තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව
කපොදු ලිඛිත පරීක්ෂණයය 1028 - ජනවාරි
විදුලි කාර්මික ශිල්පි - ජාතික වෘත්තීය තිදුතිකජ - 3 වන ජට්ටජ
කාලය පැය -01

විභාග අකේක්ෂකයන් හට උපකෙස්


සියළුභ ප්රශ්ණ



සෑභ ප්රශ්ණ

ලට

පිළිතුරු සැඳයිය යුතුය.

යදීමභ ීම ඇති පිළිතුරු හතර අතරින් ලඩාත් ගැලටඳන පිළිතුර ලතෝරාසඳයා ,

ඇති පිළිතුරු ඳත්රලේ 


ප්රශ්ණ

අදාට අංදය අයත් ලදොටුල තුට දතිරය (X) සටකුණු දරන්න.

ඳත්රය භත කිසිලක් ලනොරයා විබාගය අලසානලේ ීම එය විබාග ශාටාධිඳති

/

ඳරීක්ෂද ලලත බාර ලදන්න.


ලභභ ප්රශ්ණ

ඳත්රලයි  පිටු 08ක් අඩංගුලේ.

1. විදුර ඳරිඳථයද ධාරාල භනින ඒදදය ලනුලේ ,
a) ඇම්පියර

b) ලලොට්

c) ලලෝරූට්

d) කුලටෝම්බ්

2. කිලටෝ ලලොට් ඳැය ලරන් භනිනු ටඵන්ලන්,
a) විබල අන්තරය

b) විදුර ක්ෂභතාලය

c) විදුර ශක්තිය

d) විදුර ආලරෝඳනය

3. සන්නායදයද විෂ්දම්බය භැනීභ සහා බාවිතා දටහැකි සුදුසුභ මිනුම් උඳදර

ය

ලනුලේ ,
a) ලර්නියර් දැරඳරය

b) භයිලරෝ ටර ර් අභානය

c) ටර ර රට

c) දැරඳරය

4. නැලත ආලරෝඳ

ය දට හැකි ආම්රද ලදෝෂයක් ඳරීක්ෂා කිරීලම්ීම ටඵා ගන්නා

ප්රධාන මිනුම් ලදද ලනුලේ ,
a) විශිෂ්

ගුරුත්ලය සහ ධාරාල

b) විශිෂ්

ගුරුත්ලය සහ විබලය

c) විශිෂ්

ගුරුත්ලය සහ ප්රතිලරෝධය

d) ධාරාල සහ ප්රතිලරෝධය
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5. සාභානය නිලසද විදුර ස්ථාඳනයක්(wiring) කිරීභ සහා ඇස්තලම්න්තුලක් පිළිලයට
කිරීභ

අලශය ලන දරුණු තුන ලනුලේ ,

a) බිම් සැටැස්භ,නිලාස ි මියාලේ අලශයතාලය සහ විදුරඵට භණ්ඩටලේ 
අනුභැතිය
b) බිම් සැටස්භ, අලශය ්රලයලට මිට ගනන් ටැයිස්තුල සහ නිලාස ි මියාලේ
අලශයතාලය
c) බිම් සැටස්භ, අලශය ්රලයලට මිට ගනන් ටැයිස්තුල සහ විදුරඵට භණ්ඩටලේ 
අනුභැතිය
d) බිම් සැටස්භ, විදුරඵට භණ්ඩටලේ  අනුභැතිය සහ නිලාස ි මියාලේ
අලශයතාලය
6. නිලසද විදුර ස්ථාඳනය කිරීලම්ීම දම්දරු ලස්ලද ගාස්තු ලගලන ප්රධාන රභ ලදද
ලනුලේ ,
a) නිභ දරන ඒදද ප්රභා
b) ඳැය ග

