භතුගභ අධයඳන කලඳ
අධයඳන කඳ දු සහතික ඳත්ර (උසසකඳළ)විබග
ඳ කදකයි
ජෛව ඳද්ධති තාක්ෂණක.ද - I

66
(01)

S

13-කරේණි

I

කෘෂිකර්මික ජෛව ඳද්ධති කකකෙහි උෂණත්වකේ ඵලඳ්භ සම්ඵන්ධ නිවෙදි ප්රකය වනුකේ
A. ඉහළ ආර්ද්රතාව හ ඳහළ උෂණත්වකේදී දඩු කඵලි ඉක්භනින් මුල් අදියි.
B. කගෝව කෙට් ලූණු ආදික හි පුෂපීකෙණ ට අඩු උෂණත්ව ක් අවයය ක..
C. දහවල් වඩි උෂණත්ව හ ෙත්රිකේ අඩු උෂණත්වකේ දී අලකබෝග වල ආකන්ධ රකෙයි.
(1) A ඳභණි
(4) B ඳභණි

(2) C ඳභණි
(5) B හ C ඳභණි

(3) A හ Bඳභණි

(02)

සුළඟ නිස සගෙ ජෛව ඳද්ධතිකේ සිදුවන ඵලඳ්භක් වනුකේ
(1)
අවිලතාව
(2)
සුනමි
(3)
එල්නිකනෝ
(4)
උත්කුඳ න
(5)
ල නින

(03)

භල ද්රවය වලින් ෛල දෂණ ී  තිකදද න්න කස  ඵීමභට කකෝලිකෆෝම් ඳීකිෂෂව සිදු කෙයි. ඒ
රළිඵ නිවෙදි ප්රකය පප්රකය වනුකේ
A. Escherichia coli වයධිජනෛනකක කු නිස ෛනකේ සි ද දයි ඳීකක්ෂ කෙයි.
B. Escherichia coli ඵක් දරි ව සභනය ඳරිසෙකේ දක්නට කන ලකද.
C. විනිසකේ සහ චලතාපී සතුන්කේ අන්ත්රකේ ඳභනක් Escherichia coli වස කෙයි.
(1) A ඳභණි
(4) B ඳභණි

(04)

(2) C ඳභණි
(5) B හ C ඳභණි

(3) A හ C ඳභණි

ෛලකේ ද්රවිතා කක්සිෛන් (DO) රළිඵ නිෙවදය ප්රකය වනුකේ
(1)
ෛල ප්රබව කට ද්රවිතා කක්සිෛන් ලඵ කදන්කන් ප්රබසසසකල්ෂණ භිනන් ඳභණි.
(2)
ජෛව ෙස නික කක්සිෛන් ඉල්ලුභ (BOD) ඉහළ න විට ෛල ද්රවිතා කක්සිෛන් ප්රභණ ඳහළ
යි.
(3)
ෙස නික කක්සිෛන් ඉල්ලුභ (COD) ඉහළ න විට ෛලකේ කක්සිෛන් භට්ටභද ඉහළ යි.
(4)
ජෛව ෙස නික කක්සිෛන් ඉල්ලුභ (BOD) ඉහළ න විට ෛල ද්රවිතා කක්සිෛන් භට්ටභද ඉහළ
යි.
(5)
ජෛව ෙස නික කක්සිෛන් ඉල්ලුභ (BOD) හ ෙස නික කක්සිෛන් ඉල්ලුභ (COD) භතා ෛල
ද්රවිතා කක්සිෛන් සන්ද්රණ ෙද කන ඳවතී.
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(05)

සත්ව කගවිකඳ ළ ආශ්රිතා ඳරිසෙ දෂණ නිස සිදුවන ප්රධන අහිතාකෙ ඵලඳ්භක් වනුකේ
(1). ඳසශු ඛදන
(2). සුකඳෝෂණ
(3). කන්තාීකකෙණ
(4). ඳසට කඳෝෂක එකතු ී භ
(5). කගෝීම උණුසුභ වඩි විභ

(06)

න්ත්රික වි ීමභ විවිධ වි ලන (Dryer) ඇසුරින් සිදු කෙයි. ධනය වි ීමභට වඩත් උචිතා වන්කන්
(1). විසිරි වි ලන
(2). කඵෙ වි ලන
(3). Fluidized bed dryer
(4). රික්තාක වි ලන
(5). කදකනට්ටු වි ලන

