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සියලුමතමහිමිකම්මඇවිරිණිම මAll Rights Reserved
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාම
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පැය නෙකයි
Two hours

උපනෙස්:
*සියලුම ප්රශ්්නලට පිළිතුරුමසපන යන්අ
*මඋ්රමපන ්රපේමනියමිමසනාාඅපේමඔනේ විභාග අංකය ලියන්අ
*ම1 සිටම50 පක්මඑක්මඑක්මප්රශනඅයටම11 ම,ම12 ම,ම1) ම,ම1) ම,ම1) මයඅමපිළිතුරු ලින්මනිලැරදි න ෝ ලඩාත් ම
ගැටනපන න ෝ පිළිතුරමපෝරාපගඅ,මඑයමඋත්තර පත්රනේ  පුපපස ෙැ්වනලන උපනෙස් පිදදි කිරරය්ව ( X )
නයොොේවලන්න.
(ගණක යන්ත්ර භාවිතය ඩඩ නෙු  නනොටැනේ.
1.

2.

ව රසමකැප්සිඩයමනිර්තාණයමවීමඇතිමතහාමඅණුම ර්ගයම න්පන්,
(1) පසලියුප ෝසන
(2) මපප්රෝටීඅ
(3) ලිපිඩ
(5) කයිටීන්
ඇල්ගීමපිළිබඳ මපන හමප්රකාශමස කන්අ
A – ජ ජමපන රිසරපේමපන තණක්ම ර්ධ්අයමපේ
B – සියලූතමඇල්ගීමප්රභාාසාංසනපල්ීයයමපේ
C – ර්ධ්කමපේහයමඒකමවසලිකමපතන්මතම සාකාරමපේහමපන  තී
D –මක් ැමිඩපතොඅාසනමඒකමවසලිකමඇල්ගා කි
ඉහමප්රකාශමඅරින්මනි ැරි මප්රකාශයම මප්රකාශම න්පන්,ම
(1) A ,Bමහා Cමපන තණි
(2) A ,Bමහා Dමපන තණි
(4) A ,Cමහා Dමපන තණි
මමමම(5) ඉහමසියල් මතමපේ

(4) පපන ප්ටිපඩොග් යිකෑන්

(3) B ,Cමහා Dමපන තණි

3.

පපන ොලිසැකරයිඩයක්මයනු,
(1) සර මසීනිමඒකකම2මකින්මසෑදුනුමබහුඅ යවිකයකි
(2) සර මසීනිමඒකකම2-10මගණඅකින්මසෑදුනුමබහුඅ යවිකයකි
(3) සර මසීනිමඒකකම10මටම ඩාම ැඩිමගණඅකින්මසෑදුනුමබහුඅ යවිකයකි
(4) ග්ලූපකෝසනමඒකකම2ම–ම10මගණඅකින්මසෑදුනුමබහුඅ යවිකයකි
(5) ග්ලූපකෝසනමඒකකම10මටම ඩාමඅඩුමගණඅකින්මසෑදුනුමබහුඅ යවිකයකි

4.

පබඅඩික්ට්මප්රතිකාරකයමසතගමර්මකළමවිටමපිළිතුරුම බාපද්අමතහාමඅණු ක්මපඅො න්පන්,
(1) පිෂනඨය
(2) ග්ලූපකෝසන
(3) මප්රක්පටෝසන
(4) මගැ ැක්පටෝසන
(5) ම ැක්පටෝසන

5.

ඉාමසු බමජී මබහුඅ යවිකයක්ම අමපසලියුප ෝසනමපයොද්ාමනනොගන්නාමකාර්මිකමනිෂනපන ාද්අයක්ම නුපේ,
(1) ඡායාරූපන මපන ට
(2) දුම්මරහිමප ඩිපබපහ්
(3) මපසප ෝප ේන්මපන ට
(4) පරි පිලිමහාමරූපන  ා අයම්ර ය
(5)මමසබන්මහාමක්ෂා ක

6.

