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1. පහත සඳහන් මයික්රෝමීටරක්ේ, එම උපකරණය භාවිතයට ක්පර ක්දෝෂ තික්ේදැයි පරික්ෂා ලදී. එවිට පහත අයුරින් දිසවුනි.
(මූලික පරිමාණක්ේ කුඩාම මිනුම 0.5mm වන අතර වර්නනියර්න පරිමාණය ක්කාටසව 50කට ක්බදා ඇත.) ක්මහි පවතින
ක්දෝෂක්ේ වනුක්ේ,
(1) 0.01mm
(2) 0.03mm
(3) 0.0 4mm

(4) 0.05mm

(5) 0.06mm

2. තාක්ෂණික ක්රගුලාසි සම්බන්ධක්යන් පහත ප්රකාශ සලකන්න.
A- සෑම රටකම තාක්ෂණික ක්රගුලාසිවලට අනුකූල නිෂවපාදන සඳහා "CE " සලකුණ ක්යදීම අනිවාර්නයය ක්ේ.
B- තාක්ෂණික ක්රගුලාසි නිර්නවචනය කිරීක්ම් අයිතිය හා වගකීම තික්බන්ක්න් රජයටය.
C- නිෂවපාදන ලක්ෂණ, සැලසුම් නිර්නණායක,මාන හා කාර්නයය සාධන නිර්නණායක යනු තාක්ෂණික
ක්රගුලාසියකට අයත් වැදගත් අංග ක්ේ.
ඉහත සඳහන් ප්රකාශවලින් සතය ප්රකාශ වනුක්ේ ,
(1) A හා B පමණි
(4) A, B හා C සියල්ල

(2) A හා C පමණි
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ

(3) B හා C පමණ

3. මිනිසා හා සමාජය ක්කක්රහි තාක්ෂණක්ේදක්ේ බලපෑම සම්බන්ධක්යන් අසත්ය කරුණක් වන්ක්න්
(1) තාක්ෂණය අනුව ප්රජා වයාප්තතිය ක්වනසව වීම
(2) ප්රාග්ධන හිමිකාරිත්ව වුහය ක්වනසව වීම
(3) සවවභාවික සම්පත් ක්ෂය වීම
(4) නිෂවපාදන ධාරිතාව හා ඵලදායිතාව වැඩි වීම
(5) ක්තාරතුරු හා දැනුම ලබා ගැනීම
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4. ද්වවි අංශක රමක්ේදී පහත ක්පන්වා ඇති රූපක්ේ x හා y වල අගයන් වනුක්ේ,
(1)70 හා 300

(2)70 හා 420

(3)420 හා 450

(4)420 හා 70

(5)70 හා 430
5. පහත රූපක්ේ A ක්දසින් හා B ක්දසින් බැලු විට ක්පක්නන අයුරු නිවැරදිව නිරුපණය කර ඇත්ක්ත්,
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6. වයාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීක්මන් ලබාගත හැකි ප්රතිලාභයක් දනාවන්තදන්ත ,
(1) ණය ලබාගැනීක්ම් පහසුව
(3) ක්සවවක අර්නථ සාධක මුදල් ක්ගවීක්මන් වැලකි සිටීමට හැකිවීම
(5) රාජය අනුග්රහය ලැබීමට සුදුසුකමක්වීම