ය අනුල සහ ිනන ග

න අනුල සහ අමු්රලය ප්රභා

න අනුල

ය අනුල

c) ඇස්තලම්න්තුලේ ලයොදා ඇති දම්දරු කුරය සහ ලඳොදු දාර්ය වියදම් අනුල
d) ටැලඵන ටාබය සහ ලඳොදු දාර්යය වියදම් අනුල
7. ප්රතිීමඳන ඳහනද

(Fluorescent Lamp ) ල ෝක් එදක් සවි දර ඇත්ලත්,

a) ධාරාල ලැඩි කිරීභ

b) ධාරාල අඩු කිරීභ

c) විබලය ලැඩි කිරීභ

d) විබලය අඩු කිරීභ

8. ප්රතිීමඳන ඳහනද

ල ෝක් එදක් සවි දට යුත්ලත්

a) LIVE ලයරය හා නියුට්රරූ ලයරය අතර
b) නියුට්රරූ ලයරය
c) LIVE ලයරය

ලේණිගතගතල

d) ප්රතිීමඳන ඳහන
9. Plug Top එදද

(අීවී  ලයරය ) ලේණිගතගතල
සභාන්තරල

විටායදයක් (Fuse) සවි දරනු ටඵන්ලන්,

a) නියුට්රරූ (Neutral) හා ටයිේ (Live) ලේනු අතර
b) ටයිේ ලයරය හා ටයිේ ලේනුල අතර
c) නියුට්රරූ ලේනුල හා භූගත ලේනුල අතර
d) ඉහත සියරූටභ ලැරිනය
10. සරට ධාරා විදුර ඳරිඳථයද ධාරාල ගටා යන්ලන්,
a) ලලම් සි

දකු

b) දකුලණ් සි

ලභ

c) වියර ලදෝෂලේ  (Battery)+ අගලේ  සි

- අගය දක්ලා

d) වියර ලදෝෂලේ  (Battery)- අගලේ  සි

+ අගය දක්ලා
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11. රඳලේ  දැක්ලලන ඳරිින Q ඵරූඵය

සැභ අතින්භ සභාන P ඵරූඵය Q ඵරූඵය

සභාන්තර ගතල සම්ඵන්ධ දර ඇත. ඳරිඳථලේ  ඇති S ස්වි ය ලැස වි

(On දටවි )

ඇම්පියරලේ  A ි  අගය

P

Ac main

Q

a) අගය මුරූ අගලයන් ½ දක්ලා අඩුලේ.
b) අගය ලලනස් ලනොලේ.
c) අගය මුරූ අගය ලභන් ලදගු

යක් ලේ.

d) අගය මුරූ අගය ලභන් හතරගු

යක් ලේ.

12. ලලොට් 100ද විදුර ඵරූඵයක් ඳැය දහයක් (10) ක් තුට දරූලා තිබීලම්ීම ලැය ලන විදුර
ශක්තිය
a) කිලටෝ ලලොට් ඳැය 01කි

b) කිලටෝ ලලොට් ඳැය100කි

c) ලලොට් 1000කි

d) ලලොට් 100කි

13. විදුර ලභෝ රයද එි  ක්ෂභතාලය අශ්ණලඵට (HP) 03 ලශලයන් දක්ලා ඇත. ලභයින්
අදහස් ලන්ලන්,
a) ලභභ ලභෝ රය

අශ්ණලයින් තිලදලනකුලේ ක්ෂභතාලය ඇති ඵලයි.

b) ලභෝ රය භගින් අශ්ණලයින් තිලදලනකුල ඇිනය හැකි
c) ලභෝ රලේ  දා තාලය ගැන හැඳින්ී භකි
d) ලභෝ රලේ  ලේගය ගැන විස්තර කිරීභකි
14. ප්රතයලර්ථ ධාරාලේ සං්යානය (Frequency) යනුලලන් හැඳින් ලලන්ලන්,
a) මිනිත්තුලද , විදුරය නිඳදලන

