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1. පටක ර ෝපණ තාක්ෂණරේ මූලධර්මරේ වනුරේ,
i.
සෛල ජනන විභවයයි. ii. උපාාංග ජනනයයි.
iv. කලල ජනනයයි.
v. සෛල විභාජනය යි.

iii. ෛෘජු උපාාංග ජනනයයි.

2. අතු බැඳීම ෛම්බන්ධ ප්රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්රේ.
A. අතු බැඳිම මගින් නිපදවන පැළවලට වඩා බීජ පැල නියඟය වැනි අහිතක තත්තත්තවයන්ට රහාඳින් ඔර ාත්තතු
රේ.
B. බීජ පැළ වල මුදුන් මුලක් ෛහිත මූල පේධතියක් ඇති අත අතු බැඳිම මඟින් නිපදවන පැළ වල එවැනි මූල
පේධතියක් නැත.
C. අතු බැඳීම මඟින් නිපදවන පැළ මේ ශාකයට ප්රරේණිකව ෛමාන වන අත බීජ පැල මේ ශාකයන්ට ප්රරේණිකව
අෛමාන රේ.
ඉහත ප්රකාශ අතුර න්,
i. A ,B, C ෛතය රේ.
ii. A ,B, C අෛතය රේ.
iii. A හා B අෛතය වන අත C ෛතය රේ.
iv. A ,B, C ෛතය වන අත B මඟින් A පැහැදිලි ක යි.
v. A ,B, C ෛතය වන අත B හා C මඟින් A පැහැදිලි ක යි.

3. පෛ පිළිබඳ වඩාත්ත නිවැ දි ප්රකාශය වනුරේ,
i. පෛ ෛෑම වෛ කම අළුත්ත රවමින් ඉතා ඉක්මනින් ජනනය රේ.
ii. මැටි පරෛහි ජලය ඳා සිටීම වැලි පෛට වඩා අඩුය.
iii. ජල ෛම්පාදනය අඩු කිරීම මඟින් පරෛහි ලවණ ඉවත්ත කළ හැකිය.
iv. පරෛේ ෛා වත්ත බවට PH අගය බලපායි.
v. කාබනික ද්රවය එකතු කිරීරමන් පෛ මඟින් රබෝවන ර ෝග පාලනය කළ හැකිය.
4. පරෛහි ඝණත්තවය පිළිබඳ අෛතය ප්රකාශය වන්රන්,
i. මැටිමය පෛකට වඩා වැලිමය පෛක දෘශය ඝනත්තවය අඩු රේ.
ii. මැටිමය පෛකට වඩා වැලිමය පෛක ෛතය ඝනත්තවය අඩු රේ.
iii. යම් ෛේථානයක ෛතය ඝනත්තවය එම ෛේථානරේ දෘශය ඝනත්තවයට වඩා වැඩි රේ.
iv. පාාංශු වුහය රවනෛේ කිරිරමන් ෛතය ඝනත්තවය රවනෛේ රනාවුනද දෘශය ඝනත්තවය රවනෛේ රේ.
v. පාාංශු ෛවිව තාවය රවනෛේ වන විට ෛතය ඝනත්තවය රවනෛේ රනාවුවද දෘශය ඝනත්තවය රවනෛේ රේ.
1 | අ නි ක් පි ටු ව බ ල න්න

