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Two hours

උපදෙස්:
*සියලුම ප්රශ්්වලට පිළිතුරුමසපන යන්අ.
*මඋත්රමපන ්රයේමනියමිමසනාාඅයේමඔදේ විභාග අංකය ලියන්අ.
*ම1 සිටම50 යක්මඑක්මඑක්මප්රශනඅයටම11 ම,ම..ම,ම..ම,ම..ම,ම..මයඅමපිළිතුරු ලින්මනිලැරදි ද ෝ ලඩාත් ම
ගැටදපව ද ෝ පිළිතුරමයෝරාය අ,මඑයමඋත්තර පත්රදේ  පුපපස ෙැ්වදලව උපදෙස් පිදදි කිරරය්ව ( X )
දයොො ේවලන්ව.
(ගණක යන්ත්ර භාවිතය ඩඩ දෙු  දවොටැදේ.
1)

2)

ආහාර ාක්ෂණයේ දී භාවි අ Streptococcus spp. බැක්ටීරියායේ රූපන ාකාරය න්යන්,
1. යකොතාමහැඩතිමයේ.

2. ය ෝලාකාරමයේ.

4. සර්පිලාකාරමයේ.

5. විෂතාකාරමයේ.

3. ද්ණ්ඩාකාරමයේ.

රන් න් සහල් අම් විටමින් A බහුල සහල් ර් ය නිපන ද්වීත සඳහාමමයයොද්ාම නුමලබඅමබැක්ටීරීයා
වියශේෂයම න්යන්,
1. Bacillus thuringiensis
4. Methanobacterium

3)

2. Agrobacterium tumifaciens
5. Escherichia coli

3. Erwinea uredovora

රූපන යේමද්ැක්ය නුයේමදිලීරමසසලයකි. එහි Aම ුහයේමප්රධ්ාඅමකාර්යයම නුයේ,
1. ප්රභාශසාංයල්ශඅය
2. එන්සයිතමස්රා ය
3. මමමද්ර යමපන රි හඅය
4. මමමසසලීයමසන ශඅය
5. මමමයප්රෝටීඅමසාංශනයල්ෂණය

ම4)

A

රසායනිකමයපන ොයහොරමභාවියටම ඩාමයකොම්යපන ෝසනට්මයපන ොයහොරමභාවියමපන රිසරමහිකාමීමයේ. යකොම්යපන ෝසනට්ම
යපන ොයහොරමහාමසම්බන්ධ්මපන හම

න්තිමසලකාමබලන්අ.මයකොම්යපන ෝසනට්මයපන ොයහොරමනිෂනපන ාද්අයටමවියයෝජඅම

බැක්ටීරියාමසෘජු මද්ායකමයේ.
A- තැරුණුමශාකමද්ර ය, සත් මඅ යශේෂමහාමසත් මතලමද්ර යමසන භාවිකමක්ෂද්රමීවවීම හඅයක්මතිනන්ම
වියයෝජඅයටමලක්මකිරීයතන්මයකොම්යපන ෝසනට්මයපන ොයහොරමනිපන ද් නුමලැයේ.
B- අයිට්රිජය යමඅපන ද්ර යමයයදීතමතිනන්මවියයෝජඅයමයේ

ත්මකරම මහැකිමය.

මින්මසයම නුයේ,
1. A පන තණි

2. A,මB පන තණි 3. B,මC පන තණි

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

4. A,මC පන තණිමමමමමම

5. A,මB,මC පන තණි
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H

5) මමපන හමසඳහන්මA හාමB ම ුහයන්මපිළිය ළින්ම,
1.
2.
3.
4.
5.

ඩයිසැකරයිඩයක්මහාමඇතයියඅෝමඅම්ලයක්මයේ.
යතොයඅෝසැකරයිඩයක්මහාඇතයියඅෝමඅම්ලයක්මයේ.
ඇතයියඅෝමඅම්ලයක්මහාමයතොයඅෝසැකරයිඩයක්මයේ.
ඇතයියඅෝමඅම්ලයක්මහාමඩයිසැකරයිඩයක්මයේ.
යපන ොලිසැකරයිඩයක්මහාමඇතයියඅෝමඅම්ලයක්මයේ.

