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1.  ප්රාක් න්යෂ්ටික ්සෛලයක් න්තුල්හමුවන්නන්්පහත්දෑ්අතනෙන්්කුමක් නද?් 
  (A) මයින ොන ොන්ඩ්රියා    (B) යෂ්ටිකය 
  (C) ෙළු අන්තඃප්ලාෛටම්ජාලි ාව   (D) ෙයින ොනෛෝම 
 
2.  ද්වීපද්ාම ෙණය ්අනුව්සිංහයානේ්විදයාත්මකම ්ාමය්වැවදෙව ව්ලියන්නන්්න නෛ ද? 

  (A) Panthera leo    (B) PANTHERA LEO 
(C) Panthera leo    (D) Panthera leo 

 

3.  බිත්මකතෙවල්‘ඇල්බියුමින්’ මදති් හු්අවයවිය ්වර්ගය්ඇත.්නමම් හුඅවයවි ය්තදන ඒ  ්අණු්

වර්ගය කුමක් නද? 
  (A) ්ේලුන ෝෛට     (B) ෙයින ෝෛට්් 
  (C) ඇමයිනෝ්අම්ල    (D) වැයුක් නලිනයෝ යිඩ 
 
4. DNA ෛහ්RNA ය්නද  ම්නපොදු්විය්හදකි්යිට්රජන්්ෂෂ්ටම්ෛිං ලය්කුමක් නද? 
  (A) ඇඩිවැන්,්ගුඇවැන්්ෛහ්ෛයින ොසන් ය  (B) ෛයින ොසන්,්ගුඇවැන්්ෛහ්යුරැසල් ය  
  (C) ෛයින ොසන්,්තයිමින්්ෛහ්ඇඩිවැන් ය  (D) යුරැසල්,්ඇඩිවැන්්ෛහ්ගුඇවැන් ය. 
 
5. පහත්ෛඳහන්්කුම්අපිච්ජද්ප  ්වර්ගය,්මිවැෛට්සරුනර්්එය පිහි ්ෛටථාය්ෛමග වැවදෙව ව්ගලපා්ඇතිද? 
   පටක වර්ගය   ස්ථානය 
  (A) ෛෙල්ශල් මය්අපිච්ජදය - ෛටවෛාල්ආෛටතෙණය 
  (B) වයාජ්ෛටථභූත ත්අපිච්ජදය - රුධිේනක් නශ්ාලි ා්බිත්මකති 
  (C) ෛෙල්ෛටථම්භි ්අපිච්ජදය - න ෝමන්්ප්රාවේඇතුළු බිත්මකතිය 
  (D) ෛෙල්ඝණා ාේඅපිච්ජදය - අවිදුේෛිංවලිත්ාලි ා්බිත්මකතිය 
 

6. පහත දක් නවා්ඇති්ඒවා්අතනෙන්්‘ෛත්මකත්මකව්පිෂ්ටඨය’ නලෛ්හඳුන්වන්නන්්කුම්එ ද්? 
  (A) නෛලියුනලෝෛට    (B) ේලයින ෝජන් 
  (C) නපක් නිකන්    (D)  යිිකන් 
 
7. ශ්රී්ලිං ාව ්ඒ ්නද්යය,්නද්යය්ෛහ්හඳුන්වාදුන්්විනශ ෂ් නව්නවම වැරූපය ෙන්නන්්පහත්දදක් නනව්

කුම්ෛිං ලය්මඟින්ද? 
  (A) ෙ ර්,්නගොෙ ,්ලුලා    (B) බුලත්මක්හපයා,්ෙ ර්,්කිතුල් 
  (C) ලුලා,්නගොෙ ,්තිලාපියා   (D) නහොෙ,්ලුලා,්තිලාපියා 
 
 
8. පහත්දක් නවා්ඇත්මකනත්මක්ක් නෂුද්ර්ීවවීන්්ීවවාණුහෙණය්ෛහ්පාලය්කිභූම ්නයොදා්ගන්ා්ක්රම්කිහිපයකි; 
  a.්නතත්මක්තාපය  b.්පදෛටචභූ ෙණය c.්වියලි්තාපය  d.්නපභූම 
 

