01.

මිලි මීටර් වලින් ක්රමාාංකනය කර ඇති වානන් නකෝදුවක් භාවිතනයන් දිග මැනීනේ දී පාඨාාංකය
කියවිය යුතු ආසන්නම අගය වන්නන්,
1) 1mm කි
2) 0.5mm කි
3) 0.25mm කි
4) 0.1mm කි

02.

කිසියේ දිගක් නකටිකර දැක්ීමට නයාදාගන්නා නර්ඛා ඛණ්ඩය නතෝරන්න.

03.

1:20 කුඩාකර ඇඳීනේ පරිමාණයට ඇඳි චිත්රයක එක් සරල නර්ඛාවක දිග 25 mm නේ, එම නර්ඛානේ
සැබෑ දිග නකාපමණ ද?
1) 50mm කි
2) 500mm කි
3) 1000mm කි
4) 5000mm කි

04.

පහත දැක්නවන සමාාංශක රූපය නදස A ඊතලය දිශානවන් සහ B ඊතලය දිශානවන් බැලූ විට
නපනනන ආකාර නිවැරදිව නිරූපණය වනුනේ, (රූප පරිමාණයට ඇඳ නැත.)

05.

දී ඇති සමාාංශක රෑපය, A දිශානවන් බැලූ විට නිවැරදිව නපන්වන රූපය නතෝරන්න.

06.වර්ණ පටි හතරක ස්ථිර ප්රතිනරෝධකයක අගය කියීම පිළිබඳව ප්රකාශ පහත දැක්නේ.
A - පලමු වන හා නදවන වර්ණ පටි වලින් සාංඛයාත්මක අගය දැක්නේ .
B - හතරවන වර්ණ පටිනයන් ගණන සාධකය දැක්නේ.
C -නතවන වර්ණ පටිනයන් ගණන සාධකය දැක්නේ.

ඉහත ප්රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නන් ,
1)A පමණි
3) A හා B පමණි

2) B පමණි
4) A හා C පමණි

07.පහත දැක්නවන්නන් මල්ටටි මීටරයක මුහුණතකි. එහි පරාස නකෝණය 0.6 A පරාස නකෝණයට නයාමු
කර ඇති විට දර්ශකනයහි නපන්නුේ කරන ධාරානවහි අගය නකාපමණද ?

1) 8 A

2) 80 mA

3) 180 mA

4) 8mA

08. ප්රතිසම මල්ටටිමීටරයක හා සාංකයාාංක මල්ටටිමීටරයක අභයන්තර ප්රතිනරෝධකය පිලිනවලින්
1) අඩුය , වැඩිය

2) වැඩිය , අඩුය

3) වැඩිය , වැඩිය

4) අඩුය , අඩුය

09. පාසල්ට ශිෂ්යයකු තම නිවනසේ විදුලි පහන් නිරීක්ෂ්නය කිරීනේදී ඉන් කිහිපයක් සමග නකනවනියක්
ක්රියා නනාකරන බව නිරීක්ෂ්ණය විය. ප්රධාන සේවිචය අක්රීය (Off ) කල පසුව ඔහු විසින් සිදු කල යුතු
කාර්යය කුමක්ද ?

1) සියළුම නකනවනි හා පහන් ගලවා පරීක්ෂ්ා කිරීම.
2) අක්රීයව ඇති පහන් හා නකනවනි ගලවා පරීක්ෂ්ා කිරීම
3) විලායක නහෝ සිඟිති පරිපථ බිදින (MCB ) පරීක්ෂ්ා කිරීම
4) ප්රධාන සේවිචය පරීක්ෂ්ා කිරීම

10. ධාරිත්රකයක 103 J ලෙස් ස්ටහන් කර තිබිණ.ලෙහි ධාරිතාව වනුලේ ;
1) 103 F

2) 10×103 F

3) 10×103 µ F

4) 0.01µF

11. පහත දැක්නවන පරිනාෙකලේ ප්රාථමික දඟරලේ නපාට පන්දු 2000 ක් පවතී නේ ද්වවිතීක දඟරලේ
නපාට පන්දු නකාපමණද ?

