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AL/2016/67-S-I
ිදයලුමතමහිමික මඇවිරිණිම/මAll Rights Reserved
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය

Ministry of Education – Science branch

Ministry of Education – Science branch

Ministry of Education – Science branch

Ministry of Education

Ministry of Education – Science branch

Ministry of Education – Science branch

Ministry of Education –Science branch

Ministry of Education

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යය

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

නපොු 
ස ිරක
(උසස් නප
නපොු  සඅධ්යය
ිරක පත්ර
(උසස්
නප පත්රවිභාගය,
001 විභාගය, 001
Ry;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu (cau; ju)g; guPl;ir,
නපරහුරු2016
ප්රශ්්

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය

පත්රය - 04

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

තා්වෂණනේෙය සඳ ා විෙයාව

I

Science for Technology

I

67

S

I

පැය නෙකයි
Two hours

උපනෙස්:
*සියලුම ප්රශ්් වට පිළිුළරුමසපන ය් අ.
*මඋ් රමපන ත්රප මනියමිමසනාාඅප මඔනේ විභාග අංකය ලිය් අ.
*මම1 ිදටම50 පක්මඑක්මඑක්මප්රශනඅයටම11 ම ම2.ම ම3.ම ම4.ම ම5.මයඅමපිළිුළරු ලි් මනිවැරදි න ෝ වඩාත් ම
ගැටනප න ෝ පිළිුළරමපෝරාපැඅ මඑයමඋත්තර පත්රනේ  පුපපස ෙැ්වනව උපනෙස් පිදදි කිරරය්ව ( X )
නයොොේවවන් .
(ගණක යන්ත්ර භාවිතය ඩඩ නෙු  න ොටැනේ.
01.

රසායනිකමසන යාංපපන ෝෂීමමක්ෂුද්රජීවීන් මපපන ෝණයයමසපන යාමැනීමප මදීමභාවිමකරනුමලබඅමශක්තිමප්රභ යම නුප
1.මආපලෝකයමපේ.

2.මකාබ් ඩපයොක්සයිඩ්මපේ.

3. කාබ් පතොපඅොක්සයිඩ්මපේ.

4.මකාබනිකමකාබ් මපේ.

5.මඅකාබනිකමරසායනිකමද්ර යයමපේ.

02.

ව රස ලමලක්ණයයක්මන ොවන්නන්,
1. වසලියම ූහයකයක්මපඅොතනතිමීනත ය.
2.මඅනි ාර්යමපන රපපන ෝෂිය් මීනත ය.
3.මප්රජනඅඅයමිදු මක මහයකනි ම ් ප් මප අ් මජීවවිමවසලයක්මුළ මදීමපන තයක්මීනත ය.
4.මජීවපඅෝතප මDNA පත් ත RNAමද්මපන න තීතමය.
5.මප අ් මජීවීන් මආසාද්අයමි රීප මහයකනි යා මතිබීතමය.

03.

Bacillus thuringiensis (BTI) ක්ෂුද්රජීවවිමවිපශණයමපයොද්ාමැනුමලබ් ප් 
1. BCG එ් අමනිණනපන ාද්අප දීමය.

2.මජීව ම ායු මනිණනපන ාද්අප දීමය.

3.මවජන මකෘමිඅාශකමනිණනපන ාද්අප දීමය.

4.මග්ලුටමික්මඅ ලමනිණනපන ාද්අප දීමය.

5.මවිටමි් මA බහුලමසහයකල්මනිණනපන ාද්අප දීමය.
04.

යි් මනිණනපන ාද්අයමස බ් ධ්මපන හයකමප්රකාශමසලක් අ.
A - අමුද්ර යයමපලසමපන  ුළරුමයුණමපන තයක්මපයොද්ාමැීම.
B -මයීසනට්මප්රපදද්මතින් මපන නිදප ම්රියා ලියමිදු මකරයි.
C -මපන නසනටරීකරයයමතින් මකල්මබාමැනීමතමිදු මකරයි.
ඉහයකමප්රකාශමඅුළරි් මසයම නුප ,
1. Aමපන තණි.

2.මA හයකාමBමපන තණි.

4.මB Cමපන තණි.

5. A මB මCමිදයල්ලමසයමපේ.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3.මA මC පන තණි.

[ පද්ප නිමපිටු මබල් අ

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ත්රයම-ම04
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05.