ර්ඵයිනය දරදැලලන ල

ග

න

b) තත්ඳරයද , විදුරය නිඳදලන

ර්ඵයිනය දරදැලලන ල

ග

න

c) ඳැයද , විදුරය නිඳදලන

ර්ඵයිනය දරදැලලන ල

ග

න

d) ඉහත කිසිලක් ලනොලේ.
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15. ශ්රී ටංදාලේ ගෘහස්ථ විදුර සැඳයුභ 230V, 50HZ ලේ. ලභභ සැඳයුභ
ස්ත්රික්දයක් සම්ඵන්ධ දට වි

2.3KW විදුර

විදුර ස්ත්රික්දය ටඵා ගන්නා ධාරාල ලනුලේ ,

a) 5A

b) 8A

c) 10A

d) 15A

16. D.C ලභෝ රයද (සරට ධාරා ලභෝ රයද) දරදැලලන ිනශාල රා ඳලතින්ලන්,
a) අඩු ලලොරූටීය තාලය සැඳයීභ භත
b) ලේත්ර දඟරලේ  (Field winding)ටැලඵන ධාරාලේ ිනශාල ලලනස් කිරීභ භත
c) ආලම් රය

ටැලඵන ධාරාලේ ිනශාල ලලනස් කිරීභ භත

d) ලේත්ර දඟරය

අභතර ප්රතිලරෝධයක් සවි කිරීභ භත

17. උඳරිභ ධාරාලක් ටඵා ගැනීභ සහා ඵැ රි සම්ඵන්ධ දට යුත්ලත්,
a) ලේණිගත ගතලය
b) සභාන්තර ගතලය
c) ලේණිගත ගතල හා සභාන්තර ගතලය
d) ඉහත කිසිලක් අදාළ නැත.
18. සාභානය විදුර ස්ථාඳන සහා ලයොදා ගන්නා ලයරයද 1/1.13 හරස්දඩ ලර්ගපටය
a) 1mm2
b) 2mm2
c) 4mm2
d) 1.13mm2
19. ඕම් 2 සහ ඕම් 5 ප්රතිලරෝධ ලදදක් ලේණිගත ගතල සම්ඵන්ධ කිරීලභන් ටැලඵන සභද
ප්රතිලරෝධ ලනුලේ ,
a) ඕම් 2.5

b) ඕම් 3

c) ඕම් 7

d) ඕම් 10

20. ඉහත සහන් ප්රතිලරෝධ ලදද සභාන්තරගතල සම්ඵන්ධ කිරීලභන් ටැඵන සභද
ප්රතිලරෝධයලනුලේ ,
a) ඕම් 0.7

b) ඕම් 1.4

c) ඕම් 7

d) ඕම් 10

21. විදුර දාර්මිද ශිරූපිලයකු අලශයලයන්භ දළයුතු ලන්ලන් ඳහත සහන් දලරක්ද?
a) ඳරීක්ෂා දට් ටය (ආධ ධ දට් ටය- Tool Box) ඳරීක්ෂා දර ගැනීභ
b) අලශය ලන වි

ඳභ

ක් ආරක්ෂද උඳදර

/ලභලටම් දට් ටය ඳැට සිටීභ

c) සැභවි භ තභාටද අත්දැකීම් තුළින් දාර්යයන් ඉටු කිරීභ
d) ඉහත සහන් සියරූටභ
22. විදුර දාන්දු ී භකින් ඇතිලන ගින්නක් නිී භ

ලඩාත් සුදුසු

a) ජටය

b) ලඳ

ගිනි නිලනය

c) CO2 ලායු ගිනි නිලනය

d) රසායනිද කුඩු
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23. විදුර දාර්මිද ශිරූපිලයකු අලශයලයන්භ දළයුතු ලන්ලන් ඳහත සහන් දලරක්ද?
a) ඳරීක්ෂා දට් ටය (ආධ ධ දට් ටය- Tool Box) ඳරීක්ෂා දර ගැනීභ
b) අලශය ලන වි

