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I

උුනැවහ:





සියලු ම ප්රහිලට පිි තුරු වුයන්ි.
උත්තර ු්රනේ නියිතත වහාළිනේ බන ියභළය අාංකය ලියන්ි.
උත්තර ු්රනේ දී ඇති උුනැවහ ැ වෆිහ්නන් ිහයලළ පිි ුිනන්ි.
1 සිට 50 නතක් එක් එක් ප්රහියට (1) (2) (3) (4) (5) යි පිි තුරුලලින් නිලෆරින නශෝ ඉතළමත් යෆෂනුි නශෝ පිි තුර
නතෝරළනයි, එය උත්තර ු්රනේ පිටුුව ැෆක්නලි උුනැවහ ුරිින කතිරයක් (X) නයොැළ ැක්ලන්ි.

(1) කළගුණික නිරීක්ණ මෑයවහාළියක තෆබීම අනිලළර්ය නිොලි ිමුත්, කෘෂි කළගුණික නිරීක්ණ මෑයවහාළියක

අනිලළර්යනයන් ම තිබිය යුතු උුකරණ 2ක් ලනුනේ,
(1) ලළහපීකරණ තෆටිය ශළ ආර්ද්රතළමළිය
(2) ආර්ද්රතළමළිය ශළ නතත් ශළ ියයි  ල්ල උහණත්ලමළිය
(3) ලළයුපීඩිමළිය ශළ උුරිම ශළ අලම උහණත්ලමළිය
(4) ුළාංශු උහණත්ලමළිය ශළ ලළහපීකරණ තෆටිය
(5) ආර්ද්රතළමළිය ශළ ුළාංශු උහණත්ලමළිය
(2) ුළාංශු ලයි කළණ්ඩය අනුල, ුනවහි කෆටළයි හුලමළරු ෑළරිතළල නලිවහ නේ, මෆටි ුවක කෆටළයි හුලමළරු ෑළරිතළල,
(1) 10-25 cmol (+)/kg නේ.
(2) 20-40 cmol (+)/kg නේ.
(3) 35-50 cmol (+)/kg නේ.
(4) 5-12 cmol (+)/kg නේ.
(5) 45-65 cmol (+)/kg නේ.
(3) ුළාංශු ඝිත්ලය වම්ලන්ෑ ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.
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A - වළමළියනයන් ුවක වතය ඝිත්ලය, 2.3 – 2.8 gcm අතර ුරළවයක ුලතී.
B - ුවක ැෘය ඝිත්ලය වම ියටම වතය ඝිත්ලයට ලඩළ ලෆි  අයයක් යී.
C - ුනවහි ැෘය ඝිත්ලය යණිනේ දී ුනවහි මුළු ුරිමළල නව, එම ුනවේ ලළයු ුරිමළල වශ ජ ුරිමළල ුමණක්

වකයි.
D - ැෘය ඝිත්ලය ලෆි  ුවක් ුසවාංහිත ුවක් නව වෆනක්.

නම් අතරින් වතය ලන්නන්,
(1) A ශළ B ුමණි.

(2) A ශළ C ුමණි.

(3) A ශළ D ුමණි.

(4) A,B ශළ D ුමණි.

(5) A, C ශළ D ුමණි.

නැලෆනි පිටුල ලන්ි.
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(4) වහනේි යළ ක්රමය නයොැළනයි වහලයාං්රීය නලය මන්න් මිිතනයහි ක්ය නැකක් අතර දුර මෆීනම්දී ලළයත් ුළඨළාංක

ුශත රු වටශනිහි ැෆක්නේ. ඒ අනුල වතය ප්රකළය ලන්නන්,

1.225 m
1.120 m
1.025 m

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

නමම ක්රමය ඉශෂ නිරලැයතළලයිහන් යුත් ක්රමයිහ.
නමහිදී යණිය වීශළ තිරවහ ශරවහ නකඳි ුළඨළාංකය නයොැළ යනු ෆන .
දුර මෆනිය යුතු ක්ය නැක අතරින් ැෂ ලනයන් මෆිනන් උුකරණය පිහිටුලනු ෆන .
නමහිදී යණිය ිහරීම වීශළ නයොැළයන්ිළ D = KS + C වමීකරණනයහි K හි අයය “0” නව වකනු ෆන .
ලළනයි ඇති ුළඨළාංක අනුල, ඉශත අලවහාළනේ දී මනිි ැ ක්ය නැක අතර දුර 20m ිහ.

(5) යම් ිහසි මි ක්ණයක් නශෝ මිිතනයහි පිහිටි ලවහතුලක පිහිටීම සිතියම් යත ිහරීම වීශළ නයොැළයන්ිළ නිරනේක්

පිහිටීම ැෆක්වීම ශළ වළනේක් පිහිටීම ැෆක්වීම ශළ වම්ලන්ෑ ුශත වීශන් ප්රකළ වකළ ලන්ි.
A - වළනේක් පිහිටීම ැෆක්වීනම් දී වමකය X අක්ය නවැ, ග්රිනි ම මෑයශි නර්ාළල Y අක්ය නවැ වකනු ෆන .
B - නිරනේක් පිහිටීම ැෆක්වීනම් දී ශ්රී ාංකළල, පිදුරුතළය කඳු මුදුි මත පිහිටුලළ ඇති ක්යය වීශළ ිෆනයිහිර
ාණ්ඩළාංකය 500 000m නව ැ, උතුරු ාණ්ඩළාංකය 500 000m නව ැ භළියත නකනර්.
C - ලර්තමළිනේ දී, යම් වහාළියක නිරනේක් පිහිටීම නවොයළ යෆීම වීශළ නෝක ලයළේත යළ්රළචරණ චන්ද්රිකළ
ුද්ෑතිය (GNSS) නයොැළයනු ෆන .
ඉශත ප්රකළ අතුනරන් නිලෆරින ලන්නන්,
(2) A ුමණි.

(2) B ුමණි.

(3) C ුමණි.

(4) A ශළ B ුමණි. (5) A, B ශළ C සිය්ම ය.

(6) මි ියමතළල නිරුිය ිහරීම වීශළ වනමෝ මඡ නර්ාළ සිතියම් භළියත කරි අතර, ුශත ැෆක්නලන්නන් එලෆනි වනමෝ මඡ

නර්ාළ සිතියමක නකොටවිහ.

300m
A

500m
B

C
500m
400m
400m
300m
300m

ඉශත සිතියම ශළ වම්ලන්ෑ ුශත ප්රකළ අතුනරන් නිලෆරින ප්රකළය ලන්නන්,
(1) A ශළ B ක්ය නැක අතර තිරවහ දුර වමතුය 100m ිහ.
(2) A ශළ B ක්ය නැක අතර වනමෝ මඡ අන්තරය 300m ිහ.
(3) A ශළ B ක්ය නැක අතර අනුක්රමණය 3 ිහ.
(4) B ශළ C ක්ය නැක අතර අනුක්රමණය 155 ිහ.
(5) නමහි ැක්ලළ ඇත්නත් අලුළතයක් වහිත මිිතයිහ.

නතලෆනි පිටුල ලන්ි.