5. භූමිරයන් රනාරවනෛේව ගන්නා ලද පාාංශු නියැඳියක පරිමාව 300 Cm3 රේ. නියත බ ක් ලැරබනතුරු උඳුනක වියලු
පෛ එම නියැඳිරේ බ 420 g විය. පාාංශු නියැඳිරේ දෘශය ඝනත්තවය වනුරේ,
i. 0.28 g / cm3
ii. 0.4g / cm3 iii. 0.71g / cm3
iv.1.4g / cm3 v.1.71g /cm3
6. ලාංකාරේ රේශගුණය හඳුනා ගැනීරම්දි වඩාත්ත වැදගත්ත රේශගුණික ෛාධකය වන්රන්,
i. ව ෂාපතනය යි.
iv. වාෂේපීක ණය.
ii. උෂේණත්තවය යි.
v. සුළරේ රේගය.
iii. වායුරගෝලීය පීඩනය යි.
7. ශදුඅත විශේරේෂණරේදී කුකුළු වයාපාපා ය ආශ්රිත අවෛේථාවන් වනුරේ,
a. නිශේපාදන විවිධාාංගික ණය ෛඳහා නව තාක්ෂණය විදාතා ආයතනරයන් හඳුන්වා දීම.
b. වයවෛායකයා සජව පේධති තාක්ෂණරේදි උපාධිධාරිරයකු වීම
c. කුකුළු ආහා ෛලාක නිපදවීමට අවශය අමුද්රවය රගාවිපල ආශ්රිතව පැවතීම.
d. ජය විසින් කුකුළු වයාපාරිකයන්ට සූර්ය පැනල රනාමිරේ ලබාදීම.
i.
a හා d
iv. a හා b
ii. b හා c
v. a හා c
iii. c හා d
8. රරායිලර් මෛේ ෛැකසීරම්දි ෛතුන් 510C – 59OC උණු ජලරයහි ගිේවීම සිදු ක යි. රමහි ප්රධාන අ මුණ වනුරේ,
i.
මළකඳ ජීවානුහ ණය කිරීම.
ii.
ෛම මතුපිට ඇති කුඩා ෛතුන් රවන් කිරීම.
iii.
පිහාටු ගැලවීම පහසු කිරීම.
iv.
මළකරඳහි ෛම ගැලවීම පහසු කිරීම.
v.
ෛතාරගන් රුධි ය ඉවත්ත වීම පහසු කිරීම.
9. බිත්තත යක හැඩ දර් ශකය වනුරේ, බිත්තත රේ
i.
දිගට පළල අනුපාතරේ ප්රතිශතය වන අත බිත්තත ඇසුරුම් කිරීරම්දි වැදගත්ත රේ.
ii.
දිගට බ අනුපාතරේ ප්රතිශතය වන අත බිත්තත ඇසුරුම් කිරීරම්දි වැදගත්ත රේ.
iii.
දිගට පළල අනුපාතරේ ප්රතිශතය වන අත පිසීරම්දි ගුණාත්තමක භාවය තී ණය කිරිරම්දි වැදගත්ත රේ.
iv.
දිගට බ අනුපාතරේ ප්රතිශතය වන අත පිසීරම්දි ගුණාත්තමක භාවය තී ණය කිරිරම්දි වැදගත්ත රේ.
v.
පළලට බ අනුපාතරේ ප්රතිශතය වන අත කැඩුම් ප්රබලතාව තී ණය කිරිරම්දි වැදගත්ත රේ.
10. අේ ාටෛේ, රයරලෝ ප්රින්ෛේ, ඹෛේකා , ෛ චිලීෛේ වැනි මත්තෛයයන්රේ සුවිරශේෂි ලක්ෂණය වන්රන්,
i.
රදමාපිය මත්තෛයයන් තම පැටවුන්ට කුඩා කලදී උපරිම ආ ක්ෂාව ෛැපයීමයි.
ii.
බාහි ෛාංරෛේචනයක් රපන්වන මත්තෛයයන් වීමය.
iii.
බිත්තත බිහි ක න්නන් වීමය.
iv.
පැටවුන් බිහි ක න්නන්ය.
v.
ෛාංරෛේචනයක් රපන්වීමය.
11. මත්තෛය පැටවුන්රේ ආහා ෛැපයීම ෛම්බන්ධ ප්රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්රේ.
a. ඉපදී මුේ දින රදක ඇතුළත බීජාන්තරයන්/ බිත්තත කහමදරයන් රපෝෂණ ලබා ගැනීම පමණක් ප්රමාණවත්ත රවයි.
b. මුේ දින රදරකන් පසු ෛකෛේ කළ ආහා ෛැපයීමත්ත අනතුරුව ක්රමරයන් ෛජීවි ආහා ලබා දීමත්ත සුදුසු රේ.
c. මුේ දින රදරකන් පසු ෛජීවි ආහා ෛැපයීමත්ත අනතුරුව ක්රමරයන් ෛකෛේ කළ ආහා ලබා දීමත්ත සුදුසු රේ.
d. ඉපදී මුේ දින රදක ඇතුළත ෛකෛේ කළ බිත්තත කහමද ලබාදීම අවශය රේ.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් ෛතය වන්රන්,
i.
ii.
iii.

a හා b
c හා d
a හා c

iv.
v.