1) 2000

2) 1000

3) 50

4) 500

12. සෘජුකාරක ඩනයෝඩයක උච්ච ප්රතිනලෝම නවෝල්ටීයතාව (PIV ) නමින් හදුන්වන්නන් ,

1) නපර නැඹුරු කල විට දැරිය හැකි උපරිම නවෝල්ටීයතාවයයි.
2) නපර නැඹුරු කල විට දැරිය හැකි උපරිම නවෝල්ටීය තාවනයන් හරි අඩකි.
3) පසු නැඹුරු කල විට දැරිය හැකි උපරිම නවෝල්ටීයතාවයයි.
4) පසු නැඹුරු කල විට දැරිය හැකි උපරිම නවෝල්ටීයතාවනේ හරි අඩකි

13. නසනර් ඩනයෝඩයකින් නියමිත කාර්යය සිදු කර ගැනීමටනේ,

1) පරිපථයට සේබන්ධ කිරීනේදී පසු නැඹුරුව සේබන්ධ කල යුතුය.
2) පරිපථයට සේබන්ධ කිරීනේදී නපර නැඹුරුව සේබන්ධ කල යුතුය.
3) පරිපථනයහි විබැරය හා නරේණිගතව සේබන්ධ කල යුතුය.
4) පරිපථයට සේබන්ධ කිරීනේදී නපර නැඹුරු නහෝ පසු නැඹුරු යන ආකාර නදකටම සේබන්ධ කල
හැක.

14. සිලිකන් වර්ගනේ ඩනයෝඩයක් නයාදා ඇති පරිපථයක් පහත දැක්නේ. නමහි P හා Q අතර පිහිටන
නවෝල්ටීයතාවය නකාපමණද?

120Ω

1)

3V

2) 120 V

3) 6 V

4) 5.4 V

15.නසනර් ඩනයෝඩයක් නයාදා සකසන නවෝල්ටීයතා ස්ථථායීකරණ පරිපථයක විබැරයට නරේණිගතව RS
නලස ප්රතිනරෝධකයක් නයදීමට නහේතුව වන්නන් ,

1. පරිපථයකට ප්රතිනරෝධකයක් අවශය ීම නිසා
2. විබැරය නවත ගලා යන ධාරාව අඩු කිරීෙ ස්ඳහා
3. විබැරයට ප්රතිනරෝධකයක් නරේණීගතව නයදීම කල යුතුය
4. ලස්නර් ඩනයෝඩය තුළින් අධික ධාරාවක් ගැලීම වැළැක්ීම සඳහා

16. ට්රාන්සිස්ථටරයක ස්ංක්රෙණික ොක්ෂණික වක්රය අඳිනු ෙබන්ලන් ,

1) IE හි නවනසේ ීේ වලට අනූව Ic හි නවනසේ ීේ මැනීමට
2) IE සේථාවරව තබන Ic හි අගය මැනීමට
3) Ic නවනසේ ීමට අනූව IE හි නවනසේ ීම මැනීමට
4) Ic ස්ථථාවරව තබා IE හි අගය මැනීමට

17. පහත රූපලේ දැක්ලවන කාරකාත්ෙක වර්ධකයට පහත දැක්ලවන පරිදි තරංගයක් ප්රදානය කෙ විට
ෙැලබන ප්රතිදාන තරංගය විය හැක්ලක්,

1)

3)

2)

4)

18. ට්රාන්සිසේටරයක් සේබන්ධ ප්රකාශ කීපයක් පහත දැක්නේ. ඉන් සතය ප්රකාශය වන්නන් ,

1) ට්රාන්සිසේටරයක් ක්රියාකාරී ීමට නේ පාදම විලෙෝචක ස්න්ිය පසු නැඹුරු විය යුතුය.
2) ට්රාන්සිසේටරයක් ක්රියාකාරී ීමට නේ පාදම විලෙෝචක ස්න්ිය නපර නැඹුරු විය යුතුය.
3) ට්රාන්සිසේටරයක ධාරා ලාභය යනු සාංග්රාහක ධාරාවට පාදම ධාරාව දක්වන අනුපාතයයි.
4) ට්රාන්සිසේටරයක පාදම ධාරාව මිලි ඇේපියර් අගයක් ගනී.

19. පහත සතයතා වගුව කුමන ද්වාරයක් සඳහා ගැලනේද?

