
 

 

 

 

 
 �ය�ම �ශ්නවලට ���� සපයන්න. 

 
1. මානව ෙද්හෙය් අඩං� �ධාන �ල�ව�, ස්කන්ධය අ�ව වැ�ම ��ශතයක් ඇත්ෙත්, 

I. ඔක්�ජන් ය  II.   කාබන් ය  III.   හ��ජන් ය IV.   න��ජන් ය 
 

2. ස�� පදාර්ථෙය් බ�ලවම පව�න �ල�ව� කාණ්ඩය ව�ෙය්,  
I. C, H, O, Mg  II.   C, H, O, N  III.   C, H, O, Cu  IV.   C, N, P, K 

 
3. �ධාන ��ක්ෙල�ක් අම්ල ෙදවර්ගය ව�ෙය්,  

I. DNA හා ATP  II.   RNA හා ATP III.   DNA හා CHO IV.   DNA හා RNA 
 

4. ෙප��සැකර�ඩයක් සඳහා උදාහරණයක් ෙන�ව�ෙය්,  
I. ෙස��ෙල�ස ්  II.   ලැක්ෙට�ස්  III.   �ෂ්ඨය  IV.   ග්ල�ෙක�ජන් 

 
5. �� ෙහ� ර� ��වල අඩං� වන ඩ�සැකර�ඩය ව�ෙය්, 

I. ෙම�ල්ෙට�ස්  II.   �ෙ��ස ්  III.   ලැක්ෙට�ස්  IV.   ගැලැක්ෙට�ස් 
 

6. සත්ත්ව අක්මාෙව් බ�ලවම තැන්පත් � ඇත්ෙත්, 
I. ෙම�ල්ෙට�ස්  II.   �ෙ��ස්  III.   ලැක්ෙට�ස්  IV.   ගැලැක්ෙට�ස් 

 
7. මානව ෙද්හය �ළ අඩං� ෙප�ස්පරස් ඛ�ජ ලවණෙය් කාර්යභාරයක් ෙන�ව�ෙය්, 

I. දත් සහ අස්� වර්ධනය කර� 
II. න�ෂ්�ක අම්ලවල අත�වශ� සංඝටකය� 

III. �ට�න් B අවෙශ�ෂණයට වැදගත් ෙව් 
IV. ෙප්�වල හා ස්නා�වල ශක්�ය ක්ෂ�කව �දාහැ�මට උදව් ෙව් 

 
8. ර� ��රා� �ළ අඩං� ෙ���න වර්ගය ව�ෙය්,  

I. ෙකර�න්  II.   �ෙම�ග්ෙල��න්  III.   ඇල්���න් IV.   ෙල���න් 
 

9. ෙ���න සම්බන්ධෙයන් අසත� �කාශය ෙත�රන්න. 
I. සෑම එන්ස�මයක්ම ෙ���නය� 

II. ��න්ෙග් ව�හාත්මක සංඝටක සෑ�මට දායක ෙව් 
III. ��ක්ෙල�ක් අම්ලවල සංඝටකයක් ෙලස �යා කර� 
IV. ෙර�ගකාරක ක්����න්ෙගන් ආරක්ෂා�ම සඳහා ��ෙද්හ ෙලස �යා කර� 
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10. වැ���යන්ෙග් අස්� ��ම ෙහවත් ඔස්�ෙය�ෙප�ෙර��ස් ෙර�ගය ඇ��මට බලපාන්ෙන් �මන 
�ට�නෙය් ඌණතාවය ද? 

I. �ට�න් A  II.   �ට�න් B   III.   �ට�න් C  IV.   �ට�න් D 
 

11. ආහාර වර්ගයක් �ප තබා රත් කර� �ට (ජලය ��ම�න්ම ඉවත් � �ට) එම�න් �� කඩදා� මත ක� 
පැහැ ෙර්ඛා ඇ�ය හැක. �න් පැහැ�� ව�ෙය්,  