ඳභ

ක් ආරක්ෂද උඳදර

/ලභලටම් දට් ටය ඳැට සිටීභ

c) සැභවි භ තභාටද අත්දැකීම් තුළින් දාර්යයන් ඉටු කිරීභ
d) ඉහත සහන් සියරූටභ
24. ගෘහස්ථ විදුර සැඳයුභද බාවිතා දරන භූගත ඵ ය සහා ලයොදා ගන්ලන්,
a) ිනග ලසන්ටිටර ර 150ක් ලන හා විශ්ණදම්බය මිරටර ර් 15 ලන යදඩ කරකි
b) ිනග ලසන්ටිටර ර 150ක් ලන හා විශ්ණදම්බය මිරටර ර් 50 විශ්ණදම්බය ඇති
ගැරූලනයිස් ඵ යකි
c) ිනග ලසන්ටිටර ර 150ක් ලන හා විශ්ණදම්බය මිරටර ර් 25 විශ්ණදම්බය ඇති
ගැරූලනයිස් ඵ යකි
d) ිනග ලසන්ටිටර ර 150ක් ලන හා විශ්ණදම්බය මිරටර ර් 100 විශ්ණදම්බය ඇති
ගැරූලනයිස් ඵ යකි
25. Current Operated (ධාරා ලභලහයුම්) ඳැන්නුම් දඟරයද(Trip switch) ඇති ප්රධානතභ
ලාසිය ලන්ලන්,
a) ක්රියා දාරීලන දාන්දු ධාරාල ඉතා ඳහත් අගයක් ී භ
b) දාන්දු ධාරාල නිලලස් ලඳොටල

සම්ඵන්ධ ලනොලන අලස්ථාලටීම ඳලා ඳැන්නුම්

දඟරය ක්රියා දර අලශය ආරක්ෂාල ටඵා ීමභ.
c) මෙෙ වර්ගය අමෙක් වර්ගයට (Voltage Operated)වඩා සංමේදී හා මිමෙන් අඩු වීෙ
d) ලභය ප්රධාන ස්වි යක් ලටස ඳහසුලලන් ලයොදා ගත හැකි ී භ.
26. ලර්ග ටර ර් 100ක් ලන ප්රලශශයක් ආලර
ඳරිඳථයද

ය කිරීභ සහා ලයොදා ගන්නා මුදු

(Ring Circuit) 13A ලේනු ලදොඳභ

සවිදට හැකිද?

a) 10කි

b) 30කි

c) 50කි

d) ඕනෑභ ප්රභා

යක්

27. ප්රති ීමඳන ඳහනක් ඳරීක්ෂා දරන රභය ලනුලේ  ,
a) ප්රති ීමඳන ඳහලන් ලදඳැත්ලත් ඇති ලර්

ය ඳරීක්ෂා දර ඵැරෘභ

b) ප්රති ීමඳන ඳහන ලසොටලා ඵැරෘභ
c) ප්රති ීමඳන ඳහන, ප්රති ීමඳන ඳහන් ලහෝරූඩරයද

සවිදර ඵැරෘභ

d) ප්රති ීමඳන ඳහලන් ලදලදටලර අගයන් ි  අ්ණ්ඩතාලය ඳරීක්ෂා දර ඵැරෘභ
28. ශ්රී ටංදාලේ විදුර සම්ලේශනය

හා ලඵදා හැරීභ

ලලෝරූටීයතාලය ලනුලේ ,
a) 11KV
c) 132 V

බාවිතා කනොකරන

b) 33KV
d) 400V
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29. ගෘහස්ථ විදුර පිි ටුලභද ලයොදනු ටැබූ ලශ්ණෂ ධාරා ඳරිඳථ බිඳිනයද (Residual Current
circuit Beaker) දාන්දු ධාරාලේ අගය ලනුලේ ,
a) 100mA
c) 30mA

b) 40A
d) 30A

30. සාභානයලයන් ප්රතිීමේත ඳහනද Choke(අනුඵාධදය)ඳරීක්ෂා දරන රභය ලනුලේ ,
a) විදුර ටර රයක් භගින් එි  ප්රතිලරෝධය ඳරීක්ෂා දර ඵටන වි