A – පියඅම සඅමලද්මශීමක මපන නනිමබීතමපබෝලයමම

B –මබීකරයක්මුළ මඇතිමඋණුමජනලය

A හයකාමB යනුමපන ද්ධ්තිමපද්කක්මඅ මAමහයකාමB සඳහයකාමැනලපපන අමපිළිුළරම නුප
1. A – වි ෘමපන ද්ධ්තියම

B –මඒකලිමපන ද්ධ්තිය

2.මA – වි ෘමපන ද්ධ්තියම

B –මසාං ෘමපන ද්ධ්තිය

3.මA – වි ෘමපන ද්ධ්තියම

B –මවි ෘමපන ද්ධ්තිය

4.මA –මසාං ෘමපන ද්ධ්තියම B –මවි ෘමපන ද්ධ්තිය

5.මA – ඒකලිමපන ද්ධ්තියම B –මසාං ෘමපන ද්ධ්තිය

06.ම

07.

පතතමබහුඅ යවිකපයහිමනනු මඒකකයම නුප

1. යිඅයිල්මක්පලෝරයිඩ්

2.මසනටයරි් 

4.මපප්රොපින් 

5.මඅයිපසොප්රී් 

3.මඑතී් 

සන භාවිකමනිණනපන ාද්අමආශ්රපය් ම ඩා් මනිවැරදි ප්රකාශ්යම ් ප් 
1. ප්රාාමිකමපන රි ෘ් ජනමඒ ාටමආපේණිකමකාර්යයක්මිදු මකරයි.
2.මජීවවිම්රියා ලිමසඳහයකාමසෘවම තමද්ායකම ් ප් මද්විතීයිකමපන රි ෘ් ජනමපේ.
3.මක්විපඅෝඅමආරක්ණකමයා් ත්රයයටමසහයකභාී මපේ.
4.මපප්රෝටීන අමද්විතියිකමපන රි ෘ් ජනයක්මපේ.
5.මශාකමුළ මපන තයක්මනිපන ද්ප අමසාංඝටකමසන භා මනිණනපන ාද්අමපේ.

08.ම

පරපීතමතගි් මඖණධ්මනිසනසාරයප මදීමභාවිම අමනිවැරදිම්රියාපිළිප

ම නුප

A. පන නරපි් මඉටිමසුු සුමද්රා කයකමයකයකරමැනීමත.
B.මද්රා කයමපපන රාමප ් මකරමැනීමත.
C.මපන නරපී් මඉටිමතටමජීව මරසායනිකමද්ර යමනිසනසාරයය.
D.මද්රා කයම ාණනපන මකරමඅසාංද්ද්ධ්මයලයමලබාමැනීමත.

1. A B D C
09.

2.මC A B D

3.මB A D C

ඇන ම ඖණධ්ම නිණනපන ාද්අප ම දීම සන භාවිකම ප්රභ

4.මC B D A

5.මD C B A

ලි් ම නිසනසාරයයම ි රීතටම ඩාම කෘත්රීතම ම සාංසනපල්ණයයම

ි රීප ම ාිදයම නුප ම
1. සන භාවිකමප්රභ මඅීමමි මපන  තිඅමනිසාමය.
2.මසන භාවිකමප්රභ මවිශාලමප්රතායයි ් මලබාමැමහයකනක්පක්මකුඩාමඖණධ්මප්රතායයක්මීනත.
3.මනිසනසාරයයටමැම අමකාලයමහයකාමපිරි නයම නඩිමීනතමනිසාමය.
4.මසන භාවිකමඖණධ්මපන හයකසුප ් මසාංසනපල්ණයයමක මපඅොහයකනි මීනතමනිසාමය.
5.මඉල්ලුතටමැන පපන අමපන රියකමඖණධ්මනිපන ද්ීනතටමහයකනි මීනතමනිසාමය.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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10.ම

ිදපත් තිපය් ම නිතම ක ම පන ෘණනඨම සඳහයකාම පපන ොලිඑසනටරම කාණ්ඩම අඩාංගුම බනඳු කාරකම සහිම තී් ම පයොද්ාම
පඅොැනප් .මපතයටමපහයකුළම ් ප් 
A - පන ෘණනඨප මපන  තිඅමභාණනමිකමසන භා යමයි.
B - පන ෘණනඨප මපන  තිඅමආ ලිකමසන භා යමයි.
C - පපන ොලිමඑසනටරමඅණුමබිඳම නටීන තමයි.

11.

