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ජෛල ඳද්ධති තාක්ණවේදය 

II-B ව ොටව - රචනා 

 

වෑම රචනා ප්රනනය ම a, b ශා c ව ොටවන වශා කුණු 100 බැගින්  හිමි වේ. 

5.  
a)  ෘෂි  ාගුණි  නිරීක්ණ මධයවනාානයක් මඟින් බාගන්නා  ාගුණි  ඳරාමිති වශන්  රමින් එම 

ඳරාමිති  ෘෂි ර්මාන්තයට ලැදගත්ලන ආ ාරය විවනතර  රන්න. 
 

b) වනලයංක්රීය වලයක් වාවිතවයන් ලා ජ ෛ වපාඳාදන ඳද්ධතියක් ිකිරීරීම වශා මටමටපා ගැමම  දී ඇති 

විය ශැරී වදෝ විවනතර  රන්න. 

 

c) මනා ලන  ෂමනා රණයට ශා තිරවර වාවිතය වශා ලනමිතිවේ ලැදගත් ම විවනතර  රන්න. 

 

6. 

a) ඳාංශු ලුශය වබෝග ලගාල ව වරහි ලැදගත්ලන ආ ාරය විවනතර  රන්න. 
 

b) පිවනටන් ආ ාර වඳොපාඳලට වාවේක්ල වක්න්ද්රාඳවාරී වඳොපාඳල ලා අ ාලා අ වංවන්දනය  රන්න. 

 
c) ‘ගර්රීන් (වාද පිපිඤනඤා)’ ලගාල වශා ාතරමැකි  ාඳය තුෂ “ආරක්ෂිත ගෘශයක්” ිකිරීරීවපා දී වෂ ා 

බැලිය යුතු  රුණු විවනතර  රන්න. 

 
7. 

a) විවිධ වාවිත වශා සුදුසු ෛ ප්රවල වතෝරාගැමවපා දී වෂ ා බැලිය යුතු වඳොදු වාධ  විවනතර  රන්න. 
 

b) ාඳෛය පි ජයපා රීරීවපා ජෛල විදයාත්ම  ශා ඳා ජව ජ  ලැදගත් ම ඳැශැකිලි  රන්න. 

 

c) ආඩිවනෝ පුලරුලක් වාවිතවයන් ෛ වපාඳාදන ඳද්ධතියක් වනලයංක්රීය රණය  ර ගැමමට කඳ රණ 

වවි රන ආ ාරය දී ඇති රඳවටශන ඇසු ජන් විවනතර  රන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

a) ලාණිෛ බඳුන් තලාන් ඳැෂ නිනඳාදනයක් ාරපාව  ර ාවෂවි රීරීම දක්ලා ක්රමවේදය විවනතර  රන්න. 

 

b) වඳොකුණු තුෂ  අදු  රන ආශාරමය මි ජකිය මත්වය ලගාවේ දී, ඔවුන්ට බාවදන ආශාර  ෂමනා රණය 

 රන ආ ාරය ඳැශැකිලි  රන්න . 
 

c) සුළු ාඳනයන වබෝග ාතු ජන් ගපාමි ජවනලට ප්රමුඛ  වනාානයක් හිමි වේ.  ළු ගපාමි ජවන වැ සීවපා දී, ාවනලනු 

වනළීවපා  අට ඇ අරීම දක්ලා ානුගමනය  රන පියලර විවනතර  රන්න. 
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9.  
a)  රී ජල වපාද ප්රතිතය නිර්ණය රීරීම වශා ානුගමනය  රන ගර්බර් ක්රමවයහි ූලධර්මය වශන් ව ොට 

එහි පියලර විවනතර  රන්න. 
 

 

b) භූමි ාං රණය  ෂ කදයානයක් න්ත්තු රීරීවපා ලැදගත් ම ඳැශැකිලි ර එය න්ත්තු රීරීවපා දී 

ානුගමනය  රන ක්රියාමාර්ග ැයිවනතුගත  රන්න. 

