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අ:පඳො::(ා.පඳශ) උඳකායක ප්රලනන ඳ්රඹ - 2018       

විදයා I ඳ්රඹ            

                                                                                                       කාරඹ:- ඳැඹ 01යි. 

*  දී ඇති සිඹළු ප්රලනනර  ිළිතතුු  ඳඹ්නන.  
*  ෑභ ප්රලනනඹක භ ිවැයි  ිළිතතුු  දී ඇති ිළිතතුු  අතින්න පත ය්නන. 

 
(01) භවුලික නක්නධඹ ප්රකාල ිරීමභ  බාවිතන කකකඹ, 
         1. g පේ.                           2. mol පේ.                     3. gmol-1 පේ.                 4. molg-1 පේ. 
 
(02) වයඹිර්න පඵ න භායා්නතික පය ගඹිර,  
         1. සිිළලින                          2. පගොපන ිනඹා         3. වර්ිළන.               4. කඩ්න 
 
(03) කාර්ඹක්භ ලනන ඳෘනඨඹක රක්ණඹක් පනෝනප්න, 
         1. තුනී බිත්තිඹක් හිත වීභ.                                    2. බිත්ති පතත් ඳැතීභ.  
         3. පවො ු ධිය ැඳයුභක් ඳැතීභ.                           4. බිත්ති අඳායගභය වීභ. 
 
(04) ිවලනචරතාපේ සි  20 s  තුශ 60 ms-1 ක ප්රපේගඹක් රඵා ග්නනා නතුක ත්යණඹ, 
         1. 1 ms-2 ිර.                    2.  2 ms-2 ිර.                  3.  3 ms-2 ිර.                  4.  4 ms-2 ිර.  
 
(05)  මුහුදු ජරපේ ව රණ අතින්න ද්රායතා අුමභ රණඹ ්නප්න,  
         1. MgCl2 ඹ.                    2. CaSO4 ඹ.                  3.  CaCO3 ඹ.                  4. MgSO4 ඹ.   
  

(06) නයිට්රජ්න මරද්රය අංගු  වජ අණු යුගරඹ ්නප්න,  
         1. ලිිළං වා පප්ර ටීන න ඹ.                                          2. පප්ර ටීන න වා ිවයුක්පරයික් අම්ර ඹ.  
         3. ිවයුක්පරයික් අම්ර වා කාපඵ වයිපේ  ඹ.         4. කාපඵ වයිපේ  වා ලිිළං ඹ. 
 
(07) පකල්වි්න 80 (80 K) පල්සිඹන අගලකලි්න දැක්ව වි , 
         1. 80 0C පේ.                   2.  -193 0C පේ.              3.  353 0C පේ.               4.  193 0C පේ. 
 
(08) ප්රති්රිඹා ඝ්රතාඹ වා ද්රායතා ඹන අනථා පදකභ වා ඵරඳාන ාධකඹ ්නප්න, 
        1. උනණත්ඹ යි.             2. ා්නද්රණඹ යි.              3. උත්පප්රේයක යි.              4. පබෞතික නබාඹ යි. 
 

(09) විචරය ප්රතිපය ධකඹක් පරසි්න ැරිරඹ පනොවැිර උඳාගගඹ ්නප්න, 
        1. ධායා ිවඹාභකඹ යි.                                    2. කාඵ්න ප්රතිපය ධකඹ යි.  
        3. වඬ ඳාරකඹ යි.                                         4. පඳය ැකසුම් ප්රතිපය ධකඹ යි. 
 
(10) ඳවත ්රිඹාලි අතින්න අවේපේ ස නනායු ඳධතධතිපඹ්න සිදුකයන ්රිඹාලිඹක් ්නප්න, 
        1. වෘද නඳ්නදනඹ ැඩිිරීමභ යි.                      2. කණීිවකා කුංා ිරීමභ යි.  
        3. ක්රභාකුගචනඹ උත්පත්ජනඹ ිරීමභ යි.          4. පේඨ ස්රාඹ උත්පත්ජනඹ ිරීමභ යි.  
 