b හා d
b හා c

12. පහත ප්රකාශ අතුර න් ෛරමෝච්ච රර්ඛා පිළිබඳ නිවැ දි ප්රකාශය වනුරේ,
i.
දඹයකදී (Cliff) ෛරමෝච්ච රර්ඛා එකිරනකට ඉතා ෛමීපව පිහිටිය හැකිය.
ii.
ඉතා කලාතු කින් ෛරමෝච්ච රර්ඛා එකිරනකට කැපී පිහිටිය හැකිය.
iii.
ෛමාන දුරින් පිහිටි ෛරමෝච්ච රර්ඛා මඟින් අෛමාකා බෑවුමකින් දැක්රේ.
iv.
තැනිතලාවකදී ෛරමෝච්ච රර්ඛා එකිරනකට ෛමීපව පිහිටයි.
v.
කඳු මුදුනකදී ෛරමෝච්ච රර්ඛා දු ෛේථව පිහිටයි.
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13. 1:1000 පරිමාණයට නිර්මාණය ක න ලද බිම් ෛැකැෛේමක එක්ත ා මායිමක දිග 30 cm කි. එරෛේ නම් ෛැබෑ භූමිරේ
එම මායිරම් දිග රකාපමණද ?
i.
400 m
iv.
350 m
ii.
450 m
v.
375 m
iii.
300 m
14. ජලරේ උෂේණත්තවය වැඩිවීමට රහේතුවක් රනාවන්රන්,
i.
ජල ප්රභවරයන් ජලය වාශේප වීම රේගවත්ත වීම.
ii.
වායුරගෝලීය උශේණත්තවය ඉහළ යාම.
iii.
සිසිලන පේධති මඟින් ජල ප්රභව වලට උණු ජලය බැහැ කිරීම.
iv.
වනාන්ත විනාශය ඉහළ යාම.
v.
ජලරේ රබා තාවය ඉහළ යාම.
15. ජලරේ විවිධ ප ාමිති අත ෛම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ප්රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්රේ.
a. රබා තාවය වැඩිවන ෛෑම විටම ජලරේ පූර්ණ ඝණ ද්රවය ප්රමාණය ද වැඩි රේ.
b. ජලරේ පූර් ණ ඝනද්රවය ප්රමාණය වැඩිවන ෛෑම විටම රබා තාවය ද වැඩි රේ.
c. ජලරේ කඨිනත්තවය වැඩි වන ෛෑම විටම ලවනතාවය ද වැඩි රේ.
d. ජලරේ ලවණතාවය වැඩි වන ෛෑම විටම කඨිනත්තවය වැඩි රේ.
පහත ප්රකාශ අතුර න්,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

a හා b ෛතය රේ. c හා d අෛතය රේ.
c හා d ෛතය රේ. a හා b අෛතය රේ.
a හා c ෛතය රේ. b හා d අෛතය රේ.
a හා d ෛතය රේ. b හා c අෛතය රේ.
a, b, c, d සියේලම ෛතය රේ.

16. ප්රතයාවර්ථ ධා ාවක් ෛ ල ධා ාවක් බවට පත්ත කිරීමට රයාදාගනු ලබන්රන්,
i.
ප්රතිර ෝධකය
iv.
ට්රාන්සිෛේට ය
ii.
පරිණාමකය
v.
පිලියවනය
iii.
ඩරයෝඩය
17. රකාළ රත්ත නිශේපාදනරේ ෛැකසීරම් ක්රියාවලියක දී සිදු රනාක න්රන්,
i.
රත්ත දලු ඇඹරීම.
ii.
වියළිම.
iii.
පිරිසිදු කිරීම.
iv.
රරේණිගත කිරීම.
v.
ඔක්සික ණයට ලක් කිරීම.
18. පහත රූප ෛටහනින් දක්වා ඇත්තරත්ත,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

PnP ට්රාන්සිෛේට යකි.
පරිණාමකයකි.
පිලියවනයකි.
රේ කයකි.
ධාරිත්රකයකි.