1. Bමපන තණි

2.මCමපන තණි

4.මA හයකාමCමපන තණි

5.මB හයකාමCමපන තණි

තී් මනිණනපන ාද්ප මදීම ඩාමසුු ම ර්යයක්මලබාමැනීමතටමසුු සුමරසායනිකමසාංපයෝැයක්ම ් ප් 
1. NaOH

12.ම

3.මA හයකාමBමපන තණි

2.TiO2

3.මCaCO3

4.මSnO2

5.මZnO2

සුපිරිිදු මසාංකල්පන යමසතඟමන ොගැටනප ම්රියා ම ් ප් 
1. යකඩමප නු ටමතලමපඅොබනපඳඅම ාප් මපයොද්ාමැනීමත.
2.මඅන මආපරෝපන යයමක මහයකනි මබනටරිමභාවිමය.
3.මඅපන ප් මයඅමපකොටසනමඅන මභාවිමි රීත.
4.මඅපන ද්ර යයමපිරිය මකරමබනහයකනරමි රීත.
5.මඅපන  ර්කමාක්ණයයමසහිමශීකරයමභාවිමි රීත.

13.ම

ඕපසෝ් මවියඅමහයකායඅයටමබලපන ාඅමසාධ්කයක්මන ොවන්නන්
1. ගිනිමනිීන මඋපන කරය ලමභාවිම අමපරෝපතෝප ෝ ම ායු ම
2.මසු ඳවිලවු්  ලමවිිදරු කාරකම ායු ම
3.මධ්ාඅයමැබඩාකරයයමි රීප මදීමභාවිම අමඔක්ිදකරයම ායු ම
4.මR 600 a අඩාංගුමශීකරයමභාවිමි රීතම
5.ම තාරාමකඅමසුළ් මසහිමපැොවිපපන ො මපන න තීතම

14.

අනපඅෝමාක්ණයයමපිළිබඳමපන හයකමප්රකාශමඅුළරි් මඉාත් මනි නරයකමප්රකාශයම ් ප් ,
1. අනපඅෝමමීටරයක්මයනුමමීටරපය් මමිලියඅපය් මපන ාංගු ක්මපේ.

2. ර් ර් මසහයකමරිදීමඅනපඅෝමපන රිතායප මදීමපිළිප ළි් මකහයකමසහයකමඅලුමපන නහයකනමපේ.
3. කාබ් මඅනපඅෝමඅාංද් ලමාපන මස් අායකා මඉාමපන හයකලමඅැයක්මපේ.

4.මමකාබ් මඅනපඅෝමඅාංද් ලමවිද්ු් මගුයමඅ ශයමපන රියකමප අසනමක මපඅොහයකනි මය.
5.මමබනක්ටීන රියාමඅාශකයක්මපලසමTiO2මඅනපඅෝමඅාංද්මභාවිමපේ.
15.ම

පන පසහිමගුයා් තකමබ මරැකමැනීමතටමැමහයකනි මපිය රම නුප
1.මකෘෂිකාර්මිකමකටයුුළමසඳහයකාමරසායනිකමපපන ොපහයකොරමභාවිය.
2.මඒකමපබෝැම ැාමි රීතමයකයුණුමි රීත.
3.මවජන මරසායනිකමපන ලිපබෝධ්මභාවියමප්රතික්පණපන මි රීත.
4.මපන සමඅවණ්ඩ මපභෝැම ැාමසඳහයකාමපයොද්ාමැනීමත.
5.මසාං ර්ධ්අම යාපන ෘතිමහයකාමඉයකි රී මරත ් ම මසනලසු මි රීත.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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16.

ආහයකාරමද්ර යයමුළඅක්මසඳහයකාමකරඅමලද්මපන රීක්ණය ලටමඅද්ා මනිරීක්ණයමපන හයකම ගුපේමද්ක් ාමඇ.
පබඅඩික්මපන රීක්ණා

C

සුඩෑ් මiii පන රීක්ණා

ැපඩොල්මරුළම

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

අ ක්පණපන යක්මලබාමපද්.

ලබාමපඅොපද්.

ලබාමපඅොපද්.

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

රුළමපරෝසමපැෝලිකාමද්නි යම

ලබාමපඅොපද්.

ලබාමපඅොපද්.

හයකනි යි.

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

නිල්මපන නහයකනයමදීප්තිත් මද් ම

අද්ාලම ර්යමවිපන ර්යාසයම

ලබාමපඅොපද්.

පන නහයකනයටමහයකනපරයි.

ලබාමපඅොපද්.

A

B

බයියුපර්ට්මපන රීක්ණා

ඉහයකමA B C ආහයකාරමද්ර යයමුළඅමපිළිප ළි් මද්ක් ාමඇතිම රයයම නුප
1.මීමනි මමුාංමබීජන පපන ොල්පල්
2.මමීමපන නණි මපපන ොල්මපල් මබි් රමසුු තද්
3.මමුාංමබීජන මපපන ොල්මපල් බි් රමකහයකතද්
4.මමීමපන නණි මබි් රමසුු තද් මපන ා් පිටි
5.මඑ ි රි මඑ
17.