(2) නීතිමය රැකවරණය ලැබීම
(4) වයාපාර අයිතිය තහුරු වීම

7. වයාපාරයක් පවත්වාක්ගන යාක්ම්දී අවශය වන උපකාරක ක්සවවා සම්බන්ධක්යන් පහත ප්රකාශ සලකන්න.
A- වයාපාරයක ආරම්භක ප්රාග්ධනය ලබාගැනීම,පවත්වා ගැනීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මුලයමය ණය
පහසුකම් ලබාගැනීක්ම්දී ක්ෂුද්ර ණය රමය කුඩා පරිමාණ වයවසායකයන් දියුණු කිරීමට ඇති කරන ලද ණය
ක්යෝජනා රමයකි.
B- කල්බදු රමය යටක්ත් විශාල වටිනාකමක් සහිත ක්ගාඩනැගිල්ලක ක්හෝ වත්කමක අයිතිය ආරම්භක්ේදීම
වයවසායකයා සතු කර ගත හැකිය.
C- ප්රවාහනය, ගබඩාකරණය සහ පර්නක්ේෂණ හා සංවර්නධන කටයුතු යනු ක්බදාහැරීම් ජාල ක්රියාවලියට අයත්
අනු අංග ක්වයි.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් සාවදය ප්රකාශය වනුක්ේ
(1) A පමණි
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A, B හා C සියල්ල

8. SLS 515:2003 ප්රමිතියට අනුව ප්රමිතිකරණයට ලක් කර භාවිතයට ගනු ලබන්ක්න් පහත කුමන ඉඳිකිරීම් ද්රවයද?
(1) දිය ගසන ලද හුණු

(2) පිළිසවූ මැටි ගක්ඩාල්

(4) සික්මන්ති ේක්ලාක් ගල්

(5) ක්ම්සන් සික්මන්ති

(3) වැරගැන්ුම් කම්ි
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9. වැඩිමක භාවිතාවන ආරක්ෂක සංඥා පිලිබඳ පහත වගුව නිරීක්ෂණය කරන්න.
a.

b.

c.

d.

e. හදිසි පිටවීම් ක්හෝ
ප්රථමාධාර සංඥා

f. අනුගමය සංඥා

g. අනතුරු ඇඟවීක්ම් සංඥා

h. තහනම් සංඥා

එම වගුවට අනුව සංඥාව හා ගැළක්පන සංඥා නාමය පිළික්වළින් දක්වා ඇත්ක්ත්,
(1)ae, bf, cg, dh

(2) af, bg, ch, de

(3) ag, bh, ce, df

(4) ah, be, cf, dg

(5) ah, bg, ce, df

10. තරල පිලිබඳව පහත ප්රකාශ සළකන්න.
A -තරලය පවත්නා ද්රව හා වායු වශක්යන් අවසවථා ක්දකකි.
B -තරල පීඩනය මනිනු ලබන්ක්න් "පැසවකල් " ක්හෝ "බාර්න " යන ඒකකවලිනි.
C -වඩා වැඩි ශක්තියක් සහිත තරල වනුක්ේ වායුන්ය.
ඉහත ප්රකාශ අතුක්රන් නිරවදය ප්රකාශය/ප්රකාශ වනුක්ේ,
(1) A හා B

(2) A හා C

(3) B හා C

(4) A,B හා C සියල්ල

(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ.

11. පහත සඳහන් ගියර පද්වධතිය පිළිබඳව ප්රකාශ කර ඇති නිවැරදි වගන්තිය ක්තෝරන්න.
(1) x හි දත් ගණන 180ක් වන අතර y හි භ්රමණ දිශාව දක්ිණාවර්නථ ක්ේ.
(2) x හි දත් ගණන 180ක් වන අතර y හි භ්රමණ දිශාව වාමාවර්නථ ක්ේ.
(3) x හි දත් ගණන 20ක් වන අතර y හි භ්රමණ දිශාව දක්ිණාවර්නථ ක්ේ.
(4) x හි දත් ගණන 20ක් වන අතර y හි භ්රමණ දිශාව වාමාවර්නථ ක්ේ.
(5) x හි දත් ගණන 10ක් වන අතර y හි භ්රමණ දිශාව වාමාවර්නථ ක්ේ.