A
0
0
1
1
1) NAND

B
0
1
0
1

Q
0
1
1
1

2) AND

3 )NOR

4) OR

20. චුේබක ක්නෂ්ේත්රයක් තුළ පවතින සන්නායකයක් භ්රෙණයට අවශය වයාවර්ථය රඳා පවතින සාධක
නලස පාසල්ට සිසුවකු පහත සාධක ඉදිරිපත් කරන ලදි.
A . දඟරලේ වර්ග ඵලය
B. සන්නායකයක් තුළින් ගලන ධාරාව
C. චුේභක ක්නෂ්ේත්රනේ ප්රබලතාව

නිවැරදි සාධක ඇතුළත් පිළිතුර වන්නන්
1 ) A හා B.

2) B හා C

3) A හා C

4) A , B හා

C

21. සරල ධාරා නමෝටරයක් හා සේබන්ධ ප්රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්නේ. ඉන් සතය ප්රකාශය විය
හැක්නක්,

1) ක්නෂ්ේත්ර දඟරය සහ ආලේචර දඟරය නරේණිගතව හා සමාන්තර ගතව යන ක්රම නදකටම අනුව
සේබන්ධ කල හැක.
2 ) DPST සේවිචයකින් භ්රමන දිශාව මාරු කල හැක.
3 ) නතකලා විදුලි නමෝටර නලස පවතී
4 )ක්නෂ්ේත්ර දඟරලේ පමණක් සරල ධාරාව සැපයීම ප්රමාණවත් නේ.

22 . සාංඛයාත මූර්ිත ගුවන් විදුලි තරාංග විකාශනය ස්ඳහා ශ්රී ලාංකාව තුළ භාවිතා වන විදුත් චුේභක
සාංඛයාත පරාසය කුමක්ද ?
1) 1 .5 MH Z - 30MHZ
3) 88 MHZ -

2) 175

108 MHZ

MHZ

4) 11.7 GHZ

- 220 MHZ
-

12.1 GHZ

23. 12 V නමෝටර් රථ බැටරියක නවෝල්ටීයතාව මැනීම සදහා මල්ටටිමීටරනේ පරාස නතෝරනුනේ නයදිය යුතු
සුදුසුම අගය පරාසය වනුනේ,

1) 10 V

2) 20

V

3) 50 V

4) 100 V

24. නිවසට ලැනබන ප්රධාන විදුලි සැපයුනේ නවෝල්ටීයතාව 230 V නේ එම නවෝල්ටීයතා තරාංගනේ
ශිර්ෂ් නවෝල්ටීයතාව ( VP ) නකාපමණද ?

1) 110 V

2 ) 230 V

3) 325 V

4 ) 415 V

25. පරිනාෙකයක විවිධාකාරනයන් ශක්ති හානි සිදු නේ. එම හානි අවම කිරීමට විවිධ උපක්රම භාවිත
කරයි. ඒ අතුරින් එහි හරය සඳහා තනි යකඩ නකාටසක් නවනුවට පරිවරනය කරන ලද තහඩු කිහිපයක්
භාවිත කරයි. එමඟින් බලානපානරාත්තු වන්නන් කුමන හානිය අවම කර ගැනීමද ?
1) සුලි ධාරා හානිය

2 ) මන්දායන හානිය

3) තඹ හානිය

4 ) තාප හානිය

26.ක්රියාකාරී නවෝල්ටීයතාවය 2 V හා 10 mA වන LED බල්ටබයක් 9 V බැටරියකට සේබන්ධ කිරීම
සදහා නයාදා ගත යුතු ප්රතිනරෝධනේ අගය වනුනේ,
1) 500 Ώ

2) 700 Ώ

3) 800 Ώ

4) 900 Ώ

27. නසනර් ඩනයෝඩයක් සේබන්ධව වැරදි ප්රකාශය වනුනේ,

1) නපර නැඹුරු අවසේථානේ දී සාමානය ඩනයෝඩයක් නලස ක්රියා කරයි.
2)පසු නැඹුරු අවසේථානේදී ධාරාවක් ගමන් නනාකරයි.
3)නසනර් නවෝල්ටීයතාව ඉක්මවා යානේදී පසු නැඹුරු ධාරාවක් ගමන් කරයි.
4)නවෝල්ටටියතා සේථායිකරණයට භාවිත කරයි.