ළුමපල් අඔමයුණ

𝐻2 𝑂2 → 𝐻2 𝑂 + 𝑂2 ම පතයම හයකයිඩ්රජන් ම පපන පරොක්සයිඩ්ම විපයෝජනඅම ප්රති්රියා යි.ම එහිම ඔක්ිදජන් ම ායු ම පිටම
ීනප මශීඝ්රා යමඅුමි රීතටමැමහයකනි ම්රියාමතාර්ැයම ් ප් 
1. පන ද්ධ්තියටමතනාංැීමසනමඩපයොක්සයිඩ්මඑක්මි රීත.
2.මපන ද්ධ්තියමහිරුමඑළිප මබාමපන රික්ණයයමිදු මි රීත.
3.මපන ද්ධ්තියමඅයිසනමකුටීන රයකමනබීත.
4.මපන ද්ධ්තියමර් මි රීත.
5.මපන ද්ධ්තියමකනලතීත.

18.

සතචුළරස්රම පන හයකකම පන රිමිතී් ම පිළිප ළි් ම 20 cm, 24 cm, 32 cm, 40 cm හයකා 80 cmම පේ.ම  ් ම
සතුළචරස්රයකම ර්ැයලයම ඉහයකම සතචුළරස්ර ලම ර්ැයල ලම එකුළ ටම සතාඅම පේම අ ම එතම සතචුළරස්රප ම
පන රිමිතියම ් ප්  ම
1. 80 cm

19.ම

2.ම100 cm

3.ම120 cm

4.ම132 cm

5.ම136 cm

කුහයකරම යකඩමපන යිප්පන යකම යකැම 21 cm ද්ම අභය් රම අරයම8 cmම ද්ම ඝඅකතම 1 cm ද්ම පේ.ම එයම සාද්ාම ඇතිම යකඩම
1 cm3මබරම8 g අ මපන යිප්පන ප මසනක් ධ්යම නුප
1. 8.676 kg

2.ම8.679 kg

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3.ම8.697 kg

4.ම8.796kg
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5.ම8.976 kg

[ පන සනප නිමපිටු මබල් අ
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20.

න ලි් ම සාද්අම ලද්ම පැෝලයකම අරයම 9 cmම ි .ම එතම පැෝලපය් ම ආධ්ාරකප ම විශනක භයම 18 cmම හයකාම උසම
9 cmම අමපක්ුළ ක්මඉ ් මකරයි.මඉ ් මක මනමපන රිතා මපැෝලප මපන රිතාප ් මකුතඅමප්රතිශයක්මද්ම ම
1.ම25ම%

21.

2.ම40%

ABමපු රු මිදරසනම මතිරසනම පපන ො

3.ම55%

4.ම75%

5.ම85%

ක්මතමරඳ ාමඇ් ප්  ACම ිදරසනම ආධ්ාරකයම

තයි.මඑයටමAD හයකාමBDම ආධ්ාරකමපද්කක්මබාමඇ.මCම ිදටම Dමලක්ණයටමඇතිම
ු ර 3mි .ම Aම හයකා Bම ිදටම Dම ලක්ණයම ද්ි අම අ පරෝහයකයම පකෝයම පිළිප ළි් ම
60° , 30° ි .මABමපු රුපේමඋසම නුප
1. √3

22.ම

2.ම 2√3

3.ම 3√3 මමමමමමම4.ම 4√3මමමමමමමමම5.ම 5√3

රූපන ප මද්ක් ාමඇ් ප් මස් අායකයකමප්රතිපරෝධ්යමඋණනය්  යමසතඟමප අසනීනතමද්ක් අමප්රසනාාරයි .මපතහිමම
0

0

R0 යනුම 0 Cම දීම ප්රතිපරෝධ්යම අම අරම R යනුම  C දීම ප්රතිපරෝධ්යම පේ.ම පර්වාපේම අනුරතයයම mම අ ම එහිම
(R Ω)
සමීකරයයම නුප
1.R0=මRම+මm 
2.මRම=මR0+මm 
3.මR0- R=මමm
4.මR0+මRම=මm 
5.මRම=මm ම- R0
23.ම

(θ0C)

පන හයකමද්ක් ාමඇ් ප් මත්රිපකෝයයකමශීර්ණමුළඅකමවණ්ඩාාංකමපේ.මඒ ාමඅුළරි් මසෘවමපකෝණිකමත්රිපකෝයයකම
ශීර්ණමුළඅකමවණ්ඩාාංකමද්නක්ප අමනි නරයකම රයයම නුප ම
1.ම15,ම4 ,ම12,ම3 ,ම13,ම2

2.ම15,ම4 ,ම12,ම1 ,ම1-4,ම5

4.ම11,ම2 ,ම1-5,ම6 ,ම13,ම2

5.ම14,ම1 ,13,2 , 1-3 -2

3.ම12,ම3 ,ම13,ම0 ,ම15,ම4

24.

