
  

Powered  by 

QUESTION PAPER - I  

ප්රහ පත්රයප-  I  

G.C.E. ORDINARY LEVEL 

අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂ 

SCIENCE 

විද්යළල 

 

STUDENT SEMINAR SERIES - 2017 

ශියපව්මම්ත්රණ මළළලප- 2017 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.පපකළප ෝශයිපේට්ප,පප්රෝටීන, ,පපිඩ ඩපශළපනික්ක්පයික්පඅ්මලපඅනිලළයයයපය්තමපඅඩාංගුපමරලයපතතුෂ් පනිලෆරිප
ඩ ළිතුරපකුමක්ද්? 

....... (1)පපC , H , N (2)පපC ,H, O (3)පC, O , P  (4)ප C ,H ,S 
 

2.රතපේපද්ෆක්පල පව් ් ලපතටකය, 
(1)පපඅඩ ච්ඡද්පතටකයකි. (2)පපසිනිඳුපපේශිපතටකයකි. 

 (3)පපකාංකළපපේශීපතටකයකි. (4)පපවහ ළක්පතටකයකි. 
 

3.තශතපද්ෆක්පල පප ෞතිකපරළශී්තපඅතරි්තපදද්ශිකපරළශියපල්තප්ත, 
 (1)පදුරපය.  (2)පපේගයපය. (3)පවහක්තධ්යපපය. (4)ප රපය. 
 

4.පපඑිප ද්ළපජීවිතපේදීප හුලපලෆද්ග් ල පපවිද්ු් පම්්ම කපපලයයණළලපියටපඅය් පතරාංගපලයයගයපල්තප්ත, 
 (1)පපX පකිරණපය.   (2)පපඅපධ්ෝරක්තපකිරණපය. 
 (3)පපපයයඩිපයෝපතරාංගපය. (4)පපද්ෘයපලපෝකපපය. 
 

5.මරලයපවමවහාළනිකයකප 
 (1)පපඉපක්පරෝ පවාංඛයළපඑකිප කටපපපල වහපය. 
 (2)පපපප්රෝපරෝ පවාංඛයළපඑකිප කටපපපල වහපය. 

 (3)පපනික්පරෝ පවාංඛයළපඑකිප කටපපපල වහපය. 
 (4)පපවහක්තධ්පක්රමළාංකපපඑකිප කටපපල වහපය. 

 

6.පපවමජළතීයපමිශ්රණයක්පවිමපජළතීයපමිශ්රණයකි්තපපල වහපල්තප්ත,පවමජළතීයපපමිශ්රණල 
 (1)පපවාංක්තියපඒකළකළරපවීමයි. 
 (2)පපවාංක්තියපඒකළකළරපප ොවීමයි. 
 (3)පපප ෞතිකපක්ණපඒකළකළරලපපප ොතෆලතීමයි. 
 (4)පපරළලකපඅාංශුපලෆඩිපුරපතෆලතීමයි. 
 

7.පපළකපදවලපතමණක්පපඅඩාංගුපඉ්තරයිකළලපකුමක්ද්? 
 (1)පමයිටපක්රෝතඩියළ 2.පශරිතල (3)ප යහියයපප (4)පඅ්තත:පේළවහමීයපජළපිකළල 
 

8.තශතපපප්රකළලපි්තප යපපනිලෆරිලපඅයයාපද්ෆක්පල්තප්තකි ්මපප්රකළපේද්? 
 (1)ප යපවෆමවිටමපතදීමක්පපශෝපතල්ලුපකිරීමකි. 
 (2)පප යපවෆමවිටමපගුරු් ලයපපද්වටපක්රියළපකරයි. 
 (3)පපඅවාංතුපිතප යක්පපයපද් පපතක්පලවහතුලපනිහචලපතලතී. 
 (4)පපවමතුපිතප යකි්තපලවහතුලක්ප් ලරණයපපේ. 
 