28. නවෝල්ටීයතා සේථායිකරණය කිරීම සදහා සේථායිකරණ සාංගෘහිත පරිපථ ( IC ) භාවිත කරයි. 7806 යන
IC එක භාවිතනයන් ලබා ගත හැකි ප්රතිදාන නවෝල්ටීයතා අගය වනුනේ

1) 6 V
2) 8 V
3) 7 V
4 )78 V

29. ට්රාන්සිසේටරය සේවිචයක් නලස භාවිත කිරීනමන් ලබා ගත හැකි වාසියක් නනාවන්නන්
1) විදුත් පුළිඟු ඇති නනාීම
2) ශබ්දය පිට නනාීම
3) පහසුනවන් ප්රතයාවර්ථ ධාරා පාලනය කළ හැකි ීම
4)අධික නේගනයන් ක්රියාත්මක කළ හැකි ීම

30. පහත දැක්නවනුනේ ට්රාන්සිසේටරයක සාංක්රමණ ලක්ෂ්ණික වක්රයයි.

එහි

A , B හා C කලාප පිළිනවලින් වනුනේ
1) කපා හැරී , ක්රියාකාරී හා සාංතෘේත
2)ක්රියාකාරී ,

කපා හැරී හා සාංතෘේත

3)සාංතෘේත , කපා හැරී හා ක්රියාකාරී
4) ක්රියාකාරී ,

සාංනක්ත හා කපා හැරී

31. 1kΩ ± 5% ලෙස් ස්ඳහන් කර ඇති ප්රතිලරෝධයක වර්ණ තීරු පිළිලවලින් නිවැරදිව දැක්ලවන පිළිතුර
වන්ලන් ,
1) දුඹුරු,රතු ,කළු ,රන්

2) දුඹුරු,කළු ,කහ ,රිදී

3)දුඹුරු,කළු ,රතු ,රන්

4) දුඹුරු ,කළු ,තැ ඹිලි ,රිදී

32. ප්රකාශ ඩලයෝඩයක් දැක්ීෙ ස්ඳහා භාවිතා කරන ස්ංලක්තය කුෙක්ද?

1)

3)

2)

3)

33. ලෙෙ තරංග හැඩලයන් නිරූපණය වන ද්විෙය ස්ංඛ්යාව වන්ලන් ,

1) 100111002

2) 100110102

3) 110110102

4) 100100102

34. කාරක වර්ධකයක විලශථෂ ෙක්ෂණයක් ලනාවන්ලන් ,

1)වැඩි ධාරාවක් ප්රතිදානලයන් ෙබා ගත හැකිීෙයි
2)ලවෝල්ටීයතා ස්ංස්න්දනය කරගත හැකිීෙයි
3) විශාෙ ස්ංඛ්යාත පරාස්යක් වර්ධනය කරගත හැකි ීෙයි
4) ඉතා විශාෙ ධාරාවක් ෙබා ගැනීෙයි

35. 2A416 අගයට තුෙය වන දශෙය ස්ංඛ්යාව කුෙක්ද?

1) 678

2) 676

3) 576

4)726

36.ඉලෙක්ලට්රානික් පරිපථ පෑස්ථීෙ ස්ඳහා ටින් හා ඊයේ මිශ්ර ලෙෝ හයක් භාවිත කරයි.එහි සුදුසුෙ ටින් හා
ඊයේ මිශ්රණ අනුපාතය වනුලේ

1) 60% හා 40%

2) 50% හා 50%

2) 25% හා 75%

4) 80% හා 20%

37. 110V ප්රතයාවර්ථ විදුලි බෙයකින් ක්රියාත්ෙක වන උපකරණයක් ප්රධාන විදුලි ස්ැපයුෙට ස්ේබන්ධ
කිරීෙට භාවිත කරන පරිනාෙකලේ ද්විතීක දඟරලේ ලපාට ස්ංඛ්යාව 20ක් නේ ප්රාථමික දඟරලේ ලපාට
ස්ංඛ්යාව ලකාපෙණ ලේද ?

1) 10

2) 22

3) 30

4) 42

38. Aහා B අතර ස්ෙක ධාරිතාව ලස්ායන්න.

1) 1µF

2) 2 µF

3) 4µF

39.

ඉහත පරිපථනයන් ලැනබන පුතිදාන තරාංගනේ තරාංග ආකාර වනුනේ

3)

1)

V

4)

2)
T

4) 8µF

40. පහත දැක්ලවන පරිපථලේ B ප්රතිලරෝධය හරහා විභව බැස්ථෙ කීයද ?

1) 1

2) 2

3)3

4) 4