(11) 2 න ආර්තපේ පම් සි  දකුණ  ඹෑපම් දී මරද්රයර සිදුන විචරනඹක් ්නප්න, 
        1. විදුත් තණතා අුමවීභ ඹ.                        2. ්ක්යිංර බානකතකතා ැඩිවීභ ඹ. 
        3. ප්රථභ අඹනීකයණ ලක්තිඹ ැඩිවීභ ඹ.         4. ඳයභාණුක අයඹ ැඩිවීභ ඹ. 
 

(12)  

 

 

            පභභ ප්රතිපය ධ ම්ඵ්නධපේ භක ප්රතිපය ධඹ, 
        1. ඕම් 2 ක් පේ.                  2. ඕම් 4 ක් පේ.                 3. ඕම් 8 ක් පේ.                4. ඕම් 22 ක් පේ. 
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(13)  නත්රී ප්රජනක ඳධතධතිඹ තුශ යුක්තාවේක් ඇතිවිඹ වැිර නථානඹ ්නප්න, 
        1. ගර්බාඹ තුශ දී ඹ.                                                   2. ග්රාෆී ස ුිවකා තුශ දී ඹ.   
        3. ඳැපර පීඹ නාශ තුශ දී ඹ.                                         4. ප්රාථකතක ුිවකා තුශ දී ඹ. 
 
(14) 2 H2O2                        2 H2O  + O2    (H= 1, O= 16)  
        පභභ ප්රති්රිඹා  අවේ H2O2  136 g ක් විපඹ ජනපඹ්න ිළ න  O2 නක්නධඹ වේපේ, 
        1. 32 g  ිර.                        2. 16 g ිර.                         3. 68 g ිර.                       4. 64 g ිර. 
 

(15) නතුක ප්රපේගඹ ඹවේ, 
        1. කකක කාරඹක දී ගභ්න කශ දුයයි.                        2. කකක කාරඹක දී සිදුන විනථාඳනඹ යි. 
        3. කකක කාරඹක දී සිදුන ත්යණඹ යි.                  4. කකක කාරඹක දී හිකතන පේගඹ යි. 
 
(16) ඳවත ගපඹ ග අතින්න ‘ධ්රැවීඹ ව ගයුජ ගපඹ ගඹ’ ්නප්න කුභක්ද? 
        1. NO2 ඹ.                         2.  AlCl3 ඹ.                       3.  NaCl ඹ.                     4. NH4Cl ඹ. 
 
(17) ඳවත තයගග අතින්න අ්නාඹාභ තයගග ර්ගඹක් ්නප්න,  
        1. ක්ෂුද්ර තයගග ඹ.              2. ජර තයගග ඹ.                  3. ගැභා ිරයණ ඹ.             4. ධ්ිව තයගග ඹ.  
 

(18) ඳවත දැක්ප්නප්න ත්ත්යි්න තු රක්ණ ිරහිඳඹිර. 
            A. පඳනවළු භගි්න නලනඹ කයයි.  
            B. චරතාපී ඹ. 
            C. වෘදපේ කුටීන ය 4 ිර. 
            D. ග්ර්නි  යහිත විඹිත භක් ඇත. 
        පභභ රක්ණ අතින්න කටුනා තු රක්ණ ්නප්න,   
        1.  A,B,C ඹ.                     2.  A,B,D  ඹ.                    3. B,C,D ඹ.                     4. A,B,C,D ඹ. 
 
(19) C2H5OH  100 cm3 ක් ජරඹ  400 cm3 ක ි ඹ කය ද්රාණඹක් ාදා ඇත. ිහි ඳිනභා බාගඹ ්නප්න,  
        1. 4 (v/v) ඹ.                     2.  0.4 (v/v) ඹ.                  3. 0.2 (v/v) ඹ.                 4. 0.25 (v/v) ඹ. 
 