නපට්ට්රි්සස,්ජලය,්නෙෝපණ්මාධ්ය,්ෛහ්කිරි්වල්ක් නෂුද්ර්ීවවීන්්ීවවාණුහෙණය්ෛහ්පාලය්කිභූම ්නයොදා්

ගන්ා්ක්රම පිළිනවලින්්දදක් නනවන්නන්්කුම්ප්රතිචාෙය්මඟින්ද? 
  (A)්a, b, c, d  (B)්c, b, d, a  (C)්c, d, b,a  (D)්c, d, a, b 
 
9. පහත්ෛඳහන්්ෛිංනයෝග්අතනෙන්්මුත්රාගල් වල්ප්රධ්ා්වශනයන්්පවතින්නන්්කුම්එ ද?  
  (A)්නෛෝඩියම්්ක් නනලෝෙයිඩ්   (B)්නෛෝඩියම්්සලිනක් නට් 
  (C)් දල්සයම්් යි ා නන්ට්  (D)් දල්සයම්්ඔක් නෛනල්ට් 
 
10. ට්රිප්සීන්්එන්ෛයිමනේ් ාර්යය්කුමක් නද? 
  (A)්නම්ද්බිඳ්දදමීමයි   (B)්නප්රෝටීන ්බිඳ්දදමීමයි 
  (C)්නෛලියුනලෝෛට්බිඳ්දදමීමයි  (D)් ාන ෝහයිනේ ්බිඳ්දදමීමයි 
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11. ෛත්මකත්මකව්විංශය්-්ලක් නෂ්ණය්ෛිංනයෝජය්්ෛාවදය්ගලපා්ඇත්මකනත්මක්පහත්දදක් නනව්කුම්එ ්මඟින්ද? 
   වංශය   ලක්ෂණය 
  (A)්ප්ලදිකනහල්මින්නත්මකෛට්- සළු්සෛල 
  (B)්න ෝනඩ් ා්  ්්- උදභූය්හෘදය 
  (C) ්ඇලිඩා  ්්- විවෘත්ෛිංෛෙණ්පද්ධ්තිය 
  (D)්නමොලූෛට ා  ්්- නප්යමය්පාදය  
 
12.් ෛෙල්ගලගණ්ඩය්යනු්එක් නතෝමූල්ද්රවයය ්ණණතාවය්වැෛා්ඇතිව්නෙෝී ්තත්මකවයකි.්එම්මූල්ද්රවය්

කුමක් නද?  
  (A)්අයඩීන්  (B)් දල්සයම්  (C)්මදේනීසයම්  (D)්ය ඩ 
 
13. වර්ණ්අන්ධ්තාවනයන්්නපනල්මව  ්ෛහ්ෛාමාය්පිනයකු ්දාව්උපව ්දරුවන්්විය්හදක් නනක් න,්් 

 (A)්ෛාමාය්ව යියයන්්හා්ෛහ්ුතතුන්්ය 
  (B)්ෛාමාය්ුතතුන්්ෛහ්වාහ ්ව යියයන්්ය 
  (C)්වර්ණ්අන්ධ්්ුතතුන්්හා්වාහ ්ව යියයන්්ය 
  (D)්වර්ණ්අන්ධ්්ුතතුන්්හා්ව යියයන්්ය 
 
14. පහත්දක් නවා්ඇත්මකනත්මක්ෛටවෂාවි ්යිට්රජන්්චක්රය්්රියාත්මකම ්වීම්ෛඳහා්වදදගත්මකව්සජව්ෙෛායවැ ්

්රියාවලි්කිහිපයකි. 
  a.්යිට්රජන්්තිේකිභූම     b. යිට්රී ෙණය  c. යිට්රීහෙණය   
 ඉහත්a,්b්ෛහ්c්්රියාවලි්සදුකිභූම ්නහ තුව්ක් නෂුද්රීවවීන්්වැවදෙව ්අනුපිළිනවල ්දක් නවා්ඇත්මකනත්මක් පහත්
ෛඳහන්්කුම්ප්රතිචාෙය්මඟින්ද?් 