9.තශතපඒලළයි්තපධ්ලනිපේපළක්ණියක්පප ොල්තප්තපකුමක්ද්? 
 (1)පපතළරතළල  (2)ධ්ලනිපගුණය (3)විපුතළල  (4)පපපක්මත ය 
 

10.පපල්ලළයකපපගොඩගවළපතිබපලුණුපවහඵියකපති් තපරවපය්තපක්ක්තප ලපඅපයක්පතෆලසූපශ.එයටපපශේතුලපවියපශෆක්පක්ප
කුමක්ද්? 

 (1)පපලුණුලපCaCO3 අ්තතයයගතපවීම (2)ලුණුල CaSO4පඅ්තතයයගතපවීම 
 (3)පපලුණුලපපMgCl2අ්තතයයගතපවීම (4)පපලුණුලපNaClඅ්තතයයගතපවීම 

 සියලුමපප්රහ ලටඋ් තරපපවතය්ත . 

 අාංකප1පසිටප40පපතක්පප්රහ ලප, දීපතතිපප(1),(2),(3),(4)පලරණලපි්තපපනිලෆරිපපශෝපලඩළ් පගෆෂපත පපපශෝප
ලරණයපපතෝර්ත . 

 ඔ ටපවෆතපය පඋ් තරපත්රපේපපඑක්පඑක්පප්රහ යපවහශළපදීපතතිපපකලපතුරරි්තප,ඔ පපතෝරළපග් පපලරණපයහිපප
අාංකයටපවෆවපද් පපකලයපතුෂප(x)පකුණපපපයොද්්ත . 

 එමපඋ් තරපත්රපේපඩ ුපතවපදීපතතිපඅප ක්පඋතපද්වහපද්පවෆකිල්ප්තපකියලළප,ඒලළපද්පඩ ළිති්ත . 

අධ්යළත පඅමළතයළාංය 

ඉ-ඉපගනු්මපශළප ෆණවපඅධ්යළතනිකපලෆඩවටශ්තපඒකකය 

අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂපවි ළගයප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණපමළළලප- 2017 

 
විද්යළලප- I 

 
සිාංශපමළධ්යය 

 

11 පශ්රේණිය 

 

කළයප-පතෆප1 

 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

 
11.රතපය්තපද්ෆක්පල පතටවුපම්තපතරීක්ළපකිරීමටපඅරමුණුපකර්තප්තපජීවී්තපේපකුම පජීලපක්රියළලපියද්? 
 

(1)පපලයයධ් ය  
(2)පපපතෝණය  
(3)පප හිවහස්රළලය  
(4)පපහලව ය 

 

12.Xප ෆමතිපඅණුලකපවහක්තධ්යප2.99 x 10 -23 gකි.පතරමළණුකපවහක්තධ්පඒකකයප1.67 x 10 -24පg ්මප,පXපපහිපවළපේක්ප
අණුකපවහක්තධ්යපද්ෆක්පල පනිලෆරිපව්ම ්තධ්තළලපකුමක්පද්? 

 (1)පප2.99පx 10 -23    (2)පප1.66පx 10 -24   
පපපපපපපපපපපපපප1.66x 10 -24  පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප2.99පx 10 -23   
 (3)පප2.99පx 10 -23 +ප1.66x 10 -24 (4)2.99පx 10 -23 -පප1.66x 10 -24 

 

13.පඑක්තරළපරළලණයකපවාංක්තියප2පgdm-3 පවපදීපතත.පමහිපවාංක්තියපප්රකළපකරපත් ප් ප 
 (1)පපවහක්තධ්  ළගයක්පපවපය.   
 (2)පපතරිමළප ළගයක්පපවපය. 
 (3)පපවහක්තධ්යපශළපතරිමළලපඅතරපඅනුතළතයක්පපවපය. 
 (4)පපවහක්තධ්යපශළපපමවුපඅතරපඅනුතළතයක්පපවපය. 
 