ප්රතිපිළිකාමජඅකමගුණයමසහිමකුරුදුමශාකපේමඅඩාංගුමසාංපයෝගයම න්පන්,
(1) ඉයුජිපඅෝල්
(2) සිඅතැල්ඩිහයිඩ්
(3) පපන නිසිලින්
(5) ජින්ජපරෝල්

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

(4) කැප ේන්

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම-ම05

AL/2016/67-S-I
7.

ආහාරමපිසීපම්මදීමකහම යාංජඅ ටමඑකතුමකරයි මමින්මඅය් අම ාසියක්ම නුපේ,
(1) ආහාරමජීර්ණයමසහමඅක්තාමක්රියාකාත්් යම ැඩිමි යුණුමකිත්ත
(2) හෘද්මපරෝගමසෑදීතම ැ ැක්වීත
(3)මමආහාරමරුචියම ැඩිමකිත්ත
(4) මපබෝ අමපරෝගමසෑදීතම ැ ැක්වීත
(5) සිරුපර්මක්රියාකාත්් යම ැඩිමකිත්ත

8.

ප්රාාමිකමපන රි ෘ්ජ ටමඋද්ාහරණයක්මනනොලන්නන්,
(1) සුක්පරෝසන
(2) පප්රෝටීඅ
(3) ලිපිඩ

9.

NO(g) + Cl2(g)

(4) පීපඅෝ

(5) ඇසිටික්මඅම් ය

NOCl(g) + Cl(g)

ඉහමද්ක් ාමඇතිමප්රතික්රියා ටමඅද්ා මශක්තිමපන ැතිකඩකමරූපන සටහඅක්මපන හමද්ැක්පේ
ශක්තිය

ප්රතික්රියාමතාර්ගය
A –මඉහමප්රතික්රියා මනිමපිය රමප්රතික්රියා කි
B – ාපන මඅ පශෝෂණමප්රතික්රියා කි
C – ප්රතික්රියාපේමසරීයඅමශක්තියමE2 – E1 පේ
ඉහමප්රකාශඅ ලින්මසයමප්රකාශයම මප්රකාශම න්පන්,
(1) Aමපන තණි
(2) AමහාමBමපන තණි
(5) Aම, Bමහා Cමසියල් මතමපේ

(3) AමහාමCමපන තණි

(4) B හාමCමපන තණි

10. ජ පේම ණා මඅධිකවීතටමබ පන ාඅමසාධ්කයක්මනනොලන්නන්,
(1) රසායනිකමපපන ොපහොරමභාාවිය
(2) පන ාාංශුමවාද්අය
(3) මුහුදුමජ යමහාමමිශ්රමවීත
(4) අධිකමජ සම්පන ාද්අය
(5) බැරප ෝහමජ යටමඑකතුවීත
11. වි ෘමපන ේධ්තියකමහාමසාං ෘමපන ේධ්තියමයඅමඅ සනාාමපද්පකහිමදීමතමසිදුවියමහැකිමසිදුවීතක්ම න්පන්,
(1) පන රිසරයමසතගමශක්තියමහු තාරුමවීත
(2) පන රිසරයමසතගම්ර යමහු තාරුමවීත
(3) පන රිසරයමසතගමශක්තියමහාම්ර යමහු තාරුමවීත
(4) පන ේධ්තියමතුළටමශක්තියමග ාමඒත
(5) පන ේධ්තියමතුළටම්ර යමහාමශක්තියමග ාමඒත


ශිෂයපයක්මඉටි

ම්ර ාාංකයමපසවීතමසඳහාමපන ත්ක්ෂණයක්මසැ සුම්මකපළේමය මඑහිදීමඔහුම බාග්මපන ාඨාාංකම

ඇසුපරන්මපන හමප්රසනාාරයමනිර්තාණයමකපළේමය පම්මඇසුරින්ම12,13 ප්රශනඅමසඳහාමපිළිතුරුමසපන යන්අ.
උෂනණ් ය