 

c) ජෛල ඳද්ධති තාක්ණවේදය වියය ශදාරන ශිය පි ජවක් තම  ්ඩ්ායපා ලයාඳෘතිය වව, ඳාව  

වගොවිවඳොෂක් ව වන  ර න්ත්තු රීරීමට ලයාඳෘති වයෝෛනාලක් ිකි ජඳත්  රන දී. ඔවුන්වක  ාරාමුඛවේ 

වගොවිවඳොෂ පිලිබ දුාත විනව ණයක්  අදු රීරීම පිළිබල දක්ලා තිබිණි. ඔබ වමම වගොවිවඳොෂ 

වැ සීවපා ශිය  ්ඩ්ායවපා වාමාික වයකුයැයි වෂ ා  ලයාඳෘතියට ාදාෂ දුාත විනව ණය ව වන 

 රන්න. 

 

10.  

a) වශ   ර්මාන්තවේ දී, වී ාවනලනු වනළීවපා  අට  අදු රන ක්රියා ාර පා මඟින්, පිරුණු ඇට වහිත වශ  

ාවනලනු ප්රතිතය (HRY%) ලැඩි  ර ගත ශැරී ආ ාරය ඳැශැකිලි  රන්න . 

 

b) බක්ති ාර්බුදයට පිළියමක් වව පුනර්ෛනමය බක්තිය වාවිතවේ ලැදගත් ම විවනතර  රන්න. 

  

c) ලයාඳාරයක් වව ආශාර නිනඳාදනයක් වලෂවඳොෂට නිකුත් රීරීමට, එම නිනඳාදනය තත්ත්ල 

වශති  රණවේ ලැදගත් ම විවනතර  රන්න. 
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පරීක්කගේ ප්රගයජනයය වහශ  පමි. 

 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

ගකොටව 
 

ප්රනය ංකකය ැබූ කුණු 

 
 

A 

1  
2  
3                                    
4  

 
 

B 

5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

එකතුල   
 

ප්රතිතය   

ංධ්ය පය ංම තය කය - කෘෂිකර්ම ශ  පරිවර ංධ්යයය  ා ල 
ං.ගපො.ව. ( උ.ගපෂ) විභ ගය - 2020 වහශ  ගපරහුරු ප්රනය ප්රය 

 

උපගෙවන :  
 ගමම ප්රනය ප්රය ිටු 13 කින් වශ ප්රනය 10 කින් වමන්විත ගේ. 
 ගමම ප්රනය ප්රය A වශ B යනුගලන් ගකොටවන ගෙකකින් වමන්විත ලය ංතර ගකොටවන ගෙකටම  නියමිත ක ය පැය 

තුයකි. 
 

A ගකොටව - ලුශගත රචය  (ිටු ංකක 02 - 11) 

 ප්රනය සියල්ට ම  ිටළිතුරු ගමම ප්රනය ප්රගේ  ම  වපයන්ය. 
 ඹගේ ිටළිතුරු ප්රනය ප්රගේ  ඉඩ වව  ඇති තැන්ල ලිවිය යුතු ය. ගමම ඉඩ ප්රම යය ිටලිතුරු ලිීමමට ප්රම යල්  බල ෙ 

දීර්ඝ ිටළිතුරු බ ගපොගරෝ තු ගයොලය බල ෙ වකන්ය. 

B ගකොටව - රචය  (ිටු ංකක 12 - 13) 

 ප්රනය ශතරකට පමයක් ිටළිතුරු වපයන්ය. ගේ වහශ  වපයනු බය කඩෙ සි ප විච්චි කරන්ය. වේපර්ය ප්රනය ප්රයට 

නියමිත ක ය ංලවන් වූ පසු A  වශ B ගකොටවන එක් ිටළිතුරු ප්රයක් ලය ගව  A ගකොටව උඩින් තිගබය පරිදි ංමුය  

විභ ග   ධිපතිට භ ර ගෙන්ය. 