A

NH2

C

COOH

H

B

6) මමපන හමදීමඇතිමසාංයයෝ මඇසුරින්මබහුඅ යවිකයක්මදවොලන්දන්,
මමමමමමම1.මකායබෝහයියේට
2. ලිපිඩ
මමම
3. යප්රෝටීඅ

4. එන්සයිත

.. රබර්

7) මමඋත්යප්රේරකයකමලක්ෂණයක්මදවොලන්දන්
1.මමමමරසායනිකමවිපන ර්යාසයකටමබදුන්මවීත.
3. ප්රති්රියාමශීඝ්රා යම ැඩිමකිරීත.
5. ඉාමසුළුමප්රතාණයක්මඅ ශයමවීත

2. සනකන්ධ්යමනියමවීත.
4. සක්රීයඅමශක්තියමපන හළමයහලීත.

8) මමආඩයෝඩාම1පන ා ට්ටා ලමඅඩාංගුමරසායනිකමසාංයයෝ යමමින්මක රක්ද්?
1.මමමමඉයුජියඅෝල්
2. ජින්ජයරෝල්
3. සිඅතැල්ඩිහයිඩ්
4. ෆනල යඅොයිඩ්
5. ැසිසීන්
9)

H2O (s)

(a)

H2O (l)

(b)

H2O (g)

යතහි a හාමb යභෞතිකමවිපන ර්යාසමමපිළිය ළින්
මමමම1. ාෂනපිභ අයමහාමවිලයඅයමයි.
2. විලයඅයමහාමඝනිභ අයමයි.
3. විලයඅයමහාම ාෂනපීභ අයමයි.
මමමම4. ඝය භ අයමහාමවිලයඅයමයි. මමමමමමමමමමමමම5. හිතායඅයමහාමඌර්ධ් පන ාඅයමයි.
10. මයකෝසනටික්මයසෝඩාමනිෂනපන ාද්අයේමදීමප්රාචීර රමයකෝෂයමභාවිමකරයි.මයතතමයකෝෂයේමඇයඅෝඩමප්රයශශයයන්මසදයද්අමමමම
ායු ම නිශනපන ාදිම යකෝසනටික්ම යසෝඩාම සත ම ප්රති්රියාම කළයහොත්ම ඇතිම වියම හැකිම යලයම ද්ැක්ය න්යන්ම මනතඅම
පිළිතුයරහිද්?
1.මNaCl මහාමNa2CO3
2. NaOCl මහාමNa2CO3
3. HCl හාමNaOCl
..මNaOCl මහාමNaCl
5. මHCl හාමNa2CO3
11) මඑක්රාමඅ රයකමතිබූමකිරි රුඩමප්රතිතා ක්මකාලයක්ම මවීයම්මදීමවිවාද්අයටමලක්ම මතිබුණි.යම්මසඳහාමප්රධ්ාඅමමමමම
යහේතු ක්මවියමහැක්යක්,
1.ම ාහඅමදුම් ලින්මපිටම අමකාබන්ඩයයොක්සයිඩ්ම ායු ම
..මකර්තාන්මශාලා ලින්මපිට අමසල්ෆර්ඩයයොක්සයිඩ්ම ායු ම
..ම ාහඅමදුම් ලින්මපිටම අමයඅොද්වුනුමකාබන්මඅාංශුම
..මඅා රිකමඅපන ද්ර යමනිසාමපිට අමමීයත්න්ම ායු ම
..මශීකරඅ ලින්මපිට අමCFC ම ායු ම
12) මමතීන්මසාම්පන ලයකමඇතිමමූලිකම ර්ණමහදුඅාම ැය තමසඳහාමසුදුසුමක්රතය/මක්රතම න්යන්,
a. මකඩද්ාසිම ර්ණයල්වමශිල්පන යම
b. මතුය මසනාරම ර්ණයල්වමශිල්පන ය
c. මසනාම්භම ර්ණයල්වමශිල්පන ය
1.මa හාමb පන තණි
..මඉහමසියල්ලමතමයේ