ෘ් යකමඅරයමrමඅ මඅරයටමසතාඅමජනයායක්මතම අමචාපන මයකැම ් ප් 
1.මπ r⁄6
2.මπ r⁄3
3.මπ r⁄2
4.ම2π r⁄3
5.ම3π r⁄4

25.

ද්් මසමුහයකයක්මඅසමූහිමසාංවයාම යාප්තියක්මපලසමද්නක්මවුමවිටමඒමඒමපන ් තිමප්රා් ර ලමසාංවයායම fiම හයකාම
පන ් තිමලකුයමmi මඅ මතධ්යඅයමx
̅මලනපබ් ප් ම
1.මx
̅=

4.මx
̅=

∑ mi
∑ fi

මතිනනි.

∑ mi
∑ fi mi

තිනනි.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

2.මx
̅=

5.මx
̅=

∑ fi
∑ mi

තිනනි.

∑ fi mi
∑ fi

3.මx
̅=

∑ fi mi
∑ mi

තිනනි.

තිනනි.
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26.ම

ිදසු් ම15මපද්පඅකුමපන ාසලටමපන නමිණීතටමැම අමකාලය් මපන හයකමජනාලපර්වප මද්නක්පේ.මිදසුප කුටමපන ාසලටම
ඒතටමැම අමකාලප මතධ්යඅයප මආස් අමඅැයම නුප ම ම

27.

1.ම7

2.ම9

4.ම13

5.ම15

3.11

ද්් මවණ්ඩයකමසාංවයාම5මක්මතිප .මපතතමද්් මවණ්ඩප මතධ්යඅය මතධ්යසනායමහයකාමතායමපිළිප ළි් ම16 13ම
හයකාම13මපේ.මඑතමසාංවයාම5ම නුප

28.ම

1.ම9,13,22,11,13

2.ම9,13,20,25,13

4.9 11,13,13,20

5.ම9,12,13,13,17

3.9,20,22,13,13

පන රිැයකයකමසතසනම්රියා ලියමපන හයකමරූපන ාකාරපය් මද්නක්පේ.
Aඅඅ
BMii

C

B

Dඅඅ

A, B, C පිළිප ළි් මනි නරයකම මද්නක්ප නුප
1.ද්් ම(Data) මආචයඅයම(Storage) මසකසනමි රීත (Processing)
2.මද්් ම(Data) මසකසනමි රීත (Processing) ආචයඅයම(Storage)
3.මපොරුළරුම(Information) මසකසනමි රීත (Processing) ආචයඅයම(Storage)
4.මද්් ම(Data) මසකසනමි රීත (Processing) පොරුළරුම(Information)
5.මද්් ම(Data) මආචයඅයම(Storage) මපොරුළරුම(Information)
29.ම

ඒකම පන රිශීලකම පතපහයකයු ම පන ද්ධ්තියක්ම සහයකම බහුම පන රිශීලකම පතපහයකයු ම පන ද්ධ්තියක්ම පිළිප ළි් ම නි නරයකම ම
ද්නක්ප නුප
1.මMS DOS, Windows ME

2.Windows 95, Linux

4.මWindows Vista, Windows 95

5.මWindows XP, Windows Vista

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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3.Unix, Linux

[ හයක් ප නිමපිටු මබල් අ
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30.ම

පන රිැයකප මවිු ලිමසනවිචයම්රියා් තකමි රීපත් මපන සුමපන  මු මිදු  ් ප් 
1.ද්ෘඩාාංැමඒකකමපන රීක්ණාමි රීත.ම1POST
2.මපතපහයකයු මපන ද්ධ්තිප මආර භකමතිරයමද්ර්ශඅයමි රීත.
3.මපන ඨඅතාත්රමතකප මවූමඋපන පද්සනමතධ්යමසනකසු මඒකකයමප මපයොමුමි රීත.
4.මපතපහයකයු මපන ද්ධ්තියමතකයමප මපයොමුමි රීත.
5.මඉහයකමි ිද ක්මපඅොපේ.