(07)

බිත්තාෙ සුදු භද භිනන් බිත්තාෙ රටි (Egg Powder) නිෂඳදනකේදී විසිරි වි ීමභට කඳෙ ඳසී භ සිදු
කෙයි.
A. අධිජනක උෂණත්වකේදී කඳෝෂක විනය ී භ වලක්ව ගනීභට .
B. කම්ද ඇල්බියුමිනක න් ඉවත් කෙ ගනීභට
C. කභලර්ඩ් ප්රති්රි ව වළක්ී භට .
ඉහතා ප්රකය වලින් නිවෙදි වනුකේ
(1) A ඳභණි
(2) B ඳභණි
(3) C ඳභණි
(4) A හ B ඳභණි
(5) B හ C ඳභණි

(08)

තාවන් වර්තාවක අනිවර් ක න් සටහන් කළ යුතු කරුණු වනුකේ
(1). ෛල සම්ඳදන හ රරිව
(2). වර්ෂව සහ යකකේ උස
(3). කමිකරු රභ දින ගණන හ ව කළ රරි ව
(4). කබෝග කප්රභ්දයද හ තාවන් කළ දින
(5). ඳළ ක මිල හ අකේක්ෂිතා ආද භ.

(09)

කභලඩ් ප්රති්රි වට ඵන්න් කළ ආහෙ වනුකේ
(1). ඳන් ඵනිස
(2). අච්චරු චට්නි
(3). ෛ්ම් කකෝඩි ල් කසෝස
(4). ඉඳි ආේඳ රට්ටු
(5). හකුරු ිෂරි කට ෆි
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(10)

අතිතාකේ සිට ඳවතා එන ආහෙ ඳරිෙක්ෂණ ක්රභ කභ නවද
(1) වි ීමභ හ ඳසී භ
(2) සුබ්රීකෙණ හ නටී භ
(3) ෛඩි දමීභ හ ටින් ිෂීකභ
(4) ප්රවිිෂෙණ හ දුම් ගීභ
(5) ඳසටීකකෙණ හ ජීවනුහෙණ

(11)

සවබවික ආහෙ ඳරිෙක්ෂිතා ද්රවය ක් වනුකේ
(1) නයිට්රයිට
(2) කසෝකදට්
(3) ලුණු
(4) සිට්රික් අම්ල
(5) කඵන්කස ඒට්
ආහෙ සකීකම් නව ප්රවණතා වලට අ ත් වන්කන්
(1) විදුත් සපන්දන තාඳ හ සුබ්රීකෙණ
(2) දුම් ගීභ හ ඳටල කඳීකභ
(3) විදුත් සඳන්දන තාඳ හ ඳටල කඳීකභ
(4) සුබ්රීකෙණ හ ජීවනුහෙණ
(5) ඳසචීකකෙණ හ ජීවනුහෙණ

(12)

(13)

ඉන්ද්රි කගෝචෙ ඇගම භ ක ද ගන්කන් ආහෙ නිෂඳදන ක
(1) අඩසගු කඳෝෂක ප්රභණ වියකල්ෂණ ිෂීකභට
(2) කඳෝෂක අග වඩි දියුණු ිෂීකභට
(3) නිෂඳදන රරිව අඩු ිෂීකභට
(4) අඩසගු ප්රධන කඳෝෂක වියකල්ෂණ ට
(5) ජීව කල නිර්ණ ිෂීකභට

(14)

ආහෙ ක ඉන්ද්රි කගෝචෙ ඵව ඳීකක්ෂ ිෂීකකම්දී
(1). ඳීකක්ෂණගෙකේ උෂණත්ව 22°C – 24°C අතාෙද සකේක්ෂ ආර්ද්රතාව 60 ඳභණද ඳවතින
ඳරිසෙ න් වි යුතු .
(2). ස්භ ආහෙ සම්ඳල ක්භ අක්ෂෙ 3 ිෂන් සසකක්තා කළ යුතු
(3). ක ද ගන්න පුද්ගලයින් නිෙ ආහෙව සහබගී වි යුතු
(4). ක්රීම් ක්රකර් බිසකට් ඳභණක් ආහෙ ට කගන සිටි යුතු
(5). අවභ වයක න් පුද්ගලයින් 04 කදකනකුවත් සහබගී වි යුතු අතාෙ ඒ අ ආහෙ වට්කටෝරුව
රළිඵ දනුකභන් යුක්තා වි යුතු