14.පතෘහඨ පද්කක්පඅතරපක්රියළ් මකපල පඝයයණපප යපව්ම ්තධ්ලපප්රකළපතු ක්පතශතපද්ෆක්පේ. 
 (A)පච යපවීමටපපමොපශොතකටපපතරපක්රියළ් මකපල පඝයයණ  යපගතිකපඝයයණප යප ්මපපේ. 
 (B)පගතිකපඝයයණ  යපවහථිතිකපඝයයණප යටපලඩළපඉශෂපඅගයක්පගනී. 
 (C)වහතයයපතෘහඨපපද්කක්පඅතරපක්රියළ් මකපල පඋතරිමපඝයයණප යපමාමළකළරීපපඝයයණප යයි.ප 
  

පමමපප්රකළපලපි්තපවතයපප්රකළය පප්රකළපල්තප්ත 
 (1)Aපතමණි. (2)පBපතමණි. (3)පCපතමණි. (4)පBපශළපCපතමණි. 

15.පතශතපකිරණපවටශ්තපලපි්තපඅලධිපපකෝණයපපනිලෆරිපලපද්ෆක්පල පපඩ ළිතුරපපපතෝර්ත . 
 
(1)  (2) 

 

  
 (3)පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප (4) 

 
 
 
16.තශතපද්ෆක්පල්තප්තපඅතෘහඨලාංගී්තපවතුපක්ණපකිහිතයකි. 
 (A)පපද්විපප්රවහාරිකපප ල 
 (B)පපපද්ශයපමතුඩ ටපකයිියනීයපඋච්චයයමයක්පතෆලතීම 
 (C)පපව්තධිපඋතළාංගපතෆලතීම 
 (D)පපහපල්හමපය්තපපත් පව පද්ශළලරණය 
 

පමමපක්ණපපඅතරි්තපල්රපතෝඩළපලාංයටපඅය් පක්ණපල්තප්ත, 
(1) AපශළපBපය.  (2)පBපශළපCය. (3)පCශළපDපය. (4)පAපශළපDපය. 

 

17.ප්ර ළවාංවහපල්ණයපවහශළපCO2අලයප ලපතරීක්ළපකිරීමටපකර පද්පක්රියළකළරකමකපතෂමුපඩ යලරපතශතපද්ෆක්පේ. 
ඩ යලරප1-පතෆෂියයක්පතෆයප48පක්පඅඳුපයයපතෆබීමප 

පමහිදීපතෆෂියයපඅඳුපයයපත  පද්පද්පප 
 (1)පපපහිරුපඑළියපතතිපවිටපCO2පලප තමපලෆඩිපනිවළපය. 
 (2)පපපහිරුපඑළියපතතිපවිටපජපේපප තමපලෆඩිපනිවළපය. 
 (3)පපපළකපත්රලපපවදීපතිබපඩ හඨයපළකපත්රලපි්තපඉල් පල පනිවළපය. 
 (4)පපපහිරුපඑළියප ෆතිපවිටපළකපත්රපලපපකොෂපතෆශෆයපඉල් ල පනිවළපය. 

ගශ ත

ර 

ගශ ත

ර 

විරතර 

විරතර විරතර 

චූකය 

විරතර 

ගශ තර Ɵ 

Ɵ 

Ɵ 

Ɵ 

ගශ තර 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

40cm 60cm

 

18.පපරතපේපද්ෆක්පල්තප්තප ළහිරප යකි්තපපතොරලපප්මවපතයක්පමතපනිහචලපපතතිපලීපකුට්ියයකි.පඒපමතපපW ශළපප
R පපය පප පඑකමපක්රියළපපයයඛළලකපපප්රතිපවිරුද්ධ්ලපක්රියළ් මකපපේ.පඑමප පඅතරපනිලෆරිපව්ම ්තධ්යපකුමක්ද්?ප 

 (1)R>W (2)W > R   

 (3)R+W=ප0 (4)W=R 
 

19.තශතපප්රකළපවකළප ්ත . 
 (A)පඉශෂපපරලළාංකයක්පවහිතපරලයපකළමරපපපඋහණ් ලපේදීපපලළක්පපවපතලතී. 