19. අවක්රෂේප ෛහිත ජලය රපාම්ප කිරීමට වඩාත්ත සුදුසු වන්රන්,
i.
පිෛේටන් රපාම්පයකි.
ii.
ෛේවපූ ණ රපාම්පයකි.
iii.
ෛාංවෘත ඉම්පිල ය ෛහිත රපාම්පයකි.
iv.
අර්ධ ෛාංවෘත ඉම්පිල ය ෛහිත රපාම්පයකි.
v.
විවෘත ඉම්පිල ය ෛහිත රපාම්පයකි.
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20. මරනෝ ෛමාජීය ආපදාවකට නිදසුනක් වන්රන්,
i.
අධික කම්පනයට භාජනය වීම ය.
ii.
ෛතකු රහෝ ෛර්පයකු විසින් ෛපා කෑම ය.
iii.
ක්ුද්ර ජීවි ආෛාදනයකට ලක් වීම ය.
iv.
රෛේවා ෛේථානරේ දී ආතතියට ලක් වීම ය.
v.
විෂ වායු ආඝ්රාණය කිරීම ය.
21. තල රම්ෛ බිම් මැනීම ෛම්බන්ධ පහත ප්රකාශ අතුරින් ෛතය වන්රන්,
i.
පරික්රමණ ක්රමරේදී ආරිය ක්රමය, අන්තර් රේදන ක්රමය ෛහ අනුලම්භ ක්රමය භාවිතා ක මිනුම් ලබා ගැනීම
සිදු ක යි.
ii.
ෛෑම ෛේථානයක්ම උතුරු දිශාවට දිශානති කළ යුතුය.
iii.
අන්තර් රේදන ක්රමරේ දී මැනුම් ෛේථානය එකක් භාවිතා කළ ද අරිය ක්රමරේ දී මැනුම් ෛේථාන අඩුම වශරයන්
2ක් පමණක් භාවිතා ක යි.
iv.
තල රම්ෛ පිහිටුවන ෛේථාන ගණන වැඩිවත්තම මිනුරම් රදෝෂ ද වැඩි රේ.
v.
රමම ක්රමය වියදම අඩු රමන්ම තාක්ෂණික දැනුම් එත ම් අවශය රනාවන බිම් මැනුම් ක්රමයකි.

22. පහත රූප ෛටහන අනුව සි ෛේ තලය ෛමඟ ගහක මුදුන අත රකෝණය θ නම් ගරෛේ උෛ වනුරේ?
𝑑

i.

ℎ2 + tan 𝜃

ii.

ℎ1 + tan 𝜃

iii.
iv.

ℎ2 + tan 𝜃 𝑑
ℎ1 + tan 𝜃 𝑑

v.

ℎ1

𝑑

ℎ2

+ tan 𝜃

23. ලාංකාරේ භු ජල ප්රභව ෛම්බන්ධව ෛතය ප්රකාශය වන්රන්,
i.
අමුණක් යනු කෘතීම උප පෘෂේඨිය ජල ප්රභවයකට උදාහණයක් රේ.
ii.
වැසි දිය රැෛේ කිරීරම් ටැාංකි භාවිතා කිරීම මඟින් විශාල ප්රරේශයකට ලැරබන වැඩි ජලය එකතු කළ හැකිය.
iii.
පාාංශු ෛවිව තාවය යනු භුගත ජලය පැවතීම ෛඳහා බලපාන ප්රධාන භූ විදයාත්තමක ෛාධකයක් රලෛ
ෛැලකිය හැකිය.
iv.
ෛාමානය ළිාං යනු ආටිසියානු ජල ෛාංචායකය තුළ පවතින ළිාං රේ.
v.
භූ ජලය පුන ාර ෝපණය මඟින් පෛ තුළ ඇති ලවණ පෛ මතුපිටට රැරගන එනු ලබයි.
24. බෲඩ යට ෛපයන උෂේණත්තවය අනුව කුකුළු පැටවුන්රේ හැසිරීම පහත රූපරේ පරිදි නිරීක්ෂණය කළ හැකි වීය.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

වැඩි උෂේණත්තවරේ දී ෛතුන්රේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කළ හැක්රක් A රූපරේ පරිදිය.
වැඩි උෂේණත්තවරේ දී ෛතුන්රේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කළ හැක්රක් B රූපරේ පරිදිය.
ප්රශෛේත උෂේණත්තවය ඇති විට C රූපරේ පරිදි නිරීක්ෂණය කළ හැක.
අඩු උෂේණත්තවරේ දී ෛතුනරේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කළ හැක්රක් A රූපරේ පරිදිය.
ප්රශෛේත උෂේණත්තවය ඇති විට A රූපරේ පරිදි නිරීක්ෂණය කළ හැක.
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25. ආහා ෛැකසීරම් ප්රවනතා කිහිපයක් පිළිබඳව වගන්ති 2ක් පහත දක්වා ඇත.
A. සීේ ක න ලද ආහා විනාඩි 20ක් පමණ පීඩනයට ලක් ක යි.
B. ආහා ය වැඩි රවෝේටීයතාවයකින් යුත්ත විදුත්ත ෛේපන්දන වලට ලක් ක යි.
ඉහත A හා B වලින් විෛේත ක න ආහා ෛැකසීරම් ක්රම පිළිරවලින්,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

අධි පීඩනය ෛැකසීම හා විදුත්ත ෛේපන්දන තාපනය.
අවම ෛැකසීම හා අධි පීඩන ෛැකසීම.
විදුත්ත ෛේපන්දන තාපනය හා අවම ෛැකසීම.
පැෛේචරීක ණය හා අධි පීඩන ෛැකසීම.
සිසිේ පැෛේචරීක ණය හා විදුත්ත ෛේපන්දන තාපය.