10,0
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

කා ය

පපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම-ම05

AL/2016/67-S-I
12. ඉහමප්රසනාාරයමඅනු මC – Dහිමදීමසිදුම අමඅ සනාාමවිපන ර්යාසයම න්පන්,
(1) ාෂනපීකරණයයි
(2) වි යඅයයි
(3) ඝනීභා අයයි
(5) ප්රතිඌර්ධ් පන ාඅයයි
13. C – D අ සනාාපේදීමඉටිමඅ පශෝෂණයමකළමාපන මප්රතාණයමඉටි
(1) වි යඅපේමවිශිෂනඨමගුප්මාපන යමප සමහැි න්පේ
(2) ාෂනපීකරණපේමවිශිෂනඨමගුප්මාපන යමප සමහැි න්පේ
(3) විශිෂනඨමාපන මධ්ාරිා යමප සමහැි න්පේ
(4) ාපන මධ්ාරිා යමප සමහැි න්පේ
(5) ගුප්මාපන යමප සමහැි න්පේ

(4) ඌර්ධ් පන ාඅයයි

,

14. මිනිසනමපකසනමගසකමවිෂනකම්භායමආසන්අම ශපයන්ම න්පන්,
(1) 8 x 104 nm
(2) 5 x 105 nm
(3) 0.5 x 106 nm
(5) 2.5 x 107 nm

(4) 2 x 107 nm

15. TiO2 මඅැපඅෝමඅාංශු මවිපශේෂමගුණයක්ම න්පන්,
(1) සූර්යයාප ෝකයමහමුපේමදීමTiO2මඋ්ප්ජකයක්මප සමක්රියාමකිත්ත
(2) බැක්ටීරියාමඅාශකමප සමක්රියාමපඅොකිත්ත
(3) ි ලීරමඅාශකයක්මප සමක්රියාමකිත්ත
(4) ායුමදූෂකයක්මප සමක්රියාමකිත්ත
(5) ජ මදූෂකයක්මප සමක්රියාමකිත්ත
16. රසායනිකමකර්තාන්යක්මආශ්රිම මමූලිකමක්රියාමප සමද්ැකියමහැකිමනි ැරි මරසායනිකමපන රි ර්අයක්ම
නනොලන්නන්
(1) සැපපන ොනීකරණයම-ම( සබන්මනිෂනපන ාද්අය )
(2) විද්ු්මවිජේපනද්අයම-ම( පකෝසනටික්මපසෝඩාමනිපන ද්වීත )
(3) හයිඩ්රජනීකරණයම-ම( තාගරින්මනිෂනපන ාද්අය )
(4) ාපන මවිපයෝජඅයම-ම( හුනුගල්මපිලිසනසීත )
(5) පපන ොම්පන මකිත්තම-ම( ගතයා මප අසනවීත )
17. වජ මඩීසල්මනිපන ද්වීපම්මමූලිකමපිය රමපන හමද්ැක්පේ මඒ ාපේමඅනුපිළිප ළම න්පන්,
A – පරොන්මවජ මඩීසල්මපිරිපන හදුමකිත්ත
B – ග්ලිසපරෝල්මපිරිපන හදුමකිත්ත
C – පල් මනිද්හසනමපම්ද්මඅම් මහාමප අ්මඅපන ්ර යමඉ ්මකිත්ත
D – ට්රාන්සනඑසනටත්කරණමපිය රමපේ
(1) C, D, A , B
(2) C, B, D, A
(3) A, B, C, D
(4) A, C, D, B
18. පතතමපුනී පේමබාහිරමපන ෘෂනඨම ර්ගඵ යම න්පන්,
(1)
(2)
(3)

10 2
πr l
3
10
π rl
3
14
π rl
3

l

2r

(4) 4 π r l
1

(5) 3π r l

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

l

(5) B, A, C, D
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19. රූපන පේමද්ැක්ප අමද්්මඅනු ,Xසඳහාමaමහා bමඇසුරින්මසම්බන්ධ්යක්මපද්නුම බන්පන්,
(1)
(2)
(3)
(4)