3
(7) ශියනයක් ුළව් මිිතනයහි ශරවහකඩ ප්රවහාළරයත ිහරීම වීශළ ලළ යත් ුළඨළාංක ඇතුෂත් කරි ැ මේටම් ලගුලක

නකොටවක් ුශත ැෆක්නේ.
මේටම්
වහාළිය
1
2
3

BS

IS

ිෆග්ම

FS

ලෆවහම

1.58

ඌනිත උව
100

2.26

a)................

1.52

1.58

c)................

b)................
d)................

නිලෆරින ප්රකළය ලන්නන්
(1) a හි ුළඨළාංකය 101.58 ිහ.

(2) b හි ුළඨළාංකය 102.56 ිහ.
(4) d හි ුළඨළාංකය 100.00 ිහ.

(3) c හි ුළඨළාංකය 104.08 ිහ.
(5) d හි ුළඨළාංකය 101.52 ිහ.

(8) ුෘථිියනේ ියියෑ වහාළිල දී මි ජ මේටම නලිවහ වීම වීශළ ලුළි මි ියැයළත්මක වළෑක පිි ලී ල ශියයු

ඉිනරිුත් කෂ ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.
A - ුවක ුළාංශු වියලරතළල ලෆි ලි ියට මියත ජය පුිරළනරෝුණය ලෆි  නේ.
B - ුවහ අාංශුල ශෆඩය ශළ ඒලළ ඇසිරී ඇති ආකළරය මත මියත ජ පුිරළනරෝුණ ශීඝ්රතළල නලිවහ නේ.
C - ග්රෆියිේ ුළළණය ලහු ුවක ුළාංශු වියලරතළල ලෆි  ලෆියන් මියත ජය පුිරළනරෝුණ ශීඝ්රතළල ලෆි  ය.
D - එකම ලර්යනේ ුවහ අාංශු ලහුල ඇති ුවක මියත ජය පුිරළනරෝුණ ශීඝ්රතළල ඉශෂ අතර, නලිවහ ලර්යනේ ුවහ

අාංශු ඇති ුවක මියත ජය පුිරළනරෝුණ ශීඝ්රතළල අඩු ය.
ඉශත වීශන් ප්රකළ අතරින්,
(1) A වශ B ුමණක් වතය නේ.
(3) A,B වශ C ුමණක් වතය නේ.
(5) ඉශත ප්රකළ සිය්ම වතය නේ.

(2) B වශ C ුමණක් වතය නේ.
(4) A,B වශ D ුමණක් වතය නේ.

(9) ජනේ ගුණළත්මකලල නිර්ණය ිහරීනම් ුරීක්ණ ශළ වම්ලන්ෑ ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.
A - මෆනකොන්ිහ නරොත් (Macon key Broth) ද්රළලණය භළියතනයන් ජනේ නකෝලිනසෝම් (Coliform) ලෆක්ටීරියළල

අන්තර්යත වීම තශවුරු කෂ ශෆිහ ය.
B - Forel Ule ුරිමළණය භළියතනයන් ජ නියෆිනයක වතය ඝිත්ලය නිර්ණය කෂ ශෆිහ ය.
C - ජනේ ැෘය ලර්ණය ශළ ආියතළල (නලොරතළල) නිර්ණය ිහරීනම් දී නවචි (secchi) තෆටිය භළියත නකනර්.

ඉශත ලයන්තිලලින් වතය ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(4) A ශළ B ුමණි.

(2) B ුමණි.
(5) A, B ශළ C සිය්ම වතය නේ.

(3) C ුමණි.

ශතරලෆනි පිටුල ලන්ි.
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(10) ලිළන්තරයක් තුෂ පිහිටළ ඇති ජ ප්රභලයක pH අයය, ුරිවර උහණත්ලය නලිවහ වීම වමඟ නලිවහලි ආකළරය

උහණත්ලය

pH අයය

pH අයය

pH අයය

ලඩළ නිලෆරිනල නිරුණය කරනු ලි ප්රවහාළරය, නතෝරළ ැක්ලන්ි.

උහණත්ලය
(2)

(3)

pH අයය

pH අයය

(1)

උහණත්ලය

උහණත්ලය
(4)

උහණත්ලය
(5)

(11) ුටක නරෝුණ ක්රියළලලිනේ දී ත ප්රලළශ කෆබිනිේටුල (Laminar flow Cabinet) නයොැළයනු ලන්නන්,

A - නරෝුණ මළෑය ීවලළනුශරණය ිහරීම වීශළ ය.
B - ුටක නරෝපිත ුටක ශළ ුෆෂ තෆන්ුත් කර තලළ යෆීම වීශළ ය.
C - කෆබිනිේටුලට පිටතින් ක්ෂුද්රීවවීන් ුටක නරෝුණ මළෑයයට ඇතු්වීම ලෆෂෆක්වීමට ය.
D - ීවලළනුශරිත තත්ත්ල යටනත් පරකය නරෝුණ මළෑය තුෂ තෆන්ුත් ිහරීම වීශළ ය.
ඉශත ප්රකළ අතරින්,
(2) A, B, C ශළ D සිය්ම වතය නේ. (2) A, B ශළ C ුමණක් වතය නේ.
(4) B ශළ C ුමණක් වතය නේ.
(5) C ශළ D ුමණක් වතය නේ.

(3) B,C ශළ D ුමණක් වතය නේ.

(12) ුශත වීශන් ප්රකළ ක්ෂුද්ර ප්රචළරණ තළක්ණය මත ුැිම්ල ඇත.
A - එකම නලෝය ප්රනදැයක වර්ලවම ුෆෂ ියළ වාංායළලක් එකලර ලළ යත ශෆිහවීම ක්ෂුද්ර ප්රචළරණනේ ලළසියිහ.
B - උුනරෝුණ ලළර යණි ලෆි ිහරීම මන්න් ක්ෂුද්ර ප්රචළරණනේ දී ුෆෂ ියළ යණික් ලළ යත ශෆිහ ය.
C - ක්ෂුද්ර ප්රචළරණනේ දී උුනරෝුණ යණි ලෆි ලි ියට ියකෘති ඇති ියය ශෆිහ ය.
D - ක්ෂුද්ර ප්රචළරණනේ දී ඇතිලි ියකෘති ව ුෆෂලලින් ිල ප්රනදැ බිහි කර යෆීමට ශෆිහ ය.

වතය ප්රකළය නතෝරන්ි.
(1) A ශළ B ප්රකළ නැකම වතය ලි අතර, A මන්න් B ුෆශෆිනලි නකනර්.
(2) A ශළ D ප්රකළ නැකම වතය ලි අතර, A මන්න් D ුෆශෆිනලි නකනර්.
(3) B ශළ C ප්රකළ නැකම වතය ලි අතර, B මන්න් C ුෆශෆිනලි නකනර්.
(4) A ශළ B ප්රකළ අවතය ලි අතර, C ශළ D ප්රකළ වතය නේ.
(5) A , B ශළ C ප්රකළ වතය ලි අතර, D ප්රකළය අවතය නේ.