26. ඉන්ිය රගෝච තාව ඇගයීම ෛඳහා භාවිතා ක න පරීක්ෂණ අතරින් ආහා යක සුවිරශේෂි ගුණාාංග පමණක්
ඇගයීමකට ලක් ක න පරීක්ෂණ වර් ගය හඳුන්වන්රන්,
i.
Hedonic ආහා ය
iv.
Triangle test
ii.
යුේම ෛාංෛන්දනාත්තමක පරික්ෂණ
v.
Duo-Trio Test
iii.
විරේචන පදනම් වූ පරීක්ෂණ
27. ආහා පරීක්ෂණ කිරිරම් මූලධර්මයක් රලෛ නිරෂේධනරේ දී භාවිතා රනාවනුරේ,
i.
ජල ක්රියාකාරිත්තවය අඩු කිරීම.
iv.
පරි ක්ෂක එකතු කිරීම.
ii.
ප්රවිකි ණය
v.
අඩු උෂේණත්තවය භාවිතය.
iii.
pH අගය අඩු කිරීම.
28. ආහා වර් ගය හා එහි අඩාංගු විෂ නිසි පරිදි රනාගැළරපන පිළිතු වනුරේ,
i.
රබේලන් - ෛේනායු විෂ
iv.
මඤේරඤක්කා - ෛයනයිඩ්
ii.
මත්තෛයයින් - හිෛේටමින්
v.
අන්නාසි - රබන්රෛාඒට්
iii.
හතු වර් ග - විවිධ විෂ
29.
ABC-

SLS ෛහතිකය ෛම්බන්ධ පහත ප්රකාශ ෛලකා බලන්න.
SLS ෛහතිකය ජාතික මට්ටරම් ප්රමිතිවලට රමන්ම ජාතයන්ත මට්ටරම් ප්රමිති ෛඳහා ලබා රදන ෛහතිකයයි.
ශ්රි ලාංකාව තුළ ෛමහ නිෂේපාදන ෛඳහා SLS ෛහතිකය ලබා ගැනිම අනිවාර් ය ඇත.
යම් ආයතනයක් SLS ෛහතිකය ලබා ගත්ත විට එම ආයතනය නිපදවන සියළුම නිෂේපාදනයන් ෛඳහා SLS ලාාංඡනය
රයදිය හැකිය.
ඉහත ප්රකාශ වලින් නිවැ දි වන්රන්,
i.
ii.
iii.

A පමණි
B පමණි
A හා B පමණි

iv.
v.

A, B, C සියේලම
B හා C පමණි

30. රමහි දැක්රවන්රන් රබෝගයක වර්ධන කාල වක්රයයි. එහි A මඟින් දැක්රවන්රන්,
j¾Ok
iS>%;dj

i.
ii.
iii.
iv.
v.

කායික විදයාත්තමක පරිණතියයි.
උපරිම වර්ධනය.
ම ණය.
වයෛේගත වීම.
රබෝගය වර්ධනය රවමින් පවතින අවධිය.

A

ld,h
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31. පහත ට රතත්ත කලාපය ෛඳහා වඩාත්ත සුදුසු ආ ක්ෂිත ගෘහය වනුරේ,
i.
පූර්ණව ආව ණය කළ ගෘහ
iv.
ii.
කියත්ත දැති ආකා වහල ෛහිත ගෘහ
v.
iii.
වීදුරු ගෘහ

රපාලි කාබරන්ට් වහල ෛහිත ගෘහ
ඉහත කිසිවක් රනාරේ.

32. ආ ක්ෂිත වුහවල දී බහුලව භාවිතා රකර න රපාලිතීන් පටල වල තිබිය යුතු ලක්ෂණයක් රනාවන්රන්,
i.
පා ජම්ුල කි ණ වලට ප්රතිර ෝධි වීම.
ii.
ාත්රී සිසිලනරේ දී ජල බිාංදු රපාලිතීනය මත රනාරැඳීම.
iii.
දූවිලි රනාබැරඳන ගුණාාංගය තිබීම.
iv.
කෘමි ප්රතිර ෝධි වීම.
v.
මීදුම රනාරැරඳන ගුණාාංගරයන් යුක්ත වීම.
33. ේවිර ෝද ටැක්ට යක බල ෛම්රේෂණය වන අයුරු පහත ෛටහරනහි දැක්රේ. එහි A, B,C, D පිළිරවලින්
දැක්රවනුරේ,
එන්ිම
i.
ii.
iii.
iv.
v.