31.ම

ද්් මසනකසු මතෘු කාාංැයක්මපඅො ් ප් 
1.මWord

32.ම

2.Word Perfects

3.Word pro

4.Acrobat reader

5.Writer

ද්් මසනකසු මභාවිමකරමලිපියක්මසනකීමප මදීමඑතමලිපියමස බ් ධ්පය් මවූමපොරුළරුම1පිටුමැයඅ ම චඅම
ැයඅමආයකය මද්නක්ප අමතීරු ම ් ප් 
1.තාෘකාමතීරු ම1Title bar

2.මපතනුමතීරු ම1Menu bar

3.මහයකනඩමැනසනීනප මතීරු ම1Formatting Tool bar ම

4.ම් ්  මතීරු ම1Status bar

5.මස තමපත ල මතීරු ම1Standard Tool bar

33.ම

පන ාඨම සාංසනකරයප ම දීම ලිපියකම ආර භයටම ැත් ම ි රීතටම සහයකම අ සාඅයටම ැත් ම ි රීතටම භාවිම ක ම හයකනි ම
පකටිත් මයුළරුම ් ප් 

34.ම

1.මHome, End

2.මPage up, Page Down

3.Ctrl + Home, Ctrl + End

4.මCtrl + →, Ctrl + ←

5.Shift + Home, Shift + End

ද්් මසනකසු මතෘු කාාංැයකමද්් ය් මතකාමද්නමීතට මපිටපන ් මි රීතට,මආපන සනසටමයාතට(Undo)මසහයකමඉයකරියටම
යාතට(Redo)මභාවිමක මහයකනි මපකටිත් මයුළරුමපිළිප ළි් මද්නක්ප නුප
1.මCtrl + z,

Ctrl + x,

Ctrl + y,

Ctrl + v

2.මCtrl + x,

Ctrl + v,

Ctrl + z,

Ctrl + y

3.මCtrl + x,

Ctrl + v,

Ctrl + y,

Ctrl + z

4.මCtrl + x,

Ctrl + y,

Ctrl + v,

Ctrl + z

5.මCtrl + y,

Ctrl + x,

Ctrl + z,

Ctrl + y

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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35.ම

36.

37.

ද්් මසනකසු මතෘු කාාංැයකමයුළරුමපු රු මභාවිපය් මපන ටිතිමසක්රීයමි රීප මදීමමුලි් මතමක මයු් ප් 
1.මCtrl යුළරමද්මි රීත

2.මShift යුළරමද්මි රීත

4.මF1යුළරමද්මි රීතම

5.Windows 1Fn යුළරද්මි රීත

මනි නරයකම මද්ක් ාමඇතිමප

3.Alt යුළරමද්මි රීත

මලිපිඅයක්ම ් ප් 

1.මwww.school,net.lk

2.මwww.e-thaksalawa.moe.gov.lk

4.මhttp;//blogs.pubad.lk

5.මhttp://www.lanka@com

3.මwww.nie book.lk

ඊ-නපන ෑල්මගිණුතමසඳහයකාමමුරමපන ද්යක්මආපද්ශමි රීප මදීමසනලි යමයුුළමකාරයයම ් ප් 
1.මතකමබාමැනීමප මපන හයකසු මසඳහයකාමඔබපග්මමුල්මඅත මඋපන ් මයකඅයමපහයකෝමු රකඅමඅාංකයම නනිමයතක්මනබීතමම
පයෝැයමපේ.
2.මමුරමපන ද්යමි ිදය මපහයකෝමසනාාඅයකමසටහයක් මකරමනබීතමපයෝැයමපේ.
3.මවිවිධ්මවූමපස ා ් මසඳහයකාමඑකතමමුරමපන ද්යමභාවිාමි රීතමපයෝැයමපේ.
4.මමුරමපන ද්යමඅකුරු මඉලක්ක මසහයකමසලකුණුමිදයල්ලමමිශ්ර මභාවිමි රීතමපයෝැයමපේ.
5.මකාලපය් මකාලයටමමුරමපන ද්යමප අසනමපඅොි රීතමපයෝැයමපේ.

38.ම

පන හයකම රූපන ප ම ද්නක්ප ් ප් ම පබෝල්ට්ම ඇයයකම බාහිරම විණනකතභයම තනීමතම සඳහයකාම ‘නියර්ම කනලිපන රයම
භාවිපය් මලබාමැ් මමිනුති .මඑහිමි යීනතම ් ප් 

ම
1. 1.04 cm

39.

