   ,    l2≡ y = -
1

3
x 

(3) l1≡ 𝑦 =3x+14  ,    l2 ≡ y = - 
1

3
x+6 

(4) l1≡ y =3x   ,     l2 ≡y = -3x+14 

(5) l1≡y =3x+14  ,   l2 ≡y =
1

3
x+4 
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0

a

b

60
 cm

 )0. විෂනකම්භය 14 m  න  සිලින් රාකාර ජල  තොමනණක් ඇ. එහි තධ්ය ේ ඒකාකාර 

 ලෛ තතුල ද්ක් ා විහි ද්න ත්රි කෝණාකාර තල් තාත්තියක් ඇ.  තත  තොමනණ 

ෛම්පූර්ණ යන් ත පිරවීත  ජලය)0)0 m3 ක් අ ශ්ය  ේ නම්,  තොමන ණ් ගැඹුර 

 න් න්, 

(1) 0.461 m    (2) 0.5 m   (3) 5 m 

(4)  20 m   (5) 50 m 

 

 )1. ලී ලින් ෛැකසූ රාමු ක්  රූත ේ ද්ැක් ේ, a හයකා b හි දිග පිළි  ළින්  නු ේ, 

(1)   1)0 ,
120

√3
 

(2)   1)0 ,1)0√3 

(3)   1)0√3 , 1)0 

(4)   
120

√3
,  1)0 

(5)   
√3

120
 , 1)0 

 

)). ඈ සි  ප්රදීතාගාරය  ද්ෛ බලන ුත යමන  එහි ආ රෝහයකණ  කෝණය 300  ලෛ  තනුණි. ඔහු 100m ක් ප්රදීතාගාරය  ද්ෛ  

විත් එ ද්ෛ බලන වි  ආ රෝහයකණ  කෝණය 450 ක් විය. ුතයා ෛහයක ප්රදීතාගාරය එකත  තො ලො  තිරෛන තට් තක පිහිටි ේ 
නම් ප්රදීතාගාර ේ උෛ  නු ේ 1ුතයා ග් උෛ  නොෛලකන්න.   

 

(1) 
√3+1

100
    (2) 

100

√3−1
   (3)

100

√3+1
   (4) 

100√3

1+√3
  (5) 

100√3

1−√3

)3. නි ෛක් අෛල ඇති ගෛක් නි ෛ  ක ා  ැ ට්ද්ැයි නි  ෛේ ඉදිරි  ද්ොරටු  අෛල සිටින සිසු  මන   ෛවීත  අ ශ්ය   ඇ. 

නි  ෛේ සි  ඔහු ගෛ මුදු න් ආ රෝහයකණ  කෝණය θ ගණනය කරයි. ගෛ ක ා ැටී තන් නි ෛ  හයකානියක් න ොවීම  නම් θ 

 කෝණය මනතක් විය යුතුද්, 

(1)  θ> 450  (2)  θ< 450  (3)  450 <θ< 900  (4)  450 <θ< 600  (5)  600 <θ 
 

)). 3,),),0,0,.,13,10 යන ද්ත් ෛමූහයක ේහි අතසුවීතකින් එක් ද්ත්යක් ඇතුලත් වී  නොතිබූ අර එත ද්ත්ය ද් ඇතුලත් වූ 

වි  ද්ත් ෛමූහයක යහි තධ්යනය .ක් විය. එ ෛේ නම් අතසු වූ ද්ත් ේ අගය  ූය ේ, 

 
(1) 8 (2) 9 (3) 15 (4) 17 (5) 18 

 

)). තන්තියක සිසුන් ග් බර  අද්ාල ෛමුච්චි ෛාංවයා  ක්රය තහයක තරිදි  ේ.  තහි35 kg     ා  ැි 45 kg     ා අඩු  න් 
සිසුන් කී ද් නක් සිටී ද්? 