2. b හාමC පන තණි
5. ඉහමකිසි ක්මයඅොයේ.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3. a හාමc මපන තණි

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම01

AL/2016/67-S-I
1. ම පන හමa, bමහා cමප්රකාශමසලකන්අ.ම
a. අැයඅෝමඅාංශුමයනුම10nm-100nm අරමපන රිතාණයේමඅාංශුමයේ.

b. ඇලුමිනියම්මමූලද්ර යමඅැයඅෝමපන රිතාණයටමපන ත්මකළමවිටමයරොකට්මඉන්ධ්අයක්මයලසමභාවිාමකලමහැකිමය.
c. යඅලුම්මපන ්රයේමජලයමයඅොැදදීතටමයහේතු මඑහිමපන ෘෂනටයේමඇතිමඅැයඅෝමපන රිතාණයේමයකදිමවියශේෂයකි.
යම්මඅරින්මසයමප්රකාශයම/මප්රකාශම නුයේ,
1.මa පන තණි.
1. ම

.. b පන තණි.

3. c පන තණි.

4. a,b පන තණි.

5. a,b,c සියල්ලතයේ.

පන හමප්රකාශ ලින්මසයමප්රකාශයමයෝරන්අ.
1. ඕයසෝන්මසනරයටමහානිමපන මුණු න්යන්මCFC , NO ම ායුන්මයේ.
2. ායුය ෝලයේමසාංයුතියටමඅනු මප්රධ්ාඅම ායු ම න්යන්මCO2මයේ.
3. ප්රධ්ාඅමහරිා ාරම ාූනන්ම න්යන්මCH4 , H2O , CO2, හාමCl2යේ.
4. ප්රකාශමරසායඅමූමමිකා ටමSO2ම ායු මයහේතුමයේ.
5. අම්ලම ැසිමඇතිවීතමජලයේමකඨිඅත් යමඉහළමයදතටමයහේතුමයඅොයේ.

1.

එප්පන ා ලමඇපන ටයිට්මනිධියයන්මමලබාම න්අාමයපන ොයහොරම ර් යක්ම නුයේ,
1.මඅයිටජන්මයපන ොයහොර
2.මයපන ොසනයප්ට්මයපන ොයහොර
3.මකාබන්මහාමඅයිට්රජන්මමි්රමයපන ොයහොර
4.මූනරියාමයපන ොයහොර
5.මඅයිට්රජන්මහාමයපන ොටදසියම්මමි්රමයපන ොයහොර

16)

ජලමදූෂකමඅ තමකිරීතමසඳහාම මහැකිම්රියාතාර් ම නුයේ,
a. සාංවිධ්ාඅාත්තකමපන ාාංශුමකළතඅාකරණයමකිරීත.ම
b. කර්තාන්මශාලා ලින්මපිටමකරඅමබැරමයලෝහමඅ ක්යෂේපන මබ ටමපන ත්මකරමඉ ත්මකිරීත.
c. SO2ම ායුමය ෝලයටමමමි්රමවීතමඅ තමකිරීතම.
1. a පන තණි.
4. a හාමb පන තණි.

17)

සන ාභාවිකමප්රභ

2. b පන තණි.
5. මa, b, c සියල්ලතමයේ.

3. c මපන තණි.

ලින්මෂෂධ්මනිසනසාරණයමපිළිබඳ මඅසතයමප්රකාශයමයෝරන්අ.