√5𝑎 2 +𝑏2
2
√𝑎 2 +𝑏2
2
√3𝑎 2 +𝑏2
2
√𝑏2 −𝑎2
2

b

a

x

𝑎 2 +𝑏2
2

(5) √

20. පන හමරූපන පේමද්ැක්ප න්පන්ම ෘ්ාකාරමපන තු ක්මසහිමජ මටැාංකියකි මීයඝ්රා ම50 cm3 s-1 ජ යමග ාමඑඅමඅළම
පද්කක්මතගින්මඒකාකාර මටැාංකියමපිපර්
එකතමපතොපහොප්මඅළමපද්කමවි ෘමකපල්මඅම්,මටැාංකියමමුළුතනින්තමපිත්තටමග අමකා යම න්පන්,
(1) 138.00 s
(2) 138.40 s
(3) 138.60 s
10 cm
(4) 139.00 s
(5) 139.60 s
42 cm

21. පන ාද්යකමි ගම2aම අමසතපන ාද්මත්රිපකෝණයක hමඋසම න්පන්,
(1) √3a
(2)
(3)

√3 a
2
√3𝑎
2

h

3𝑎
2

(4) √
(5)

√2 a
3

22. පතතමරූපන පේමද්ැක්ප අමපක්න්ද්රිකමවඩඩපේමපකෝණයθම න්පන්,
(1) 900
15 cm
(2) 1200
(3) 1800
(4) 2700
(5) 3000

θ

10 cm

23. රූපන පේමද්ැක්ප අමත්රිපකෝණපේම ර්ගඵ යම න්පන්,
(1)
(2)

√3
a
4
4
a
√3

b
b

(3) √3a b
1

(4) 2a b sin θ
(5)

1
a
2

b sinθsin 600

a
600

b

θ

24. පන හමප්රකාශඅමස කන්අ,
A – සර මපර්වාම2මක්මසතාන්රම අමවිටමඒ ාපේමඅනුක්රතණමසතාඅමපේ
B – සර මපර්වාම2මක්ම ම්භාක මපනද්අයම අමවිටමඒ ාපේමඅනුක්රතණ මගුණියම-1මක්මපේ
C – පර්වාම2මක්මසතාන්රමවිටමඒ ාපේමඅන්:බන්ඩයමසතාඅමපේ.
ඉහමප්රකාශඅ ලින්මසර මපර්වාමසම්බන්ධ්පයන්මනි ැරි මප්රකාශයම මප්රකාශම න්පන්,
(1) Aමපන තණි
(2) A හාමCමපන තණි
(3) A හාමBමපන තණි
(4) A ,Bමහා Cමසියල් තමපේ
(5) ඉහමසියලුමප්රකාශමඅසතයමපේ
අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා
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25. 6 , 4 , 8 , 5 , 5 , 4 , x , 6 , 9 , 11 , 12 , y පතහිමතායම4මහා 6මඅම්, xමහා yමටමගහැකිමඅගයන්ම න්පන්,
(1) 4 හාම5මපේ
(2) 6 හාම4මපේ
(3) 5 හාමxමපේ
(4) 5 හාම9මපේ
(5) 6 හාම5මපේ
26. ළමුන්ම)මපද්පඅකුපග්මසනකන්ධ්යන්හිමතධ්යයඅයමඅගයම55 kgමපේ මඑතමළමුන්මඅරට 60 kg, 63 kg, 43 kgම
සනකන්ධ්මඇතිමළමුන්මතිපද්පඅකුමඑකතුමවූමවිටමඅ මතධ්යඅයම න්පන්,
(1) 52 kg
(2) 53.5 kg
(3) 54.01 kg
(4) 55.12 kg
(5) 57.5 kg
27. 55 , 47 , 88 , 35 , 66 , 73 , 25 , 32 , 43 , 21 , 35 පතතමද්්යන්හිමපන ළමුමචතුර්ාකය,මප අමචතුර්ාකයමහාම
අන්ශනචතුර්ාකමපන රාසයමපිළිප ළින්ම න්පන්,
(1) 25, 55,32
(2) 32, 43,34
(3) 32, 66, 34
(4) 32, 66, 35
(5) 66, 32, 36
28. පන රිගඅකපේමප්රතිද්ාඅමඋපන ාාංගයක්මනනොලු නේ ,
(1) Plotter
(2) Printer
(3) DisplayUnit