ුවහලෆනි පිටුල ලන්ි.
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(13) ියසිතුරු මත්වය ලයළල පිි ලී ුශත දී ඇති ප්රකළ වකන්ි.

A - ේන්ටි ශළ වහනලෝඩ් නේ් ුෆටවුන් බිහිකරි මුසන් ලි අතර ගුරළිත ශළ කළසහ බිත්තර ැමි මුසන් නේ.
B - ියසිතුරු මුසන් අභිජිි ක්රියළලලිනේ දී අභිජිිය වීශළ සූැළිම් කරි ියට, ුසදුුස ලිාංන්ක අනුුළතය පිි ලී
වෆෂකීම ලෆැයත්නේ.
C - ියසිතුරු මත්වය ටෆාංිහයක් ිඩත්තු ිහරීනම් දී නද්ශ ලරින් 0.5% ක් ුමණක් ිනිකට මුසන් වීශළ ආශළර වෆුයීම
ක යුතු නේ.
D - ියසිතුරු මත්වය ලයළනේ නරෝය කෂමිළකරණනේ දී ලහුල ැෆිහය ශෆිහ, ලහු ජවලික ුරනුෝෂිතනයක් නව
ආර්න්යුවහ (argulus) ශළ ිනලීරයක් නව වෆේනරොනග්නියළ (saprolengia) ැෆක්ියය ශෆිහ නේ.

නම් අතරින් වතය ප්රකළ නව වෆිහය ශෆක්නක්,
(1) A ශළ C ුමණි.
(4) B ශළ C ුමණි.

(2) C ශළ D ුමණි .
(5) A ශළ D ුමණි.

(3) A ශළ B ුමණි.

(14) ආශළරමය මත්වය ලයළලක් වීශළ නුොුණක් වෆකීමනම් දී සිදු කරි ක්රියළමළර්ය ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ. ඒ අතරින්

නිලෆරින ප්රකළය ලන්නන්,
2

(1) මත්වය නුොුණක ිනය ශළ ුෂ 3:2 අනුුළතයිහන් ලළ යත යුතු අතර අලම ියළත්ලය 500 m ියය යුතු ය.
(2) නුොුනණ් ලෆම්ම නවේදී යළම ලෆෂෆක්වීමට ඒලළ නකොන්්රීේ ිහරීම අනිලළර්යනයන් කෂ යුතු ය.
(3) නුොුනණ් pH අයය නිලෆරින ිහරීම වීශළ හුණු නයදීමට ැලනවේ ුසෂාං වහිත නේළලක් වුල ැ නයොැළ යත ශෆිහ ය.
(4) ියයි  ක්රමය මිනන් නුොුණ ුිය්ර ිහරීනම් දී නුොුනණ් ජය වම්පර්ණනයන් ඉලත් කර එය සූර්යය තළුයට

භළජිය කෂ යුතු ය.
(5) නුොුණ වරු ිහරීනම් දී ේලළාංය නිසි නව නුොුණ තුෂ ලර්ෑිය වී ඇත්ිම්, එහි ජය කළු දුඹුරු ලර්ණයක්
යනි යි.
(15) මශළ ුරිමළණ නයොියනුොෂ හිිතකරුනලක්, තම නයොියනුොෂ වීශළ අලය ුුළු ුෆටවුන් තම නයොියනුොනෂේ දීම

නිහුළැිය කර යෆීමට අැශවහ කරයි. ඒ වම්ලන්ෑ ුශත ප්රකළ වකළ ලන්ි.

A - නමහි දී බිත්තර කෘත්රිමල රැක්කවීම මිනන් ුෆටවුන් බිහි කර යෆීමට ඉන්ිහයුන ටරයක් නයොැළ යෆීනමන්
ලයළුළරය ළලැළයී නේ.
B - නම් වීශළ බහු කෆබිිේ ආකළර බිත්තර රක්කලියක් නතෝරළ යෆීම ලඩළ ුසදුුස ය.
C - කෆබිිේ ආකළර බිත්තර රක්කලියක දී අතින් බිත්තර ශෆරවීමට සිදු වීම අලළසියිහ.
ිතන් නිලෆරින පිි තුර ලන්නන්.
(1) A ුමණි.

2) B ුමණි.

(4) A ශළ B ුමණි.

(5) A,B ශළ C ප්රකළ සිය් වතය නේ.

(3) C ුමණි.

(16) මවහ ආශ්රිත ජිරිය නිහුළැියක් නව නවොනවේජවහ ශෆඳින්ියය ශෆිහ ය. නවොනවේජවහ නිහුළැිනේ දී,

(1) ුැම්කළරකයක් නව සිට්රික් අම්ය ලහුල භළියත නකනර්.
(2) සිට්රික් අම්ය නලනුලට නුොටසියම් ියිනේේ5 නවෝි යම් ියිනේේ භළියතය නවෞායළරක්ෂිත නේ.
(3) ලෆඳුම් කළරකයක් නව ුළුලඩු එකතු කරනු ෆන .
(4) පර්ල පිව යෆීනම් දී නවොනවේජවහ කරක ලළහිර උහණත්ලය 75 0C ලි තුරු පිව යත යුතු ය.
(5) මවහ ඇඹරීනම් දී අයිවහ කෆට නයොැළ යෆීම මන්න් මළාං නකොටවහ වමය ඇති නත් නකොටවහ ිනයවීම ලෆෂනක්.

ශයලි පිටුල ලන්ි.
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(17) ිෆවුම් බිත්තර ිනගු කළයක් ක් තලළ යෆීම අුශුස ලෆියන්, බිත්තර ුවුඩර් නිහුළැිය කරනු ෆන . එහි දී,
0

A - නලන්කරයත් බිත්තර කශමැ ශළ ුසදුමැ ිතශ්රණය 70 C හි ඇති ජ තළුකයක5වහටීමරයක තලළ පිව යත ශෆිහය.
0

B - පිවයත් බිත්තර කෆලලි 57- 63 C උහණත්ලනේ ඇති උඳුික, කෆලලි අතින් ුඩු කෂ ශෆිහ ලි නතක් ියයෂළ

යනි යි.
C - ියයෂළ යත් බිත්තර කෆලලි ඇඹරුම් යන්්රයිහන් අඹරළ නුනන්රයිහන් ශළ යෆීම සිදු කරයි.

ඉශත ප්රකළ අතරින්,
(1) A ුමණක් වතය නේ.
(4) B ශළ C ුමණක් වතය නේ.

(2) B ුමණක් වතය නේ.
(5) A, B ශළ C ප්රකළ තුිමවතය නේ.

(3) A ශළ B ුමණක් වතය නේ.

(18) ිහරිල ගුණළත්මකභළලය තීරණය ිහරීමට සිදුකරි ැ ආම්ලිකතළල මෆීනම් ුරීක්ණයකදී ලෆය වුණු 0.1M NaOH

ුරිමළල 2.5 ml ියය. ුරීක්ණය වීශළ නයොැළයත් ිහරි ුරිමළල 9 ml ක් ශළ ෆක්ටික් අම්නේ මවුලික වහකන්ෑය 90ක්ැ
ිම් ිහරි නියෆිනනේ ආම්ලිකතළල,
(1) 0.25% ිහ.