1. මද්රා කමනිසනසාරණයමසඳහාමඅඩුමාපන ාාංකයක්මසහිමද්රා කයක්මයෝරාම මයුතුමය.
2. ම ාෂනපන ශීලීමයඅො අමසාංයයෝ මනිසනසාරණයමසඳහාමහුතාලමආසඅයමයයොද්ා මහැකිමය.
3. මඉයුජියඅෝල්මඩයික්යලෝයරෝයතයත්න් ලමදිය අමඅරමඑ ාමතධ්යතම්ැවීයමසාංයයෝ මයේ.
4. මද්රා කමනිසනසාරණයේමදීමභාවිාම අමද්රා කයේමඅ තමපන රිතා කමසාංයයෝ යමදියකරම ැය තමඅ ශයමයේ.
5. පුඅර්සනයටිකීකරණයේම දීම උණුම ද්ර කයේම යහොදින්ම දියම අම සහම සිසිල්ම අම විටම සනයටිකම බ ටම පන ත් අම
ද්රා කයක්මයෝරාම මයුතුමය.
18)

නිර්තාණයක්මකිරීතමසඳහාමසිසු මනමවිසින්මභාවිමකරඅමලද්මයලෝහමහඩු කමයකොටසක්මපන හමද්ැක්යේ.ම
එහිමx ද්ාරයේමදි නුයේ?
1. 10cm
x
2. 12 cm
3. 15 cm

1.cm
4 cm

4. 20 cm
5. 25 cm
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3 cm

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම01

AL/2016/67-S-I


රසකැවිලිමඇසිරීතමසඳහාමභාවිමකරඅමලද්මහරසනකඩමසවිධිමෂඩාස්රාකාරමඇසුරුතක්මරූපන යේමද්ැක්මයේ.මඑතමරූපන යම
භාවියයන්ම19මහාම20මප්රශනඅමසඳහාමපිළිතුරමසපන යන්අ.

10 cm

4 cm
19)

එහිමඅඳුරුමකරමඇතිමයකොටයසේම ර් යලයම න්යන්?
1. 4 cm2

20)

2. 8 cm2

4. 4√3 cm2

2. 24√. cm3

3. 240 cm3

4. 40√. cm3

16 cm2

5. 240√. cm

පන හමරූපන යේමද්ැක්ය නුයේමපීට්සාමඅයලවිසැලකින්මමිලමදීම නුමලැබුමපීට්සාමයකොටසකි.මඑතමයකොටයසේම
25 π
𝑐𝑚2මයේ.මඑතමපීට්සාමයකොටසමපීට්සාය
2

ර් යලයම

1
4
1
6
1
8
1
10
1
12

1.
2.
3.
4.
5.

22)

5.

ඉහමඇසුරුයතහිමඇසිරියමහැකිමඋපන රිතමරසකැවිලිමපන රිතා ම නුයේ?ම1අ කාශයමඅපන යත්මයඅොයඅමබ ම
උපන කල්පන අයමකරන්අ.
1. 10√.මcm3

21)

3. 2√3 cm2

න්මමනතඅමපන ාංගු ක්මද්?1අරයම=ම10 cm

-0

ෘත්ාකාරමපන තුළමසහිමටැාංකියක්මසැලසුම්මකරමඇත්යත්මවිෂනකම්භයමA සහ Bමලක්ෂම1-.,-. මහාම1.ම,. ම
වණ්ඩාාංක ලමපිහිටඅමපන රිදිය.මඑතමටැාංකියේමඅරයම නුයේ?
1. 7√.

A

2. 7
3.
4.

7√2
.

B

7√2
4

5. 9
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ය ොඩඅැිනල්ලකමමුදුයන්මසිටමබලඅමවිටමA හාමBමබසනමරාමයද්කක්මයපන යඅඅමඅ යරෝහණමයකෝණමමපිළිය ළින්ම

23)

45

0මහාම.0ම0මයේ.ම

ාහඅමයද්කමඅරමXමදුරම න්යන්?
450

1. 20 m

300

20 cm

2. 20(√3-1) m
3. 20(1-√3) m

A

4. 20√3 m

B
X

5. 20/ m

තාසිකමපන රීක්ෂණයකමදීමසිසුන්ම.0මයද්අමනම ණියමසඳහාමලබාම ත්මලමනණුම යාප්තියක්මපන හමද්ැක්යේ.මසිසුන්ම
ලබාම ත්මලමනණුමපන හමසමුහිමසාංවයාම යාප්තියේමද්ැක්යේ.

