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5.  

(a) ආරක්ෂිත ලුශ තුෂ වනීපාරක්ෂිත තත්ත්ලය පලත්ලා ගැනීම වඳශා අනුගමනය කෂ යුතු උපාය මාර්ග විව්තර කරන්න. 

(b) ශ්රී ාකා ප පාභෝ භිකයකයා ආ ආරක්ාල ශා ෂ්්පායකයා ආ ව්වාලර පැලැත්ම වඳශා ාකා ප ආශාර ළිබඳබඳ නීරීතිරී 

පනලා රීබී ේ ලැයගත්කම විව්තර කරන්න. 

(c) මිභෝදිය මත්වය ලගාලක වාර්වකත්ලය ීරරයය කරනු බන ්රධාාන වාධාකයක් ලන් න්    වඳශා ුදුසුද ව්වානයක් 

 තිරා ගැනීම ය. ආශාරමය මත්වය ලගාලක් වඳශා  ප ුණයක් වැකීමම  ව්වානයක්  තිරා ගැනී ේ ී  වැියය යුතු 

කරුණු විව්තර කරන්න. 

6.  

(a) එෂ ියභෝල වායුරීය  ශා ෂ්්පායන ්රමායය  බපාන වාධාක  කටි යන් විව්තර කරන්න. 

(b)  ශක් ාරයක මිභෝව් ලගාලක් වඳශා ක්ෂුද්ර ල වේපායන ්රමයක් වැුදේ ියති ේ ී  වකා බැියය යුතු වාධාක විව්තර 

කරන්න. 

(c) ගෘශව්ත අලයතාල වඳශා ලය  ප ේප ියතිම   ුදුසුද ල  ප ේපයක්  ත්ති ේ ී  ඔබ විසින් වකා බැියය යුතු 

වි ේෂිත කරුණු විව්තර කරන්න. 

7. ඉ ක් ර ෂ්ක වියයා ප ී  රාන්සිව් රය ව්විකයක්  ව භාවිත  ක ර්. 

i. රාන්සිව් ර් ව්විකයක් යාන්රික ව්විකයක් වමස වන්වන්යන ද ී  රාන්සිව් ර් ව්වික ද ලාසි තුනක් වඳශන් 

කරන්න. 

ii. සිියකන් (Si ) භාවිත කර ෂ්ර්මායය කර ඇරී රාන්සිව් ර් ව්විකයක් රියාකාභෝ (on) තත්ලය  පත් කර ගැනීම 

වඳශා වි මිකකය  වා ේක්ල පායම  බා දිය යුතු  ලිල්ටීයතාලය වඳශන් කරන්න. 

iii. ව්ථිර නැඹුරු ප ( FIXED BIASING )  ය යලා ඇරී රාන්සිව් රයක් ව්විකයක්  ව රියාකාභෝ අලව්වා ප 

පායම ධාාරාල IB = 10 mA  ප. රාන්සිව් ර ද වර ධාාරා ාභය ß = 100 ක් නේ වාග්රාශක ධාාරාල (Ic ) 

 ව යන්න. 

iv. සිුදන් ළිභෝවක් විසින් ්රා යිකයක රියාකාරකමක්  ව අර ර් ී  යැල් ලන පභෝපවයක් ෂ්ර්මායය ියතිම  

උත්වාශ කරන ී . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එ ශත් එම පභෝපවය ආ ිකය ඇරී වි  යැල් ලන අතර අර ර් ී  ෂ්වී යන  ව ෂ්මැවුෂ්. 

 මම පභෝපව ද  යිය ශරනා  ගන එය අලයතාල ඉටු ලන  ව  නැලත වකව්කෂ යුතු ආකාරය ඇඳ 

යක්ලන්න. 
  

      (b)  ර ක ආර්ථික වාලර්ධානය ීරරයය කරන එක් ්රධාාන වාධාකයක්  ව එම ර  ි  සිටින ලයලවායකයන් ආ යායකත්ලය          

වැියල්  ගත ශැිය ය. ලයලවායක යක් වීම ෂ්වා ුද්ගගයුණ  ි මි ලන ලාසි විව්තර කරන්න.  

(c)  ව්ලභාල ුදන්යරත්ල යන් යුතු ශ්රී ාකාල පාභෝවභෝක වාකාරක කර්මාන්තය වඳශා ඉශෂ විභලයියන් යුක්ත ය. පාභෝවභෝක 

වාකාරක කර්මාන්ත ද විවිධාත්ලය  අයාෂ ක් ේත්ර විව්තර කරන්න. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මකෘෂිකර්තමහාමපන රිසරමඅධ්යයඅමශාාා  

අ.පපන ො.ස.ම(මඋ.පපන ළ)මවිභාගයටමඅදාළමපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම- 2018 

උපන පදසන:ම 
 ්ර්න හරකට පන තණක්ම තිරා ියයන්න.  

 අලය තැන්ි  ී  නේ කරන ය පැශැදිිය රූප ව ශන්  යන්න. 