(2) 25% ිහ.

(3) 2.5% ිහ.

(4) 11.5% ිහ.

(5) 22.5 % ිහ.

(19) ුශත ැෆක්නලන්නන් ආශළර ිරක් වීම වශ ියිළිහරි නිුැවීනම් ක්රියළලලිය නකනරහි ලුළි ක්ෂුද්ර ීවවීන් ආකළර

ිහහිුයිහ.
(A) Lactobacillus sp.
(B) Fusarium sp.
(C) Acetobactor sp.
(D)Clostridium sp.
ඉශත ක්ෂුද්ර ීවවීන් අතරින් ිහරි ශළ ිහරි ආශ්රිත නිහුළැි ිරක් වීම නකනරහි ලුළි ක්ෂුද්ර ීවියයළ 5 ීවවීන් ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(2) B ුමණි.
(3) A ශළ C ුමණි.
(4) B ශළ D ුමණි.
(5) A, B ශළ D ුමණි.

(20) ුශත ැෆක්නලන්නන් එලළු ුසබ්රීකරණ ක්රියළලලියට අැළෂ යෆලීම් වටශනන් පියලර ිහහිුයිහ.

එෂලළු කෆලලි ිහරීම
0.1% “X” ද්රළලණයක ියිළි  2-3 න්්වීම
පිරිසිදු ජය නයදීම
ුසබ්රීකරණය
සිසි් ජනේ න්්වීම
0.1% “Y” ද්රළලණනේ ිතනිත්තුලක් න්්වීම

ඉශත යෆලීම් වටශනන් ැක්ලළ ඇති X ශළ Y ද්රළලණ පිි නලලින්,
(1) සිට්රික් අම්ය ශළ මෆග්ීසියම් බක්වයිඩ් ය.
(2) මෆග්ීසියම් බක්වයිඩ් ශළ නවෝි යම් නමටළ ලයිව්සයිේ ය.
(3) සිට්රික් අම්ය ශළ නවෝි යම් නමටළ ලයිව්සයිේ ය.
(4) වළන්ද්ර ලුණු ද්රළලණය ශළ සිට්රික් අම්ය ය.
(5) මෆග්ීසියම් බක්වයිඩ් ශළ නවෝි යම් ශයිනරොක්වයිඩ් ය.
ශත්ලෆනි පිටුල ලන්ි.
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(21) නලෂීනුොනෂහි ුලතිි ආශළර ඇුසරුම් ක්රම පිි ලී වමීක්ණයක් සිදු කෂ ශිය කණ්ඩළයමක් ුශත නියමිලට

එෂනඹි දී.
(A)

ක්ෂුද්රීවවීන් මන්න් ස්රළලය කරනු ලි එන්වයිම මන්න් ීවරණය ලි ඇුසරුම් ද්රලය වෆකීමමට නුොලිලයිියි්
ඇ්නකොනශෝ ලෆනි ජජල ලහු අලයියක භළියත නකනර්.

(B)

නුොලිවහටයරින්ලලින් වළැි ැ ේළවහටික් ැලටියකට ලෆි  උහණත්ලයක් ලළ දීනමන් ශෆිහලීම මන්න්
ිෆවුම් එෂලළු ුතුරු ආිනය ආරක්ෂිතල ඇුසරුම් කෂ ශෆිහ ය.

(C)

ිවීිකෘත අභයන්තර ුරිවර තත්ත්ල යටනත් ඇසිරීනම් දී, ලළයු හුලමළරුලට ප්රතිනරෝී  ඇුසරුම් මළෑය
නතෝරළයත යුතු ය.

(D)

රික්තක ඇුසරුම්කරණ ක්රියළලලිනේ දී, ඇුසරුම තුෂ ඇති ලළයු ශෆිහ ුමණ ඉලත් කර මුද්රළ තලනු ෆන .

ඉශත ප්රකළ අතරින් වතය ලන්නන්,
(1) A ශළ B ුමණි.
(4) A, C ශළ D ුමණි.

(2) A ශළ C ුමණි.
(5) A, B ශළ D ුමණි.

(3) B ශළ C ුමණි.

(22) මත්වය අවහලනු නිීනම් සිට ුරිනභෝජිය නතක් අවහලනු ුරිශරණනේ දී ගුණළත්මකලල ආරක්ළලි ුරිින නිලෆරිනල

ුරිශරණය ිහරීම පිි ලීල ුශත ැක්ලළ ඇති ප්රකළ අතුරින් වළලැය ප්රකළය නතෝරන්ි.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

මත්වය අවහලනු නිීනමන් ුුස පිරිසිදු ජනයන් නවේදීම
යළ්රළනේ යලඩළ ිහරීනම්දී අවහලනු නයොඩයෆීමනමන් ලෆෂකීම
නයොඩලනම් දී එක් එක් ිනිල දී අ්ි මුසන් එකම තෆිකට නයොඩ ලම
ප්රලළශිනේ දී ශීතළයළර ුශුසකම් වහිත ලළශි නයොැළ යෆීම
නලෂීනුොෂ තුෂ දී ුශුසනලන් පිරිසිදු ක ශෆිහ වහාළියක් අනියය වීශළ නයොැළ යෆීම

(23) ුුස අවහලනු ශළනිය අලම කර යෆීම උනැවළ, ඉශෂ හලවි නේය වහිත එෂලළු ශළ ුතුරු වීශළ ශුසරුලනු ලි

“ශීතැළම ුරිුළිය ” පිි ලී වළලැය ප්රකළය නතෝරන්ි.
(1) නමහි දී, නිහුළැිනේ හලවි ශීඝ්රතළල ුළිය ිහරීමක් සිදු කරනු ෆන .
(2) පර්ල ශීතිය මන්න් ක්නේ්ර තළුය ඉලත් නකොට අිලය තළු ජිිය වීම අඩු කරනු ෆන .
(3) ලෆි  උහණත්ලයක යලඩළ ිහරීම මන්න් යලඩළ කළය දීර්ඝ කරලළ යත් ුුස ප්රලළශිය ුශුස කරනු ෆන .
(4) ශීත යලඩළ ිහරීනම් දී, එෂලළු ශළ ුතුරු ේළවහටික් ඇුසරුම් නශෝ නුොලිවහටයරීන් ඇුසරුම් තුෂ තලනු ෆන .
(5) ප්රලළශිය කරි ියට එෂලළු ශළ ුතුරු ලඩළත් ුසදුුස ම උහණත්ලනේ ුලත්ලළ යෆීම සිදු කරනු ෆන .

(24) ුශත ැක්ලළ ඇත්නත් ආරක්ෂිත යෘශ තුෂ නයොැළ යෆනිි නුොලිතීන් ලුසන් (mulch film) පිි ලී ප්රකළ ිහහිුයිහ.