24)

සිසුන්මලබාම න්අාමලද්මලමනණු ලමතධ්යඅයමලමනණම න්යන්?
1. 10

ලමනණු
0-.
ි-10
11-1.
1ි-.0

2. 11
3. 12
4. 13

ළමුන්ම ණඅම

////
////////මමම//
////////////
////මමම///

5. 14


25)

පන හමවිසනරයමහාමම ගු මභාවියයන්මම25මහාම26 යඅමප්රශනඅමසඳහාමපිළිතුරුමසපන යන්අ.
A, B, C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J මසහමK අම්මය ළඳසැල්ම11කමමදිඅකමදීමවිමනණඅමලද්මසබන්මකැටමපිළිබඳමමද්ත්ම
පන හම ගුයේමද්ැක්යේ.මමඉන්මඑක්මද්ත්යක්මත මහැරීමඇ.මය ළඳසැලක්මතිනන්මවිමනණඅමලද්මඋපන රිතමසබන්ම
කැටමප්රතාණයම9ක්ම අමඅරමම යාප්තියේමපන රාසයේමඅ යමමිකි.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
.
ි
.
8
7
9
........ 7
.
7
ි
ඉහමG යලසමඅාංකඅයමකරඅමලද්මය ළඳසලමතඟින්මඑදිඅමවිමනණඅමලද්මසබන්මකැටමප්රතාණයම නුයේ?
2. .

1. 2
.ි ම

4. 8

5. 9

ය ළඳසැලක්මතඟින්මඑදිඅමවිමනණඅමලද්මසබන්මකැටමප්රතාණයේමතධ්යඅයමඅ යම නුයේ?
1. 4
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3. ි

2. ි

3. 7

4. 8

5. 9

ලියුම්මයපන ට්ටියටමද්ැමූමලියුම්ම ණඅමපන හමප්රසනාාරයේමද්ැක්යේ.මමඑදිඅමතුළමමලියුම්මයපන ට්ටියටමද්තඅමලද්මසියලුතම
ලියුම්ම ණඅමයකොපන තණද්?
1. 2.මකි.
2. 78මකි.
3. 92මකි.
4. 100මකි.
5. 109මකි.
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සමුච්චිත සංඛ්යාතය
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තධ්යමසැකසුම්මකකකයේමප්රධ්ාඅමයකොටසනමතුඅම න්යන්,
1. අාංකම ණිතයමහාමාර්තිකමකකකයම(ALU), CU, ාරඅමතකයම1මcache memory)
2. අාංකම ණිතයමහාමාර්තිකමකකකයම(ALU), පන ාලඅමකකකය, තකමයරජිසනරය1මMemory Register)
3. අාංකම ණිතයමහාමාර්තිකමකකකයම(ALU), තකය, RAM
4. CU, RAM, ROM
5. RAM, Memory Register, ROM

29)

යතයහයුම්මපන ශධ්තිමතෘදුකාාං

(Operating System Software) සම්බන්ධ්යයන්මඅසයමප්රකාශයම න්යන්,

1. පන රි ණකමද්ෘඩාාං ම1Computer Hardware) හාමපන රිශීලකයාම1User) අරමසම්බන්ධ්ා යමය ොඩඅැගීතටමම
උපන කාරීමයේ.
2. පන රි ණකයමධ්ා අයමකිරීතටමඅය ශයමතමතෘදුකාාං යයි.
3. යතයමතමයයදුම්මතෘදුකාාං ම1Application Software) ධ්ා අයමයේ.
4. හිමිකම්මආශ්රිමයතයහයුම්මපන ශධ්තිමතෘදුකාාං මසහමවි ෘමමූලා්රමයතයහයුම්මපන ශධ්තිමතෘදුකාාං මඅන්ර්ජාලයම
හරහාමමයඅොමිලයේමභා මකර මහැකිමය.
5. DOS, Linux, Windows XP, Windows 8, Fedora යනුමයතයහයුම්මපන ශධ්තිමතෘදුකාාං මයේ.
30)