එි  අගය දළ

ලශලයන් 30Ω - 60Ω අතර විය යුතුය.
b) භරූටි ටර රයක් භගින් එි  ප්රතිලරෝධය

ඳරීක්ෂා දර ඵටන වි

එි 

ඳරීක්ෂා දර ඵටන වි

එි 

ප්රතිලරෝධය 0Ω ී භ.
c) භරූටි ටර රයක් භගින් එි  ප්රතිලරෝධය
ප්රතිලරෝධය ඉතා විශාට අගයක් ී භ
d)

භරූටි ටර රයක් භගින් එි  ප්රතිලරෝධය

ඳරීක්ෂා දර ඵටන වි

එි 

ප්රතිලරෝධය 1kΩ ී භ
31. සාභානය ගෘහලේ  2 Pole Main Circuit Beaker එදද ඇති පිරිවිතර (Specification) ලනුලේ ,
a) 400V, 40A
c) 240V, 40A

b) 400V, 30A
d) 240v, 60A

32. සාභානයලයන් 20W CFL ඳහනකින් ටඵාලදන ක්ෂභතාලය ලනුලේ ,
a) 20W
b) 40W
c) 80W
d) 100W
33. මුදු ඳරිඳථයක් (Ring Circuit) සහා ලයොදන MCB එද ලනුලේ ,
a) 6A
b) 10A
c) 16A
d) 32A
34. මුදු ඳරිඳථයක් (Ring Circuit) ස්ථාඳනය කිරීලම්ීම ලයොදා ගන්නා රැහැන් ලනුලේ ,
a) Live, Neutral – 1/113 EARTH 7/0.67
b) Live, Neutral – 7/0.67 EARTH 7/0.67
c) Live, Neutral – 7/0.50 EARTH 7/0.67
d) Live, Neutral – 7/0.85 EARTH 7/0.67
35. විදුර ඳරිඳථ ආරක්ෂද උඳරභයක් ලටස අීතතලේ  බාවිතා දරන ටද උඳාංගය
ලනුලේ ,
a) MCB
c) Fuse

b) RCD
d) Main Switch

36. ශ්රී ටංදාලේ ලතදටා විදුර ඳශධතියද දටා ලලෝරූටීය ලනුලේ ,
a) 400V
c) 110V

b) 230V
d) 100V
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37. විදුර දාර්මිද ශිරූපිලයක් විසින් ලේලත්රේ ීම සිදුදළ යුතු ඳරීක්ෂ
a) අ්ණ්ඩතා ඳරීක්ෂ

ය (Continuity Test)

b) ධ්රැී යතාලය ඳරීක්ෂ

ය (Polarity Test)

c) ශුනයතාලය ඳරීක්ෂ

ය (Zero Measurement Test)

d) ඳරිලාරදතාලය ඳරීක්ෂ

ය (Insulation Test)

38. IEE ලරගුටාසි අනුල ලගරුලක් (Switch) සවිකිරීලම්ීම එය
ප්රභා

යක් කනොවන්කන්,

ලඳොටලේ සි

තිබිය යුතු උස

ය ලනුලේ ,

a) ටර ර 1

b) ටර ර 1.5

c) ටර ර 2

d) ටර ර 5

39. 15mm PVC නායිනියද

දැමිය හැකි උඳරිභ 1/1.13 රැහැන් සං්යාල ලනුලේ ,

a) රැහැන් 3

b) රැහැන් 4

c) රැහැන් 6

d) රැහැන් 8

40. 1KW එදද තිබිය යුතු අශ්ණල ඵට HP ප්රභා

ය,

a) 1 HP

b) 1.34 HP

c) 1.5 HP

d) 2 HP

41. Phase failure relay එදද ප්රධාන දාර්යය ලනුලේ ,
a) ලතදටා ඳරිඳථයද එද දටාලද ඵැස්භක් ලහෝ විදුරය ඇනි ටීභක්
සිදුධ ලලහොත් ලභභ පිරයලන භගින් ඳරිඳථය