(A) ආනෝක තීව්රතළල ප්රවහා මේටමට ලඩළ ලෆි  ව ියට මතුපිට ුසදු ුෆශෆති ලුසන් නයදීම මන්න් එම තත්ත්ලය
යළමිය කෂ ශෆිහ ය.
(B) නුොලිතීන් ලුසි මන්න් ජ වාංරක්ණය සිදු නේ.
(C) නුොනශොර භළියත කළර්යක්මතළල ලෆි  ිහරීමට නුොලිතීන් ලුසන් ැළයක නේ.
(D) Cyperus rotundus (කෂළඳුරු) ල් ුෆෂටිය ුළිය ිහරීමට නුොලිතීන් ලුසිට ශෆිහයළල ඇත.
(E) නුොලිතීන් ලුසිනිහි යටි ුෆත්ත කලු ුෆශෆති වීම මන්න් මමණ්ඩයට ුසදුුස අඳුරු ුරිවරයක් ලළ නැයි.
ඉශත ප්රකළ අතරින් වතය ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A, B ශළ C ුමණි.
(4) B, C ශළ E ුමණි.

(2) B,C ශළ D ුමණි.
(3) B, C, D ශළ E ුමණි.
(5) A, B, C, D ශළ E සියළු ප්රකළ වතය නේ.
අටලෆනි පිටුල ලන්ි.
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(25) බිම් වෆකීමම වීශළ ුසදුුස උුකරණ නතෝරළයෆීම වම්ලන්ෑනයන් නිලෆරින ප්රකළය ලන්නන්,

(1) ලවර ිහහිුයක් එකම යෆඹුරට ීම වළි ැ ක්නේ්රයක ඝි වහාරය බිඳීම වීශළ නකොු ිගු ුසදුුස නේ.
(2) මඩ ුඹුරු ීම වම වීශළ “නශෝ” උුකරණ භළියත කෂ ශෆිහ ය.
(3) ක්නේ්රනේ ඇලි ලෆටි ැෆමීම වීශළ නරොටනේටරය නයොැළයත ශෆිහ ය.
(4) නකෝනිෝ වීඩරය නයොඩබිම් ලයළනේ ල් මර්ෑිය වීශළ ැ, ජුන් නරොටරි වීඩරය මඩ බිම් ලයළනේ ල් මර්ෑිය
වීශළ ැ නයොැළයනු ෆන .
(5) මඩ ඉඩම්ල නමන්ම නයොඩ ඉඩම්ල ැ ප්රළාිතක බිම් වෆකීමමට තෆටි ිගු නයොැළයත ශෆිහ ය.
අාංක 26 ශළ අාංක 27 යි ප්රහිලට පිි තුරු වෆුයීම වීශළ ුශත දී ඇති නතොරතුරු උුනයෝගී කරයන්ි.
එක්තරළ නයොිය මශනතක් ුි නලෝෑිළක ඉීමනම් දී ියිළි යකට 150 m2 ක මිිතයක් ආලරණය ලි ුරිින ුි නලෝෑිළක
නයොැයි. බහු භළියත කෂ ිෆසින්ි මන්න් ියිළි යකට පිටලි ිනයර ප්රමළණය 600 ml ිහ.
(26) බහුනග් ඉඩම 1.5 ha ිම් බහු නයිනය යුතු මුළු ිනයර ප්රමළණය නවොයන්ි.

(1) 225 l ිහ.

(2) 60 l ිහ.

(3) 900 l ිහ.

(4) 50 l ිහ.

(5) 100 l ිහ.

(27) ටෆාංිහනේ ෑළරිතළල 15 ශළ නයිනය යුතු මුළු ුි නලෝෑිළක ප්රමළණය 1200 ml ක්ැ ිම් ලරක දී ටෆාංිහයට ිතශ්ර කෂ

යුතු ුි නලෝෑිළක ප්රමළණය නකොුමණැ
(1) 1200 ml ිහ.

(2) 600 ml ිහ.

(3) 400 ml ිහ.

(4) 300 ml ිහ.

(5) 100 ml ිහ.

(28) ඉශෂ ජ වම්ුළැි කළර්යක්මතළලක් වහිත ජ වම්ුළැි ක්රමයක් නව බිාංදු ජ වම්ුළැිය වෆෂිහය ශෆිහ ය. ජ

ප්රභලනේ සිට ක්නේ්රය ැක්ලළ ජය රැනයි යළනම් දී උුකරණ විය කෂ යුතු නිලෆරින අනුපිලිනලෂ ලනුනේ,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ජ නුොම්ුය, නුරණය, නුොනශොර ඒකකය ශළ රික්තක නිැශවහ ිහරීනම් කුළටය ය.
නුොනශොර ඒකකය, ලෆලි නුරශි, ුළර්හියක ිෂ ශළ උු ප්රෑළි ිෂය ය.
ප්රෑළි ිය, උු ප්රෑළි ිෂය, පීඩි මළුක ශළ ජ කරළමය ය.
ජ නුොම්ුය, නුොනශොර ඒකකය, ලෆලි නුරශි ශළ ියසිරුම් හිවහය.
නුොනශොර ඒකකය, උු ප්රෑළි ිෂය, ුළර්හියක ිෂ ශළ ියනමෝචකය ය.

(29) ුශත රු වටශනන් A, B, C, D ශළ E නව ැක්ලළ ඇත්නත් නුොම්ුයක් විය කර ඇති ි ීක ියියෑ ජ මේටම්

ිහහිුයකට නුොම්ුනේ මෑය ක්යනේ සිට ඇති උව ය. නුොම්ුනේ මුළු හිව 35 m ලි අතර නුොෂල මේටනම් සිට
25m උවිහන් ඇති ජ ටෆාංිහයකට නම මන්න් ජය නුොම්ු කරයි.

A -5 m
B-6m
C-7m
D - 10 m
E - 12 m
m

ි නීන් ජය නුොම්ු නකනරිතන් ුලතිි අතරතුර දී ි නීහි ජ මේටම ශීඝ්රනයන් අඩු ව අතර, නමෝටරය ක්රියළකළරීල
ුෆලතිය දී ම ජය නුොම්ු වීම ඇණ හිටිි දී. එම අලවහාළනේ ජ මේටම වීමට ලඩළ ඉඩ ඇත්නත්,
(1) A ය.

(2) B ය.

(3) C ය.

(4) D ය.

(5) E ය.

ිලලි පිටුල ලන්ි.
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(30) ශියනයක්, යවක නුොත්නත් ඝිකම මනිි උුකරණය (swedish bark gauge) භළියත කර හිටි යවක නුොත්නතහි

ඝිකම ැ, කෆලිුරය (Tree caliper) භළියත කර එම යනවහි ියහකම්භය ැ මනිි දී. එම ලළයත් ුළඨළාංක ුශත
ැෆක් නේ.
නුොත්නතහි ඝිකම - 3.2 cm
නුොත්ත වහිත කනීේ ියහකම්භය - 84 cm

එම යනවහි නුොත්ත රහිත ල ියහකම්භය,
(1) 90.4 cm ිහ.
(2) 80.8 cm ිහ.

(3) 87.2 cm ිහ.

(4) 77.6 cm ිහ.

(5) 82.4 cm ිහ.