12. යාන්ික ජව සම්ක්ේෂණය පිළිබඳව නිවැරදි වරණය ක්තෝරන්න.
a. මහන මැිම
b. පාපැදිය
c. ගියර ක්පට්ටටිය
d. අවරක්පති කඳ
e. පාපැදි තිරිංග

f.රැහැන්
g.දඬු
h.දම්වැල් එළුම
i.පටි එළුම
j. දැතික්රෝද එළුම

(1) af, bg, ch,di,ej
(3) ag,bf,cj,dh,ei
(5)ai,bh,cj,dg,ef

(2) ab,bh,ci,dj,ef
(4) aj,bf,cg,dh,ei
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13. ක්දපහර ක්පට්රල් එන්ිමක වාත චුෂණ හා පිටාර ක්රියවලිය සිදුවනුක්ේ ,
(1) උඩු පහර තුළදීය
(2) චුෂණ පහර තුළදීය
(5) බල පහර පහර තුළදීය

(3) යටි පහර තුළදීය

(4) සම්පීඩන පහර තුළදීය

14. එංික්ම් ධාරිතාව 3600cc ක්ලස දක්වා ඇති පිසවටන් 6ක ක්මෝටර්න එංිමක එක් සිලින්ඩරයක පහක්ර්න පරිමාව වන්ක්න් ඝන
ක්සන්ටිමීටර්න,
(1) 500

(2) 600

(3) 700

(4) 800

(5) 900

15. රූපක්ේ දැක්ක්වන එංිමක වෑල්ව මුර්නථ සටහක්න් පරිදි චුෂණ වෑල්වය වැසි පවතින කාලය අංශක ,
(1) 253

(2) 246

(3) 235

(4) 192

(5) 107

16. ජ්වලන දඟරයක් මඟින් සිදු ක්කක්රනුක්ේ,
(1) විදුලි පුලිඟුවක් ඇතිකිරීමයි

(2) අධි ක්වෝල්ටීයතාවක් නිපදවීමයි

(4) අධි ධාරාවක් නිපදවීමයි

(5) අධි ධාරාවක් ක්බදාහැරීමයි

(3) අධි ක්වෝල්ටීයතාවක් ක්බදාහැරීමයි

17. කුඩා ක්කාන් ක්බයාරිම ඇත්ක්ත් ක්මෝටර්න රථ එන්ිමක කුමන උපාංග සම්බන්ධ වන සවථානක්ේද?
(1) පිසවටන් අත හා දඟර කඳ

(2) පිසවටන් අත හා පිසවටනය

(4) කැමි දණ්ඩ හා එන්ිම් බඳ

(5) මුදුන් දණ්ඩ හා ජව ක්රෝදය

(3) දඟර කඳ හා එන්ිම් බඳ

18. ක්මෝටර්න රථ එන්ිමක ටර්නක්බෝ චාජරක්යන් ක්කක්රන කාර්නයයය නම් ,
(1) එන්ික්ම් පරිමා කාර්නයක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම
(3) පිටාර වායු දුෂණය අවම කිරීම
(5) ඉහත කරුණු සියල්ලම

(2) එන්ික්ම් බලය වැඩි කර ගැනීම
(4) එන්ිම ප්රමාණක්යන් කුඩා කර ගැනීම

19. ජල ක්පාම්පය රහිතව එන්ිම සිසිල් කිරීම හැඳින්ක්වන්ක්න්
(1) කෘත ක්පෝෂණ සංසරණ රමය
(3) තාප නිනාල සංසරණ රමය
(5) වායු සිසිලන රමය

(2) තාප හුවමාරු සංසරණ රමය
(4) තර්නක්මෝ සයිපන් සංසරණ රමය

20. උෂවණත්ව පාලක වෑල්වය මගින් සිදුක්කක්රනුක්ේ,
(1) එන්ික්ම් උෂවණත්වය වැඩිවීම වැළක්වීම
(2) හැකි ඉක්මනින් එන්ිම ක්රියාකාරී උෂවණත්වයට පත්කිරීම
(3) උණුසුම් වන ජලය ක්ර්නඩීක්ේටරයට සැපයීම
(4) උෂවණත්වය වැඩිවන ජලය බයිපාසව පාලනයක් මගින් ක්ර්නඩීක්ේටරයට සැපයීම
(5) ක්ර්නඩීක්ේටරය හා එන්ිම අතර ජල සංසරණය නැති කිරීම
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21. අතුරු මාර්නග ක්පරීක්ම් රමක්ේදී,
(1) සම්පුර්නණ ක්ලස ක්තල් ක්පරී ගමන් කරයි
(3) ක්කාටසක් ක්පරී පද්වධතියට ගමන් කරයි
(5) ක්කාටසක් ක්නාක්පරී ක්තල් ක්දන තුළට ගමන් කරයි