(15)

භූගතා ෛල පුනෙකෙෝඳණ සහ අහිතාකෙ ඵලඳ්ම් සිදු කෙනුකේ
(1).
නගීකකෙණ
(2).
කඵෝග වගව
(3).
ෛලය ඉදි ිෂීකභ
(4).
ෛලඳවහන
(5).
ෛල සම්ඳදන
3

(16)

ආහෙ නි දි ක කම්ද ප්රභණ නිර්ණ ිෂීකභ සහ ක ද ගන්න ඳීකක්ෂවක් වනුකේ
(1). වර්ණක ඵන්ධන ක්රභ
(2). කකල්ඩල් ක්රභ
(3). කල්න් සහ අයිකනෝන් ක්රභ
(4). කස ක්සකල් නිසසෙණ
(5). උන්න් වි ලි ක්රභ

(17)

යක ඵද්ධ ිෂීකකම් ක්රභ ක් ූපඳකේ කඳන්ව ඇතා. එභ ඵද්ධ නම් කළ හිෂ වන්කන්
(1).
කඤඤ ඵද්ධ කලස
(2).
සමීඳ යක ඵද්ධ කලස
(3).
ජිහව ඵද්ධ කලස
(4).
මට්ටු ඵද්ධ කලස
(5).
ආරුක්කු ඵද්ධ කලස

(18)

එක්තාෙ ළික ෛල භට්ටභ වි ලි කලකේදී අඩු කවයි.කතාත් කලකේදී වඩි කවයි.කභභ ළි කඳෝෂණ
කෙන ෛලධෙ වි හිෂ වන්කන්
(1). උලඟි ෛලධෙ ිෂ
(2). ආටිසි නු කන වන කහෝ උලඟි ෛලධෙ ිෂ
(3). ආටිසි නු ෛලධෙ ිෂ
(4). ආටිසි නු කන වන ෛලධෙ ිෂ
(5). ආටිසි නු කහෝ උලඟි ෛලධෙ ිෂ

(19)

එිෂතාෙ සභගභක් දි වඩි  කෙෝගක න් කඳකළන්නන් සහ නව ආහෙ නිෂඳදන ක් හන්න්ව දීභට
සලසුම් කෙ ඇතා. කභභ නව නිෂඳදනකේ අන්තාර්ගතා වි යුතු වන්කන්
(1). වඩ් තාන්තු ප්රභණ ිෂ
(2). අඩු තාන්තු ප්රභණ ිෂ
(3). වඩි ට්රන්සකම්ද ප්රභණ ිෂ
(4). සෙල කකඵෝහයිකේට වඩි ප්රභණ ිෂ
(5). සසකීර්ණ කකඵෝහයිකේට සළිෂ යුතු ප්රභණ ිෂ

(20)

ඳසු අසවනු හනි අඩු ිෂීකභ සහ ඳළතුරු හ එළවළු ගඵඩ කළ යුත්කත්
(1).
අඩු ආර්ද්රතාව හ ඉහළ උෂණත්ව
ටකත්
(2).
වඩි ආර්ද්රව හ ඳහළ උෂණත්ව
ටකත්
(3).
අඩු ආර්ද්රතාව හ ඳහළ උෂණත්ව
ටකත්
(4).
වඩි ආර්ද්රතාව හ ඉහළ උෂණත්ව
ටකත්
(5).
වඩි ආර්ද්රතාව හ කභෙ උෂණත්ව
ටකත්

(21)

කඵෝග වල ඳසු අසවනු ගුණත්ව රළිඵ ප්රකය ිෂහිඳ ක් ඳහතා දක්ක..
A. නිසි කභවලම් බවිතා කෙ අසවනු කනීමකභන් කේෙවල නවුම්ව තාඵ ගතා හිෂ කල වඩි ක..
B. නිසි ඳරිණතා දර්යකකේදී කනීමකභන් අක වල ඳසු අසවනු හනි වඩික..
C. අසවනු කනීමකභන් ඳසු කසේදීකභන් කෙට් වල කල්තාඵගනීකම් ගුණ වඩි ක..
(1) A ඳභණි
(2) C ඳභණි
(3) A හ C ඳභණි
(4) B ඳභණි
(5) A හ B ඳභණි
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