(4) Keyboard

(5) Headphone

29. Barcode reader එකමඅය්ම නුපේ,
(1) ප්රතිද්ාඅමඋපන ාාංගයකි
(2) ආද්ාඅමඋපන ාාංගයකි
(4) සැකසීපම්මඋපන ාාංගයකි
මමමම(5) ඉහමකිසි ක්මපඅොපේ.

(3)

30. Notebook පන රිගණකයමපන හමකුතඅමකාඩඩයටමඅය්පේද්?
(1) Micro computer
(2) Mini computer
(4) Mainframe computer
මමමම(5) Desktop computer

(3) Super computer

ර්ධ්කමඋපන ාාංගයකි

31. පන රිගණකමපතපහයුම්මපන ේධ්තිපයහිමකාර්යයක්මනනොලු නේ ,
(1) අාංකමගණිතයමහැසිරවීම්මකිත්ත.
(2) තෘදුකාාංගමපන ා අයමකිත්ත.
(3) පන රිගණකයමහාමසම්බන්ධ්මඋපන ාාංගමකළතඅාකරණය මමමමමමමමම(4) පගොනුමකළතඅාකරණය.
(5) ආරක්ෂණය.
32. RAM හාමROMමඅරමඇතිමප අසනකතක්ම නුපේ,
(1) පද්පකහිතමද්්මගබඩාක මහැකිමය
(2) ROM එපකහිමද්්යමකියවීතටමපන තණක්මහැකිමය අමු්මඅැ මලිවියමපඅොමහැකිමය
(3) පද්කතමMother board එපකහිමසවිවීමඇ.
(4) පද්කතමchip ආකාරපයන්මපන  තී
(5) පද්කතමඉාත්මඅය ශයයමඋපන කරණමපේ
33. Hard disk හාමRAMමතකයන්මසම්බන්ධ්පයන්මලැරදි ප්රකාශ්ය නුපේ,
(1) RAM තකයමා කාලිකමපේ
(2) තෘදුකාාංගයක්මLoad කරනුපේමRAM එපකහිමය
(3) දීර්ඝමකාලීඅ මද්්මැන්පන ්මකරනුපේමHard disk එපකහිමය
(4) විදුලියමඇඅහිටීතකදීමRAM තකයමඉ ්මපඅොපේ
(5) විශා මSoftwareමසද්හාමධ්ාරිායම ැඩි RAMමඅ ශයමපේ
34. පයද්වුම්මතෘදුකාාංගයකමඇතිමTooltip ාකයමබඩඩකයක්මසම්බන්ධ්පයන්මපන හමක රක්මනි ැරි මපේද්?
(1) CLI Interface හිමද්ැකියමහැක.
(2) සතහරමතෘදුකාාංගම මඅයිකඅමතගින්මපකපරඅමකාර්යයමපහෝමඑහිමඅතමඑතගින්මපපන න් යි.
(3) තෘදුකාාංග මකාර්යයක්ෂතා ම ැඩිකරයි.
(4) Word හිම ාකයමකඩඩකයක්මපතඅමින්මහැි න්පේ.
(5) පතතගින්ම චඅ මප්රුම්මසපන යයි.
35. ද්්මසමුද්ායකින්මයම්මද්්මකාඩඩයක්මපමණ්වමප න්මකරගැනීතමපන හමක රමඅතකින්මහැි න්පේමද්?
(1) Align
(2) Navigation
(3) Filtering
(4) Comment
(5) Hyperlink
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36. Alt+Ctrl+Deleteහිමකාර්යයක්ම නුපේ,
(1) පගොනු ක්මද්ර්ශඅයමකිත්ත.
(3) පන රිගණකමගිණුම්මනිර්තාණයමකිරිත.
(5) ධ්ා කමඅරමතාරුවීතටමඇතිමහැකියා .