I. ආහාරෙය් කාබන් අඩං� බව�   II.    ආහාරෙය් න��ජන් අඩං� බව� 
III. ආහාරෙය් H2O අඩං� බව�   IV.   ෙම් ��වක් ෙන�ෙව් 

 
12. ඉ�� පල��, වට්ටක්කා හා කැරට්වල බ�ලව අඩං�වන �� වර්ගය ව�ෙය්, 

I. ග්�ෙක�ස් ය.  II.   පෘක්ෙට�ස් ය. III.   ග්ලැක්ෙට�ස් ය. IV.   ලැක්ෙට�ස් ය. 
 

13. �ෂ්ඨය බ�ල ආහාර කාණ්ඩය ව�ෙය්, 
I. අර්තාපල්, වට්ටක්කා, දඹල   II.    ප�ප්�, �ං ඇට, මා� 

III. අර්තාපල්, ��, රටක�    IV.   ��� ��, මඤ්ෙඤ�ක්කා, බතල 
 

14. ෙම�ෙන�සැකර�ඩවල ලක්ෂණයක් ෙන�වන්ෙන්, 
I. පැ� රස�     II.    ජලෙය් �ාව�ය� 

III. ස්ඵ�ක බවට පත් කළ හැක   IV.   ජල �ච්ෙ�දනය කළ හැක 
 

15. ෙම�ල්ෙට�ස් ජල �ච්ෙ�දනයට අදාළ ���යාව �වැර�ව දක්වා ඇත්ෙත්, 
 

I. ෙම�ල්ෙට�ස් + H2O            ත. අම්ල       ග්�ෙක�ස් + ග්�ෙක�ස ්
 

II. ෙම�ල්ෙට�ස් + H2O            ත. අම්ල       පෘක්ෙට�ස් + ග්�ෙක�ස් 
 

III. ෙම�ල්ෙට�ස් + H2O            ත. අම්ල       ග්�ෙක�ස් + �ක්ෙර�ස් 
 

IV. ෙම�ල්ෙට�ස් + H2O            ත. අම්ල       පෘක්ෙට�ස් + ග්ලැක්ෙට�ස් 
 

16. සමජා�ය ��ණයක් වන්ෙන් කවරක්ද? 
I. ජලය  II.   �� �ාවණය III.   කාබන්ඩෙය�ක්ස�ඩ් වා�ව  IV.   �� �ාවණය 

 
17. පරමා�වක සංඛ�ාත්මකව සමානව ���ය �� උප පරමා�ක අං� ෙදවර්ගය ව�ෙය්, 

I. ෙ��ෙට�න හා ��ෙ��න   II.    ෙ��ෙට�න හා ඉෙලක්ෙ��න 
III. ඉෙලක්ෙ��න හා ��ෙ��න   IV.   �ශ්�තව �ව ෙන�හැක 

 
18. පරමා�ව ��බඳ �හ ආකෘ�ය ඉ��පත් කළ �ද�ාඥයා ක� ද? 

I. �ල්ස් ෙබ�ර්     II.    ද්�ත්� ෙමන්ඩ�ෆ්  
III. අර්නස්ට් රදර්ෆඩ්    IV.   ෙජ්.ෙජ්. ෙත�ම්සන් 

 
19. පරමා�ක �මාංකය 19 ක් � �ල�ව�යක ඉෙලක්ෙ��න ��ටන කවච සංඛ�ාව, 

I. එක�   II.   ෙදක�  III.   �න�  IV.   හතර� 
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20.   C 12

6 �ල�ව�ෙය් කාණ්ඩය හා ආවර්තය ��ෙව�න් දැක්ෙව�ෙය් කවර ���ෙර්ද? 
I. iv හා 2   II.   ii හා 4  III.   iii හා 2  IV.   ii හා 3 

 
21. ආවර්�තා ව�ෙව් පළ� �ල�ව� 20 ට අයත් ෙල�හාෙල�හ �ල�ව� ව�ෙය්, 

I. ��කන් හා ෙප�ස්පරස්    II.    ෙබ�ෙර�න් හා ��කන් 
III. ෙබ��යම් හා ෙබ�ෙර�න්   IV.   කාබන් හා ��කන් 

 
22. VIII වන කාණ්ඩෙය් ��ටන �ල�ව�යක් ස� ලක්ෂණයක් ව�ෙය්, 

අ)   අවසාන ශක්� මට්ටෙම් ඉෙලක්ෙ��න ව�න් සම්�ර්ණ�ම 
ආ)  �ෂ්�ය �ල�ව� �ම 
ඇ)  වා�මය �ල�ව� �ම 
 