(B)පඝ පරලයයක්පපමුුමමනි්තපමපපඑහිපරලයපප ලටපත් ල පපතක්පනියතලපපතල්  ළපපඋහණ් ලයපඑහිපරලළාංකයප ්මපපේ. 

(C)ලළක්ලක්පපව්මපූයයණපය්තපමපඑහිපපරලයප ලටපපත් ල පපතක්පපනියතලපපපතල්  ළපඋහණ් ලයපඑහිපතළතළාංකයපපේ. 
 

ප්මලළයි්තපනිලෆරිපප්රකළයප පප්රකළපල්තප්ත 
 (1)පපAපතමණි (2)පBපතමණි (3)AපශළBපය. (4)පBපපශළපCපය.ප 
 
20.CaCO3පකෆටපශළපකුඩුප2gප ෆගි්තපපපල පපල මපකිරළපග්ත ළපදී.පඒලළපඑකපවමළ පපHClතරිමළපපවමඟපපපප්රතික්රියළපප

කරල පපපදී.පප්රතික්රියකපපව්මපූයයණපය්තපපප ොපතනීපයළමටපගතල පකළයපපල පපල මපමෆ ග්ත ළපපදී. 

 
ඉශතපක්රියළකළරකමපමඟි්තපප්රතික්රියළලකපශීඝ්රතළලයපපකපරහිප තළ පකි ්මපවළධ්කයපතරීක්ළපපකපයයද්? 

 (1)පපප්රතික්රියකලපප ෞතිකපවහලරතය   (2)පප්රතික්රියළලපසිදුල පඋහණ් ලය 
 (3)ප්රතික්රියකලපවළ්තරණය  (4)පපඋ් පප්රේරකප තම 
 

21. වහමප ළවිතපපකපර පඅලවහාළලකටපඋද්ළශරණයකි. 
 (1)පලළප්තප ළණ්ඩලපමපඉල් පකිරීප්මදී 
 (2)පපඡළයළරතපතටපනිතද්වීප්මදී 
 (3)පපලුණුපනිවහවළරණපේදීපලුණුපවහඵියකපප ළපගෆනීප්මදී 
 (4)පමානිපකයයමළ්තතපේදීපඋක්පතෆණිපවාංශුද්ධ්පකිරීප්මපදී 
 
22.පපරෝශකපප්රද්යය යපකරපතිබපද්ෆ්තවීමකපතශතපපඋතපද්වහපවටශ්තලපතිබුණි. 

 උණුපකරපනිලළපග් පජයපපපතළ යපකර්ත . 
 ජපමුද්රිතපලෆසිකිළිප ළවිතපකර්ත . 
 මෆවහව්තටපතතුුමපවියපප ොශෆකිපපවපලශළරපලවළපත ්ත . 
 ලෆසිකිළිප ළවිතපය්තපතුරපද්් පව ්තපපයොද්ළපඩ රිසිදුපකර්ත . 

 

පමමපඋතපද්වහප ළපදීපත් ප් පලශළරපජීයයණපතද්ධ්තියපලශ්රිතපකි ්මපපරෝගපය්තපලෆෂමටමටද්? 
 (1)පපපතළච ය  (2)පපපගෆවහරයිටීන,වහ  
 (3)පපලශළරමළයයගපේපඩ ළිකළ  (4)පපම ද්ධ්ය 

 
23.පපුහතයකපජළයළාංගයටපඅය් පපකොටවහපරතපේපද්ෆක්පේ.පපුහතයපඵයක්ප 

 ලටපත් වීප්මදීපබීජප ලටපත් ල්තප්තපකුම පපකොටවද්? 
 (1)ප a  (2)b  
 (3)පපc  (4)ප d 
 

24.පABපය පවමළකළරපද්ණ්පේXපයනුපමධ්යපක්යපප ොපේ.Xපපක්යපපද්තවපද්ණ්ඩපවාංතු යපකරපත් ප් 200gප
පෝශපකුට්ියයක්පපශළපපේරපපගඩියක්පපපඑල්ලීපමනි.පපේරපපගඩිපේප රපවියපශෆක්පක්, 

 (1)ප 2N පය.  
 පප(2) 3N පය.  
 පප(3)ප6Nපය.  
 පප(4)ප9පNපය. 

