
විදයව  අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 
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SCIENCE 

විදයව 

QUESTION PAPER - I 

ප්රශන ඳ්ර  -  I 

අනුග්රහ  : 



විදයව  අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

1. ප්රබසාංසපෂෂණප  අතුරුපය ක් වන්පන්  

 1.  යඵන් ඩප ොක්සයිඩ්  .   2.  නයිට්රජනන්  .  

 3.  යඵන් පභොපනොක්සයිඩ්  .   4.  ඔක්සිජනන්  . 

 

2.   විදයෙරප   න නිඳදවන ඔක්සිජනන් වව ව ්ක්ස්ස යරෙනු යඵන්පන්  

 1.  වතප  උඩුකුරු විසථඳනප නි.  2.  ජනයප  උඩුකුරු විසථඳනප නි. 

 3.  වතප   ටිකුරු විසථඳනප නි.  4.  ජනයප   ටිකුරු විසථඳනප නි.  

 

3. ආපයෝය විපභෝචය ඩප ෝඩවය අර්ධ සන්න ය සහ ප ොද ෙන්න මයද්රවය වන්පන්  

 1. සිලියන් හ ආසනික්  .    2. ෙලිනි ම් සහ ආසනික්  . 

 3. ටයිපේනි ම් හ පඳොසඳරස  .   4. ලිති ම් හ පඳොසඳරස  . 

 

4. මුඛ කුහරප   න පිෂට   පභෝෂපටෝස ඵවට ඳත් කිරීභට වදෙත්වන ්න්සයිභ  වන්පන්  

1. ට ලින්  .  2.  ට්රිප්සිසින්  .   3.  යයිපප්සිස  .    4.  යක්පේස  .  

 

5. පඳොලිතින්  නු ඵහු අව ව කි. ්හි කයව ව  වන්පන්  

1. පප්රොපීන්න්  .  2. පප්රොපප්සින්  .  3. ්තීන්  .  4. ඇසිටලීන්  . 

 

6. උණුසුභ ඳයන ට සෘජුව භ ද්විපයෝහ ඳටි  ප ොදෙන්න තඳන උවරණ  කුභක්ද? 

1. විදුලි පක්තය   2. විදුලි ඉසතිරික්ය   3. විදුලි ඵත් පිසින       4. විදුලි පඳෝරණුව 

 

7. තයිපරොයිඩ  භගින් ස්රව  වන පහෝර්පභෝන කි  

1. යෂසිපටොනින්  2. ඉන්සිව ලින්  3. ඊසට්රජනන්   4. ඇඩ්රිනලීන් 

 

 සි ලුභ ප්රශන වයට පිිතතුරු සඳ න්න. 

 අාංය 1 සිට 40 පතක් ප්රශනවය  න ඇති (1) (2) (3) (4) පිිතතුරු වලින් නිවරි  පහෝ වඩත්භ ෙයපඳන 

පිිතතුර පතෝරන්න. 

 පිිතතුරු ඳ්රප  අදළ පයොුවව තුළ ( X ) යකුණ ප ොදන්න. 

අධයඳන අභතයාංශ  

අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) - පඳරහුරු ප්රශන ඳ්ර  

විදයව - I  (32 - I )                                                   යය  - ඳ  1 යි 



විදයව  අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

8. X හ Y  නු වක්ර තය ය පිහිටි යක්ෂය පදයකි. X හි  න නිදහස  යරන පෙෝයයර වසතුවක් Y පවතට 

ඳමිණීපම්  න ශක්ති ඳරිණභන  දක්පවන ප්රයශ  පතෝරන්න. 

 

 

 

 

  

 

9. ඔක්සිජනන් මයද්රවයප  ඳරභණුය සයන්ධ  16 කි. පභයින් අදහස වන්පන්  

1. ඔක්සිජනන් ඳරභණු 16 ය සයන්ධ  12C ඳරභණුවය සයන්ධ ට සභන ඵවයි.  

2. ඔක්සිජනන් ඳරභණුවය සයන්ධ  12C ඳරභණු 16ය සයන්ධ ට සභන ඵවයි. 