(2) සම්පුර්නණ ක්ලස ක්තල් ක්නාක්පරී ගමන් කරයි
(4) ක්කාටසක් ක්පරී ක්තල් ක්දන තුළට ගමන් කරයි

22. භාණ්ඩ නිෂවපාදනක්ේදී ඉහළ ප්රමිතියක් පවත්වාක්ගන යාම සඳහා ක්නාකළ යුතු වන්ක්න්,
(1) භාණ්ඩ නිෂවපාදනක්ේදී නිවැරදි ආයුධ, උපකරණ හා යන්ර සුර භාවිතා කිරීම
(2) එම නිමැුම සඳහා වඩාත් සුදුසු ලාභ අමුද්රවය ක්තෝරා ගැනීම
(3) නිමි ක්කාටසව එක් එක් අංශ මගින් පරික්ෂාවට ලක් කිරීම
(4) අවසන් නිමැුම පරීක්ෂණාගාර තත්ත්ව යටක්ත් පරීක්ෂා කිරීම
(5) ඉංික්න්රු ප්රමිති අනුගමනය කිරීම
23. භාණ්ඩ නිෂවපාදනක්ේදී මිනුම් උපකරණයක් ක්තෝරා ගැනීමට ක්පර සැළකිය යුතු කරුණු වන්ක්න්
(1) වැඩ ක්කාටක්සහි හැඩය, වැඩ ක්කාටක්සහි වර්නණය හා මිනුක්ම් නිරවදයතාව
(2) වැඩ ක්කාටක්සහි හැඩය හා වැඩ ක්කාටක්සහි වර්නණය
(3) වැඩ ක්කාටක්සහි හැඩය, මිනුම් ලබාගැනීක්ම් අවශයතාවය හා වර්නණය
(4) මිනුම් ලබාගැනීක්ම් අවශයතාවය හා වර්නණය
(5) වැඩ ක්කාටක්සහි හැඩය, මිනුම් ලබාගැනීක්ම් අවශයතාවය හා මිනුක්ම් නිරවදයතාව
24. පහත පරිපථක්ේ A,B අග්ර අතර සමක ප්රතික්රෝධය 133.3වීමට R ප්රතික්රෝධකක්ේ අගය ලබා ගතහැකි ප්රතික්රෝධකක්ේ
වර්නණයන් වනුක්ේ,
(1) රතු, රතු, තැඹිලි, රන්

(2) දුඹුරු, කළු, දුඹුරු, රන්

(3) දුඹුරු, කළු, තැඹිලි, රන්

(4) දුඹුරු, කළු, ක්කාළ, රන්

(5) දුඹුරු, කළු, කහ ,රන්
25. ප්රතික්රෝධක පිලිබඳ පහත ප්රකාශ සලකන්න.
A-සවිර හා විචලය යනුක්වන් වර්නග ක්දකකි.
B-ධාරාව පාලනය කිරීමට ක්යාදාගත හැක.
C-සුසර පරිපථ වලට ක්යාදාගනී.
මින් නිවැරදි ප්රකාශ/ප්රකාශය වනුක්ේ,
(1) A හා B
(2) A හා C
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ.