ආහෙ කර්භන්තාකේ අෙමුණු ිෂහිඳ ක් ඳහතා දක්ක..
A. ආහෙ ද්රවය ක රරිව අවභ ිෂීකභ.
B. ආහෙ ද්රවය ක ගුණත්භක ඵව වඩි ිෂීකභ.
C. ආහෙ ක ජීව කල වඩි ිෂීකභ.
ඉහතා අෙමුණු අතුකෙන් ඉන්ද්රි කගෝචෙ ඇගම භට මලික ඳෙභර්
ප ඳෙභර් වනුකේ
(1).
A ඳභණි
(2).
A හ Bඳභණි
(3).
A හ C ඳභණි
(4).
B හ C ඳභණි
(5).
A , B හ C සි ල්ලභ
අධිජනක කලස සුසසහන වූ ඳසක කඵ කහෝ ගති ලක්ෂණ දුර්වල ී භ කහෝ අඩු ී භ සිදුකවයි. නමුත් එක්තාෙ
ලක්ෂණ ක් වඩි ී භ නිීකක්ෂණ කළ හිෂ . එ කුභක්ද
(1).
ෛල කන්දු ී භ
(2).
වතාන
(3).
ඳෙගභයතාව
(4).
දෘයය ඝනත්ව
(5).
ඳසශු ජීී න්කේ ්රි කරිත්ව
ඳටවුන් බිහි කෙන විසිතුරු භත්සය විකයේෂ ක් වනුකේ
(1).
කගෝල්ඩ් ෆිෂ
(2).
ඒන්ෛල්
(3).
ගේර
(4).
කටට්ෙ
(5).
ඩිසකස
2 m ගඹුරු ළිිෂන් 3 m උසට ෛල කඳ ම්ඳ කළ යුතු අවස වක කඳ ම්ඳකේ මුළු හිස වන්කන්
(1)
2 m ිෂ
(2)
3 m ිෂ
(3)
6 m ිෂ
(4)
5 m ිෂ
(5)
1.5 m ිෂ
දෂණ
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).

ී කම් හිෂ ව ඉහළභ භූගතා ෛල ඳන්ති වනුකේ
I ඳන්ති - සුවිකයේෂී භූගතා ෛල
IV ඳන්ති - ලවණ සහිතා භූගතා ෛල
III ඳන්ති - ීභසහිතා බවිතා ක් සහිතා භූගතා ෛල
II ඳන්ති - ඳනී ෛලකේ ගුණත්භ සහිතා භූගතා ෛල
VI ඳන්ති - භතුරට ඳවතින භූගතා ෛල
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(27)

ඳසට වර්ණ ක් ලඵ දීභට සෘජුවභ සම්ඵන්ධ වන්කන්
A. භතාෘ ද්රවය
B. කක්සිකෙණ ප කක්සිහෙණ තාත්ව
C. ව න
(1). A හ B
(2). A හ C
(3). B හ C
(4). A ඳභණි
(5). B ඳභණි

(28)

ෛල එසී භ සහ රසටන කඳ ම්ඳ බවිතා කෙයි. රසටන කඳ ම්ඳ ක
A. වඩි උසකට ෛල එසී භට වඩි ඵල ක් ක දි යුතු
B. ෛල කසවන උස අනුව විසර්ෛන කවනස ක.
C. ෛල කසවන උස අනුව විසර්ෛන කවනස කන ක.
ඉහතා ප්රකය වලින් නිවෙදි වන්කන්
(1) A ඳභණි
(2) C ඳභණි
(3) B හ C ඳභණි
(4) B ඳභණි
(5) A හ B ඳභණි

(29)

ෛසගභ ිෂරි කද වන න්ත්ර ක ූපඳසටහනක් ඳහතා දක්කවයි.එහි R කලස සලකුනු කෙ ඇති උඳසග
භිනන් ඉටුවන කර්
කුභක්ද
(1). කද වගත් ිෂරි කඳ ම්ඳ ිෂීකභ
(2). විදුලි ෛනන
(3). කද වගත් ිෂරි එක් රැස ිෂීකභ
(4). තාන පුඩු කවතා ඒකකීක රික්තාක ක් සඳම භ
(5). ඳලන මීටෙ

(30)