(1)  6  

(2)  9 

(3)  10 

(4)  12 

(5)  14 

 

 

)0. අරය r හයකා ලම්භ උෛ h  න සිලින් රයක තරිතා , අරය r හයකා ලම්භ උෛ h  න  ක්තු කීයක තරිතා   ෛතාන  ේ ද්? 

(1)  2 (2)  3 (3)  4 (4)  5 (5)  6 

5 
m 5

 m
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)7. තැත්ක දිග 10 cm  න ඝනකයක එක් මුහුනක වූ මුලු හයකර  ක්න්ද්ර  න තරිදි අරය 3.5 cm  න  ෘත්ාකාර 

සිලින් රයකින් ¼ ක් බැගින්  න  කො ෛන 4 ක් ඉ ත් කර ඇ. එත  කො ෛන කතා ඉ ත් කිරී තන් තසු ඉතිරි වූ ඝන  ෛනතු ේ 

තෘෂනඨ  ර්ගඵලය  න් න්, 

(1) 243 cm2   (2) 265 cm2  (3) 301.5 cm2 

(4) 303 cm2   (5) )63 cm2 

 

 )0. තහයක ද්ැක්  න උතාාංග අතුරින් ආද්ාන ප්රතිද්ාන  ද්ක  ත අයත්  න උතාාංගයක්  න් න්, 

(1)  මූසිකය (2)  යතුරු පු රු  (3)  ෛනතර්ශ් ෛාං ේදී තිරය 

(4)  ප් ලෝ රය          (5)  තයි ක්රෝ  ෝනය 
 

 ).. තීරු  ක්තු කිය නය අයත්  නු ේ, 

(1)  ප්රතිද්ාන උතාාංගයකි.         (2)  ආද්ාන උතාාංගයකි.          (3)   ර්ධ්ක උතාාංගයකි. 

(4)  ෛැකසී ම් උතාාංගයකි.          (5)  ඉහයක කිසි ක්  නො ේ.
 

 30.  ත හයකයුම් තේධ්තියක්  නු ේ, 

(A)  Windows 

(B)  Linux 

(C)  MS – DOS 

(D)  Excel 

(1)  A හයකා B  ේ.     (2)  Aහයකා C  ේ. (3)  C හයකා D  ේ.       (4)  A , B හයකා C  ේ. (5)  ඉහයක සියල්ලත  ේ. 
 

31. ඔබ භාවි කරන ඉ ලක් රොනික තැතුරුම්තත් තෘදුකාාංග යහි  ැ තක   නත් ෑනෑත  කෝෂයක සි  A1  කෝෂය    

ලගාවිය හයකැකි  කටි තාං යතුර  න් න්, 

(1)   Ctrl+↑     (2)   Alt+Home (3)   Ctrl+Home        (4)   ESC + 8               (5)   Home 

 

 තහයක 32 , 33 ගැ ලු තහයක  ගු  ආශ්ර යන්  ේ. 

 

 

 

 

3). ඉහයක ලමනණු ලයිෛනතු  හි කතල් ග් මුළු ලමනණු D2  කෝෂය  ලබා ගැීමත  ඇතුුත් කු යුතු  න් න්, 

(1)   =  sum ( B2 : C2 )  (2)   = sum ( B2 : C3 )  (3)   = Sum ( B2 : C2 ) 

(4)   = Sum ( B2 : C2 )  (5)   = Sum ( C2 : C3 ) 

33. ඉහයක ලමනණු ලයිෛනතු ේ එක් එක් විෂ ේ උතරිත ලමනණු )  න තීරු   ලබා ගැීමත  භාවි කු යුතු ෛමීකරණය  න් න්, 

(1)   = min (2)   = max (3)   = max ( B2 : C2 )  (4)   = If  (5)   = Rank 
 

    3). තහයක ද් තාටින් ලමනණු කර ඇති  කෝෂ ේ  කෝෂ ලිපිනය  න් න්, 

(1)   BB  (2)   2B  (3)   B2 

(4)   B1  (5)   B2B
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20 N 

30 
T2 

T1 

O 

 