පන රි ණකමපන රිශීලකයයමනටමතමඡායාරූපන යක්මසාංසනකරණයමකරම ැය තමසඳහාමපන රි ණකයමතුළම්රියාත්තකම
කළමයුතුමතෘදුකාාං මහඳුන් නුමලබන්යන්,
1. පන ශධ්තිමතෘදුකාාං ම1System software)
2. යතයහයුම්මපන ශධ්තිමතෘදුකාාං ම1Operating system software)
3. උපන යයෝගීාමතෘදුකාාං ම1Utility software)
4. යයදුම්මතෘදුකාාං ම1Application software)
5. පන රි ණකම ැඩසටහන්ම1Computer programs)

31)

ආද්ාඅමඋපන ාාං යක්1Input Device), ප්රතිද්ාඅමඋපන ාාං යක්ම1Output Device) හාමආචයඅමඋපන ාාං යක්ම(Storage
Device) පිළිය ළින්මද්ක් ාමඇත්යත්මපන හමසඳහන්මමනතඅමසාංයයෝජඅයේමද්?
1. යතුරුමපු රු ම1Keyboard), සුපන රීක්ෂකයම1Scanner), මූසිකයම1Mouse)
2. සුපන රීක්ෂකයම1Scanner), මූසිකයම1Mouse), යතුරුමපු රු ම1Keyboard)
3. සුසාංහිමැටිම1Compact Disk), යතුරුමපු රු ම1Keyboard), ප්රධ්ාඅමතකය ( Main Memory)
4. යතුරුමපු රු ම1Keyboard), සනපීකරය1Speaker), සුසාංහිමැටි1Compact Disk)
5. මූසිකය1Mouse), සුසාංහිමැටිම1Compact Disk), යතුරුමපු රු 1Keyboard)

32)

පන හමයතයහයුම්මපන ශධ්තිම1Operating Systems) අරින්මවිධ්ාඅමයප්ළිමමඅතුරුමමුහුණක්ම1command line
Interface – CLI) අඩාංගුම අමයතයහයුම්මපන ශධ්තියම න්යන්,
1. Windows XP

33)

2. Windows 7

3. DOS

4. Apple Mac

පන ැතුරුම්පන ත්මතෘදුකාාං යකමශ්රියක්මආරම්භම නුයේ,
1. %

2. =

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3. #

4. +

5. *

5. Linux
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ද්න්මසැකසුතක්මභාවිාමකරමනිර්තාණයමකරඅමලද්මලියවිල්ලක්මcertificate යඅමඅමින්ම බඩාමකයළේමඅම්,
එයමද්ර්ශඅයම අමආකාරයමආකරයමපිළිබඳමප්රකාශමසලකන්අ.
a. certificate.doc
b. certificate.docx
c. Certificate.docx
මින්මසයම න්යන්
1. a පන තණි
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2. b පන තණි

5. සියල්ලමතමසයමයේ.

පන ළමුමමශිෂයයායේමඑකතු මලබාම ැය තමසඳහාමB.මයකොටු මතමභාවිමකළමහැකිමශ්රියම න්යන්,
2. =මSum(B2:B4)
5. =මSum(B1:B5)

3. #Sum(B2:B4)

පන ළමුමශිෂයයායේමසාතාඅයමලබාම ැය තමසඳහාමB6මයකොටු මතමභාවිමකළමහැකිමශ්රියම න්යන්,
1. #Sum(B1:B4)/3
4. =Sum(B2:B4)/3
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4. a ා b පන තණි

ප්රශනඅමඅාංකම35මසහම36මසඳහාමපන හමද්ත්ම ගු මභාවියයන්මපිළිතුරුමසපන යන්අ.