(A) Nitrosomonas, Clostridium, Azotobacter  
(B) Anabaena, Nitrobacter, Pseudomonas,  
(C) Clostridium, Thiobacillus, Nitrosomonas  
(D) Nitrobacter, Thiobacillus, Pseudomonas 

 
15. පහත්ෛඳහන්්ෛිං ල්මගින්්මිවැෛට්සරුේහා්ආශ්රිත්විවිධ්්පරිත ත්ප්රතිශක් නති්ආ ාේෛහ්ඒවා්ඇතිව්

ආ ාෙය්දක් නවා්ඇත 
පරිචිත ප්රතිශශක්තිශ ාාලිදිය     ඇතිශවන ආකාරය 

  a. ෛටවෂාවි ්ෛ්රිය්පරිත ත්ප්රතිශක් නතිය් -්ළදරුවා්මව්්කිරිවලින්්ල ා්ගනී 
b. ෛටවෂාවි ්අ්රිය්පරිත ත්ප්රතිශක් නතිය් -්පදනපොල්නෙෝගය්වෙක් න්වදළසනමන්්හ ගනී 

  c.  ෘත්රීම්ෛ්රිය්පරිත ත්ප්රතිශක් නතිය්් -්නපෝලිනයෝ්එන්ත්මගින් 
  d.් ෘත්රීම්අ්රිය්පරිත ත්ප්රතිශක් නතිය් -්න  දෛට්න ොක් නනෛොයිඩ්්එන්ත්මගින්  
 

පරිත ත්ප්රතිශක් නති්මාලිව ය්හා්එය්ඇතිව්ආ ාෙය්වැවදෙව ව්ගලපා්ඇත්මකනත්මක්ඉහත්කුම්ෛිං ල්මඟින්ද? 
  (A)්a්ෛහ්b  (B)්b්ෛහ්c  (C)්c්ෛහ්d  (D)්a්ෛහ්c 

 

16. O2 –, F–, Ne, Na+  ෛහ  Mg2+ ය්ප්රනේද්පිළි ඳව්කුම්වගන්තිය්ෛතය්ද්? ඒවා්ෛෑම්එ  ම,් 

 
(A) නප්රෝන ෝ්වල ්වඩා්ඉනලක් නනට්රෝ්ඇත් (B)නප්රෝන ෝ්වල ්වඩා්වැයුනට්රෝ්ඇත්් 

(C) එ ්ෛමා්ඉනලක් නනට්රෝ්ෛිංඛ්යාවක් න්ඇත් (D) එ ්ෛමා්වැයුනට්රෝ්ෛිංඛ්යාවක් න්ඇත. 
 

17.්නපො ෑසයම්,්K,්ආවර්තිතා්වගුනව්්පළමුව් ාණ්ඩය ්අයිති්මුලද්රවයයකි.් නපො ෑසයම්්පිළි ඳව්පහත්ෛඳහන්්
කුම්වගන්ති්ෛතය්ද ? 

1 .්ඝ්ෛහ්ද්රව්අවෛටථා්නදන හි්සම්නපො ෑසයම් විද්යුතය්ෛන්යය් ෙයි් 

2.් නපො ෑසයම් ජලය්ෛමග්ෛටන ෝ ය්නවමින්්ප්රති්රියා් ෙයි.් 

3.් නපො ෑසයම් ජලය්ෛමග්ප්රති්රියානවන්්pH < 7්ද්රාවණයක් න්ෛාදයි් 

 

(A)  1 ෛහ් 2 පමිය් (B)  1 ෛහ්3 පමණී (C)  2 ෛහ් 3 පමිය්  (D) 1, 2 ෛහ් 3  පමිය.් 
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81. ජලය්9 g  ්අඩිංගු්අණු්්ෛිංඛ්යාව ්ෛමා්අණු්ෛිංඛ්යාවක් න්ඇත්මකනත්මක්කුම්වායුව ද්?  
 (A)  හයිඩ්රජන්්4 g කි    (C) යිට්රජන්්28 g කි 
 (C)  ඔක් නසජන්්16 g කි    (D්(   ා න්්ඩනයොක් නෛයිඩ්්44 g කි 
 