  3).  ද්න් ෛැකසුම් තෘදුකාාංගය භාවි ේ දී F12 Key එක click කිරී තහි කාර්යය  නු ේ, 

(1)   Save  ත්රීත (2)   Save As  ත්රීත (3)   Open  ත්රීත (4)   Move  ත්රීත 

(5)   Alignment  ත්රීත 

 

  30. විද්ුත් ැතෑල 1E-mail) තගින් ඔබ  ලැ බන විද්ුත් ලිපි ගබ ා  න් න්, 

 11  G mail   ෝල් රය තුු ය.  1)  In box   ෝල් රය තුු ය.  13  Sent   ෝල් රය තුු ය.   

1)   අධි ෛන්ධ්ානයක් තුු ය. 1)  තාෘකා   ෝල් රය තුු ය. 

(1)   t   ෝල් රය තුල  

  37. තහයක ද්ක් ා ඇති විද්ුත් ැතැල් ලිපිනයන් ගන් නි ැරදි ආකාරය  ද්ක් ා  නොතැති ලිපිනය  න් න්, 

(1)  asanka.saman123@gmail.com 

(2)  asanka123_a@gmail.com 

(3)  saman_silva_123@gmail.com 

(4)  asanka_sanjee@gmail.com 

(5)  sathya-rasadaree-123@gmail.com 

 

30. මන ාත මිනුත 0.1mm  න  ර්නියර් කැලිතරයකින් ලබා ගත් තරිතාණ ද්ැක්  න රූතයක් තහයක ද්ැක් ේ. එහි තාඨාාංකය 

 නු ේ, 

 

 

(1)  2 mm (2)  2.2 mm (3)  2.23 mm (4)  2.3 mm (5)  2.5 mm 

 

  3.. තරිෛර උෂනණත් ය 5 0C වූ දිනයක කාතරයක උෂනණත් ය 20 0C  ේ. ඝණකත 10 cm ක් හයකා හයකරෛනක   ර්ගඵලය 5 m2 න 

ග  ොල් බිත්තියක් හයකරහයකා ාතය ගලායන ශීඝ්රා   න් න් 1ග   ොල් ල ාත ෛන්නායකා  0.3 W m-1 K-1  

(1)  22.5 W (2)  50 W (3)  57.5 W (4)  225 W (5)  250 W 

 

  )0. උෂනණත් ය 32 0C ක ඇති විෂනකම්භය 0.5 cm  න යක  ඇණයක් විෂනකම්භය 0.49 cm  න සිදුරක  ඇතුලු කිරීත  සිසිල් 

කු යුතු අ ත උෂනණත් ය  න් න්,1යක  ල  ර්ඛීය ප්රෛාරණා  1.0) x 10-)0C-1  

11   5 0C  (2)  12 0C (3)  15 0C (4)  20 0C (5)  35 0C 

  )1. තහයක රූත ේ තරිදි O ලක්ෂයක් ත T1  ,T2 හයකා 20 N බල තුනක් ක්රියාකරමින් එත ලක්ෂය ෛතතුලි  ත ත් ා ගීම නම්, T1 

හයකා T2 ආතිය  ෛොයන්න. 

(1)  T1 = 20√3N ,T2 = 40 N 

(2)  T1 = 40 N ,T2 = 20√3 N  

(3)  T1 = 40√3N ,T2 = 20√3 N 

(4)  T1 = 20√3N ,T2 = 40√3 N 

(5)  T1 = 20N ,T2 = 40 N 

 

 

 

 

 

0 1

0

0 
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)). ෛනකන්ධ්ය 0.5 kg  න ඝනකයක් 15 m s-1  ේග යන් චලි   මින් ත තී. එය ඝර්ෂණ බලය  හයකේතු  න් 1)m  දුර ගතන් කර 

නිෂනචල විය. ඝර්ෂණ ෛාංගුණකය  න් න් 

(1)  0.2  (2)  0.5  (3)  0.75  (4)  0.8  (5)  1.5  
 

)3. තහයක රූත ේ තරිදි ෛන ප්රේ යන්්රයක් තුු ජලය අ ාංගු එත ජලය ඉහයකල  ඒත ෛහහයකා  ා ේ 

තිබිය යුතු අ ත  ේගය  න් න් (  ා ේ ඝනත් ය 4 kg m-3  ේ.) 

