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01. ශාක සෛලයක ඇති ෛත්ව සෛලයක දක්නට නනාමැති වූහය වන්නන්? 
1. න ාල්ගි නේහ 
2. මයිටනකාන්රියා 

3. හරිතලව 
4. රයිබනෛෝම 

 
02. ශාක ප්රභාෛංස්නල්ගෂණනේ ඵලයක් වන්නන්, 

1. ජලය 
2. නයිටරජන් 

3. කාබන්ඩනයාක්ෛයිඩ් 
4. ඔක්ිජන් 

 
03. සුළඟ ජලය, ෛතුන් මින් වයාප්තවන බීජ පිළිනවලින් වන්නන්, 

1. කදුරැ, ඇප්ල,  ම්මාලු 
2. නතාටිල, ඕලු, නා දරන 

3. වරා, ඇප්ල,  ම්මාලු 
4. නා දරන, ඇප්ල, තුත්තිරි 

 
04. අයඩීන් ඌනතාවය නිෛා ඇති වන්නන්, 

1. රිකට්සියාවයි 
2. ඌනමානික වර්ධනයයි 

3. රක්තහීනතාවයයි 
4. නකණ්ඩා නප්රලීමයි 

 
05. සෛලාන්තර අවකාශ නැති අජීවී එක සෛල වර් යකින් ප්මණක් ෛෑදුනු ප්ටකය වනුනේ, 

1. මෘදුස්තර 
2. දෘඩස්තර 

3. ස්ූලනකෝණාස්තර 
4. සශලම 

 
06. නුමුහුම් උෛ මෑ ශාකයක් ෛහ මුහුම් උෛ මෑ ශාකයක් මුහුම් කළ විට ලැනබන ශාක 
පිළිබඳව නිවැරදි වන්නන් කුමක්ද? 

1. ියල්ගලම උෛ ශාක නේ. 
2. උෛ හා මිටි ශාක අතර අනුප්ාතය 1:1 නේ. 
3. ියල්ගලම මිටි ශාක නේ. 
4. උෛ හා මිටි ශාක අතර අනුප්ාතය 2:1 නේ. 

 
07. වස්තුවක ප්රනේ ය තත්ප්ර 04 ක් තුලදී 10𝑚𝑠−1 ිට 30𝑚𝑠−1 දක්වා වැර විය. වස්තුනේ 
ත්වරණය නකාප්මණද? 

1. 2.5𝑚𝑠−1 
2. 5𝑚𝑠−1 

3. 7.5𝑚𝑠−1 
4. 10𝑚𝑠−1 

 
08. 𝑥 නමැති මූලද්රවයනේ නයිට්සනට්සරටනේ සූතරය 𝑥(𝑁𝑂3)3 නේ නම් 𝑥 හි ෛල්ගනේටනේ සූතරය 
වන්නන්, 

1. 𝑥𝑆𝑂4 
2. 𝑥3𝑆𝑂4 

3. 𝑥2(𝑆𝑂4)3  
4. 𝑥2𝑆𝑂4 
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09. ේවිත්ව බන්ධන යු ලයක් අඩංගු මූලද්රවය අනුව මින් කුමක්ද? 

1. ඔක්ිජන් අණුව 
2. නයිටරජන් අණුව 

3. ප්ලුනවාරින් අණුව 
4. කාබන්ඩනයාක්ෛයිඩ් අණුව 

 
10. මෘදු නේහ දරණ, මුඛය මින් බාහිර ප්රිෛරයට විවෘත වන, ඔත්ජීවිත  ත කරන 
ජීවිනයකු වන්නන්, 
1. න ාළුනබල්ගලා 
2. හයිඩිා 

3. කූඩැල්ගලා 
4. නලාරයා 

 
11. වී ශාකනේ විද්යාත්මක නාමකරණය නිවැරදිව දක්වා ඇත්නත්, 

1. ORYZA SATIVA 
2. ORYZA Sativa 
3. oryza sativa 
4. Oryza sativa 

 
12.  ප්හත ෛඳහන් ද්රවය ප්රමාන තුල අඩංගු අණු මවුල ෛංඛයාවන් හා අඩංගු මුළු ප්රමාණු 
ෛංඛයාව ෛමාන වනුනේ, 