�න් �වැර� වන්ෙන්, 

I. අ හා ආ පම�     II.    ආ හා ඇ පම� 
III. අ හා ඇ පම�     IV.   අ, ආ හා ඇ �යල්ල 

 
23. ආවර්�තා ව�ෙව් කාණ්ඩයක් �ෙග් පහළට යන�ට �ද�ත් ඍණතාවය,  

I. වැ�� ය�     II.    අ�� ය�  
III. වැ�� ෙග�ස් අ�� ය�    IV.   අ�� ෙග�ස් වැ�� ය� 

 
24. ඉෙලක්ෙ��න �න�ාසය 2. 8, 2 �  Z �ල�ව� සම්බන්ධ සාවද� �කාශය �මක්ද? 

I. Z ෙල�හය�     II.    Z ෙග් සං�ජතාවය 2 � 
III. Z, 3 වන ආවර්තෙය් ��ට�   IV.   Z වා�ව� 

 
25. ��ය�න් කැ�ය හැ� තරම් මෘ�, ජලෙය්� පාෙව�න්, � හඬක් නග�න් ���යා කරන ෙල�හය 

�මක්ද? 
I. ෙප�ටෑ�යම් ය.  II.   ෙස��යම් ය . III.   මැග්��යම් ය. IV.   ෙබ��යම් ය. 

 
26. රබර් වල්කන�ස් ��මට, ් ��ර නාශක ඖෂධ �පද�මට, ෙව� ෙබෙහත් �පද�මට භා�තා කරන 

අෙල�හ �ල�ව� නම් කරන්න. 
I. කාබන්   II.   ��කන්  III.   ෙප�ස්පරස්  IV.   සල්ෆර් 

 
27. උභය�� ඔක්ස�ඩයක් ව�ෙය් පහත කවර ඔක්ස�ඩය ද? 

I. Na2O   II.   MgO  III.   Al2O3  IV.   SiO2 
 

28. රසාය�ක ��ෙයන් අ�වක් ��පණය ෙන�වන අවස්ථාව �මක්ද? 
I. H2O   II.   CO2   III.   NH3  IV.   NaCl 

 
29. නැෙන� තාක්ෂණය සඳහා ෙය�දා ගන්නා �ල�ව� �මක්ද? 

I. කාබන්   II.   සල්ෆර්  III.   ��කන්  IV.   ෙබ�ෙර�න් 
 

30. T �ල�ව�ෙය් සල්ෙෆ�ටෙය් ��ය T2(SO4)3 නම් T �ල�ව�ෙය් න�ෙ�ටෙය් ��ය �මක් �ය හැ�ද? 
I. TNO3   II.   T(NO3)2  III.   T(NO3)3  IV.   T2NO3 



s(m) 

V(ms-1) V(ms-1) V(ms-1) V(ms-1) 

t(s) t(s) t(s) 

 
31. �ර හා �ස්ථාපනය සම්බන්ධ පහත කවර �කාශය �වැර� ද? 

I. �ර ෙගවා යෑෙම්� �ශාව ෙම�ෙහ��න් ෙම�ෙහ�ත ෙවනස් වන �සා එය ෛද�ක රා�ය� 
II. �ස්ථාපනයට �ය�ත �ශාවක් ඇතත් එය අ�ශ රා�යක් ෙලස හැ�න්�ය හැ� ය. 

III. �ශ්�ත �ශාවක් ඔස්ෙස� ෙගවා යන �ර �මාණයක් �ස්ථාපනය ෙලස හැ�න්�මට ��වන. 
IV. �ර ෙගවා යෑෙම් ��තාවය �ස්ථාපනය ෙලස හැ�න්�මට ��වන. 

 
32. සරල ෙර්�ය මගක ධාවනය වන ෙම�ටර් රථ ෙදෙකන් එකක් 5ms-1 �ෙව්ගෙයන් උ�� ෙදසට ද 

අෙනක 5ms-1 �ෙව්ගෙයන් ද�� ෙදසට ද ධාවනය ෙව්. ෙම�ටර් රථ ෙදෙක් ච�තය සම්බන්ධ �වැර� 
�කාශය �මක්ද? 