(20) තම කුට්ටිඹක  4000 J ක තාඳ ප්රභාණඹක් ැඳූ  වි  ිහි උනණත්ඹ 200C ිර්න ඉවශ ගිපේඹ. තම  
        කුට්ටිපේ  නක්නධඹ පකොඳභණ පේද?  (තමර වි.තා.ධා. 400 Jkg-1K-1 ) 
        1.  0.5 g පේ.                    2. 0.5 kg පේ.                     3.  2 g පේ.                       4. 2 kg පේ.  
 
(21) භජාතීඹ කතශ්රණඹක් ්නප්න ඳවත කුභන කතශ්රණඹ ද? 
        1. ජරඹ + ඳා්නිළටි කතශ්රණඹ.                                        2. පඳොල්පතල් + ජරඹ කතශ්රණඹ. 
        3. භූකතපතල් + ලුණු කතශ්රණඹ.                                       4. ජරඹ + භධයාය කතශ්රණඹ. 
 
(22) වරඹ               X             අඹඹ              ජීවිඹා 
        X වා ගැරපඳන උදාවයණඹිර. 
        1. අක්භා.                       2. පභොශඹ.                          3. ෘක්ක.                        4. ු ධියඹ. 
 
(23) පර්ංාර් ඳධතධති වා බාවිතා න විදුත් ම්ම්ඵක තයගග ර්ගඹ ්නප්න, 
        1. අපධ යක්ත ිරයණ පේ.                                            2. ක්ෂුද්ර තයගග පේ.  
        3. ඳායජම්බුර ිරයණ පේ.                                             4. ු ්න විදුලි තයගග පේ. 
 
(24) ාතපේ ඹටිකුු  විනථාඳනපඹ්න රැන කශ වැිර ායුිර, 
        1.  CO2                            2. H2                                   3. O2                               4. N2  
 
(25) ආවාය ිවනායකඹක  ත. H2SO4 අම්ර බිගදු ිරහිඳඹක් වා පඵනඩික්ට් ද්රාණ නල්ඳඹක් දභා යත්  කශ  
        වි   ගපංොල් යතු ඳැවැ අක්පේඳඹක් රැබුණි. ිභ ආවාය ිවනායකඹ විඹ වැක්පක්, 

        1. ග්ලූපක න ද්රාණඹිර.                                              2. ඳා්නිළටි ද්රාණඹිර.  
        3. ඝ්ිව ද්රාණඹිර.                                                        4. ිරින ිළටි ද්රාණඹිර. 
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(26)  
 
 
 
           
         1. bf                                2. df                                  3. dj                                  4. bd  
 
(27) යාඹිවක ප්රති්රිඹාක  අදාර ැකසූ ලක්ති  වනක් ඳවත දැක්පේ.  වන  අවේ පභභ  
        ප්රති්රිඹා,  
       
 
 
 
(28) වරඹක් තුශ පප්ර ටීන ්න ගලනපල්ණඹ වා පප්ර ටීන න ඳිනවනඹ සිදු කයන ඉ්නද්රයිකා ිළිතපලි්න, 
         1. යයිපඵොප භ වා යළු අ්නතඃප්රානමීඹ ජාලිකා පේ. 
         2. යළු අ්නතඃප්රානමීඹ ජාලිකා වා ිනක්තකඹ පේ. 
         3. යයිපඵොප භ වා පගොල්ගිපධතව පේ. 
         4. යළු අ්නතඃප්රානමීඹ ජාලිකා වා භයි පකෝනඩ්රිඹභ පේ. 
 
(29) සිසුපක් ඳවත ඳිනි  ඳිනඳථඹක් කනකයන රදී.  තද භ විනකම්භික වා භ ි ගැති පර ව කම්බි  
       ිරහිඳඹක් ද ඳඹා ග්නනා රදී. ඳසු ිභ කම්බි ඳිනඳථපේ AB හිංැ  භාු ප්න භාු   තඵා ඵරන 
       රදී. පභභගි්න ්හු ඳීමක්ා කයන රධතපධත ප්රතිපය ධඹ පකපයහි ඵරඳාන කය ාධකඹක් ද? 
          