ැෆල ල අඩාංගු ජ %

(31) කළය වමය, නශල ැෆලල අඩාංගු ජ ේරතිතය නලිවහ ලි ආකළරය ුශත ප්රවහාළරනයන් නිරුණය නේ.

FSP – Fiber Saturation Point (තන්තු
වාංතෘේත අලවහාළල
- - - - - - FSP

-------------

EMC – Equilibrium Moisture Content වමතුලිත නතතමි ප්රමළණය
EMC

කළය

ඉශත ප්රවහාළරයට අනුල ැෆලල ජය ුලතිි ියියෑ අලවහාළ පිි ලී ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.
A - තන්තු වාංතෘේත අලවහාළනේ දී නිැශවහ ජය පිට වී ලෆඳුනු ජය උුරිම නව ුලතී.
B - වමතුලිත නතතමි ප්රමළණය ුලතිි ැෆල කෆලෆ්කට ලෆි  ආර්ද්රතළ ුරිවරයක දී ිෆලත ජය ඇතුළු

ියය නිොශෆිහ ය.
C - තන්තු වාංතෘේත අලවහාළට ුුසල ජය ඉලත් වුලනශොත් ැෆල ශෆිහීමට ක් නේ.
D - තන්තු වාංතෘේත අලවහාළලට ුත්වීමට නුර ැෆලල ජය ඉලත් වීනම්දී ඒලළනේ ශෆඩය නලිවහ නිොනේ.

නමම ප්රකළ අතුරින් නිලෆරින ප්රකළය 5 ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(4) A, C ශළ D ුමණි.

(2) A ශළ B ුමණි.
(5) A, B, C ශළ D සිය් වතය නේ.

(3) A, B ශළ C ුමණි.

(32) තනි රිටි ක්රමය මන්න් යවක උව මෆීනම් දී ිතනිනවක් 90cm ිනය රිටක් භළියත කරි දී. ිතනුම් යන්ිළ අලවහාළනේ දී

ිතනිවළ ශළ යව අතර දුර 10m ක් ියය. ිතනිවළ තිරවට වමළන්තරල අත නශොඳින් ිනගු කර රිට සිරවහල ඇ්ල ියට බහුනග්
ඇව වශ අනතහි නකෂලරට දුර 0.9m ියය. ිතනිවළනග් උව 2m ක් ිම් බහු ියසින් ිතනුම් යන්ිළ ැ යනවහි උව
ලන්නන්;
(1) 10m ිහ.
(2) 12m ිහ.
(3) 11m ිහ.
(4) 13m ිහ.
(5) 9m ිහ.
(33) උවවහ ගුණළත්මක ලියන් යුත්, ලෆි  රලර් ිහරි අවහලෆන්ික් ලළ යෆීම වීශළ අනුයමිය කෂ යුතු පිි නලත් පිි ලී

ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.
ABCD-

ිහරි කෆපීම ආරම්භනේ දී යනවේ ලට ප්රමළණය 50cm ට ලඩළ ලෆි  ියය යුතු ය.
නුොෂල මේටනම් සිට 120cm උවිහන් 300 ක ආිතියිහන් ේනෝයම ුටකය ැක්ලළ කෆපුම් නයිනය යුතු ය.
ලෆි  ිහරි අවහලෆන්ික් ෆබීම වීශළ රලර් ිහරි කෆපීම ශලවහ ලරුනේ සිදු කෂ යුතු ය.
රලර් ිහරි ලළ යෆීම පිණිව කනීේ ලට ප්රමළණනයන් ½ ුමණ දුරට කෆපුම නයොැනු ෆන .

ඉශත ප්රකළ අතුරින් නිලෆරින ප්රකළය 5 ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(4) A, B ශළ C ුමණි.

(2) B ුමණි.
(5) A, B, ශළ D ුමණ

(3) A ශළ B ුමණි.

ැශලි පිටුල ලන්ි.

10
(34) ුසදු යම්ිතරිවහ වකවහ ිහරීනම් ක්රියළලලිනේ දී නුොත්ත ඉලත් කෂ බීජ 2% ක සිට්රික් අම් ද්රළලණයක ුෆයක් ුමණ

කළයක් න්්ලළ තලනු ෆන , නම මිනන් යම්ිතරිවහ බීජල,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

අුද්රලය ශළ ක්ෂුද්ර ීවවීන් ියිළ නේ.
සූර්යළනෝකනේ ියයීමට යත ලි කළය අඩු නේ.
යලඩළ කළය ලෆි  නේ.
ලඩළ ුෆශෆිනලි ුසදු ුෆශෆයක් බීජලට ලළ යත ශෆිහ ය.
බීජ කෆලලි ලට කෆඩීම අලම නේ.

(35) නකොෂ නත් (Green tea) නිහුළැි ක්රියළලලිය වම්ලන්ෑ ප්රකළ නැකක් ුශත ැෆක්නේ.

(A) නකොෂ නත් නිහුළැිනේ දී අමු නත් ැලු තුි න් හුමළය යෆවීම සිදු නේ.
(B) නත් ැලු ලෆි  උහණත්ලයකට භළජිය ව ියට ඒලළනේ ඇති නුොලිෆීනිෝ් බක්සිනඩ්වහ එන්වයිමය අක්රිය නේ.
(1) A ශළ B ප්රකළ නිලෆරින ලි අතර, B මන්න් A ුෆශෆිනලි නකනර්.
(2) A ශළ B ප්රකළ නිලෆරින ලි අතර, B මන්න් A ුෆශෆිනලි නිොනකනර්.
(3) A ප්රකළය නිලෆරින ලි අතර, B ප්රකළය ලෆරින නේ.
(4) A ප්රකළය ලෆරින ලි අතර, B ප්රකළය නිලෆරින නේ.
(5) A ශළ B ප්රකළ නැකම ලෆරින ය.
(36) ශියනයක් ආනෝක වාංනේදී ප්රතිනරෝෑකයක් ශළ ආනෝක ියනමෝචක ඩනයෝඩයක් භළියතනයන් අඳුනර් දී වහලයාං්රීයල

ැෆ්නලි ල්ලයක් වහිත ියැුත් ුරිුායක් වදුනේ ය. නමම ුරිුාය වම්ලන්ෑනයන් නිලෆරින ප්රකළය ලන්නන්,
(1) නමම ුරිුානේ ආනෝක වාංනේදී ප්රතිනරෝෑනයහි ක්රියළකළරීත්ලය වීශළ 230 V ියභල අන්තරයක් වෆුයිය යුතු ය.
(2) නමම ුරිුාය ශරශළ ිහනෝ ඇම්පියර ප්රමළණනේ ෑළරළලක් යළ යයි.
(3) අඳුනර්දී ආනෝක වාංනේදී ප්රතිනරෝෑනයහි, ප්රතිනරෝෑය ිහනෝ මම් සියයක් ුමණ නේ.
(4) නමහිදී 40 W ියදුලි ල්ලයක් ැෆ්වීමට අලයිම් ුරිණළමකයක් භළියත කෂ යුතු ය.
(5) නමම ුරිුාය ශළ නශ්රේණියතල ඇමීටරයක් වම්ලන්ෑ කර යළ යි ෑළරළල මෆියත ශෆිහ ය.