I. ෙම�ටර් රථ ෙදෙක් ආරම්භක �ෙව්ගය 0ms-1 ෙව්. 
II. ෙම�ටර් රථ ෙදෙක් �ෙව්ග ෙදක සමාන ෙව්. 

III. ෙම�ටර් රථ ෙදෙක් ෙව්ගයන් ෙදක සමාන ෙව්. 
IV. ෙම�ටර් රථවල ච�තය සම්බන්ධව ස්�ර යමක් �ව ෙන�හැක.  

 
33. වස්�වක ච�තය දැක්ෙවන �ස්ථාපන - කාල �ස්තාරයක් �පෙය් දැක්ෙව්.  

ෙමම වස්�ෙව් ච�තයට අ��ප �ෙව්ග - කාල �ස්තාර වන්ෙන් පහත කවරක්ද? 
 
 
 
 

 

 
34. ත්වරණෙය් ඒකක �වැර�ව දක්වා ඇත්ෙත් පහත කවරකද? 

 
I. ms-2   II.   ms-1  III.   m-1s2  IV.   m-1s1 

 
35. පහත � ඇ� ඒවා�න් ෛද�ක රා� පමණක් ඇත්ෙත් කවරකද? 

 
I. කාලය, �ස්ථාපනය, �ර    II.    �ර, ෙව්ගය, �ස්ථාපනය 

III. �ස්ථාපනය, ෙව්ගය, ත්වරණය   IV.   �ෙව්ගය, �ස්ථාපනය, ත්වරණය 
 

36. ෙම�ටර් රථයක ෙව්ගය පැයට �ෙල��ටර් 32 �. එය �වැර�ව දක්වා ඇත්ෙත් පහත කවරක ද? 
I. 32 K.M.P.H.  II.   32 KM/H  III.   32 kmh-1  IV.   32 h-1km 

 
37. �ශ්චලතාවෙයන් සරල ෙර්�ය මගක ගමන් අරඹන වස්�වක් තත්පර 5 ට ප� 30ms-1 �ෙව්ගයකට 

පත්� නම් තත්පර 5 �ළ� ��කළ �ස්ථාපනය ෙක�පමණද? 
I. 15m  II.   75m  III.   150m  IV.   දත්ත �මාණවත් නැත. 

 
 
 
 
 

t(s) 

t(s) 



V(ms-1) 

t(s) 0 

20 

10 15 

38. �යත �ෙව්ගෙයන් චලනය වන වස්�වක් සෑම තත්පරයකටම 2ms-1 �මාණය�න් එ� �ෙව්ගය අ� 
කර ග�. ෙම් වස්�ව සම්බන්ධ �වැර� වන්ෙන් පහත කවරක්ද? 

I. එය 2ms-1 ත්වරණය�න් ගමන් කර� 
II. ෙමය ���ෙටකත් �ශ්චලතාවයට පත් ෙන�ෙව් 

III. සෑම තත්පරයකටම 2m බැ�න් �ස්ථාපනය �� කර�. 
IV. 2ms-2 ඒකාකාර මන්දනය�න් චලනය � ඇත 

 
39. වස්�වක ච�තය දැක්ෙවන �ෙව්ග - කාල �ස්තාරයක් �පෙය් දැක්ෙව්.  

ඒ සම්බන්ධව �වැර� �කාශය වන්ෙන්,  
I.  20 ms-2 ත්වරණය�න් චලනය � ඇත. 

  10 
II. 20ms-1 උප�ම ෙව්ගය�න් චලනය � ඇත. 

III. වස්�ව �� �ෙටකත් මන්දනය � නැත. 
IV. වස්�ව �� කර ඇ� සම්�ර්ණ �ස්ථාපනය 200m ෙව්. 

 
40. �රස්ව ඉහළට �ක්ෙෂ�පණය කරන ලද ෙබ�ලයක ච�තය සම්බන්ධව �වැර� වන්ෙන්,  

I. 10ms-1 ඒකාකාර �ෙව්ගය�න් චලනය ෙව්. 
II. එය තත්පර 3 ක � �ශ්චලතාවයට පත් ෙව්. 

III. -10ms2 ඒකාකාර ත්වරණය�න් චලනය ෙව්. 
IV. එය ඉහළ යන උප�ම උෙස�� �ෙව්ගය 10 x 5ms-1 ෙව්. 

 