 
 
 
           
(30) NH3 අණු භවුර 3 ක අ්නතර්ගත මුළු ඳයභාණු ගණන ්නප්න, 
          1.   4 x 3 x 3.11 x 1023                                            2.   3 x 6.022 x 1023   

               3.   4 x 6.022 x1023                                                                         4.   4 x 3x 6.022 x 1023  
 
(31)  ලාක තු රක්ණ ිරහිඳඹක් ඳවත දැක්පේ, 
                  A. ජාරාබ නායටි විනයාලඹක් දයයි. 
                  B. ත්රි අගක ෂ්නඳ හිතයි. 
                  C. තරාකාය වැංැතිඹ. 
           ඉවත A,B,C රක්ණ ර  ගැරපඳන ලාක අවේිළිතපලි්න ඇතුරත් ිවැයි  යණඹ, 
          1. පකොන, ෂ්ක් වා ැල්වීිවඹා පේ.                         2. ැල්වීිවඹා, පකොන වා ෂ්ක් පේ. 
          3. ෂ්ක්, ැල්වීිවඹා වා පකොන පේ.                         4. පකොන, ැල්වීිවඹා වා ෂ්ක් පේ. 
 
(32) ද්ර පීංනඹ බාවිතන අනථා 4 ක් ඳවත දැක්පේ. 
         A.  ාවන ්නඹ                           B. ද්රා පීංන ජැක්කු  
         C. යි ඹ ායු පීංන භානඹ               D. ද්ර තිිනගග ඳධතධතිඹ 
        කත්න ද්ර පීංන ම්පප්රේණඹ බාවිතඹ  පගන ඇති අනථා දැක්පන යණඹ ්නප්න,  
         1. A,B,C ඹ.                    2. B,C,D ඹ.                     3. A,C,D ඹ.                    4. A,B,D ඹ. 
 
(33)          
 
 
 
      
      කා අතින්න යාඹිවක විඳර්ඹාඹක් සිදුපේ ඹැයි අපප්ක්ා කශ වැක්පක් කය නශර ද? 
       1. A, B ර ඳභණි.            2. B, C ර ඳභණි.          3. A, C ර ඳභණි.           4. B, C, D ර ඳභණි.     

         1. තාඳ දාඹක පේ.             
         2. තාඳ අපල ක පේ.  
         3. පර වා ප්රති්රිඹකර ලක්ති භාන පේ.           
         4. පරර  ංා ප්රති්රිඹකර ලක්තිඹ ැඩිඹ. 
 

 1. ්නනාඹකපේ ි ග.                                              
 2. ්නනාඹකපේ ප්රතිපය ධකතා.  
 3. ්නනාඹකපේ වයනකං ර්ගපරඹ.                     
 4. ්නනාඹකපේ ද්රාගකඹ. 
 

රූඳපේ දැක්පන තයගගපේ තයගග ආඹාභඹ 
පර සිසු්න සිේ පදපනක් දු්න ිළිතතුු  ඳවත 
දැක්පේ.   
 ඉ්න ිවැයි  ිළිතතුය කුභක්ද? 
 

ැකසූ ද්රාණ 4 ක  පර ව කැඵැල්රක් ඵැගි්න 
ිකතු කයන ආකායඹ රූඳපේ දැක්පේ.  
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(34) භෑ ලාකඹක ෂ්නඳර ර්ණඹ ිළිතඵ සිදුකශ කකාගග මුහුභක දී කව ෂ්නඳ හිත ලාක 1360 ක  සුදු   
        ෂ්නඳ හිත ලාක 450 ක් රැබුණි.  පභහි රූඳාණු දර්ල අතය අවේඳාතඹ ්නප්න, 
       1. 1: 2: 1 ඹ.                      2. 1: 3 ඹ.                        3. 2: 1: 1 ඹ.                    4. 3: 1 ඹ. 
 