19. ෛහ් න්ධ්යක් න්්ෛෑනදන්නන්්් 

(A) නලෝහ්ෛහ්අනලෝහ්අතේඉනලක් නනට්රෝ්හලේනල්්ත ා්ගදවැනමවැ. 
(B) අනලෝහ්අතේඉනලක් නනට්රෝ්හලේනල්්ත ා්ගදවැනමවැ් 
(C) අනලෝහ්අතේඉනලක් නනට්රෝ්මාරුවීනමවැ. 
(D) නලෝහවලින්්අනලෝහ්්නවත ්ඉනලක් නනට්රෝ්මාරුවීනමවැ 
 

20. න ොපර්්ෛහ්යිට්රික් න්අම්ලය්අතේප්රති්රියාව්ෛඳහා්ෛමී ෙණය්පහත්නපන්වා්ඇත. 
 
 pCu + qHNO3 → rCu(NO3)2 + sNO + tH2O 
 p, q, r, s ෛහ්t්පූර්්ෛිංඛ්යා්නව්. 
 
  P,්q, r,්s ෛහ්t හි්කුම්අගයන්්ෛමී ෙණය්තුලිත් ෙයිද්්?  
     
  p  q r  s  t 
  
 (A) 1  2  1  1  1 
 (B)  1  4  1  2 2 
 (C) 3  4  3 2  2 
 (D) 3           ්8  3  2  4 
 
21.්න ොපර්්(II) ෛල්නප්ට්්ෛටඵික ,්වදලි්වලින්්නවන්් ේගනු්ල නුනේ්පහත්ලයිෛටතු්ගත් ේඇති්්රියාවලි්හතේ

නයොදාගවැමිවැ.්නමම්්රියාවලි්හතේනයොදාගනු්ල න්නන්්කුම්අනුපිලිනවල  ද්්? 
(A) නපභූම්  ව ය්කිභූම් ෛටඵිකකී ෙණය් වාෂ්ටපී ෙණය 
(B) නපභූම ව ය්කිභූම වාෂ්ටපී ෙණය ෛටඵිකකී ෙණය 
(C)්ව ය්කිභූම වාෂ්ටපී ෙණය් නපභූම  ෛටඵිකකී ෙණය 
(D)්ව ය්කිභූම නපභූම්  වාෂ්ටපී ෙණය ෛටඵිකකී ෙණය  

 
22. ශිෂ්යනයක් න්්P්ෛහ්Q ජලීය්ද්රාව්එකින  ්මිශ්ර් නල්ය.්සුදු්අවක් නනෂ් පයක් න්ලදබුිය.්P ්ෛහ්Q ද්රාවණ්්විය්

නොහදක් නනක් න්්කුම්යුගල්ද ්්?  
      P ද්රාවය්           Q්ද්රාවය් 

(A) හයිඩ්නෙෝක් නනලොරික් න්අම්ලය සල්වර්්යිනේට්් 
(B)්හයිඩ්නෙෝක් නනලොරික් න්අම්ලය නෛෝඩියම්්යිනේට් 
(C) නෛෝඩියම් ක් නනලෝෙයිඩ්  නලඩ්්(II) යිනේට් 
(D)්නෛෝඩියම් ක් නනලෝෙයිඩ්  සල්වර්්යිනේට් 

 

23. කුම්ප්රති්රියාව්ඔක් නස ෙණයක් න්නහෝ්ඔක් නසහෙයක් න්හා්ෛම් න්ධ්්නොනව් ද?් 

(A)  CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 
(B)  Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq) 

(C)  CuO(s) + H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2O(l) 

(D)  Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2(g) 
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24.  නෛෝඩියම්්හයිඩ්නෙොක් නෛයිඩ්්ෛහ්හයිඩ්නෙොක් නනලොරික් න්අම්ලය අතේප්රති්රියාව්ෛඳහා්ශක් නති්ෛ හ්නපන්වා්ඇත. 
 ් 

H+(aq) + OH–(aq)්්H2O(l)්්්්H = – 54 kJ / mol 

 