2.1.24 cm

3.1.25 cm

4.1.30 cm

5.1.34 cm

රූපන ප මද්නක්ප ් ප් ම24 Nමභාරයක්මසතුළලිම මපන  ්  ාමැනීමතමසඳහයකාමWමභාරයක්මපයොද්ාමඇතිමආකාරයමයි.ම
පතහිමWමභාරයමසඳහයකාමපයොද්ාමඇතිමපන ඬිප මසනක් ධ්යමකුතක්මද්

ම
1.ම0.48kg

2.ම0.8kg

4. 2.4kg

5. 4.8kg

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3. 0.42 kg
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40.ම

සනුළ ක්මබලමසතුළලිා ප මපන න තීතමපිළිබඳමපන හයකමසඳහයක් මප්රකාශමඅුළරි් මසතයම ් ප් 
A. බලමිදයල්ලමතමවිශාල්  පය් මසතාඅමවියමයුුළමය.
B. ස ප්රයුක්යමද්අයමවියමයුුළමය.
C. ඝූර්යයමද්අයමවියමයුුළමය.

41.ම

1.මA පන තණි.

2.මB පන තණි.

4.මBමසහයකමCමපන තණි.

5.මිදයල්ලතමසයමපේ.

3.මAමසහයකමBමපන තණි.

අ සනථිතිමඝූර්යයම0.4මkgමm2ම අමසනරිදල්ලක්මසඳහයකාමපයොද්ාමැ් අාමබඹරයක්ම2 Nමm යා ර්ායක්මයටප් ම
නිශනචලා ප මිදටමභ්රතයයමීනම් පන රම4මකටමපන සුමලබාමැ් අාමපකෝණිකමප්රපේැයම ් ප් 

V

1. 0.4 radමs-1 2.මම2.0 radමs-1
42.ම

3.මම4 radමs-1

4.ම20මradමs-1

5. 40 radමs-1

රායකමජනනටියමප මපන නමිපයඅමඅනේමඇඳපැඅමඒතමසහයකමජනනටිපය් මඉ ටමපැඅමයෑතමසඳහයකාමඅලියාමපබෝට්ටුම
1Tug Boat භාවිමකරයි.එ් ජිප මසයලමක්ණතා යම5 MWම අමඅලියාමපබෝට්ටු ක්මතගි් මඅන ක්ම1km ක්ම
ඇඳපැඅමඒතමසඳහයකාමපන නයකමකාලයක්මැමවිය.මඅන මතමපයොද්අමප්රකර්ශඅමබලයමපකොපන තයමද්

43.

1.ම5 x 103 N

2.මම5 x 106 N

4.මම1.8 x 107 N

5.මම3.6 x 1010 N

3.මමම1.8 x 106 N

සාංපේදීමතනද්මබි් ු මැනල් පඅෝමීටරයක්මස බ් ධ්මකරඅමලද්මිදලි් ඩරාකාරමද්ඟරයක්මරූපන ප මද්නක්පේ.මප්රබලම
ද්ණ්ඩම චු භකයකම උ් රම ධ්රන යක්ම එහිම ද්ඟරයම ප ටම පැඅම ඒත ම ඉ් ම ඉ ටම පැඅම යෑතම සහයකම නිශනචල ම
නබීතමස බ් ධ්ම්රියා ් පැ් මඅසතයමප්රකාශයම ් ප් 
1.මචු භකයමචලඅයමකරඅමවිටමද්ඟරයමුළ මධ්ාරා ක්මහයකටමැීම.
2.මචු භකයමචලඅයමකරඅමවිටමද්ඟරයමහයකරහයකාමචු භකමක්පණත්රයමප අසනමපේ.
3.මචු භකයමනිශනචලමවිටමද්ඟරයමුළ මධ්ාරා ක්මහයකටමැීම.
4.මද්ඟරප මඇතිම ටමැයඅමප අසනමි රීතමතගි් මලනපබඅමධ්ාරා මප අසනමපේ.
5.මද්ඟරයමහයකරහයකාමචු භකමක්පණත්රයමප අසනම අමවිටමඑහිමවිද්ු් මැාතකමබලයක්මහයකටමැීම.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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[ ද්හයකප නිමපිටු මබල් අ

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ත්රයම-ම04

AL/2016/67-S-I
44.ම

හයකරසනකඩම ක්පණත්රයලයම 2.5

cm2ම සහයකම යකැම 2

m

අම රබර්ම ් ුළ ක්ම තම 30ම kg භාරයක්ම එල් ාම යායා ම

උපන කරයයක්මසකසඅමලදී.මඑතමභාරයමනිසාම5මcm විතියක්මලනබුප් මඅ ම් ුළප හිමඒකක පිදමාව්වමතමම
ැබඩාමවූමප්රයසනාමවිභ මශක්තියමපකොපන තයමද්
1.මම30 J