ිෂරි සභෛතිකෙණ (Homogenization) ිෂීකභට ක ද ගන්කන්
(1). උණුසුම් ිෂීකභ
(2). උණුසුම් කෙ කක්න්ද්රඳසෙණ ට ලක් ිෂීකභ
(3). ශීතා ිෂීකභ
(4). ශීතා කෙ කක්න්ද්රඳසෙණ ට ලක් ිෂීකභ
(5). ශීතා කෙ කඳීකභ

(31)

අඩු වි දභිෂන් සභනය ගව නිවසක් ඉදි ිෂීකකම්දී එහි කගබිභ
(1) සිකභන්ති දභ සුභටව භද ගතා යුතු
(2) ගකඩ ල් අතුෙ ගනීභට ඳභණක් ප්රභණවත්
(3) භටි බිභක් ක ද ගනීභ ප්රභණවත්
(4) සිකභන්ති දභ කහරින්කඵෝන් (Herring Bone) ආකෙ ට ෙළු කළ යුතු
(5) අඳද්රවය ඉවත් ිෂීකභ ඳහසු ී භට ටයිල් ඇතිීකභ සුදුසු
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(32)

දම්වල් මිනුම් ්රි වලි සම්ඵන්ධ ඳහතා ප්රකය සලකන්න.
A. සෙල ඳහසු ඳෙණි සහ නිවෙදි ක්රභක.ද ිෂ
B. කර්ඛී මිනුම් ඳභණක් බවිතාක න් ත්රිකකෝ ක කෙණ භිනන් මිනුම් ලඵ ගනී
C. 120 ˚ වඩ කකෝණ ක් ඳවතින ත්රිකකෝණ ඳහසුකවන් සිති ම් ගතා කළ හිෂ
ඉහතා ප්රකය වලින් නිවෙදි වනුකේ
(1) A ඳභණි
(4) B ඳභණි

(33)

(34)

(2) C ඳභණි
(5) A හ B ඳභණි

(3) B හ C ඳභණි

තාවකනන් ඳළ ගලව සිටුී කම්දී මුල් කඩීභ නිස වග ිෂීකභ අඳහසු කබෝග වල ඳළ නිෂඳදන සහ
සුදුසු තාවන වන්කන්
(1) වලි තාවන
(2) ඩකඳ ේ තාවන
(3) කන රිකඩෝකකෝ තාවන
(4) ිනල් වූ ඳත්ති තාවන
(5) තාටි තාවන
කකඵ ක් ගල් කුට්ටි කපීභට වඩත් ක ෝගය ඳස ක්ඩඩ වනුකේ
(1) ෙතු දුඹුරු ඳස
(2) චූර්ණභ දුඹුරු ඳස
(3) ෙතු කහ කඳ ඩ්කස ලින් ඳස
(4) දි ලු ඳස
(5) ලටෙයිට් ඳස

(35)

ම් ක්කෂේත්ර ක භට්ටම් ගනීභ හ සම්ඵන්ධ ්රි වලි තුලදී ක්කෂේත්ර තුලදීභ සිදු ිෂීකභට අවයය
කන වන්කන්
(1) අවයය උඳකෙණ නිවෙදිව හන්න ගනීභ
(2) තාවකලිකව ීරු භරුව
(3) ගණන ිෂීකභ
(4) අසභඳතා කදෝෂ ඉවත් ිෂීකභ
(5) ඳඨසක ලඵ ගනීභට හ සටහන් ිෂීකභ

(36)

x ,y , z කලස සලකුණු කෙ ඇත්කත් කබෝග වල අසවනු කනළන අවස ව x , y , z අවස  වල අසවනු
කනළන කබෝග රළිකවලින්
(1)
වට්ටක්ක තාක්කලි ඵ්ඩඩක්ක
(2)
ඵ්ඩඩක්ක තාක්කලි වට්ටක්ක
(3)
ඵ්ඩඩක්ක වට්ටක්ක තාක්කලි
(4)
තාක්කලි වට්ටක්ක ඵ්ඩඩක්ක
(5)
වට්ටක්ක ඵ්ඩඩක්ක තාක්කලි
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(37)

(38)