1 mol/dm3
 ්හයිඩ්නෙොක් නනලොරික් න්අම්ලය 100්ml ක් න්ෛහ්1 mol/dm3

 ්නෛෝඩියම්්හයිඩ්නෙොක් නෛයිඩ් 100්ml ්
එකින ්ප්රති්රියා් ේවි ්කුම්තාප්ප්රමාණයක් න්වැදහෛට් ෙයිද්?් 

  

 (A) 0.54 kJ    (B) 2.70 kJ   (C) 5.40 kJ   (D) 10.8 kJ 
 

 

25.්ෛෙල්න ෝෂ්ය ්ඉනලක් නනට්රෝඩ්නලෛ්නයොදාගදනීනම්ස්්කුම්X්ෛහ්Y්නලෝහ්යුගල,්්ඉහලම්නවෝල්ටීන යතාවයක් න්
වැපදවයි්ද්? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
    X ්නලෝහය්  Y්්නලෝහය් 

  (A)  න ොපර්   සල්වර් 

(B)  මදේනීසයම්්  සල්වර් 

(C)  මදේනීසයම්්  සන්ක් න 

(D)  සන්ක් න    න ොපර්  

 

26. සන්ක් න්ෛහ්හයිඩ්නෙොක් නනලොරික් න්අම්ලය්අතේප්රති්රියානව්්තත්මකත්මකවයන්්ෛඳහා්පහත්නවෛට්කිභූම්්සදු් ල්්හදකිය.් 
1. අම්ල්ෛාන්ද්රණය්වදඩි්කිභූම් 

2. සන්ක් න්අිංශුවල්ප්රමාණය්වදඩි්කිභූම 

3. පද්ධ්තිනේ්පීඩය්වදඩි්කිභූම 

4. පද්ධ්තිනේ්උෂ්ටණත්මකවය්වදඩි්කිභූම් 

 
කුම්නවෛට්කිභූම්්යුගලයක් න්ප්රති්රියානව්්නව්ගය්වදඩි් ෙයිද්?් 

 (A) 1 ෛහ්2   (B) 1 ෛහ්4   (C) 2 ෛහ්3   (D) 3 ෛහ 4 
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27. හයිඩ්නෙොක් නනලොරික් න්අම්ලය්20.0 ml ක් න,්1.0 mol / dm3
 නපො ෑසයම්්හයිඩ්නෙොක් නෛයිඩ්්මි.්ලී.්15.0 ml ක් න්්මගින්්

උදාසී් ෙයි.්අම්ලනේ්ෛාන්ද්රය්්කුමක් නද්? 

(A) 0.75 mol / dm3 (B) 1.0 mol / dm3  (C) 1.5 mol / dm3
   (D) 7.5 mol / dm3 

 

28. වායු්්45්ml  ් පීඩය්්6 atm ස ්8 atm,දක් නවා්නවෛට් ල්වි ්එහි්ව්පරිමාව්වන්නන්,්  

(A) 60 ml  (B) 33.75 ml  (C) 0.045 ml  (D) 22.4 ml 

 

29. එ ්එන හි්අවර්ණ්ද්රාවය් දගින්්අඩිංගු්න ෝතල්්නද  ්නල් ල්ගදලවී්ඇත.්ඒවායින්්එ ක් න්නෛෝඩියම්් 
 ා නන්ට්්ව්අතේඅන ්නෛෝඩියම්්ක් නනලෝෙයිඩ්්නව්.්එක් න්එක් න්න ෝතලනේ්අඩිංගු්ද්රාව්වැයදව ය  ්පහත්
කුම්ද්රාවය්එ තු්කිභූනමන්්න ෝතල්නද ්දවත්වැවදෙව ව්නල් ල්් ල්හදකි්නව්ද්?් 

(A) ඇනමෝවැයා      (B) හයිඩ්නෙොක් නනලෝරික් න්අම්ලය 
(C) නලඩ්(II)යිනේට්     (D) නෛෝඩියම්්හයිඩ්නෙොක් නෛයිඩ් 

 

30.්ඝර්ෂ්ණය්ෙහිත්තලයක් න්මත්චලය්වෛටතුව  ්වැයත් ලයක් න්නයොද්ලස.්නමම් ලය්වෛටතුව්මත් ්රියා ේ