A

B

C

D

ර ෝද

අක්ෂ දාඩු, ගිය රපට්ටිය, ක්ලචය, වි පටි
ක්ලචය, ගිය රපට්ටිය, වී පටි, අක්ෂ දාඩු
ක්ලචය, වී පටි, ගිය රපට්ටිය, අක්ෂ දාඩු
වී පටි, ක්ලචය, ගිය රපට්ටිය, අක්ෂ දාඩු
වී පටි, ගිය රපට්ටිය, ක්ලචය, අක්ෂ දාඩු

34. රූපරේ දක්වා ඇති පහත උපක ණය ෛම්බන්ධ පහත ප්රකාශ අතුර න් ෛාවදය ප්රකාශය රතෝ න්න.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ේවිර ෝද හා සිේර ෝද ටැක්ටර් වලට ෛම්බන්ධ ක ක්රියාක වන ඈඳුම් උපක ණයකි.
පෛ කුඩා කැබලිවලට කඩා සියුම් කිරීම සිදු ක නු ලබයි.
රගාඩ රබෝග, මඩ රබෝග වගාව ෛඳහා උපරයෝගි ක ගනී.
තුන් පුරුක් ඇඳුම මඟින් සිේර ෝද ටැක්ට යට ෛවි ක නු ලබයි.
ගැඹු පාලනය ෛඳහා භූමි ර ෝදයක් පවතී.

35. එන්ිමක හිරෛහි ප්රධාන කාර්යය වන්රන්,
i.
ෛම්පීඩනය ෛහ දහනරේ දී සිලින්ඩ වාතය සි ක තැබීම ෛඳහා ෛේථානයක් ෛැකසීම.
ii.
දහන ක්රියාවලියට ආධා කිරීම.
iii.
දහන ක්රියාවලිරේ දී ඇති වන දුම පිටතට යැවීමය.
iv.
ෛම්පීඩනය ෛහ දහනරේ දී සිලින්ඩ යට වාතය රයාමු ක න ෛේථානය වීම.
v.
නිපදවන ශක්තිය ගබඩා ක න තාවකාලික ෛේථානයක් වීම.
36. රකාළ රත්ත (Green tea) නිශේපාදන ක්රියාවලිය ෛම්බන්ධව පහත ප්රකාශ ෛලකා ෛතය පිළිතු රතෝ න්න.
A- එන්ෛයිම අක්රීය කිරීමට රත්ත දළු තේ මැරීම (Withering) සිදු ක යි.
B- රත්ත දළු ඇඹරීමක් සිදු ක යි.
C- රත්ත දළු වල රපාලිපීරනෝේ ඔක්සිරඩ්ෛේ එන්ෛයිමය ඇත.
i.
C පමණක් ෛතය රේ.
ii.
A හා C ප්රකාශ පමණක් ෛතය රේ.
iii.
B හා C ප්රකාශ පමණක් ෛතය රේ.
iv.
A, B හා C ප්රකාශ තුනම ෛතය රේ.
v.
A, B හා C ෛතය වන අත C මඟින් A වඩා පහදයි.
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37. ශ්රි ලාංකාරේ කුරුඳු ෛකෛේ කිරීරම් ක්රියාවලිය ෛම්බන්ධව ෛාවදය ප්රකාශය වන්රන්,
i.
කුරුඳු ගෛේ පඳුර න් රවන් කිරීරම් දී නිවැ දි තියුණු කැපුම් රයදීම අවශය රේ.
ii.
කුරුඳු තැළීම යනු කුරුඳු ගරහන් රපාතු ගලවා ගැනීම පහසු වන රලෛ ුරුේ කිරීමයි.
iii.
රපාත්තත තැළිමට රප පිත්තතල කූ කින් මතුපිට ඇති දුඹුරු පැහැති සුඹුළ සූ ා ඉවත්තකිරීම කල යුතුය.
iv.
රපාතු ගැලවූ පසු එේවා එක මත එක වන රෛේ ෛන්ධි ක කූ පු වනු ලැරේ.
v.
ෛකෛා ගත්ත කූරු වලින් 106.7 cm පමණ දිග තබා ඉතිරි රකාටෛේ කපා ඉවත්ත ක යි.
38. භූමි අලාංක ණරේ දී භාවිතා වන ප්රධාන කලා මූලයක් වන වර් ණය මඟින්,
A- හැඟිම් රවනෛේ කිරීම.
B- රවන් ක දැක්වීම
C- අගයක් ලබාදීම සිදු කළ හැකිය.
ඉහත ප්රකාශ වලින් නිවැ දි වනුරේ,
i.
A පමණි.
ii.
A හා B පමණි.
iii.
A හා C පමණි.

iv.
v.