3. ඔක්සිජනන් ඳරභණුවය සයන්ධ  12C ඳරභණුවය සයන්ධප න්          ය සයන්ධ ට  සභන ඵවයි. 
 

4. ඔක්සිජනන් ඳරභණුවය සයන්ධ  12C ඳරභණුවය සයන්ධප න් ය පභන් 16 ගුණ යට සභන ඵවයි. 

 

10.  පඳොළව භතුපිට ඇති වලි පෙොඩය වර්ෙ මීටර් 12ක් භගින් පඳොළව භත ඇති යරන පීන්ඩන  ඳසයෂ 200කි.   

පභවිට පඳොළව භත ක්රි  යරන ඵය  වන්පන්  

1. 0.06 N පේ.   2.   2. 4 N පේ.   3.   16N පේ.   4.   4.2400 N පේ.  
 

11.  මිනිස පද්හ සසය ය ඳවතින වර්ණපද්හ ව ෙය ෙණන පයොඳභණද? 

1. 23   2.   46   3.   69   4.    92 
 

12.  පඳනහලි ආශ්රිත පරෝෙ ක් පනොවන්පන්  

1. ක්ෂ පරෝෙ             2. පරොන්යයිසස  3. නිේපභෝනි ව 4. උණසන්නිඳත  

 

13.  ෙෘහ විදුත් ඳරිඳථ ය ප ොද ඇති සිතිති ඳරිඳථ ඳිනයනප  යර්   වඩත් පහොනයන් ඳහි ලි වන සම්ඵන්ධතව 

පතෝරන්න. 
 

1. ස්හන් ආරක්ෂව - පරේණිගතෙත සම්ඵන්ධ  

2. විබව අන්තර  ඳයන  - පරේණිගතෙත සම්ඵන්ධ  

3. ස්හන් ආරක්ෂව - සභන්තරෙත සම්ඵන්ධ  

4. ධරව ඳයන  - සභන්තරෙත සම්ඵන්ධ  
 

14.   සිරසව ඉහළට විසි යරන යද පඵෝය ක් ඉහයට  න  අතර භඟ න ෙසය අතු අතර ස්ඳී නවතී ඇත.  

       ්භ පඵෝය  රුපන පභොපහොත දක්ව චලිත  දකිවීභට සුදුසු ප්රපේෙ-යය ප්රසතර    

        ඳහත කවයින් කුභක්ද? 

 

        

 

              1.     2.        3.                                      4.       

V 

t 

V 

t 

V 

t 

V 

t 

1. විබව ශක්ති    චයය ශක්ති        විබව ශක්ති  

2. චයය ශක්ති    විබව ශක්ති         චයය ශක්ති  

3.  විබව  ශක්ති    චයය ශක්ති        විබව ශක්ති  + තඳ ශක්ති  

4. චයය ශක්ති     විබව ශක්ති          චයය ශක්ති  + තඳ ශක්ති  



විදයව  අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

100 g 

10 cm 

20 cm 20 cm 

NaOH ජලීය ද්රාවණ 2 0   g ක් තුළ NaOH , 4 g ක් දිය වී ඇත. 

15.   ශය ය දක්නට යබුනු යක්ෂණ පදයක් ඳහත දක්පේ. 

 මුෂවය වර්ධන  ක්ෂීණ වීභ 

 ඳ්ර භත රතු හ දම් වර්ණය යඳ ඇති වීභ 

පභභ ඌනත යක්ෂණ ඇතිවන්පන් කිනම් මයද්රවය හිඟවීපභන් ද? 

1. නයිට්රජනන්  2. පඳොට්සි ම්  3. පඳොසඳරස  4. සෂෆර් 

  16 සහ 17 ප්රශන ඳහත යරුණු භත ඳදනම් පේ. 

 

 

         [ Na—23, 0-16, H - 1 ]  

16.    පභභ ද්රවණප  NaOH සයන්ධ බෙ  පයොඳභණද? 

1. 4/200   2.    4/204     3.   4 × 204                  4.   204 × 200 

 

17.    ද්රවණප  අන්තර්ෙත භවුය ප්රභණ  වන්පන්   

1.   කි.  2.    කි.  3.     කි.  4.    4 කි.  