 

A පේරපපගඩිය  

a

b

c

d

W ( ර) 

R (අභි්ම පප්රතික්රියළල) 

ප්මවපතය 

පෝශපකුට්ියය  

B A 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

25.පපතශතපප්රතික්රියළපඅධ්යය යපකර්ත . 
(A) පපපපපපපපපCaCO3 (S)   CaO(S)පප+පපCO2(පg) 

 

(B) පපපපපපපපපCaO(s)+පපH2O(පl)  පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපCa(OH)2(පS)ප 
 

(C) පපපපපපපපපMg (S)පප+පHCl(a.q)ප   පපපපපපMgCl2(a.q)පප+පH2(g)ප 
 

ප්මලළයි්තප  
(1) Aපතළතපද්ළයකපල පඅතරපපBපශළපCතළතපඅලපෝකපය. 
(2) Aපතළතපඅලපෝකපල පඅතරපපBපශළපCපතළතපද්ළයකපය. 
(3) AපශළBපතළතපද්ළයකල පඅතරපCපතළතපඅලපෝකපය. 
(4) Aපශළපcපතළතපඅලපෝකපල පඅතරපපBපතළතපද්ළයකපය. 

 

26.පමහිපද්ෆක්පල්තප්තපවිද්ු් පරවළයනිකපපපකෝයකි.පපමහිපපයොද්ළපග පත් ප් පපයකඩපශළපපකොතයයපපෝශය්තය.ප 
පමහිපකෆපතෝඩීයපපප්රතික්රියළලපපද්ෆක්පල පඩ පිතුරපපතෝර්ත . 
 

(1) H+
(aq)ප+ප2e   H2ප(g) 

(2) Fe(s)පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප Fe2+ප(aq)ප+ප2පe 
(3) Cu(s)ප පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපCu2+ප(aq)ප+ප2පe 
(4) Fe(s)පපප+ප2H+

(aq)  පපප  Fe2+ප(aq)ප+පH2ප(g) 

 

27.ගෘශපවිද්ු් පතරිතායකපඋතළාංගපවවිකරපතතිපපලකළරයපගෆලී්මපවටශ කි්තපතශතපද්ක්ලළපතත. 
 
 

 
XපශළපYපපනිපලෆරිලපප ්මපකරපඒලළපේපකළයයයයපනිලෆරිලපපද්ෆක්පල පඩ ළිතුරපකුමක්ද්? 
 
 
 
1 
2 
 
3 
4 

X Xපහිපකළයයයය Y Yපහිපකළයයයය 
 
තෆ්තනු්මපවහවිචය 
පවේලළපවිළයකය 
 
පවේලළපවිළයකය 
විප දු්මපපතට්ියය 

 
විදුපිපවෆරපපලෆදීමපලෆෂෆක්වීම 
විදුපිපමීටරයටපලරක්ළලපවෆමාම 
 
අුම් ලෆඩියළලකදීපපතරිතායපවිව්තධිපවීම 
විදුපියපප ද්ළපශෆරීම 

 
විප දු්මපපපතට්ියය 
ප්රධ්ළ පවහවිචය 
 
ප්රධ්ළ පවහවිචය 
විප දු්මපපපතට්ියය 

 
විදුපියපප ද්ළපශෆරීම 
අුම් ලෆඩියළලකදීපපතරිතායප
විව්තධිපවීම 
විදුපිපමීටරයටපලරක්ළලපවෆමාම 
විදුපිපවෆරපපලෆදීමපලෆෂෆක්වීම 

 

28.පමිනිවළපේප යිරජනීයපප හිවහස්රළලයපසිදුල පප්රධ්ළ පඉ්ත්රීයපශළපප හිවහස්රළවීපරලයපනිලෆරිලපපගෆෂී පතතිපඩ ළිතුරප
පතෝර්ත . 