(35)  
 
 
 
 
       1. උුමකුු , විලාර ප්රතිබිම්ඵඹක් රැීමභයි.    2. ඹටිකුු , විලාර ප්රතිබිම්ඵඹක් රැීමභයි.    
       3. ඹටිකුු , කුංා ප්රතිබිම්ඵඹක් රැීමභයි.      4. උුමකුු , කුංා ප්රතිබිම්ඵඹක් රැීමභයි.    
 
(36)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(37)  
 
 
 
 
 
 
(38)  A භාධයපඹ්න B භාධයඹ  ර්තනඹ ව ආපර ක ිරයණඹක රූඳ  වනක් පභහි දැක්පේ. A වා B  
        භාධයඹ ම්ඵ්නධපඹ්න ංාත් ිවැයි  ප්රකාලඹ ්නප්න, 
 
 
 
 
 
 
 
(39)  A- යතු ඇ  කතදුළු තුශ ිවඳදපේ.  
         B- නයනටි යහිතඹ. 
         C- වි ීමජ බක්ණඹ කයයි. 
         D- වර ප්රානභඹ කණිකාභඹ පේ.  
       කත්න යතු ු ධියාණුර   අඹත් රක්ණ ්නප්න,  
       1. A වා B  ඹ.                 2.  C වා D ඹ.                    3. A වා C ඹ.                      4. B වා D ඹ.  
 
(40) ගෘව විදුත් ඳිනඳථපේ අංගු  උඳාගගඹක ඳිනඳථ ැකැනභ පභහි දැක්පේ. පභභ උඳාගගඹ විඹ වැක්පක්, 
                 
    1.  පලේ ධායා ඳිනඳථ බිඳිනඹ යි.                                2.  අධි ධායා ඳිනඳථ බිඳිනඹ යි.   
         3.  ප්න කයණඹ යි.                                                4.  සිඟිති ඳිනඳථ බිඳිනඹ 

අතර දර්ඳණඹක් ඉි ිනපේ A ිළහිටුපම් තැබූ නතුිර්න 
විලාලිත, ඹටිකුු  ප්රතිබිම්ඵඹක් B තියඹ භත රැබුණි. පභහි 
නතු B නථානඹ ත්, තියඹ  A නථානඹ ත් ඝ්ු  භාු  
කශවි  දැිරඹ වැිර ිවීමක්ණඹ ්නප්න, තියඹභත 

පර ව ශල්රක් භත යත්තය්න නතයඹක් ආපල්ඳ ිරීමභ වා 

ැකසූ ඇ වුභක් පභහි දැක්පේ. පභභ ඇ වුපම් පද ඹක් හිතඹ. 

ිභ පද ඹ ්නප්න, 

1. ශල්ර ම්ෂ්ර්ණපඹ්න ද්රාණපේ ගිල්ා තිීමභ යි. 

2. අුම ධායාක් බාවිතා කය තිීමභ යි. 

3. විඹිත පක ර අග්ර භාු  කය තිීමභ යි. 

4. පග ල්ඩ් ඹනයිඩ් ද්රාණඹක් බාවිතා කය තිීමභ යි. 

ප්රබාගලනපල්ණ ාධක පවීපම් ඳීමක්ණඹකදී සිසු ක්ඩංාඹභක් 

ැකසූ ඇ වුභක් රූඳපේ දැක්පේ. පභහිදී ඳීමක්ා කශ ාධකඹ 

්නප්න, 

1. හිු  ිිතඹ යි.                                 2. ජරඹ යි. 

3. විනතප්රද යි.                                    4. කාඵ්න ංපඹොක්යිඩ් ායු යි. 

1.  A ගවනතය න අතය B වියරතය ඵයි. 

2.  A වියරතය න අතය b ගවනතය ඵයි 

3.  A හි ඝනත්ඹ B හි ඝනත්ඹ  ංා ැඩි ඵයි. 

4.  A  වා B ර ඝනත්ඹ්න භාන ඵයි. 

ල ෝහ 
වළල්  