1. =මSum(C2:B8)
4. =මSum(B2:B5)
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3. c පන තණී

2. Sum(B.:B4/3
5. #Sum(B.:B4)/3

3. =Sum(3/B2:B4)

ද්න්මසැකසුතක්මඅැ මැම්පන ත්ම1Save) කිරීයම්මදී
A. සම්තමයත ලම්මතීරුයේමවූමSave යබොත්තමතමකිලික්මකිරීයතන්මකළමහැකිමය.
B. File යතනුයේමවූමම1Save)මමයඅමවිකල්පන මයත්රීතමතිනන්මමකළමහැකිමය.
C. CTRL + S යතුරුමපු රුමයකටිමතාංමයතුරුමද්මකිරීයතන්මකළමහැකිමය.
මින්මසයම න්යන්,
1. AමහාමB පන තණි.
4. BමහාමCපන තණි.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

2. B පන තණි.
5. සියල්ලමසයමයේ.

3. AමහාමC පන තණි.

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම01

AL/2016/67-S-I
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රූපන යේමද්ැක්ය අමතයියක්රෝමීටරමමසනමනරුප්පුමආතාඅයයන්මද්ැක්ය අමපන ාඨාාංකයම න්යන්,

1. 3.48 mm

2. 0.2. mm

4.ම3.02 mm

5. 7.48 mm

3. 3.98 mm

0
45

දි ම.m කම ායන්මද්ණ්ඩකමඋෂනණත් යම300 K සිටම.10 Kමද්ක් ාමඉහළමයායම්මදීමදිය හිම ැඩිමවීතම න්යන්.ම
1 ායන් ලමයර්ඛීයමප්රසාරණයම=ම1..මx 10 -4යේ.ම
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1. ම..4 x 10 -1 mm

2. ම2.4 x 10 -2 mm

4.මම..4x 10 -4 mm

5.මම..4x 10 -5 mm

3. මමම..4x 10 -3 mm

සනතු කමාපන මධ්ාරිා මපිළිබඳමපන හමප්රකාශමඅතුරින්මනි ැරදිම න්යන්ම
1A මාපන මධ්ාරිා මඋෂනණත් මය අසමතමරද්ාමපන  ති.
1B මාපන මධ්ාරිා මසනකන්ධ්යමතමරද්ාමපන  ති.
1C මාපන මධ්ාරිා මද්ර යයමමතමරද්ාමපන  ති.
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1.ම1A මපන තණි.ම

2.ම1B මපන තණි.මම

3.ම1C මපන තණි.මම

4. 1B මහාම1C මපන තණි.ම

5.ම1A 1B හාම1C මසියල්ලතමනි ැරදිය.

රූපන යේමද්ැක්ය න්යන්මසුතටමකප්පියක්මසහමඅවිඅයමන්තු ක්මආධ්ාරයයන්මලිඳකින්මජලයමබාල්දියක්මරඳ ාම
බාමම මහැකිමA,BමහාමCමආකාරමතුඅකි.මඑහිමදීමයයොද්අමබලයන්මපිළි ළින්මF1ම, F2හා F3මයේ.මපන හමප්රකාශඅම
අරින්මසයම න්යන්,
C

1. F1>F.මයේ
A

2. F.<F.මයේ

B

3. F1=මF.මයේ
4. F1=මF.=මF.මයේ
5. F1+මF.=මF.මයේ
42)

රූපන යේමද්ැක්ය නුයේමසුතටමඅාද්ැත්ක්ම1ධ්රය තමඇතිමකකාකාරමද්ණ්ඩකි.මඑයමයද්යකල රමැබූම100N හාම
.0මN භාරමතිනන්මසතතුලි මබාමඇ.ම Y /X හිමඅ යම නුයේ,
X

Y

100 N

1. 1/5

.. 1/2

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3. 3

4. 4

20 N

5. 5

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම01
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සනකන්ධ්යම1000මkg අමයතෝටරමරායක්මඅරයම100මm වූම ෘත්ාකාරමතාර් යකම.0මm s-1 යේ යකින්ම තන්ම
කරයි.මඑහිමටයරමතම ෘත්යේමයක්න්ද්රයේමදිශා ටම්රියාමකරඅමමබලයම නුයේ,
1. 1 x 103 N