 

18.     සහෂලු දණ්ඩක් භත ඵය ක්රි යරන ආයර  ඳහත රඳප  දක්පේ. 

 

 

 

 

 

දුන්න භත ඇතිවන ඵය  වි  හක්පක්  

1.    1 N කි.  2.    2 N කි.  3.   3 N කි.  4.  4 N කි. 
 

19.   අධියර ඳරිණභය ය ක්රි යරීත්ව  ආදර්ශන   සහ නිප ෝන් ඵෂඵ ක් ප ොද ෙනිමින් සරය පයෝෂ ක්  

        ක්ෂණිගතයව සන්ධි කිරීභ හ විසන්ධි කිරීභ යරන ය න. ්විට නිරීක්ෂණ  වි  හක්පක්  

 

 

 

 

1.   දෂවී නිවී යි  - පනොදෂපේ   2.   පනොදෂපේ  -  දෂවී නිවී  යි.  

3.    දෂවී  යි නිවී  යි - දෂවී නිවී  යි.  4.   පහොි න් දෂපේ -  න්තමින් දෂපේ 

නිප ෝන් ඵෂඵ  

පයෝෂ  x 
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5 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

 

20.  CaCO3 , 200 g ක් විප ෝජනන  කිරීපභන් යඵ ෙත හකි CaO සයන්ධ  වනුප   

         (  Ca-40, C-12, O-16) 

1. 44 g   2.   56 g    3.    88 g        4.    112 අg 

 

21. ප්සිපයෝ භ ඳටය ය දකි  පනොහකි සසය වර්ෙ  වන්පන්   

1. පඳපන්ර නළ සසය  2. වහයබ සසය   

3. සහචර සසය   4. ප්සිපයෝ මී  භෘදුසතර 

 

22.  යක්ෂ ය න ක්රි ත්භය කයතය ඵය තුනක් පයඳප  දක්පේ. ඵයවය විශයත්ව  F1 ,F2 හ F3 පේ. ්භ ඵය 

සම්ඵන්ධ නිවරි  ප්රයශන  පතෝරන්න. 

1. f1 = f2 + f3   2.   f2 = f1 + f3 

3.   f3 = f1 + f2   4.    f1 = f2 = f3 

 

23. සර්වසභ ප්රතිපරෝධය තුනක් සම්ඵන්ධ යර ඇති ආයර  ඳහත දක්පේ. සභය ප්රතිපරෝධ  විමභ සහ අඩුභ 

අවසථව පිිතපවිතන් දක්පවන ඳරිඳථ සටහන්  කුභක්ද? 

 

  (a)      (b) 

 

 

  

  (c)             (d) 

  

 

1. a හ b  2.    a හ d  3.   c   හ  d  4.   c  හ  b 

 

24. විදයෙරප   න යඵන්ඩප ොක්සයිඩ් වව  සම්ඳය ක් පිිතප ළ යර ෙමටභට අනුෙභන  යළ හකි ක්රි  භර්ෙ   

කුභක්ද? 

 

1. පඳොට්සි ම් ඳර්භාංෙපන්ේ රත් කිරීභ 

2. යෂසි ම් යඵපන්ේ රත් කිරීභ 

3. පඳොට්සි ම් නයිපේේ රත් කිරීභ 

4. පඳොට්සි ම් ක්පයෝපර්ේ හ භාංෙමටස ඩප ොක්සයිඩ් මිරණ ක් රත් කිරීභ  

f1 

f2 f3 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

 

25. සවබවිය ඵහු අව විය ක් වන රඵර්  වෂයනයිස කිරීභ සහ ප ොද ෙන්න රස නිය ද්රවය වනුප   

1. ඔක්සිජනන්  2. යඵන්  3. සෂෆර්  4. යෂසි ම් 

 

26. ඳහත සහන් යක්ෂණ සහිත ජීවී විපශේෂ  කුභක්ද? 

 පද්හ  ඛණ්ඩන  වී ඇත. 

 යයිසන් උච්චර්භ ක් සහිත . 