කෘෂිකර්මික කටයුතු වලදී බවිතා කෙන උඳකෙණ ක් ූපඳකේ කඳන්ව ඇතා. එ
(1)
කග ඩ කඵෝග බීෛ වේකෙ ිෂ
(2)
භඩ කග විතානට ක ද ගන්න
නඟුලිෂ
(3)
කග ඩ කග විතානට ක ද ගන්න ඇලි
වටි දභන ිෂ
(4)
කග ඩ කග විතාකන් ක ද ගන්න
කඳෝරුවිෂ
(5)
භඩ කග විතාකන් ක ද ගන්න වල්
කනලන ිෂ
භඩ කඳ කුණු තුළ විසිතුරු ෛලෛ යක වග ිෂීකකම්දී
(1) වසි ෛල සභග ඳමිකණන අවසදිතා ද්රවය වගව සරු කෙයි
(2) වලි ඳස උඳස ෙ කලස ඳවතින විට සෙවත්ව මුල් වකඩ්
(3) ඳහසුකවන් කඳ කුණට ෛල ලඵ ගනීභටත් ඉවත් ිෂීකභටත් හිෂ වි යුතු
(4) වග බිභ නිතාෙ වසි ෛලක න් ට ී භ ඉතා සුදුසු
(5) අවභ වයක න් භස 1කට වෙක්වත් කඳ කුක්ඩ ෛල ඉවත් කෙ නවතා රෙවි යුතුයි

(39)

කභෞඛ බීෛ ෙිෂන විසිතුරු භත්සය ක්ඩඩ වනුකේ
(1)අවුෙටස ක කලෝ ප්රින්ස සර්චිලිස
(2)ඩිසකස ඒන්ෛල් කටට්ෙ
(3)කගෝල්ඩ් ෆිෂ ගුෙමි කටට්ෙ
(4)ඒන්ෛල් කගෝල්ඩ් ෆිෂ ගුෙමි
(5)ගේර කට් ෆිෂ සකවෝඩ් කට්ල්

(40)

සකභෝච්ච කර්ඛ සිති භක කක ටසක් ඳහතා දක්ව ඇතා. එභ භූමි ගන ඳවති හිෂ කෙණ ක්
වන්කන්
(1)භූමිකේ උතුරු කදසට භද ඵ්වුභක් සහිතා
(2)භූමිකේ ඵටහිෙ කදස අවඳතා ක් රහිටන ඵව
(3)භූමිකේ ඵටහිෙ කදසින් කන් මුදුනක් රහිටන ඵව
(4)භූමිකේ නකගනහිෙ කදසට ඵ්වුභ විහිකදන ඵව
(5)භූමි සණුවක් ඵව

(41)

ආහෙ නෙක් ී භ උකදස ක්ෂුද්ර ජීී න් ඵලඳයි.‘ඇෆකල කට ක්සින්‘ නම් විෂ ආහෙ ට එක් කෙන
ක්ෂුද්ර ජීී න් වනුකේ
(1)Salmonella
(2)Clostridium botulinum
(3)Aspergillus Flavus
(4)Rhizobium
(5)E – Coli
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(42)

රසටන කඳ ම්ඳ ක් ්රි
(1)චූෂණ කඳට
(2)රටෙ කඳට
(3)චූෂණ කඳට
(4)චූෂණ කඳට
(5)චූෂණ කඳට

(43)

දර්ශී බිසදු ෛල සම්ඳදන ඳද්ධති ක ඳවති යුතු මලික අසග වනුකේ
(1)කඳ ම්ඳ ඒකක කඳෙණ පීඩන ඳලක නළ භර්ග ඳර්යවික නළ විකභෝචක
(2)කඳ ම්ඳ ඒකක පීඩන ඳලක
ඳර්යවික නළ එසවුම් නළ විකභෝචක
(3)කඳ ම්ඳ ඒකක
පීඩන ඳලක ප්රධන නළ විකභෝචක
(4)කඳ ම්ඳ ඒකක ගඵඩ ටසිෂ ප්රධන නළ ඳර්යවික නළ විසුරුමි හිස
(5)කඳ ම්ඳ ඒකක පීඩන ඳලක පීඩන භඳක ප්රධන නළ උඳ ප්රධන නළ ඳර්යවික
නළ

(44)

දම් වල් බිම් භනීකම්දී දෘෂඨි චතුෙස්ර (Optical Square) ක ද ගන්කන්
(1) වසතුවකට ඇති දුෙ භනීභ සහයි
(2) අනුලම්බ ලක්ෂය කසී භ සහයි
(3) දිය කස  ගනීභටයි
(4) ත්රිකකෝණ රළික ල ිෂීකභ සහයි
(5) සිති භ ඇදීභයි

(45)

(46)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ත්භක ිෂීකකම්දී රසටන ඳහළට ගභන් කෙන ස්භ ඳහෙක් (Stroke) තුළ
විවෘතා කවයි
වී යි
වී රටෙ කඳට විවෘතා කවයි
විවෘතා ී  රටෙ කඳට වී යි
සහ රටෙ කඳට
න කදකභ විවෘතා ක.