(3) B හා C

(4) A, B හා C සියල්ල

26. ධාරිරක පිලිබඳ සාවදය ප්රකාශය වනුක්ේ,
(1) සුසර පරිපථ සඳහා ක්යාදා ගනී.
(3) ප්රතයාවර්නථ ධාරා ඍජු කරණය කල හැක.
(5) ක්වෝල්ටීයතා වර්නධක පරිපථ සඳහා ක්යාදාගනී

(2) ක්පරහන් පරිපථ සඳහා ක්යාදා ගනී
(4) විසර්නජන පරිපථ සඳහා ක්යාදා ගනී.

27. සම්බාධනය ගණනය කරන සමීකරණයක් අඩංගු වරණය වනුක්ේ,
1
(1) Z=2πfl
(2) Z=
(3) Z=2πfC
(4) ) Z= √ XC2+XL2
2πfl
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ.
28. ගෘහසවථ විදුලි සැපයුමකට අයත් උපාංග පිළිබඳ පහත ප්රකාශ සළකන්න.
A- ක්වාට්ට පැය මීටරය හා ක්වන්කරනය විදුලි බල අධිකාරියට අයත් උපාංග ක්ේ.
B- ක්ශවෂ ධාරා පරිපථ ිඳිනය, සිඟිති පරිපථ ිඳිනය හා විලායක ආරක්ෂක උපාංග වන අතර පාරික්භෝගිකයන්
සතු උපාංග ක්ේ.
C- තනිමං සවවිච ,ක්දමං සවවිච ඔබන ක්බාත්තම් සවවිච පාලන උපරම වන අතර පාරික්භෝගිකයන් සතු උපාංග
ක්ේ.
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මින් නිවැරදි ප්රකාශ/ප්රකාශය වනුක්ේ,
(1) A හා B
(2) A හා C
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ

(3) B හා C

(4) A, B හා C සියල්ල

29. අන්තර්නජාතික විදුලි ඉංික්න්රු ක්රගුලාසි වලට අනුව ක්කවනියක් සවිකළ යුතු අවම උස වනුක්ේ,
(1) 100 mm
30. විදුලි ශක්තිය

(2) 125 mm

(3) 150 mm

(4) 175 mm

(5) 200 mm

යාන්ික ශක්තිය

A

ඉහත ශක්ති පරිවර්නතනය සිදුකරගැනීමට භාවිතා කරන විදුලි උපකරණය අයත් වරණය වනුක්ේ,
(1) ජනකය

(2) පරිනාමකය

(3) සම්පිඩකය

(4) ධාරිරකය

(5) ක්මෝටරය

31. එකලා උවාරණ වලට වඩා ක්තකලා උවාරණ භාවිතක්ේ ජනප්රිය වීමට ක්හවතුව වන්ක්න් ,
A- එකලා උවාරණ වලට සාක්ප්තක්ෂව වඩා ක්තකලා උවාරණ ප්රමාණක්යන් කුඩාය.
B- ක්කටි කලයක් තුල උපරිම ජවය ක්වත ළඟාවීක්ම් හැකියාව ඇත.
C- අධික ධාරාවන්ට ඔක්රාත්තු ක්ද්ව.
මින් නිවැරදි ප්රකාශ/ප්රකාශය වනුක්ේ,
(1) A හා B
(2) A හා C
(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ

(3) B හා C

(4) A, B හා C සියල්ල

32. පහත පරිපථක්ේ ප්රදාන ක්වෝල්ටීයතාවය 10V නම් ප්රතිදාන ක්වෝල්ටීයතාවක්ේ අගය වනුක්ේ,
(1) 0V

(2) 3.5V

(3) 4.5V

(4) 9.5V

(5) 10V
33. ක්රියාකාරී අවසවථාක්ේදී ට්රාන්සිසවටරක්ේ,
(1) BE සන්ධිය ක්පර නැඹුරු හා BC සන්ධිය පසු නැඹුරු ක්ේ
(2) වැ BE සන්ධිය පසු නැඹුරු හා BC සන්ධිය ක්පර නැඹුරු ක්ේ
(3) BE හා BC සන්ධි ක්දකම සන්ධිය ක්පර නැඹුරු ක්ේ
(4) BE හා BC සන්ධි ක්දකම සන්ධිය පසු නැඹුරු ක්ේ
(5) ඉහත සියල්ල සාවදය ක්ේ
34. පහත දක්වා ඇති පරිපථක්ේ ප්රතිදාන තරංගය හා ප්රධාන තරංගය අතර සිදුවන කලා ක්වනස වනුක්ේ,
(1) 00