(37) ුශත දී ඇත්නත් ශියනයක් ආි යුනිෝ ුරිුායකට ලය වෆුයීනම් ුරිුායක් නිර්මළණය ිහරීම වීශළ ිතෂ දී යත්

6-0-6V 5 500 mA නව වටශන් කර තිබූ ුරිණළමකයිහ. ඒ වම්ලන්ෑනයන් වතය ප්රකළය ලන්නන්,

(1) අග්ර තුික් වහිත ුෆත්නතන් ප්රැළි නලෝටීයතළලය ලළ නැයි.
(2) අග්ර නැකක් වහිත ුෆත්නතන් ප්රතිැළි නලෝ්ටීයතළල ලළ යනියි.
(3) නමමිනන් 12V ප්රතයළලර්ත ෑළරළ ියභල අන්තරයක් ප්රතිැළිය කර යත ශෆිහ ය.
(4) නමමිනන් 6V වර ෑළරළ ියභල අන්තරයක් ප්රතිැළිය කර යත ශෆිහ ය.
(5) නමමිනන් 12V ක වර ෑළරළ ියභල අන්තරයක් ප්රතිැළිය කර යත ශෆිහ ය.

එනකොනෂොවහලි පිටුල ලන්ි.
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(38) ක්ෂුද්ර වෆකුසම් ුද්ෑතියක වෆකෆවහමක් ුශත ැක්ලළ ඇත.

නමම ුද්ෑතිය වම්ලන්ෑ වළලැය ප්රකළය ලන්නන්,
(1) ආි යුනිෝ පුලරුලක ුළි කෘතයයන් ඉටු ිහරීම වීශළ නමලන් ුද්ෑතියක් භළියත කරයි.
(2) වාංනේැක මන්න් නමම ුද්ෑතියට ියියෑ වාංනේැි ආැළිය කර යත ශෆිහ ය.
(3) නමලෆනි ුද්ෑතියක් ුඩළ ුරියණකයකට වමළි කෂ ශෆිහ ය.
(4) නමලෆනි ුද්ෑතියක් රළු භළියතයට වුලැ ුසදුුස ය.
(5) ක්රමන්ිතත තර්ක ුළි ුද්ෑතියකට ලඩළ නමලන් ුද්ෑතියක් ිතනෂන් අඩු ය.

(39) ක්ෂුද්ර ුළි ුද්ෑති භළියතනයන් නිුැලළ යන්ිළ වහලයාං්රීයකරණ ුද්ෑති මිනන්, යෘශ ියදුලිනයන් ක්රියළ කරි ජලළකක

බැයියක් ක්රියළත්මක ිහරීමට ියැුත් පිි යලි (relay) භළියත කරනු ෆන . ඒ වම්ලන්ෑ වතය ප්රකළය ලන්නන්,
A (NC)
B (COM)

C (NO)

(1) VCC නව ැක්ලළ ඇති අග්රයට ආි යුනිෝ පුලරුනේ ප්රතිැළි අග්රය වම්ලන්ෑ කරනු ෆන .
(2) GND නව ැක්ලළ ඇති අග්රයට පිි යලිය ක්රියළත්මක වීමට අලය 5V ියභල අන්තරය ලළ නැනු ෆන .
(3) පිි යලිය ක්රියළත්මක නිොලි (off ) ියට A ශළ B බවහනවේ විය කරි ැ නමෝටරයක් ුණ යෆන්නේ.
(4) IN නව වීශන් අග්රය, පිි යලිය මියත ිහරීමට භළියත කරනු ෆන .
(5) පිි යලිය ක්රියළත්මක ලි (on) ියට A ශළ B බවහනවේ විය කරි ැ නමෝටරයක් ුණ යෆන්නේ.

නැොනෂොවහලි පිටුල ලන්ි.
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(40) වහලයාං්රීයකරණ ුද්ෑති වෆකීමනම් දී ියියෑ ුරිවර තත්ත්ල වාංනේැිය ිහරීම වීශළ වාංනේැක භළියත කරයි. ුශත

ැක්ලළ ඇති වාංනේැක තුි පිි නලලින් ැක්ලළ ඇති ලරණය ලන්නන්.

(1) ආර්ද්රතළ වාංනේැකයක්, උහණත්ල වාංනේැකයක්, ුළාංශු නතතමි වාංනේැකයක්
(2) ආර්ද්රතළ වාංනේැකයක්, ුළාංශු නතතමි වාංනේැකයක්, උහණත්ල වාංනේැකයක්
(3) ුළාංශු නතතමි වාංනේැකයක්, උහණත්ල වාංනේැකයක්, ආර්ද්රතළ වාංනේැකයක්
(4) ුළාංශු නතතමි වාංනේැකයක්, ආර්ද්රතළ වාංනේැකයක්, උහණත්ල වාංනේැකයක්
(5) උහණත්ල වාංනේැකයක්, ආර්ද්රතළ වාංනේැකයක්, ුළාංශු නතතමි වාංනේැකයක්

(41) වහලයාං්රීයකරණ ුද්ෑති ුශුසනලන් නයොඩිෆගීම වීශළ ආි යුනිෝ පුලරු භළියත කෂ ශෆිහ ය. දී ඇති රු වටශි ශළ

වම්ලන්ෑ ුශත ප්රකළ වකළ ලන්ි.

A. “1” USB වම්ලන්ෑකය ලි අතර “2” ල වෆුයුම් අග්රය නේ.
B. “5” ප්රතිවම අග්ර ලි අතර “4” වාංායළාංක අග්ර නේ.
C. “7” Reset වහියචය ලි අතර “6”ප්රතිවම අග්ර නේ.
ඉශත ප්රකළ අතුනරන් නිලෆරින ප්රකළය 5 ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(4) B ශළ C ුමණි.

(2) B ුමණි.
(5) A, B, ශළ C සිය්ම ය.

(3) A ශළ B ුමණි.

ැශතුන්ලි පිටුල ලන්ි.
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(42) ියියෑ ලෘත්තීය ආුැළ පිි ලී ප්රකළ ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.

(A) කෘිතිළක නිුැලි කම්ශක නවේලකයු ිය ද්රලයයක් රීරයත වීනමන් මරණයට ුත්වීම රවළයනික ආුැළලක්
නව වෆනක්.
(B) තම රැිහයළ වහාළිනේදී නිරන්තරනයන් x ිහරණලට නිරළලරණය වීම නශේතුනලන් වහිළයු ආලළෑ ශට යෆීම
රවළයනික ආුැළලක් නව වෆනක්.
(C) යම් ක්රියළලක නිරත වීනම් දී ලෆරින ඉරියේලක දීර්ඝ කළයක් රැඳී සිටීනමන් වහිළයු ුද්ෑතියට සිදුලි ශළනි ශ්රම
සූක්ම ආුැළලක් නව වෆනක්.
ඉශත ප්රකළ අතුනරන් නිලෆරින ප්රකළය 5 ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A ුමණි.
(4) B ශළ C ුමණි.

(2) A ශළ B ුමණි .
(5) A, B, ශළ C සිය්ම ය.