(2) පතපහයුම්මඅ ාමද්ැමීත.
(4) පගොනුමබහාලුම්මඅරමතාරුමවීත.

37. පන ැතුරුම්පන ්මතෘදුකාාංගයමභාාවිපයන්මසකසඅමපගොනු කමපගොනුමි ගු ම නුපේ1File extension ,
(1) .xlsx
(2) .txt
(3) .xlt
(4) .dox
(5) .pdf
38. කුඩාමපගෝ යකමවිශනකම්භායමතැනීතමසද්හාමඑතමපගෝ යමඉේද්මහාමකිණිහිරමඅරටමරද් ාමඇ මඑතමඅ සනාා ටම
අද්ා මපන රිතාණයන්මපන හමපන රිි මපේ මපන ාඨාාංකයම න්පන්,

(1) 14.55 mm
(5) 15.25 mm

(2) 14.86 mm

(3) 15.00 mm

(4) 15.05 mm

39. පන ැ්කමි ගම0.1 m අමප ෝහමඝඅකයකමසම්මුවමමුහුණ්මපද්කමඅරමඋෂනණ් යන්මපිළිප ළින්ම100 0Cමහා
15 0Cමපේ මඑහිමාපන මසන්අායකා ය 250 W m-1K-1අම්,මඅපඅක්මමුහුණ්මපහොි න්මඅවුරාමඇතිවිටමඑහිමමුහුණ්ම
පද්කමඅරමාපන යමග අමීයඝ්රා යම න්පන්,
(1) 2000 W
(2) 2100 W
(3) 2125 W
(4) 2190 W
(5) 2250 W
40. පන හමපන රිි මබ ම)මක්මයටප්ම ක්ෂාකාරම සනතු ක්මසතතුලි මතිපේ P බ යම න්පන්,
(1) 20 N
(2) 20 √2 N
60N
(3) 21√3 N
(4) 40√3 N
(5) 42√3 N
40N

41. රූපන පේමද්ැක්ප අමඒක මබ මපන ේධ්තිපේමA ක්ෂයම ටාමසම්ප්රයුක්මබ මඝූර්ණයම න්පන්,
(1) 100 N m
10 N 10 N
(2) 120 N m
10 m
5 m
(3) 125 N m
A
(4) 150 N m
(5) 155 N m
20 N
42. දුනුමනියයම0.5 N m-1 අමදුන්අකමබ යක්මපහේතුප න්5 mm කමවිතියක්මඇති න්පන්මඅම්,මඑහිමගැේප අම
ශක්තියම න්පන්,
(1) 5.25 x 10-6J
(2) 6.25 x 10-6J
(3) 6.30 x 10-6 J
(4) 6.35 x 10-5J
(5) 6.25 x 10-4J
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43. දුනුමරි යකින්ම ාපේදීමයකඩමකැබැල් කමබරම2.4 N ප සද්,මඑයමමුළුතනින්තමජ පේමගිල්මවූමවිටමඑහිම
පන ාඨාාංකයම2 N ප සමද්මපපන න් යි මයකඩ මඝඅ් යමපකොපන තණමපේමද්?ම( ගුරු් ජම් රණයම10 mමs-2 හාම
ජ පේමඝඅ් යම1000 kg m-3 ප සමගන්අ )
(1) 1200 kg m-3
(2) 1250 kg m-3
(3) 5275 kg m-3
(4) 6000 kg m-3
-3
(5) 6310 kg m
44. සතානුපන ාතිකමසීතා මතුළමආතියටමපන ්කළමකම්බියකමයාංතාපන ාාංකයම න්පන්,
කම්බියමතමභාාහිරමබ යම-ම100 N
කම්බිපේමහරසනකඩම ර්ගඵ යම-ම10-6 m2
කම්බිපේමඇති අමවිතියම-ම0.002 m
කම්බිපේමමුල්මි ගම-ම2 m
(1) 105 N m-2
(2) 108 N m-2 (3) 109 N m-2
(4) 1010 N m-2

