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5.   

(a) ස්ථානීය හා ස්ථානීය නනොවන දූෂක ප්රභවවලින් ජල ප්රභවවල නන්ර්ගතර ජලය දූෂයය ීමම ෛජව ඳ්ධධි  නකනහි 

ඇි  කහන ඍයාත්මක බලඳෑම විස්රහ කහන්න.                                                . 

(b) ආ්ගථිකව වැදතත්වන දැව ශාක විනශේෂ, ඒවා භාවිර කහන කා්ගයය නනුව ව්ගත කහ, එම කා්ගයය සහා නයොදා 

තැනීමට ඒවානේ ි බිය යුතු ලක්ෂය විස්රහ කහන්න. 

(c) ට්රැක්ටහයක එන්මෙනමි, සිවු ඳහහ දහන ක්රියාවලිය විස්රහ කහන්න. 
 

6.  

(a) ඳාාංශු ප්රි ක්රියාව නබ ත වතාව නකනහි වැදතත්වන ආකාහය විස්රහ කහන්න. 

(b) වනාන්රහයක් තුළ ඳ්ගනේෂයයක් සිදු කිරීමට නනේක්ෂා කහන ඳ්ගනේෂය කණ්ඩායමක්, නරහමාංීමමකින් නරොහව 

නැවර ඳැමිණීම සහා "නල ක වයාේර යාාචහය චන්ද්රිකා ඳ්ධධි ය" (GNSS) භාවිර කිරීමට නනේක්ෂා කහයි. 

"Way Point Manager" ඳහසුකම භාවිර කහමින්, එය සිදු කළ හැකි ආකාහය විස්රහ කහන්න. 

(c) කිසියම් නතහ සභාවක නතහාධිඳි , නතහබද ප්රන්ධශයක ප්රධාන මා්ගතය නසල පිිටි ඳ්ගචස් 15ක ඉඩමක, ළමා 

උදයානයක් ර්්ගමායය කිරීමට නදහස් කහයි. ඒ සහා සුදුසු කලාමල භාවිර කහන ආකාහය උදාහහය සිරව 

විස්රහ කහන්න. 
 

7.  

(a) විසිතුරු මත්සය ක්ගමාන්රනේ ී මත්සය නභිජනනය යනු වැදතත් ක්රියාවලියක් නේ. විසිතුරු මත්සය නභිජනන 

ක්රියාවලිනේ පියවහ විස්රහ කහන්න. 

(b) සුළු ඳරිමාය වයවසායකනයක් නලස, බබ නව මුුණුවවහකින් බිස්ක්  ව්ගතයක් නවළඳලට ඉිරරිඳත් කිරිමට නදහස් 

කහයි නම්, එම බිස්ක්  ව්ගතය නවළනඳොළ තුළ සා්ගථකව නනලවි කහ තැනීම සහා බබ සතුව ි බිය යුතු හා 

සාංව්ගධනය කළ යුතු ගුයාාංත පිළිබව විස්රහ කහන්න.    

(c) ඳහරහට නරත් කලාඳනේ ඳරිසහ රත්ත්ව යටනත් නබ ත වතාව සහා සුදුසු ආහක්ෂිර තෘහයක් ඇලසුම් කිරීනම් ී 

සළකා බැලිය යුතු සාධක විස්රහ කහන්න. 
 

8.   

(a) ආහාහ ඇසුරුම්කහයනේ ී භාවිරවන විනශේෂිර ඇසුරුම්කහය රාක්ෂය ක්රම විස්රහ කහන්න. 

(b) ෛජව ඳ්ධධි වල ි හසහ සාංව්ගධනය සහා වැදතත්වන ඳරිසහ ිරකාමී ක්රනම ඳාය නලස නයොදාතන්නා විවිධ 

විකල්ඳ ක්රම නරරින් "පිවිතුරු ර්ෂඳ්ාදන සාංකල්ඳය" ඉරා වැදතත් නේ. 