(3) A ශළ C ුමණි.

(43) ුශත ැක්ලළ ඇත්නත් ශ්රී ාංකළනේ ප්රචලිත ඇන්තරියම් ප්රනදැ ිහහිුයිහ.

(D) Acropolis (ඇනක්රොනුොලිවහ)
(E) Carnaval (කළිල්)

(A) Tropical (නරොපික්)
(B) Casino ( කෆසිනිෝ)
(C) Kirimatiyana (ිහරිමෆටියළි)

රතු ුෆශෆති නකොෂපුලක් වහිත ප්රනදැයක් වශ ුසදු ුෆශෆති නකොෂපුලක් වහිත ප්රනදැයක් පිි නලලින් ැක්ලළ ඇති ලරණය
ලනුනේ,
(1) A ශළ C ය.
(4) D ශළ C ය.

(2) C ශළ D ය.
(5) A ශළ B ය.

(3) B ශළ E ය.

(44) ුළර්හියක අාංුර5 නමොනරයියන් මන්න් ප්රචළරණය කර යත ශෆිහ ියසිතුරු ුත්රික ළක ැෆක්නලි ලරණය නතෝරන්ි.

(1) නක්රෝටන්, නුොලිසියළවහ, වෆන්රියළිළ
(2) ෆීකවහ, රෆීමිළ මළනාිළටළ, නක්රෝටන්
(3) පිනෝනඩන්රන්, නරොිතලියළවහ, කෆතියළ
(4) නුොලිසියළවහ, නයෝ්ඩ් ඩවහේ රෆීමිළ, කෆතියළ
(5) ි ුන් ලළිහයළ, නකෝි යින්, නවෝන්ග් බසහ ඉන්ි යළ
(45) උැයළි අාංකරණනේදී නයොැළ යන්ිළ ළක ිහහිුයක් ුශත ැෆක්නේ.

(A) දුරැන්තළ
(B) නකොවෆන්රළ
(C) ඇරැේනක්රියළ

(D) යඟ ලෆරැ්
(E)Wකයිසළ
(F)ක්රිවහටිිළ (Syzygium)

ඉශත ළක අතුනරන් නටෝපියරි (Topiary) කළල වීශළ නයොැළයෆීමට ුසදුුස ළක ලනුනේ,
(1) A, B,C,D, E ශළ F ය.
(4) B, C ශළ D ුමණි.

(2) A,C,E ශළ F ුමණි.
(5) C, D, ශළ E ුමණි.

(3) A, D ශළ F ුමණි.

(46) ුශත ප්රකළ Photo Voltaic උුකරණ මත ුැිම්ල ඇත.

(A) Photo Voltaic උුකරණ තුෂ සූර්ය නකෝ අඩාංගු නේ.
(B) සූර්යයළනෝක තීව්රතළල මත නිුැනලි ියැුත් ක්තිය රීළ ුලතී.
(C) සූර්යයළනයන් ෆනලි ක්තිනේ ලුම නිවළ උුකරණය තුෂ ඉනක්නරෝි ප්රලළශයක් ඇති නේ.
(D) ශ්රී ාංකළල ඝර්ම කළපීය රටක් නිවළ අවුරුද්ැ පුරළ ියැුත් ක්තිය ලළ යත ශෆිහ ලෆියන් ප්රති ආනරෝපිත ලෆටරි
අලය නිොනේ.
ැශශතරලි පිටුල ලන්ි.
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ඉශත ප්රකළ අතුනරන් නිලෆරින ප්රකළය 5 ප්රකළ ලන්නන්,
(1) A ශළ B ුමණි.
(4) A, B ශළ C ුමණි.

(2) B ශළ C ුමණි.
(5) A, B, C ශළ D සිය්ම ය.

(3) C ශළ D ුමණි.

(47) ේළවහටික්, නෝශ, වීදුරු ශළ කඩැළසි අුද්රලය නව ලෆශෆර ිහරීනම් දී ලර්ණනක්ත ක්රමය අනුල භළියත කෂ යුතු, අුද්රලය

ලඳුන්ල ලර්ණ පිි නලි න්,
(1) තෆඹිලි, දුඹුරු, රතු ශළ නි් ය.
(2) නි්, රතු, තෆඹිලි ශළ නකොෂ ය.
(3) තෆඹිලි, නි්, රතු ශළ දුඹුරු ය.
(4) කශ, තෆඹිලි, දුඹුරු ශළ නි් ය.
(5) රතු, කශ, තෆඹිලි ශළ නකොෂ ය.
(48) ඝි අුද්රලය ලර්ගීකරණනේ දී, ඝි අුද්රලයල මනිනු ලි ප්රෑළි නභෞතික වාංරචකයක් ලන්නන්,

(1) ියැුත් ක්ණ (Electric properties) ය.
(2) චුම්භකත්ල ක්ණ (Magnetic properties) ය.
(3) ියශිහට ගුරුත්ලය (Specific gravity) ය.
(4) වියලරතළල (Porosity) ය.
(5) ලර්ණය (Color) ය.
(49) ඝි අුද්රලය කෂමිළකරණ ූරරළලලිනේ ප්රෑළි පියලර ිහහිුයක් අනුපිි නලලින් ැක්ලළ ඇති පිි තුර නතෝරළ ැක්ලන්ි.

(1) ලෆශෆර ිහරීම → ප්රතිච්රීකරණය → ක්ති උත්ුළැිය → ිෆලත භළියතය → අලම ිහරීම
(2) ලෆශෆර ිහරීම → ක්ති උත්ුළැිය → ිෆලත භළියතය → ප්රතිච්රීකරණය → අලම ිහරීම
(3) ලෆශෆර ිහරීම → ක්ති උත්ුළැිය → ප්රතිච්රීකරණය → ිෆලත භළියතය → අලම ිහරීම
(4) ක්ති උත්ුළැිය → ලෆශෆර ිහරීම → ප්රතිච්රීකරණය → ිෆලත භළියතය → අලම ිහරීම
(5) ක්ති උත්ුළැිය → ප්රතිච්රීකරණය → ලෆශෆර ිහරීම → අලම ිහරීම → ිෆලත භළියතය

(50) ලයළුළර වෆෆවහමක ලයළුළර ියවහතරයට ඇතුෂත් කෂ යුතු කරුණු ිහහිුයක් ලනුනේ,

(1) ඉක්ක ශළ අරමුණු, ලයළුළර ිළමය ශළ නලෂීනුොෂ අලයතළ ය.
(2) ලයළුළරනේ ැෆක්ම, නමනශලර ශළ ලයළුළරනේ අිළයත කයතළලය ය.
(3) නිහුළැිය සිදුකරි ආකළරය, ලළ යත යුතු ප්රිතති ශළ ෑළරිතළල ය.
(4) වාංියෑළි ලුශය, ලත ශළ ලයකීම් ුෆලනරි ආකළරය ශළ වන්නිනේැි ක්රමනේැ ය.
(5) අනෂියකරණ වෆෆවහම, වෆුයුම්කරුලන් පිි ලී ියවහතර ශළ නවේලක අලයතළ ශෆිහයළල ය.