වි ්නවෛට්නොවී්පවත්මකන්නන්්පහත්නෂේති ්ොශින්නගන්්කුම්එ ්ද? 
 (A) ප්රනව්ගය (B) ගමයතාවය  (C) චාල ්ශක් නතිය (D) ත්මකවෙණය 

 

31.්ාභීය්දුේ15 cm්ක් න්්ලේ්උත්මකතල්දර්පණය ්ස ්10 cm දුෙකින්්අතාත්මකවි ්ප්රත්ිබිම් යක් න්ෛෑනදයි්ම්්දර්පණනේ්

ස ්වෛටතුව ්දුේ්න ොපමණ්ද? 
 (A) 30 cm (B) 10 cm  (C)  6 cm  (D) 9 cm 

 

32. වෛටතුවක් න්0 ස ් 10 m.s-1 දක් නවා්ත්මකවෙණය්කිභූම ්අවශය්්ශක් නතිය්E ම්්එම්වෛටතුවම්්්්         ්්්්්් 
10 m.s-1 ස ් 20 m.s-1 දක් නවා්ත්මකවෙණය්කිභූම ්අවශය්්ශක් නතිය්න ොපමණ්ද?  

(A) 2E   (B) 4E   (C) 3E   (D) E 

33. ජලය්(ජලනේ්විශිෂ්ටඨ තාපධ්ාරිතාව = 4200 J.K-1්kg-1) 2 kg ක් න්එහි්උෂ්ටණත්මකවය්10්oC්කින්්වදඩිව්

පරිව ්ෙත්මක් ෙනු්ලදනේ. ්ජලය්ල ාගත්මක්තාප්ප්රම්ාණය්න ොපමණ්ද?    

   

 (A) 84000 J  (B) 8400 J  (C) 4200 J  (D) 42000J 

34. එතනෝල්් ,් ඇසිකක් න් අම්ලය්  ව ් ඔක් නස ෙණය් කිභූම්  හුලව් සදු ෙනුනේ් පහත් නපන්ව්
උප ෙනයවැ.්නමහි්ඝනී ාෙ නයන්්ඇති්ප්රනයෝජය්කුමක් නද 

 
 

 

(A) වාතය්ඇසිකක් න්අම්ලය්ෛමග්ප්රති්රියා්වීම්වදළදක් නවීම ් 

(B) එතනෝල්්කිසවක් න්පි ත ්යාම්වදළදක් නවීම ් 
(C) ඇසිකක් න්අම්ලය්දවතත්මක්එතනෝල්් ව ්පත්මකවීම්වදළදක් නවීම ් 

(D)්ඇසිකක් න්අම්ලය,් එතනෝල්්ෛමග්ප්රති්රියා්වීම්වදළදක් නවීම ්් 
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35. ඝත්මකවය් 1 g.cm-3 ව්ජලය්ෛහ්ඝත්මකවය් 2 g.cm-3 ද්රව්ය ්ෛමා්ෛට න්ධ්්මිශ්රණ්ය් ළවි ්මිශ්රණ්නේ්
ඝත්මකවය්වන්නන් 

 (A) 
2

3
 g.cm-3 (B) 

4

3
 g.cm-3 (C)  

3

2
 g.cm-3 (D)3 g.cm-3 

 

36. නපන්වා්ඇති්පර්පථනේ්S්ෛටවිචය්විවෘතව්ඇති්5V  ල් ය්දදල්නව්. 

  

 

 

 

 

 

 
  S ්ෛටවිචය්ෛිංවෘත් ළවි ් ල් ය ්කුමක් න්සදු්වන්නන්්ද?  
 (A)  ල් ය්වඩා්සප්තිමත්මක්නව්    (B) කිසවක් න්සදු්නොනව්. 
 (C)  ල් නේ සප්තිය්අඩු්නව්    (D)  ල් ය්වැවී්යයි.  
 