 (1)පපපලකුගඩුප-පයූරියළ  (2)පපපඅක්මළලප-පයූරියළ  
 (3)පපපලකුගඩුප-පමු්ර  (4)පපපවමප-පද්ශඩිය 
 

29.තශතපපද්ෆක්පල්තප්තපතෆපිමාමියළලපපරෝගයපප්රපේණිගතපල පලකළරයපද්ෆක්පල පවටශ කි.පමමපවටශ ටපඅනුලප

තෂමුපද්රුපතර්මතරළපේපතෆපිමාමියළපපරෝගයපඩ ළි හලපනිලෆරිපඩ ළිතුරපල්තප්ත 

 

 

 
 
පපපපපපප(1)පසියලුමපද්රුල්තපපරෝගී්තපය.   
පපපපපපප(2)පසියලුමපද්රුල්තපලළශකපය. 
පපපපපපප(3)පපරෝගීපද්රුල්තප50%පක්පශළපලළශකපද්රුල්තප50%පකි. 
පපපපපපප(4)පපරෝගීපද්රුල්තප25%පක්පශළපලළශකපද්රුල්තප75%පකි. 

 

 

 

බි්මපකළ්තදුපප

තෆ්තනු්මප

වහවිචය 

X Y විදුපිපමීටරය

කෆපතෝඩය

පවේලළපපපපපපපපපපපප

රැශෆ  

තප ෝඩය



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

30.පශෘ් පවහත්තද් පේදීපපකයයණිකළපපකෝෂිකළපලකුාංචයපශළපවිවහතළරයපසිදුපපේ.පශෘ් පචක්රයකපපඅලවහාළපනිලෆරිලපද්ක්ලළප
තතිපඩ ළිතුරපල්තප්ත 

 

 

 

 

31.පයකඩපශෆ්තද්ක්පමතපතඹපපෝශයපලපල්තපකරපගෆනීමටපශියයකුටපඅලයපවිය.පඒපඩ ළි හලපනිලෆරිපඩ ළිතුරපපතෝර්ත . 
 

 

 

 

32.පඔ ටපතශතපවහශ්තපපෝශපවතයළපතත.ප 
  

Zn,Mg,Cu,Alප,Ag 
 

යකඩලපකෆපතෝඩීයපලරක්ළලපවහශළපුරදුුරපපෝශපක්ගපඉශතපපෝශපපඅතුරි්තපකි ්මපඒලළපද්ප? 
(1) ZnපශළපMg (2)පZnපශළපපCu (3)AlපශළපAg (4)පMgපශළපCu 

 
33.රළලපී ඩ පජෆක්කුපේපක්රියළලපලද්යය යටපපවකවහපකෂපතටවුමක්ප 

පමහිපපද්ක්ලළපතත.Aපඩ වහට යපතතුපල්පලයයගඵයප10පපcm2පපකි.ප 
Bපඩ වහට යපතතුපල්පලයයගඵයප200පcm2පපකි. 
100පkgපවහක්තධ්පය්තපක්් පලවහතුලක්පපඑවෆවීමටපප 
Aපඩ වහට යපපමතපපයියපක්තුපපඅලමප යපපකොතමණද්? 

  
 (1)පප10පN (2)20පN  
 (3)ප50පN (4)ප100පN 

 
34.පජපවිදුපිපප ළගළරයකපටයය යි යක්පපමතපතතිතපල පපජපතශපයයපප්රපේගයප2පms-1පකි.ටයය යි පේපපපතතිප5ක්ප

තත.පපත් තක්පමතප5පkgපකපවමළකළරපජපවහක්තධ්යක්පතතිතපපේ.එක්පලටයක්පභ්රමණයපල පවිටපටබ යි පේප
චළකපක්තියපද්ෆක්පල පඩ ළිතුරපකුමක්පද්? 