B හා C පමණි.
ඉහත සියේලම.

39. ශාකෛා නිෛේෛා ණය හා ඇසුරුම් පිළිබඳ ප්රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්රේ.
A- කාබනික ද්රාවක මඟින් ෛගන්ද රතේ නිෛේෛා ණය කළ හැකිය.
B- ෛඳුන් රතේ නිෛේෛා ණය ෛඳහා හුමාල ආෛවනය රයාදාගත හැකිය.
C- ෛගන්ධ රතේ ඇසුරුම ෛඳහා අඳුරු පැහැති ඇසුරුම් අතයවශය රනාරේ.
ඉහත ප්රකාශ අතුර න් නිව දි වන්රන්,
i.
ii.
iii.

A පමණි
B පමණි
C පමණි

iv.
v.

A ෛහ B පමණි
A, B ෛහ C යන සියේලම ය.

40. රක වලපිටිය විදුලි බලාගා රේ ඉන්ධනය රලෛ භාවිතා ක නු ලබන්රන්,
i.
ගේ අඟුරු
iv.
දැව
ii.
ඩීෛේ
v.
රපට්රේ
iii.
දැවිරතේ
41. රඩන්රරෝ වයාපෘතිය මඟින් සිදු ක නු ලබන්රන්,
i.
වන වගාව
ii.
කෛල කළමනාක ණය
iii.
වනෛත්තව ෛාං ක්ෂණය
42. ප්රතයාව
i.
ii.
iii.

iv.
v.

විදුලි ජනනය
වන අලි සුරැකීම.

ථ ධා ාවක් ෛ ල ධා ාවක් බවට පත්ත කිරීමට රයාදාගනු ලබන්රන්,
ප්රතිර ෝධකය
iv.
ට්රාන්සිෛේට ය
පරිණාමකය
v.
පිළියවනය
ඩරයෝඩය