 

37. 1 kg්ෛහ 3 kg්ෛට න්ධ්්නද ්ගුරුත්මකවය්ය නත්මක්සෙෛටව්ඉහල ්ගමන්් ේවි  ඒවා්ෛම් න්ධ්් ේ

ඇති්තන්තුනව්්ආතතිය්T= 39 N ම්්ෛට න්ධ්වල්ත්මකවෙණය්කුමක් නද? ්(g = 10 m.s-2) 

 (A) 2 m.s-2 (B) 3 m.s-2 (C)  4 m.s-2 (D) 5 m.s-2 

 

 

 

 

 

 

38. තල්දර්පණ්නද ක් න්පහත්දදක් නනව්ආ ාෙය ්ත ා්ඇත.   

 

 

 

 

 

 M1 දර්පණය්මත්65o  ්පත්න ෝණයකින්්කිෙණයක් න්පතය්නව්්ම්්එය්  M2් ් ් ්දර්පණනයන්්

පොවර්තය්ව් න ෝණය ()්කුමක් න්ද? 

 (A) 25o   (B) 35o   (C)  45o   (D) 55o 

  

R 

S 

5  V lamp 

5 V 

3 kg 

1 kg 

T= 39 N 
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39. පහත් ප්රෛ්ටතාෙය,් ෛෙල් නර්ඛ්ාවක් න් මත් චලය් ව් වෛටතුව ් විෛටතාපය් ාලය් ෛමග් නවෛටව්

ආ ාෙය්නපන්වයි. 

 

 තත්මකපේ10්   ාලය්තුල්වෛටතුව්ගමන්් ල්මුලු්දුේන ොපමණ්ද? 

 (A) 20 m (B) 30 m (C)  24 cm (D) 16 m 

 

40. උදාසී්ෛටවර්ණපත්ර්්විදුත්මක්දර්ශ යක් න්ෛෘණ්නලෛ්ආනෙෝපිත්දණ්ඩකින්්ෛටපර්ශ් ෙනු්ලදනේ.්දණ්ඩ්
ඉවත්මක් ළපසු්ෛටවර්ණපත්ර්්විදුත්මක්දර්ශ නේ්ආනෙෝපණය්වන්නන් 

  

(A) ධ්  

(A)  ෛෘණ 

(B)  උදාසී  

(C)  එහි්ආනෙෝපණය්ෛටපර්ශ ාලය්මත්ෙඳා්පවතියි.  
 

41. 22𝑥+2 = 23𝑥−1 × 4  ම්,්්x  ෛමා්වන්නන්්  

   

 (A) 3   (B) -3   (C) 1   (D)  2 
 

42.   𝑣2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 ම්් u්වන්නන් 

   (A) (𝑣2 − 2𝑎𝑠)−
1

2  (B) (𝑣2 − 2𝑎𝑠)
1

2 (C) (𝑣2 − 2𝑎𝑠)2 (D)  (𝑣2 − 2𝑎𝑠)−1 

43. මාධ්යයක් න්තුලින්්තීර්යක් න්තෙිංගයක් න්ගමන්් ෙයි.   

 
මාධ්යනේ්අිංශු් 

(A) CI නර්ඛ්ාව ්ෛමාන්තෙව් ම්පය්නව්  (B) CI නර්ඛ්ාව්ව නේ්චලිත්නව් 
(C) CI නර්ඛ්ාව ්ලම්  ව් ම්පය්නව්  (D) CAEJGBI වක්රය්්ව නේ්චලිත්නව්  
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44. සලින්ඩො ාේෂාජයක් න්තුල්ඝත්මකවය ්ලේ්ද්රව්ය ්V පරිමාවක් න්අඩිංගු්නව්. එම්ෂාජය්පතුනල්්

පීඩයම්ඇති් ෙන්නන්්පහත්කුම්ෛිං ලය්මගින්්ද? 

 ෂාජනේ්හෙෛට ඩ්වර්ගඵලය ද්රව්නේ්ඝත්මකවය ද්රව්්පරිමාව 

(A) 𝐴

2
 

 

2 V 

(B) 𝐴

2
 

 

𝜌

2
 

2V 

(C) 2A 2 V 

 

(D) 2A 𝜌

2
 

 

2V 

 

 

45. අවතල්දර්පණ්නද ක් න්ප්රධ්්ා්අක් නෂ්්ෛමපාත්ව්පරිව ්ත ා්ඇත.්්රූපනේ්නපන්වා්ඇති්පරිව ්ආනලෝ ්කිෙණයක් න්
පොවර්තය්නව්. 