සිති භක සකභෝච්ච කර්ඛ එක් ස න කදී එිෂකනක මුණ ගකසේ.එභ ස නකේ භූකගෝීම රහිටිභ
වනුකේ
(1) දළ ඵ්වුම් අවඳතා ක්
(2) භද ඵ්වුම් අවඳතා ක්
(3) වටි ක්
(4) සනුවක්
(5) සිෙස කන් ප්රඳතා ක්
සි.කෙෝද ට්රක්ටෙකේ තුන් පුරුක් ඇන්භට (Three Point Linkage) උඳකෙණ ක් සවි කෙනුකේ
රළිකවළින්
වම්ඳස ඵහුව
දකුණු ඳස ඵහුව
උඩු ඈන කලස
උඩු ඇන
දකුණු ඳස ඵහුව
වම්ඳස ඵහුව කලස
දකුණු ඳස ඵහුව
වම් ඳස ඵහුව
උඩු ඈන කලස
වම් ඳස ඵහුව
උඩු ඈදන
දකුණු ඳස ඵහුව කලස
උඩු ඈදන
වම් ඳස ඵහුව
දකුණු ඳස ඵහුව කලස
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(47)

ූපඳකේ කඳන්ව ඇති උඳකෙණ
(1) සත්ත්ව ඵලක ්රි  කෙන ප්ර මික බිම් සකීකම් උඳකෙණ ිෂ
(2) කෙෝද කදකක් ට්රක්ටෙ භිනන් ්රි ත්භක කෙන ප්ර මික බිම් සකීකම්
උඳකෙණ ිෂ
(3) කෙෝද කදකක් ට්රක්ටෙ භිනන් ්රි ත්භක කෙන අතුරු ත් ග්කම් උඳකෙණ ිෂ
(4) කෙෝද කදකක් ට්රක්ටෙ ට සවි කෙන ඇලි වටි දභන උඳකෙණ ිෂ
(5) සි. කෙෝද ට්රක්ටෙ කට සවිකෙන ප්ර මික බිම් සකීකම් උඳකෙණ ිෂ

(48)

බුද්ධිජනභත් ඇසුරුම්කෙණ ඳද්ධති (Intelligent Packaging System) රළිඵ ඳහතා ප්රකය සලකන්න.
A. කභභ ඇසුරුම් අබයන්තාෙ ආකෙකේ ගුණත්භ රළිඵ සසක.දන වර්තා
ිෂීකභ,අනුකර්ඛණ ආදි සිදු කෙයි.
B. ඇසුරුම් කෙණ ඳද්ධති වල දර්යක R F I D ටේ සසක.දක අඩසගු ක.
C. ආහෙකේ අන්තාර් ්රි වක් සිදුවු විට ඵහිෙට එ සන්නික.දන කෙයි

(49)

ඉහතා ප්රකය වලින් සතාය වන්කන්
(1) A ඳභණි
(2) C ඳභණි
(3) A හ C ඳභණි
(4) B ඳභණි
(5) A , B ,හ C ඳභණි
විසිරි ෛල සම්ඳදන රළිඵ ඳහතා ප්රකය සලකන්න.
A. මිරිස තාක්කලි වනි කඵෝග වග සහ විසිරි ෛල සම්ඳදන සර් කව ක දගතා හිෂ
B. සුළස අධිජනක ේකෙද්ය වලට සර් කභ ෛල සම්ඳදන කභ යි
C. ෛල කන්දු ී භ අධිජනක වලි ඳස සහ සුදුසු ක.
ඉහතා ප්රකය වලින් සතාය වන්කන්
(1) A ඳභණි
(2) B ඳභණි
(3) C ඳභණි
(4) A හ B ඳභණි
(5) B හ C

(50)

ඳරිසෙ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ට එකතු වන කඵනික දෂක ඉවත් ිෂීකභ සහ වඩත් කර් ක්ෂභව ක ද ගතා හිෂ වන්කන්
ඵක් දරි 
ඇල්ගී
ම සට්
කනභකටෝඩවන්
ගඩවිල් ඳණුවන්
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