ජෛ මපන ද්ධ්තිමාක්ෂණපේදය II 66 S II  

නලලැෂ් ළිටුල බන්න. 

Bමපකොටසම-මරචඅා 
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8.  

(a) පභෝවරය  මිෂ්වා ආ අෂ්සි අත  පවීේ ෂ්වා සිුසලන ලන විනා යන්   පභෝවරය  ශා මිෂ්වා  ඇරීලන අි තකර බපෑේ 

ඉමශත් ය.  මම බපෑේ අලම කර ගැනීම උ යවා ලනාන්තර  කෂමනාකරයය ශා වාරක්යය ියති ේ ලැයගත්කම 

විව්තර කරන්න. 

(b) රවායෂ්ක ද්රලය ෂ්්පායනය  ක රන ලැ  පභෝවරයක් තුෂ රවායෂ්ක ආපයා පානය වඳශා ආපයා ලැෂැක්වී ේ 

ධූරාලියය උයාශරය වි තල පැශැදිිය කරන්න. 

(c) ලගා ක් ේත්රයක පාාු ල  පණුලන් ශරනා ගැනීම වයශා පාවල් වියයාගාරය තුෂ ඔබ  කෂ ශැිය පතික්යයක් සිුස කරන 

ආකාරය නේ කරන ය රූප ව ශනක් වි තල පැශැදිිය කරන්න.   

9.  

(a) ජලල ව්කන්ධාය  ව බ  ඉභෝඟු  බිගය භාවිත කර  එත නිල් ෂ්්පායනය ියති ේ රියාලියය විව්තර කරන්න. 

(b)  බිග ලගා ප ී  අතුරුයත් ගෑම වඳශා භාවිත  ක රන උපකරය 05 ක් නේ කර   ලා භාවිත කරන අලව්වා ශා ආකාර 

විව්තර කරන්න. 

(c)  භූ ෂ්ර්මාය ද ී   ය යා ගන්නා විවිධා භූමි අාකරය ආකාර ළිබඳබඳල මනා අල බිධායක් උයයාන ෂ්ර්මාය ශීල්ළියුණ 

වතුල පැලරීය යුතු ය. විධිමත් ශා අවිධිමත් භූමි අාකරය ආකාරල ී  යෘ ාාග ශා මෘුස අාග  ය යා ගන්නා ආකාරය 

වන්වන්යනය කරන්න. 

10.  

(a) එක්තරා  ග වි ප ෂක ළිි ටි ක්ය  යකක් අතර රීරව් ුසර මැනීම වඳශා ව් ේඩියා ්රමය භාවිත කරන ී . ‘‘O’’ 

නමැරී ව්වාන ද ව් ේඩියා උපකරයය ව්වානගත  ක   ඇරී අතර  ‘‘O’’ ක්යය  උතුභෝන් A ක්යය ළිි  ා ඇත. 

B ක්යය මැන ගැනීම වඳශා 90º ක් යක්ෂියාලර්තල ුස ර්ක්ය ශැසිරවීම  සිුස විය. 

එක් එක් ව්වානල  අයාෂල බාගත් මේ ේ භෝටි පාඨාාක පශත ලගු ප ව ශන් කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  ව්වාන ද උච්කත්ලය = 100.5 m විය. 

( K = 100m ශා C = 0  ව උපකරය යි  ෂ්්පායකයා විසින් වඳශන් කර ඇත. ) 

 

i. “O’’ ක්ය ද සි  A ශා B ක්  යක  ඇරී රීරව් ුසර  ලන  ලනම ගයනය කරන්න.     

      

ii. A ක්යය ශා B ක්යය අතර රීරව් ුසර  ලන  ලනම ගයනය කරන්න.  

iii. A ක්යය ශා B ක්යය අතර උච්කත්ල ද  ලනව ගයනය කරන්න. 

iv. A ශා B අතර ලාභෝ ඇක් වකව් ියතිම  අලය නේ  ලය වැපයිය යුත් ත් ුණමන ව්වාන යන් ය? 

 

(b) කරකර ්ර ්ගයක එෂලු  ලගා ියති ේ ී  පාාු වාරක්ය ්රම  ය යා ගැනීම ඉතා ලැයගත් ය. එ වේ  ය යා ගත ශැිය 

කෘෂිකාර්මික පාාු වාරක්ය ්රම වඳශන් කර  එම ්රම  කටි යන් විව්තර කරන්න. 

 

(c) මිෂ්වා ආ පැලැත්ම  අතයලය ලන ආශාර විවිධා  ශේතු ෂ්වා නරක් වීම  භාලනය ලන අතර  එ වේ ආශාර නරක්වී ේ 

අි තකර ්රරීඵ වාකච්ාා කරන්න. 

ක්යය 

Point 

ශරව්  කඳි 

පාඨාාකය  

Cross hairs 

reading (m) 

උඩු ව්  ඩියා පාඨාාකය  

Upper stadia reading (m) 

පශෂ ව්  ඩියා පාඨාාකය 

Lower stadia  reading (m) 

A 
1.405 1.480 1.405 

B 
 

1.155 1.255 1.115 