  

 (1)පප4පxප2පපපxප5පJ (2)පප5පxප2පපපxප5 x 2 J (3)පප4පxප4පපපxප2පJ (4)පප4පxප4පපපxප5පJ 
2පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප ප2පපපපපපපපපපප පප2පපප   2පප 

 

35.ළකපලපද්ක් ටපෆප  පක්ණපකිහිතයක්පතශතපද්ෆක්පේ. 
 

(A)පමුදු්තපමුක්ප ෆත. 
 (B)පත්රීපඅාංමටපපුහතපද්රයි. 

 (C)පපත්රපජළළ පප ළරියපවි යළවයක්පගනී. 
 (D)පකහපඅතුපප දීප ෆත. 

 

පමමපක්ණලපි්තපපඒකපබීජතත්රීපළකපශළපද්විබීජතත්රිපළකපපත්තල පක්ණපඩ ළිපලළි්තපගෆී පතතිපඩ ළිතුරපපතෝර්ත . 
(1) CපශළපD (2)පBශළපA (3)පDශළපC (4)පපBපශළපC 

 

36.පA,BපශළපපCප ්මපල පපෝශප3ක්පඩ ළි හපලපතශතපදීපතතිපපතොරතුරුපවිමවළප ්ත . 
 Aප-පඔක්සිශරණයටපක්පකිරීපම්තපපල්තපකරපගනී. 
 Bප-පලළක්පගෝලීයපලළතයපවමඟපපේගපය්තපප්රතික්රියළපකරයි. 
 Cප-පලළක්පගෝපේපද්ෆවීපම්තපඔක්වයිඩපවළද්යි. 
 

පමමපපෝශපවක්රියතළලපඅඩුල පපවේපපතෂපගෆවහවපවිටපෆප  පපශ්රේණියපමි්තපකුමක්ද්? 
 

(1) Aප,B,C  (2)පපපB,C,A (3)පපA,C,B (4)පපC,A,B 
 

 
 

(1) කයයණිකළපවිවහතළරය පකෝෂිකළපවිවහතළරය කයයණිකළපපකෝෂිකළපවිවහතළරය 

(2) පකෝෂිකළපලකුාංචය පකෝෂිකළපලකුාංචය කයයණිකළපපකෝෂිකළපවිවහතළරය 

(3) කයයණිකළපවිවහතළරය පකෝෂිකළපලකුාංචය කයයණිකළපපකෝෂිකළපලකුාංචය 

(4) කයයණිකළපලකුාංචය පකෝෂිකළපවිවහතළරය කයයණිකළපපකෝෂිකළපලකුාංචය 

 තප ෝඩය පකෆපතෝඩය විද්ු් පපවිච්ප්ද්ය 

(1) තඹ යකඩපශෆ්තද් පකොතයයපවල්පසේට් 

(2) පයකඩපශෆ්තද් පතඹ පකොතයයපවල්පසේට් 

(3) යකඩපශෆ්තද් තඹ පසරවහපවල්පසේට් 

(4) තඹ යකඩපශෆ්තද් පසරවහපවල්පසේට් 

A
B

 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

37.පතශතපද්ෆක්පල්තප්තප ල් පපද්කක්පශළපප්රතිපරෝධ්පපද්කප ෆගි්තපපව්ම ්තධ්පකරපතතිපතරිතාපවටශ්තපශතරකි. 
පප( ල් පසියල්පවයයලවමපල පඅතරපප්රතිපරෝධ්කද්පවයයලවමපපේ.) 

a    b 

  

c     d 

 

 ල් ලපදීේතියපඅඩුල පඩ ළිපලටපඅද්ළෂපඩ ළිතුරපකුමක්පද්? 
 