2. 2 x 103 N

4. 8 x 103 N

5. 1. x 10.N

3. 4 x 103 N

ෘත්මචලියක්මසහමභ්රතණමචලියක්මද්ැක්ය අමඋද්ාහරණයම න්යන්,ම
1. මමභ්රතණම අමයරෝද්යකමය.
2. විදුලිමපන ාංකා කමය.
3. මමපන ාමපන ැදියේමප්රධ්ාඅමද්ැතිමයරෝද්යමසහමපන දිකමය.
4. මමසූර්යයාම ටාමපන රිභ්රතණයම අමපන ෘිවවියමය.
5. මමඉහමසියල්ලතමය.
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ක්ෂතා ම100 W අමවිදුලිමබල්බයක්මදිඅකටමපන ැයමයද්කක්මද්ැල්මයේ.මයතතමබල්බයමනිසාමතසකටම1දිඅම.0 ම
ැයම අමමවිදුලිමකකකමප්රතාණයම නුයේ,මම
1. 100මx 2 x 30 kW h කි.

2. 100මx 1000 X 2 x 30 kW hමකි.

3. 100මx 2 x 30 kW hමකි.මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම
4.100මx 60 x 2 x 30 kW hමකි.
මමමමමමමමමමමම1000
මමමම
1000
5. 100මx 2 x 3600 x 30 kW hමමමකි.
1000
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240 V විදුලිමසැපන යුතක්මඇතිමනි සකම1.මV විදුලිමඋපන කරණයක්ම්රියාමකරමවීතමසඳහාමභාවිමකරඅම
පන රිණාතකයේමප්රාාමිකමද්ඟරයේමයපන ොට ල්මසාංවයා ම.00මකි.මශවිතීයිකමද්ඟරයේමයපන ොට ල්මසාංවයා ම න්යන්,
1. 10මයි.
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2. .0මයි.

3. .0මයි.

4. .0මයි.

5. .0මයි.

යපන ොල්ම සකමසිටමයපන ොල්මය ඩියක්මබිතටමපන තිම අමකාලයමතුළමදීමඑහිමයාන්ත්රිකමශක්තියමය අසනමවීතම
නි ැරදිම මද්ක් ාමඇතිමපිළිතුරම න්යන්,ම

1
2
3
4
5
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විභ මශක්තිය
ැඩිමයේ
ැඩිමයේ
අඩුමයේ
අඩුමයේ
ය අසනමයඅොයේ

චාලකමශක්තිය
අඩුමයේ
ැඩිමයේ
ැඩිමයේ
අඩුමයේ
ය අසනමයඅොයේ

දුනුමරාදියකමඑල්ලාමඇතිමසනකන්ධ්යම10g අමයලෝහමමූඩියක්මඑයමසම්පූරණයයන්මතමජලයේමිනලීමඇතිමවිටම
පන ාඨාාංකයම8මg විය.මයලෝහමමූඩියේමසාද්ාමඇතිමද්ර යේමතධ්යඅයමඝඅත් යම නුයේ,
1. .මx 10 -3 kg m-3
4. . x 10 3 kg m-3

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

2. 5 x 10 -3 kg m-3
5. 5 x 10 3 kg m-3

3.

. x 10 3 kg m-3

පුඅරීක්ෂණමප්රශනඅමපන ්රයම-ම01

AL/2016/67-S-I
49)

ද්ර යයක්මසඳහාමප්රයාබලයම-මවි්රියා මඅරමප්රසනාාරයමපන හමද්ැක්යේ.මද්ර යයේමයාංමතාපන ාාංකයම නුයේ,
1. 1.1මx 10-9 N m-2

F/A (107 )

2. 1.4x 10-9 N m-2

5

3. 1.0x 109 N m-2

2.8

4. 1.1x 109 N m-2
-2

5. 1.2x 109 N m-2
50)

2

5

e/L(10 )

රූපන යේමද්ැක්ය නුයේමාක්ෂණමශිෂයයයමනමවිසින්මසැලසුම්මකරමඇතිමරියල්1Relay switch)මසනවිචයකි.

එහිමS සනවිචයම ැසූමවිටමK සනවිචය
1. මවි ෘමයේ(OFF).

2. ැයසේම1ON).

.. සාං ෘමවීමටිකමයේලා කින්මවි ෘමයේ.මම

.. කිසි ක්මසිදුමමයඅොයේ.

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

3. වි ෘමවීමපන සු ම ැයසේ.ම