45.ම

මමමමම2.මමම300 J

මමමමමමමමමම3.මම1500 J මමමමමමමමමමමමමමමමම4.මමම3000 J

5.මමමමම15000 J

ාහයකඅම පස ාම කරඅම සනාාඅයකම ඇතිම ාහයකඅම එසීනතම සඳහයකාම භාවිම කරඅම ද්රා ම පීඩකයක්ම රූපන ම සටහයකප් ම
ද්නක්පේ.මඑහිමA පිසනටඅපයහිමහයකරසනකඩමවිණනක භයම8මcm අමඅර මBමපිසනටඅපයහිමහයකරසනකඩමවිණනක භයම
40ම cm පේ.ම 1000ම kg කම සනක් ධ්පය් ම යු් ම පතෝටර්ම රායක්ම එසීනතම සඳහයකාම පයයකයම යුුළම F බලපයහිම අැයම
් ප් 

1.ම10 N
46.ම

2.මම40 N

රූපන ප ම ද්නක්ප ් ප් ම

4.මමම40 N

3.මමම16 N

ාප්  ලි් ම අාම ඇතිම ැනඹුරම 25cmම

5.මමම100 N

අම ිදලි් ඩරාකාරම පිසනටඅයකම කුහයකරම

පකොටසි .මඑහිමඋණනය්  යම30මC0ිදටම120C0ද්ක් ාමර් මි රීප මදීමැනඹුපරහිමිදු ම අම නඩිමීනතම
පකොපන තයමද් 1 ාප්  ලමපර්ඛීයමප්රසාරයා යම1.2මx 10-5K-1පේ.
1. 0.027 cm

47.ම

2.මම0.036 cm

4.මම25.036 cm

3.මම25.027 cm

5.මම30.027 cm

රූපන ප මද්නක්ප අමපකෝණප මවිද්ු් මැාතකමබලයම15මVමසහයකමඅභය් රමප්රතිපරෝධ්1මක්මපේ.මඑහිමAB අරටම
 ් ම4 මප්රතිපරෝධ්යක්මස බ් ධ්මකප මඅ මඅ මප්රතිපරෝධ්යමහයකරහයකාමැත් මකරඅමධ්ාරා මපකොපන තයමද්
4

15 V
1

1.1.5 A

2.ම2 A

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3.2.5 A
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4.ම3 A

5.ම3.5 A

[ එපකොප ොසනප නිමපිටු මබල් අ

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ත්රයම-ම04

AL/2016/67-S-I
48.ම

සනක් ධ්යම100මkg අමසනාා රමච් ද්රිකා කටමපන ෘථිවිමපක්් ද්රප මිදටමඇතිු රම ් ප් 
10x(24×3600)2

1.ම

4𝜋2

10x(24x3600)2

4.ම

2𝜋

10x(12x3600)2

2.ම

5.ම

3.ම

4𝜋2

10x24x3600
2𝜋2

10x60x60
4𝜋2

49.ම

රූපන ප මද්නක්ප ් ප් ම Iම ධ්ාර ක්ම ැලාම යඅම ස් අායකයක්ම තම බඅම ලද්ම AB ස් අායකම ක බියි .මඑතම
පන ද්ධ්තියටමල භක මිදරසනම මපන හයකලටමB චු භකමක්පණත්රයක්මපන  තී.මචු භකමක්පණත්රයමසහයකමධ්ාර ක්මැලාමයාතම
නිසාමAB ස් අායකප මචලිමයකශා ම ් ප් 

ම

1.මP යකශා ටමය.

2.මQමයකශා ටමය.

4. Sමයකශා ටමය.

5. මි ිදු මයකශා කටමචලඅයමපඅොපේ.

50.

3.මRමයකශා ටමය.

පන ෘණනඨම ර්ලයලයම4m2මවූමුළීමමබි් තිමසහිමපලෝහයකමටනාංි යකමජනලයමපුර ාමඇ. එයමාපන මස් අායකා ම0.2
W m -1 K-1

අමද්ර යයි ් මඒකාකර මඝඅකතම4 cm අමපසමාපන මපන රි රයයමකරමඇ. ටනාංි යමුළලමසවිම

කරමඇතිමජන යම1 kW අමගිල්ලු මාපන කයක්මතගි් මමජනලයමර් මකරනුමලනප . අඅ රමඅ සනාාපේමදී, ාපන ම
පන රි රයප ම බාහිරම පන ෘණනඨප ම උණනය්  යම 30 oC ි . එවිටම ටනාංි යම ුළ ම ජනලප ම උපන රිතම උණනය්  යම
් ප් ,
1. 60 oC ය.

මමම2. 70 oC ය.ම

මමමමමමමමම3. 80 oC ය.

*******

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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මමමම4.ම90 oC ය.

මමමමමමමමම5.ම100 oC ය.