 

දර්පණ්නද ්අතේපෙතෙය්d ම්්M2 දර්පණනේ්ාභිය්දුේෛමා්වන්නන්් 

 (A) d  (B) 2d      (C)  
d

2
 (D) )  

d

3
 

46. y = 6x + 2 නර්ඛ්ාව ්ෛමාන්තේ්අන්තඃ්ඛ්ණ්ඩය්8්ව්නර්ඛ්ානව්්ෛමී ෙණය්කුමක් න්ද?  

   

 (A) y = -6x + 8  (B) y = (-1/6)x + 8 (C) y = (1/6)x + 8 (D)  y = 6x + 8 

 

47. ඔ ් දදල්නව්ගිවැඋදුක් න්ආෛන්නේ්වාඩිවී්සිකන්නන්්යදයි් සතන්.  නලෝහ් දණ්ඩ ්න ලවෙක් න්

ගිවැඋදු ්දමා්ඇත. නමම්අවෛටථාව්ෛම් න්ධ්නයන්්ඇති් වේප්ර ්ාශය්ෛතය්වන්නන්්ද? 

(A) ඔ  ්ගින්නහි්තාප්ෙෛටය්දදනන්නන්්මූලි ්වශනයන්්ෛිංවහය්මගිවැ. 

(B) ගින්නන්්පි ත්ඇති්නලෝහ්දණ්නඩ්්න ළවේෙත්මකවන්නන්්ෛන්යය්මගිවැ.   

(C) ගින්නන්්තාපය්පි වන්නන්්මූලි ්වශනයන්්ෛන්යනයන්්පමිය. 

(D) ඔ  ්ගින්නහි්තාප්ෙෛටය්දදනන්නන්්මූලි ්වශනයන්්ෛන්යය්මගිවැ. 
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48. පහත්දදක් නනව්ෛද දෛටනම්්ඇති්චුම්  ් ලනේ්(F) ව ශාව්ෛම් න්ධ්නයන්්ඇති් වේප්ර ්ාශය්ෛතය්

වන්නන්්ද? 

(A) චුම්    ලනේ්ව ශාව,්ධ්ාොනව්්සශාව්මාරු්කිභූනමන්්නවෛට් ළ්නොහද . 

(B) චුම්    ලනේ්ව ශාව,්චුම්  ්ධ්රදව්මාරු්කිභූනමන්්්නවෛට් ළ්නොහද . 

(C) චුම්    ලනේ්ව ශාව,්චුම්   ධ්රදව්ෛහ්ධ්ාොනව්්සශාව්ය්නද ම්එ වි ්මාරු්කිභූනමන්්

නවෛට් ළ්හද . 

(D) චුම්    ලනේ්ව ශාව,්චුම්   ධ්රදව්ෛහ්ධ්ාොනව්්සශාව්ය්නදන න්්එ ක් න්පමණක් න්මාරු්

කිභූනමන්්නවෛට් ළ්හද . 

 

 

 

 

49. ගෛක් න් 50 m ව ග්ඡායාවක් න්ඇති් ෙයි.්ඡායානව්්න ළවේෛහ්ගනෛහි්මුදු්යා් ේනර්ඛ්ාව්තිෙෛ්
ෛමග්30° ්න ෝණයක් න්ෛාදයි්ම්්ගනෛහි්උෛ්කුමක් න්ද?  

 

 (A) 50 sin 30   (B) 50 cos 60   

 (C) 50 tan 30   (D) 50 cos 30 
 

 

 

 
50. පහත්දදක් නනව්රෑපය්අර්ධ්්වෘත්මකතයකින්,්ෛෘජුන ෝණාස්රය්කින්්ෛහ්ත්රින ෝණයකින්්ෛමන්විත්නව්.   

   

 

 

 

 

 රූපනේ්වර්ගඵලය්න ොපමණ්ද? (𝜋 =
22

7
) 

 (A) 300 cm2 (B) 329 cm2 (C)  229 cm2 (D)  269 cm2 

 

       *********** 

30° 

12 cm 

14 cm 

12 cm 