ටැලඵන විදුරය විසන්ධි දරනු

ටැලබ්
b) ලතදටා ඳරිඳථලේ  භූගත ී භක් සිදුධ ලලහොත් ලභභ පිරයලනය භගින්
ඳරිඳථලේ  විදුර සැඳයුභ විසන්ධි දරනු ටැලබ්
c) දටාලක් භූගත වූ වි

ඳරිඳථය විසන්ධිලේ

d) ඉහත සහන් කිසිලක් සිදු ලනොලේ
42. ඳරිලර

ප්රතිලරෝධය භැනීභ සහා ලඩාත්භ ලයෝගය උඳදර

ය ලන්ලන්,

a) භරූටි ටර රය
b) ඕම් ටර රය
c) Clip-on ටර රය
d) ඳරිලර

ප්රතිලරෝධ ඳරීක්ෂද දට් ටය

43. ධාරිත්රදයද අගය භනිනු ටඵන ඒදදය ලනුලේ ,
a) ඳැරඩ්

b) කුලටෝම්බි

c) ඕම්ස්

d) ලහන්රි
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44. ස්ථාන තුනක් භගින් එක් විදුර ඳහනද ක්රියාදාරීත්ලය ලයොදා ගත හැකි ලන්ලන්,
a) (2 way Switch 02) ලදභං ලහරු 02 ක් අතරභැින ලහරු 01 ක් (Intermediate)
b) (2 way Switch 03) ලදභං ලහරු 03ක්
c) (Intermediate switch 02) අතරභැින ලහරු 02 ක්
d) ලදභං ලහරු 02 ක් සහ අතරභැින ලහරු 02 ක් (2 way 02, Intermediate 02)
45. භරූටි ටර රයක් භගින් භැනිය කනොහැක්කක්,
a) ප්රතයලර්ත ධාරා ලලෝරූටීයතාලය
b) අ්ණ්ඩතාලය
c) රේභන් ප්රභා

ය

d) සරට ධාරා ලලෝරූටීයතාලය
46. Programmable Logic Controller එදද ධාරිතාල ප්රදාශ දරනු ටඵන්ලන්,
a) In put සහ out put ප්රභා
b) Logic gate ප්රභා

ය අනුල ලේ.

ය අනුල ලේ.

c) PLC එලක් ධාරිතාල අනුල ලේ.
d) PLC එලක් ලේගය අනුල ලේ.
47. ලභෝ රයද භ්රභ
a) r p m
c) r p m s

ලේගය භනිනු ටඵන ඒදදය ලන්ලන්,
b) r p s
d) r p h

48. ලතුර ලභෝ රයද ආරම්බද දඟරය සහා සහ ධාලන දඟරය සහා පිළිලලරන්
60 MF සහ 40 MF ධාරිත්රද ලදද ලයොදා ඇත්නම්. ලභි  සභද ධාරිත්රද අගය ලනුලේ ,
a) 20MF

b) 40MF

c) 60MF

d) 100MF

49. තනි දටා විදුර ඳශධතියද නල සම්භතය
හැඳින්ී භ සහා බාවිතා දරන ලර්

අනුල සීවී , උදාසීන, භූගත දම්බි

යන් පිරලලරන්

a) දරෙ, දුඹුරු, ලදොළ

දුඹුරු, දරෙ, ලදොළ

b) දුඹුරු, නිරූ, ලදොළ/දහ

රතු, නිරූ, ලදොළ

50. ලතදටා විදුර ඳශධතියද නල සම්භතය

අනුල දටා තුන හඳුන්ලන්ලන්,

a) දරෙ, දුඹුරු, අළු

b) රතු, දරෙ, දුඹුරු, අළු

c) දරෙ, ලදොළ, රතු

d) නිරූ, දහ, දුඹුරු
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