(1) d,c,b,a (2)පපa,b,c,d (3)පපd,c,a,b (4)පපa,b,d,c 
 

38. තශතපද්ෆක්පල පතරිතාපවටශ පඅනුලපX ශළපY වහශළපගෆපත පඅගය්තපඩ ළිපලළි්තපද්ෆක්පල පඩ ළිතුරප
පතෝර්ත .පප 

 
 
 
 
 

(1) 2.6 V ශළ 13 Ω (2)පප2.6 V  ශළප2 Ω (3)පප0.5 V  ශළප10 Ω (4)පප0.4 V ශළ 3 Ω   
 

39.ලසියළනුපවාංලයයධ් ප ෆාංකුලපමඟි්තප1997පලයයපේදීපකර පද්පතයයපේණපලළයයතළලකපපතොරතුරුපපතශතපලගුපේප
ද්ෆක්පේ.ලළක්පගෝයටපSO2පලළක්ලපපවිපමෝච යපල පප්රතිතය්තපපඑහිපද්ෆක්පේ. 

 ඉ්තධ් පද්ශ ය 4ප% පපපප 
 කයයමළ්තත 7ප% 
 ගෘශවහාපතරිප ෝජ ය 11ප% පපපපප 
  ක්තිපඋ් තළද් ය 20ප% 
 ප්රලළශ ය 40ප% 

 
ඉශතපපතොරතුරුපඅනලපවෆුර්මපකෂක්තුපතරිවරපහිතකළමීපපක්රියළකළරකමක්පප ොල්තප්ත 
 

1.  ක්තිපඋ් තළද් යපපවහශළපපු යයජ නීයප ක්තිපප්ර ලප ළවිතපකිරීම 
2. ප්රලළශ යපවහශළපවිදුපිපය්තපක්රියළකර පලළශ පප්රචපිතපකිරීම 
3. ඉ්තධ් යක්පපවපගල්පඅඟුරුපද්ශ යපලෆඩිපකිරීම 
4. ලෆඩිපවිදුපිපඉල්ලුමක්පතතිපලයත පවහශළපසූයයයයප යප ළවිතපකිරීමටපනීතිපතෆ වීම 

 
40.තශතපප්රකළපවකළප ්ත . 
 

(A)පඅතරලයපලයයගීකරණයපකරප ෆශෆරපකිරීමපතුළි්තපපකවෂපකෂමණළකරණයපතශුරපපේ. 
(B)පඉපක්පරොනිකපපඅතරලයපඅක්රමල් පපවප ෆශෆරපප ොකරපුරරක්ෂිතලපග ඩළපකිරීමපතුළි්තපපදීයයඝකළලී ලප

තරිවරයපලරක්ළපපේ. 
 (C)පකෘමිපපශළපලල්තෆෂියපතළ යටපපශොහමපක්රියළමළයයගපරවළයනිකපරලයපප ළවිතපකිරීමයි. 

පපපපපපප(D)පකෘෂිපකයයමළ්තතපේදීප ළවිතළපකෂපවළ්මප්රද්ළයිකපද්ෆනුමපයළි් පප්රචපිතපපකිරීමපතුෂපමිනිවළටපහිතකරපප 
 තරිවරයක්පපනියයමළණයපකෂපශෆක. 

ප 
පමමපප්රකළපඅතුරි්තපතිරවරපවාංලයයධ් යටපලඩළපලෆද්ග් පපප්රකළපපතතුෂ් පපපඩ ළිතුරපල්තප්ත, 
 

(1) A, B, ශළCපය. (2)ප A, CශළD  (3)පB, CශළDපය. (4)පA, BශළDය. 
 

 



 
 
අ.පතො.ව.පවළමළ යපපතෂප-පඋතකළරකපව්මම්ත්රණප-ප2017ප-පපතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණය 

පතොරතුරුපශළපව්තනිපේද් පතළක්ණපළඛළලප-පඅධ්යළත පඅමළතයළාංය 
 

 