43. කාර්මික ක්රෂේත්රරේ යන්රත්රෝපක ණ පාලනය වැනි විදුත්ත යාන්ික ක්රියාවලීන් ෛේවයාංක්රීයක ණය කිරීම ෛඳහා
නිපදවා ඇති ෛාංඛයාාංක පරිගණකයක්, ක්රමරේඛන තර් ක පාලන පේධතියක් රලෛ හැඳින්රේ. නිවැ දි ප්රකාශය
වනුරේ,
i.
විදුත්ත යාන්ික ක්රියාවලි ෛේවාංක්රීයව පාලනයට රයාදා ගත හැකි වීම.
ii.
භාවිතය පහසු වීම.
iii.
ළු භාවිතයට සුදුසු වීම.
iv.
කේ පැවැත්තම අඩු වීම.
v.
රූපමය අතුරු මුහුණතක් මගින් පහසුරවන් ක්රමරේඛනය කළ හැකි වීම.
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44. රෛනර් ඩරයෝඩ රවෝේටීයතා ෛේථායිකා ක පරිපථ රගාඩ නැගිරම් දි අවධානය රයාමු කළ යුතු කරුණු අතරින්
ගැලරපන ව ණය රතෝ න්න.
A- ෛැපයුම් රවෝේටීයතාවය රෛනර් ඩරයෝඩරේ බිඳ වැටුම් රවෝේටීයතාවයට වඩා වැඩි විය යුතුය.
B- රෛනර් ඩරයෝඩය පසු නැඹුරු වන රෛේ ෛන්ධි කළ යුතු වීම.
C- රෛනර් ඩරයෝඩයට රරේණිගතව භා ප්රතිර ෝද ෛන්ධි කළ යුතු වීම.
D- රෛනර් ඩරයෝඩයට රරේණිගත වන රලෛ ගැළරපන ප්රතිර ෝදයක් රතෝ ා ෛන්ධි කළ යුතු වීම.
i.
AB
iv.
AD
ii.
ABC
v.
ABCD
iii.
ACD
45. විදුත්ත උපක ණයක තත්තප 1ක දි රකර න කා යය, ක්ෂමතාවය රහවත්ත ජවය රලෛ හඳුන්වයි. ෛාමානය නිවරෛේ
විදුලියට ෛම්බන්ධ ක න තාපන දඟ යක ප්රතිර ෝධය 1000 ක් නම් එහි ක්ෂමතාවය රකාපමණ රේද?
i.
20W
iv.
52905W
ii.
52.9W
v.
529kW
iii.
529W
46. භූමි අලාංක ණ ෛැලසුම අනූව දෘඩාාංග හා මෘදු අාංග ෛේථාපනය ෛම්බන්ධ අෛතය ප්රකාශය වන්රන්,
i.
උදයාන ප්රතිමා වැනි සි ෛේ ඉදිකිරිම් ප්රථමරයන් ඉදි ක යි.
ii.
මාංමාවත්ත ආදි ති ෛේ ඉදිකිරීම් රදවනුව ඉදි ක යි.
iii.
රතවනුව මෘදු අාංග ෛේථාපනය ක නු ලබයි.
iv.
මෘදු අාංග ෛේථාපනරේ දී විශාල ගෛේ ෛේථාපනරයන් පසු රබෝද ෛහ වැටි ෛේථාපනය ක යි.
v.
මෘදු අාංග ෛේථාපනරේ දී මේ පාත්තති ෛේථාපනයට රප තෘණ පිට්ටනි ෛේථාපනය ක නු ලබයි.
47. සිේ ර ෝද ට්රැක්ටර් වල ඇති ද්රාව බල පේධතියක් මඟින් ඉටුක න කාර්යයක් වන්රන්,
i.
නගුේ වර්ග එෛවීම හා පහත්ත කිරීමයි.
ii.
උපරිම කා යක්ෂමතාවයක් ඇතිවන උෂේණත්තවයක එන්ිම පවත්තවා ගැනීමයි.
iii.
එන්ිමක බලය උපදවා ගැනීම ෛඳහා ඉන්ධන හා වාතය දහනය කිරීමයි.
iv.
ගිය රපට්ටියට ලැරබන යාන්ික ශක්තිරයහි ගැේව ඇති කැ කුම් ආයාෛය වැඩි ක එළවුම් ර ෝදවලට
ලබා දීමයි.
v.
චලනය වන රකාටෛේ අත ඝර්ෂණය අවම කිරීමය
48. කැපූ මේ හා පත්ර ෛඳහා සිදු ක න් ලබන පසු අෛේවනු ප්රතිකා පිළිබඳ අෛතය වන්රන්,
i.
මේ නටු ගිේවා ඇති ජලයට සුරක්රෝෛේ එකතු කිරීරමන් පටකවල ජීව තත්තත්තවය වැඩි කාලයක් තබා ගත
හැකිය.
ii.
අඩු උෂේණත්තව යටරත්ත කැපූ මේ හා පත්ර ගබඩා කිරීරමන් පත්ර ඉදී යාම හා මේ ප වීම ප්රමාද කළ හැකිය.
iii.
කේ තබා ගැනීරම් ද්රාවණ වලට සිේවර් තරයාෛේරෆේට් එක් කිරීරමන් කැපුම් පෘෂේඨය මත ක්ුද්ර ජීවි
වර්ධනය පාලනය ක යි.
iv.
අඩු උෂේණත්තවය හා වැඩි ආ ද්රතාවය යටරත්ත ගබඩා කිරීරමන් මේ ෛහ පත්ර වියළි යාම වළක්වනු ලැරේ.
v.
ලවණ ෛහිත ජලරේ කැපුම් පෘෂේඨ බහා තැබීරමන් ක්ුද්ර ජීවි ආෛාදනයන් වලක්වා ගනු ලැරේ.
49. දැව පරීක්ෂණය පිළිබඳ පහත ෛඳහන් ප්රකාශ ෛලකන්න.
A- සජවිය දැව විනාශකා ක වල හානිය අවම කිරීමට ෛායනික ද්රවය ප්රතිකා කයක් රයාදා ගනි.
B- සින්ක් ක්රලෝ යිඩ් යනු කාබනික දැව පරි ක්ෂකයකි.
C- ක්රිරයෝරෛෝට් වැනි පරි ක්ෂක තා වල මිර ක ආරේප ක නු ලබයි.
ෛතය ප්රකාශය අඩාංගු වන්රන්,
i.
A පමණි.
iv.
A හා B පමණි.
ii.
B පමණි.
v.
A හා C පමණි.
iii.
C පමණි.
50. ගෛක උෛ රෛවීමට සිරිෛේ රකෝණ රයාදා ගැනීමට ශිෂයරයක් තී ණය ක යි. රමයට භාවිතා කළ හැකි
උපක ණයකි.
i.
ට්රී කැලිප ය
iv.
ක්ලිරනාමීට ය
ii.
මීටර් රූල
v.
ඔරඩාමීට ය
iii.
බාර්ක් රබෝර්

***
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