1. පභොලුසය          2. ආ්රපඳෝඩ           3. ්යයිපනොඩර්පම්ට      4. ඇනලීඩ 

 

27. ඳහත  න ඇති වෙන්ති සයය ඵයන්න. 

a) ්න්සයිභවය යර්   වන්පන් සජනව රස නිය ප්රතික්රි  උත්පප්රේරණ  කිරීභයි. 

b) යපඵෝහයිපේට හ ලිපිඩ ශක්ති ප්රබව පයස ක්රි යරයි. 

c) ඳක්ෂීන් චයතපීන් සතුන් පේ. 

d) ඇතම් වයිරස වය ප්රපේණිගතය පතොරතුරු ෙඵඩ යර ෙමටභට RNA වදෙත් පේ. 

මින් නිවරි  ප්රයශන  පහෝ ප්රයශන වනුප . 

1. a හ d ඳභණිගත       2.      a, c හ d ඳභණිගත 

2. a, b හ d ඳභණිගත       4.     b, c හ d ඳභණිගත 
 

28. ද්රවය නිසසරණ  ප ොද ෙන්න අවසථවක් වනුප   

1. ඖෂධ නිසසරණ  කිරීපභ න  .   

2.  පඵොරපතෂ වලින් භූමිපතෂ නිසසරණ  කිරීපම් න  . 

3.  ආසුත ජනය  නිඳදවීපම් න  .    

4. වර්ණ පෂඛ ශිෂඳ  ප ොද ෙමටපම් න  . 

 

29.  රඳප  දක්පවන ද්රව ජනක්කුපේ A පිසටනප  වර්ෙපය  1m2 කි. ්  භත 200 000 N ය බර ක් තඵ ඇත. B 

පිසටනප  වර්ෙපය  0.01m2 නම් ඉහත බර  තුිතත කිරීභට B භත ප ි   ව තු ඵය  පයොඳභණද? 

 

 

 

 

 

 
1. 20 N   2. 200N   3. 2000 N   4. 20000N 

  

 

A B 
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7 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

P 

S 

T 

Q 

R 

30.  වීදුරු - භධයසර උෂණත්ව භන කින් කිරණ විපශේෂ ක් නිකුත් පයපර්. ්භ කිරණ වර්ෙ  වන්පන්  

1. දෘශය ආපයෝය තරාංෙ  .    2. අපධෝරක්ත තරාංෙ  . 

2. ඳර ජනම්බය  තරාංෙ  .     4. ගුවන් විදුලි තරාංෙ  .  

 

31. වීදුරු කුේටි ක් පවතට ඳතන  වන ආපයෝය කිරණ ෙභන් යළ හකි ි ශ කිහිඳ ක් රඳප  දක්පේ. P ඳතන 

කිරණ  වන අතර Q, R, S, T  න කිරණ වය පේෙ  අඩුභ කිරණ  කුභක්ද? 

 

1.    Q   2.    R   

3.   T   4.    S 

 

 

 

 

32.  යඩ අ න හඳුන ෙමටභ සහ ප ොද ෙන්න රස නිය ද්රවය වන්පන්  

1. පිපනෝප්සිතලීන්      2. පයොඳර් සෂපප්සිේ   

3. පඳොට්සි ම් පඳරීස නයිඩ්    4. යෂසි ම් හයිපරොක්සයිඩ් 

 

33. පභන්ඩෂපේ ඳරීක්ෂණ අනුව F1   ඳරම්ඳරපේ ශය සව ඳරෙනප න් යපඵන බීජන සිුවවීපභන් F2 ඳරම්ඳරව 

යඵ ෙමට. රවුම් (R) සහ හකිළුණු (r) බීජන යක්ෂණ  සයකුවපහොත් F2 ඳරම්ඳරපේ ්භ යක්ෂණ අතර අනුඳත  

කුභක්ද? 
 

1. 1:3   2.   3:1   3.  1:2   4.    4:1  
 

34. ඳහත දක්පවන්පන් ප්රතික්රි වයට අදළ ශක්ති සටහනකි. පභභ සටහන අනුව   

1. ්  තඳ අවපශෝෂය ප්රතික්රි වකි. 

2. ්  තඳද ය ප්රතික්රි වකි. 

3. පයවය අඩාංගු ශක්ති  ප්රතික්රි  වය අඩාංගු ශක්ති ට වඩ අඩු වී ඇත. 