(2) 900

(3) 1200

(4) 1800

(5) 2700
35. PN සන්ධියකආක්ලෝක ශක්තිය අවක්ශෝෂණය කර විදුත් ශක්තිය නිපදවන උපාංගය වනුක්ේ,
(1) ක්සනර්න ඩක්යෝඩය

(2) ඍජුකාරක ඩක්යෝඩය

(4) ආක්ලෝක වික්මෝචක ඩක්යෝඩය

(5) ප්රකාශ ඩක්යෝඩය

(3) ලක්ෂය සවපර්නිය ඩක්යෝඩය
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36. රූපක්ේ දැක්ක්වන තරංග ආකාරක්ේ සංඛ්යාතය වනුක්ේ

(1) 50 Hz

(2) 100 Hz

(3) 120 Hz

(4) 150 Hz

(5) 175 Hz

37. රූපක්ේ දැක්ක්වන සංක්යෝජන තර්නක පරිපථක්ේ ප්රතිදානය සඳහා නිවැරදි සතයතා වගු සටහන වනුක්ේ,

(1) A

B

Z

(2) A

B

Z

(3)A

B

Z

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

(4) A

B

Z

(5) A

B

Z

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

38. ක්කාන්ීට්ට සවථානගත කිරීක්මන් පසු නියමිත ශක්තිය කරා ළඟාවීම සඳහා අවශය සාධක අතරින් සාවධ්ය කරුණ
වනුක්ේ,
(1) අමු ද්රවයවල ගුණාත්මක බව
(3) සජලිකරණ ප්රතික්රියාක්ේ සීඝ්රතාව
(5) මිශ්රණ අනුපාත

(2) සික්මන්ති හා ජලය අතර අනුපාතය
(4) සුසංහසනය හා පදම් කිරීම

39. ෆවක්ලමිෂව බැම්ක්මන් බඳින ලද ගක්ඩාල් බැම්මක පවතින ලක්ෂණයක් දනාවන්තදන්ත
(1) සෑම වරියකම ඔලුගල් හා බඩගල් ඇත
(3) ඔලුගල, බඩගලට හරි මැදට වනක්සව තබයි.
(5) බැම්ක්ම් අතිවැසවම ගක්ඩාල් කාලක් ක්ේ

(2) වරියක් හැර වරියක් ඔලුගල ලඟට ආනබන්දුවක් ක්යක්ද්ව
(4) වරියක් හැර වරියක් ඔලුගලකින් බැම්ම ආරම්භ ක්ේ

40. අමතර එකතු කිරීක්ම් ද්රවය ක්යාදා ක්නාගන්නා විට ක්කාන්ීට්ට මිශ්රණයක අවසන් සවිවීක්ම් කාල සිමාව (final setting
time)වනුක්ේ,
(1) විනාඩි 20

(2) විනාඩි 45

(3) විනාඩි 150 (4) විනාඩි 450

(5) විනාඩි 600

41. පහත කුමන රූපක්යන් පට්ටටම් බන්දුව නිරුපණය ක්ේද,
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42. කාප්තප වහලයක පරායනය වනුක්ේ ,
(1) 2m-3.5m
(2) 2.5m-4m

(3) 3m-4.5m

(4) 3.5m-5m

(5) 4m-5.5m

43. රුම් වාක්න් කම්ියක ආතනය ශක්තිය වනුක්ේ,
(1) 25N/mm2

(2) 250N/mm2

(3) 325N/mm2

(4) 420N/mm2

(5) 625N/mm2

44. පහත සඳහන් ගක්ඩාල් බැමි අතුක්රන් වැරදි අක්රෝහණය සහිත බැම්ම වනුක්ේ

45. මට්ටටම් ක්රියාවලියකදී ලබාගත් පාඨන්ක කිහිපයක් පහත දැක්ක්ේ.(සියලුම මිනුම් මිලිමිටරවලිනි)