(1)  √2000m s-1  (2)  600 m s-1  (3)  √600 m s-1 

(4)  √650m s-1  (5)  650 m s-1 

)).  ෛනතු ක ෛනකන්ධ්ය 10 kg කි. එය )m ක් උෛ  එෛවී ම්දී ග වූ කාලය 5 s නම් සිදු කු 

කාර්යය හයකා ක්ෂතා ය  නු ේ, 

(1)  200 J , 40 W     (2)  40 J , 220 W (3)  220 J , 200 W (4)  100 J , 20 W  (5)  100 J , 50 W  
 

)). ප්රයාබලයක් ය  ත් තහයක සිදුවීම් ලින් සිදු විය හයකැකි යැයි අ ප්ක්ෂි සිදුවීම්  නු ේ, 

(A)   ද්ණ් ක්  හයකෝ න්තු ක් ත ආනය බලයක් නිෛා දිග  ැි  ේ. 

(B)   ද්ණ් ක්  හයකෝ න්තු ක් ත ෛම්පී න බලයක් නිෛා දිග අඩු  ේ. 

(C)   ඝන  න්තු ක තෘෂනඨය දි ග්  ය ද්න බලයක් නිෛා හයකැ ය   නෛන  ේ. 

 

(1)  500 Ω     (2)  525Ω  (3)  527 Ω                     (4)  535 Ω  (5)  550 Ω 
 

)7. තහයක තරිතා  කො  ෛේ එක් එක් ප්රති රෝධ්ය තුළින් ගලන I1 , I2 , I3ධ්ාරා න් පිළි  ළින් නි ැරදි  ද්ක් ා ඇති  රණය 

 නු ේ, (සියලුත ප්රති රෝධ්යන් ෑම්  ලිනි ), 

 

 

 

(1)  15 mA , 10 mA , 12 mA (2)15 mA , 10 mA , 20 mA            (3)11.25 mA , 7.5 mA , 15 mA 
 
(4)20 mA , 10 mA , 15 mA  (5)15 mA , 7.5 mA , 11.25 mA 
 

  )0.  තො  අර අනුතාය 4 : 1  න තරිපූර්ණ අ කර තරිණාතකයක ප්රාාමික ද්ගරය 240 V ප්රයා ර් ෛැතයුතක  ෛම්බන්ධ් 

කර ඇති ප්රාාමික ද්ගර ේ ක්ෂතා ය 80 W  ේ නම් ේවීතියික ද්ඟර ේ ගලන ධ්ාරා   නු ේ, 

(1)  0.25  (2)  0.5 A(3)  1 A(4)  1.5 A(5)  4 A  
 

).. ෛනකන්ධ්ය 50 kg  න කිමිදුම්කරු  මන ජල තෘෂනඨ ේ සි  සිරෛන උෛ 10 m ක් වූ ෛනාානයකින්  ජලාශ්යක  තනියි . 
      ජල තෘෂනඨය  5 m ඉහයකු දී ඔහු ග්  ේගය  න් න්, 

(1)  5 m s-1 

(2)  5√2 m s-1 

(3)  6 m s-1 

(4)  7√2 m s-1 

(5)  10 m s-1 

)0. ත්තර 7 ක ආ ර්ා කාලයකින් භ්රතණය  න ජ   රෝද්යක  කෝණික ප්ර ේගය  න් න්, 

(1) 0.1 rad s-1        (2) 
2𝜋

7
 rad s-1 (3)

7

2𝜋
 rad s-1     (4)  2π rad s-1  (5) 14π rad s-1 

 

I 1

I 2
45 mA

4 

6

3
I 3
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