4. භේමටසි ම් හ හයිපරොක්පයෝරික් අම්ය  අතර ප්රතික්රි වට අදළ පේ.  

 

35. ඵහිස්රවි අව ව ක් පයස ක්රි  පනොයරන්පන් ඳහත කිනම් ඉන්රි  ද? 
 

1. වකුෙඩු           2. සභ        3. ආභශ           4. පඳනහළු  

පය 

ප්රතික්රි ය 



විදයව  අ.පඳො.ස. (ස/පඳළ) 

8 ඉ-ඉපෙනුම් හ නණස අධයඳන කයය   පතොරතුරු හ සන්නිපේදන තක්ෂණ ශඛව 

 

36. ඳහත සහන් ප්රයශ සයය ඵයන්න. 

ප්රයශ      : පයෝහ ඳරභණු වලින් ධන අ න ස් නභ භගින් පයෝහ විඛදන  පේ. 

පහේතුව   : පයෝහ ඳරභණු වලින් ඉවත්වන ඉපයක්පට්රෝන යඵෙත හකි භධය ක් පයෝහ  සභෙ ෙපටමින් 
ඳවතීභ ් ට පහේතුවයි. 

 

1. ප්රයශ  වරි   . පහේතුව නිවරි   . 

2. ප්රයශ  නිවරි   . පහේතුව වරි   . 

3. ප්රයශ  හ පහේතුව නිවරි   .  

4. ප්රයශ  හ පහේතුව  න පදයභ වරි   . 

37.  

 

 

 

      ්කිපනයට සමීඳප  ඇති දඟර තුනය ධරව ෙය න ි ශව රඳප  දක්පේ.  A හ  B ධ්රව අතරද  C හ D 
ධ්රව අතරද   ඇතිවන ඵය නිවරි ව පිිතපවිතන් දක්පවන පිිතතුර කුභක්ද? 

1. ආයර්ශන   වියර්ශන     2.  වියර්ශන    වියර්ශන   

3. වියර්ශන    ආයර්ශන     4.  ආයර්ශන    ආයර්ශන   

38. ඳහත  න ඇති ට්රන්සිසටර  ඳරිඳථ යට ප ි පම්  න නිවරි  පිිතපවය දක්පවන පිිතතුර කුභක් ද? 

  

 

 

  

 

 

 

39. භනව ප්රපේණිගතය ආඵධ සම්ඵන්ධප න් ප්රයශ හතරක් ඳහත  න ඇත. 

a) මිනිසපේ ඵහුයතභ ලිාංෙ ප්රතිඵද්ධ ආපේණිගතය ආඵධ  රතු-පයොළ වර්ණ අන්ධතවයි. 

b) හිපභෝෆිලි ව පිරිමින්ට ඳභණක් වළපේ. 

c) රතු- පයොළ වර්ණ අන්ධතව පිරිමින්ට ඳභණක් වළපේ. 

d) හිපභෝෆිලි ව පරෝෙ වහය න් වන්පන් ෙහණුන්  . 

       පම්වයින් නිවරි  වන්පන්  

1. a, b හ c  .  2.  a, c  හ  d  .         3. a, b හ d  .   4.  b, c හ d  .  

40. පඵෝ පනොවන පරෝෙ ඳභණක් අඩාංගු පිිතතුර කුභක් ද? 

1. ි  විම ව  උණසන්නිඳත   පිිතය 

2. ි  විම ව  හෘත් අයරණිගත   පිිතය 

3. හෘත් අයරණිගත   තීව්ර වකුෙඩු අයරණිගත   උණසන්නිඳත  

4. උණසන්නිඳත   පිිතයව  හෘත් අයරණිගත   

A 

S 

B C D 

C 

E 

B  

 B-E සන්ධි  B-C සන්ධි  

1 පඳර නඹුරු කිරීභ ඳසු නඹුරු කිරීභ 

2 පඳර නඹුරු කිරීභ පඳර නඹුරු කිරීභ 

3 ඳසු නඹුරු කිරීභ ඳසු නඹුරු කිරීභ 

4 ඳසු නඹුරු කිරීභ පඳර නඹුරු කිරීභ 