මට්ටේ
ස්ථානය
1

පසු දක්නය

අත්රමැදි දක්නය

දපර දක්නය

3.41

2

x

ඌනිත් මට්ටම
(m)
100
100.85

3

y

101.82

ඉහත ක්තාරතුරු අනුව x හා y අගයයන් වනුක්ේ,
(1) 1.34m, 3.45m
(5)0.85m, 0.97m

(2)1.59m ,2.16m

(3)2.56m, 1.59m

(4)1.59m, 2.56m

46. පංචසවරාකාර තික්යෝඩලයිට්ටටු පරිරමනයක් 1:1000 පරිමාණයට පිටපත් කළවිට එහි අවසාන ක්දෝෂය y විය.ක්මම ක්දෝෂය
ප්රසවථාරික රමක්යන් සියලුම මැනුම් සවථාන අතර ක්බදා හැරිය විට හතරවන මැනුම් සවථානය 0.09mm දුරකින් විතැන්
විය.y අගයයන් වනුක්ේ,
(1) 0.12mm

(2) 0.15mm

(3) 0.48mm

(4) 0.76mm

(5) 0.96mm

47. පහත ක්පන්වා ඇති A ලක්ෂයක්ේ අනුයාත ඛ්ණ්ඩාංක වනුක්ේ,
(1) 50m,503m

(2) 50m,50/3m

(3) 503m,50m

(4) 50/3m,50m

(5) ඉහත කිසිවක් ක්නාක්ේ
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48. රූප සටහක්න් ක්පන්වා ඇති මිනුම් සහ පහත දී ඇති ික්කෝණමිතික අගයයන් ආශ්රක්යන් ගක්ේ පළල ගණනය කරන්න

(1) 20m

(2) 23.5m

(3) 36m

(4) 68m

(5) 80m

49. ක්ගාඩනැගිල්ලක ප්රමාණ ිල් පරය සකසවකිරීම සඳහා හඳුනාගත් වැඩ අයිතම කිහිපයක් සහ ඒවාක්ේ මිනුම් ඒකක
පහත දැක්ක්ේ.
A -අත්තිවාරම් කාණු කැපීම -ඝන මීටර
B -කළුගල් බැම්ම බැඳීම -ඝන මීටර
C -පිඟන් උළු ඇතිරීම -වර්නග මීටර
D -ගසව කැපීම -ගණන
SLS 573:1999ප්රමිතියට අනුව නිවැරදි මිනුම් ඒකක සඳහන් අයිතම වන්ක්න්
(1) A, BසහC

(2) A, B සහ D

(3) B, Cසහ D (4) A, C සහ D

(5) A, B, C සහ D

50. කසළ අපවහන පද්වධතියක් පිලිබඳ නිවැරදි ප්රකාශය වන්ක්න්
(1) අපවහන නළ මාර්නගක්ේ දිශාව ක්වනසව වීක්ම්දී මනුිලක් (Manhole) ක්යාදාගනී.
(2) අපවහන නළ මාර්නගය සැමවිටම ක්පාදු පල්ක්දෝරු (sewerage)පද්වධතියට සම්බන්ධ ක්ේ.
(3) අපවහන නළ මාර්නගය සැමවිටම පුතික ටැංකියට (septic tank) සම්බන්ධ ක්ේ.
(4) අපවහන දියබැඳි කසළ සහ වැසිකිළි අපද්රවය සඳහා සැමවිටම ක්වනම නළ පද්වධති තිිය යුතුය.
(5) අපවහන නළ මාර්නගය අතරමැද සුදුසු පරතරයකින් ජල උගුල් (water trap) ක්හෝ ගලි උගුල් (gully trap) තැිය
යුතුය

***
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