"පිවිතුරු ර්ෂඳ්ාදන සාංකල්ඳය" ඳැහැිරලිකහ, බනේ ප්රන්ධශනේ, කුඩා ඳරිමාය ජෑම් ර්ෂඳ්ාදන ආයරනයක් සහා එම 

සාංකල්ඳය භාවිර කිරීනම් ී තරයුතු ශිල්ඳ ක්රම ඳැහැිරලි කහන්න. 

(c) වතා භූමියක ්ධවිතීයික බිම් සැකසීම සහා භාවිර නකනහන යාන්ත්රික බලනයන් ක්රියා කහවන උඳකහය 5ක් නම් කහ 

එම උඳකහය භාවිර කහන ආකාහය විස්රහ කහන්න. 
 

9.  

(a) එළවළු හා ඳලතුරු තබඩා කිරීනම් ී හා ප්රවාහනනේ ී සිදු විය හැකි ඳසු නස්වනු හාර්ය නවම කිරීමට තර හැකි 
ක්රියාමා්ගත පිළිබව විස්රහ කහන්න. 
 

(b) නතොඩනැගිල්ලක් ඉිරකහන වැඩබිමක, ආඳදා වැළැක්ීමම හා කළමනාකහයය සහා නනුතමනය කළ යුතු ක්රියාවලිය 

විස්රහ කහන්න. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශයම-මකෘෂිකර්තමහාමපන රිසරමඅධ්යයඅමශාාා  

අ.පපන ො.ස.ම(මඋ.පපන ළ)මවිභාගයටමඅදාළමපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්රයම- 2019 

උපන පදසන:ම 
 ප්රශ්න හරකට පන තණක්මනර හා ලියන්න.  

 නවශය රැන්ි ී නම් කහන ලද ඳැහැිරලි රඳ සටහන් නදන්න. 

ජෛ මපන ද්ධ්තිමාක්ෂණපේදය II 66 S II  

Bමපකොටසම-මරචඅා 
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(c) ශිෂයනයක් වක්ර සනම ්ජජකහයය මගින් සනම ්ජජ න්ගාා සිි යමක් ර්්ගමායය කිරීම සහා ලබාතත් දත්ර ඇතුළත් 

කහ නඳින ලද ග්රිඩ් ස සටහනක් ඳහර දැක්නේ. (සියලුම ඒකක මීටහවලින් දක්වා ඇර).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) වක්ර සනම ්ජජකහයනේ පියවහ විස්රහ කහන්න. 

(ii) ඉහර ී ඇි  ග්රිඩ් ස සටහනන්, මීට්ග 99 සනම ්ජජ න්ගාාව නන්ර්ගර්නේෂයය කහන්න. 
 

10.  

(a) නඳනයනය සහා සුදු තම්මිරිස් ර්ෂඳ්ාදන ක්රියාවලිනේ රාක්ෂක ක ශිල්ඳ ක්රම විස්රහ කහන්න. 

(b) ප්රාන්ධශියව, කිරි එකතුකිරීනම් මධයස්ථානයක් ස්ථාඳනය කිරීනම් ී සලකා බැලිය යුතු කරුුව විස්රහ කහන්න. 

(c) නවශය සියලු සාංනේදක, බදයන හා ආ්ගඩිනන  (Arduino Board) පුවරුවක් සඳයා ඇත්නම් හරිරාතාහයක ඇි  බිාංදු 

ජල සම්ඳාදන ඳ්ධධි යක් ස්වයාංක්රීයකහයය කිරීමට නවශය ඳ්ධධි යක් ර්්ගමායය කහන ආකාහය හා එි 

ක්රියාකාරිත්වය නම් කහන ලද රඳ සටහනක් සිරව සහලව විස්රහ කහන්න. 

99.1 
98.9 

98.7 

98.5 
98.6 

99.3 

99.5 

99.8 

98.8 

නවවැර් පිටුව බලන්න. 