(5) 1011 N m-2

45. විභා මඅන්රයමප සමහැි න්ප නුපේ,
(1)මමවිභා යම ැඩිමසනාාඅයකමසිටමඅඩුමවිභා යක්මඇතිමසනාාඅයකටමසන්අයඅයමතුළින්මවිද්ුයමගතන්මකිත්ත
(2) විද්ු්මප්රභා යකමඅ්රමඅරමවිභා මප අසමපේ
(3) විද්ු්මප්රභා යක්මතුළින්මවිද්ුයමගතන්මපඅොකරඅමවිටමඑහිමඅ්රමඅරමවිභා මප අසමපේ
(4) නිද්හසනමඉප ක්පට්රෝඅමග ායාතමපේ
(5) සන්අායකයක්මතුලින්මවිද්ු්මධ්ාරා ක්මගතන්කිත්තටමඇතිමබාධ්ා මපේ
46. පන හමරූපන පේමපන රිි මවිද්ු්මපන රිායක්මසම්බන්ධ්මකරමඇ අභායන්රමප්රතිපරෝධ්යමr වූමපකෝෂපේමවිද්ු්මගාතකම
බ යමE සඳහාමනි ැරි මප්රකාශයම නුපේ,
R
(1) E = I r + I R
V
(2) E = I2 R + V
2
(3) E = I r +IR
I
(4) E = VI + I2R
(5) E = V I2+I2R

E,r

47. රූපන පේමපන රිි මප්රතිපරෝධ්මජා යක්මසම්බන්ධ්මකරමඑහිමපද්පකළ රටම12 V විභා මඅන්රයක්මදුන්විට,P
ප්රතිපරෝධ්පයන්මග අමධ්ාරා ම න්පන්,
P
6Ω
2Ω
12Ω
2Ω
12Ω
12Ω

12V
(1) 1 A

(2) 1.5 A

(3) 2.0 A

(4) 2.1 A

(5) 2.5 A

48. 230 V විභා මඅන්රපයන්මක්රියාමකරඅම100 Wමවිදුලිමපන ාංකා ක්මසඳහාමසුදුසුමවි ායකපේමඋපන රිතමධ්ාරා ම නුපේ,
23
10
(3) 0.25 A
(5) 0.7 A
(1) 10A
(2) 23 A
(4) 0.5 A
49. 100 rpm ීයඝ්රා පයන්ම්රතණයම අමජ මපරෝද්යකමපකෝණිකමප්රපේගයම නුපේ,
𝜋
𝜋
4𝜋
10𝜋
(4) 4 rad s-1
(1) 3 rad s-1
(2) rad s-1
(3)
rad s-1
3

3

(5)

5𝜋
rad s-1
3

50. සනකන්ධ්යමm අමයතුරුමපන ැි යක්මඅරයමrම අම ාංගු කමලිසනසීතකින්මපොර මV පේගපයන්මගතන්මකරයි මයතුරුම
පන ැි යමසිරසනම ම ාංගුපේමදීමචලිමපේමඅම්,මපන ාරමසහමටයරමඅරමසීතාකාත්මඝර්ෂණමසාංගුණකයම න්පන්,
(1)

𝑉
𝑟𝑔

(2)

𝑉2
𝑟𝑔

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මවිද්යාමශාවා

(3)

2𝑉
𝑟𝑔

(4)

𝑉
𝑟2𝑔

(5)

𝑉
𝑔
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