A 
H2O 
36g 

B 
CO2 
88g 

C 
CaCO3 
200g 

H=1 
C=12 

O=16 
Ca=40 

 
1. A හා C හිය. 
2. A හා B හිය. 

3. B හා C හිය. 
4. A,B හා C හිය. 

 
13. ස්කන්ධය 𝑚  වූ වස්තුවක චාලක ශක්තිය 𝐸 නම් වේස්තුනේ ප්රනේ ය ලබා නදන්නන් 
කුමන පිළිතුර මඟින්ද? 

1. √𝑚

2𝐸
 2. √2𝐸

𝑚
 3. √𝐸

𝑚
 4. √𝑚

𝐸
 

 

14. 3𝐾𝑔 ක ස්කන්ධයක් ෛහිත වස්තුවක් 2𝑚𝑠−2 ක ත්වරනයකින් චලනය කිරීමට අවශය 
වන අෛන්තුලිත බලය, 

1. 5 × 2 𝑁 
2. 5 ⁄ 2  𝑁 
3. 2 5⁄  𝑁 
4. 5 × 1

2⁄  𝑁 
 

15. පූර්ණ අභයන්තර ප්රාවර්ථනය නිෛා ිදුවන ිේියකි, 
1. ජලාශයක ප්තුල එෛවී නප්නීම. 
2. ජලයට දැමූ ප්න්ෛලක් ජල ප්ෘෂ්ඨනේදී නැමී නප්නීම. 
3. වීදුරැ නප්ට්සටියක ප්තුල එෛවී නප්නීම. 
4. මිරිඟුව ඇතිවීම. 
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16. ෛන්නායකයක ප්රතිනරෝධය අඩුවන්නන් මින් කවර අවස්තානේදී ද? 

1. දි  වැරවීනම්දී 
2. උෂ්ණත්වය වැරවීනම්දී 
3. හරස්කඩ වර් ඵලය වැරවීනම්දී 
4. හරස්කඩ වර්ඵලය අඩුවීනම්දී 

 
17. වැරම සීඝ්රතාවයකින් හයිඩිජන් වායුව නිදහස් කරන්නන් ප්හත කවරකින්ද? 

1. 2𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3   𝐻𝐶𝑙 20𝑐𝑚3 හා ින්ක් කැබලි 2𝑔 ක්. 
2. 1𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3   𝐻𝐶𝑙 20𝑐𝑚3 හා ින්ක් කැබලි 2𝑔 ක් 
3. 1𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3   𝐻𝐶𝑙 20𝑐𝑚3 හා ින්ක් කුඩු 2𝑔 ක් 
4. 2𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3   𝐻𝐶𝑙 20𝑐𝑚3 හා ින්ක් කුඩු 2𝑔 ක් 

 
18. නිෛල ජල ප්ෘෂ්ඨයකට  ල්ග කැටයක් දැමූ විට ජල ප්ෘෂ්ඨනේ ඇතිවන තරඟ වර් ය 
කුමක්ද? 

1. අන්වායාම තරං  
2. ශබ්ධ තරං  

3. තීර්යක් තරං  
4. භූතරං  

 
19. උත්තල දර්ප්නයක ඇතිවන ප්රතිබිම්බ ෛෑම විටම, 

1. උඩුකුරැය 
2. තාත්විකය 

3. විශාලය 
4. යටිකුරැය 

 
20. සවරස් අනිකුත් ජීවීන්න න් නවනස් වන්නන් සවරෛ වලට, 

1. ගුණනය වීනම් හැකියාව ඇති නිෛාය. 
2. නප්රෝටීන නැති නිෛාය 
3. නයෂ්ටික අම්ල නැති නිෛාය. 
4. සෛලීය ෛංවිධානයක් නැති නිෛාය. 