 ප්රනය ප්රගේ  B ගකොටව පමයක් විභ ග   ගලන් ිටටතට ගගය ය මට ඔබට ංලවර ඇත. 

 

ජනල පද්ධ්ති ත ක්යගේෙය II පැය තුයයි 66 S II 

ංලව ය කුණු 

ඉක්කගමන් 

ංකුගරන් 

උ් තර ප්ර පරීක්ක  1 
 

උ් තර ප්ර පරීක්ක  2 
 

කුණු පරීක්  කගෂ  
 

ංධීක්යය 

වකගක්ත ංකතය 

 

විභ ග ංකකය :…………………………………… 
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A - ගකොටව - ලුශගත රචය  

සියලු ම ප්රනයලට ිටළිතුරු ගමම ප්රනය ප්රගේ  ම වපයන්ය. 
 

1.  

(A)   පශත ෙැක්ගලන්ගන් වනලයකක්රීය ලර් ම යයක ගකොටවන ෙැක්ගලය රප වටශයකි.  

 

 
 

(i) ගමහි  A, B ශ  C යේ කරන්ය. 
 

A. .........................................................................................................................................................  

B. ......................................................................................................................................................... 

C. ......................................................................................................................................................... 

  

(ii) ලර් පතය ප්රම යය මැයගැීමමට ංමතරල වනලයකක්රීය ලර් ම යය ාධ් රගයන් බ ගත ශැකි ේ ත 2ක් 

යේ කරන්ය. 

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

b) ............................................................................................................................................................... 

(B)  සිසුන් කණ්ඩ යමක් පගවහි ෙෘය ඝය් ලය මැීමගේ පරීක්යයක දී බ  ග්  ේ ත පශත ෙැක්ගේ. 

පවන නියැදිය බ ග්  සිලින්ඩරගේ  උව = 10 cm 

සිලින්ඩරගේ  ශරවනකඩ ලර්ගඵය = 35 cm2  

පවන නියැදිගේ  ගත්  බර = 450 g 

පවන නියැදිගේ  වියළි බර = 400 g 
 

(i) ඉශත පවන නියැදිගේ  ෙෘය ඝය් ලය ගයයය කරන්ය. 

 ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

(ii) පවක ෙෘය ඝය් ලය ගබජග ලග ගේ දී ලැෙග්  ලය ාක ර 2ක්  වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

       (iii) පගව  ෙෘය ඝය් ලය ශ  වවිලරත ල ංතර වේබන්ධ්ත ල ෙක්ලන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

[තුන්ලැනි ිටුල බන්ය] 

 

විභ ග ංකකය :......................... 

පුීමය 

නලශය සිදුර 

C 

 B 

A 
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(C) පශත ෙැක්ගලන්ගන් ඉඩමක් මැය සිතියේ ගත කිරීම වහශ  ෙේලැල් ක්රමයට බ ග්  ප ාං කක වහිත ක්ග ්ර 
වටශයකි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1: 500 පරිම යයට ංනුල සිතියම ඇඳීම වහශ  පශත ගයයයන් සිදු කරන්ය. 
  

(i) ප්රධ් ය ෙේලැල් ගර්ා ගේ දිග ගයයය කරන්ය. 
 ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

(ii)  AC ෙේලැල් ගර්ා ගේ දිග ගයයය කරන්ය. 
 ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

(iii)  BC ෙේලැල් ගර්ා ගේ දිග ගයයය කරන්ය. 
 ............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

(iv)   ඉශත ේ ත ඇසුරින් සිතියම නිර්ම යය කරන්ය. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ලග  ළිහ 

25m 10m 

උ 

40 m 

50 m 

30 m 

A 

B 

C 

[ශතරලැනි ිටුල බන්ය] 
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(D) න ප්රභලයක ංඩකගු නගයහි ගුය ් මය ප්රක  කිරීගේ දී එම නගේ  ගභෞතික, රව යනික ශ  ජනීමය ක්ය 

ිටළිබහ වක  බනු ැගේ. 
 

(i) න ප්රභලයක ජනල විෙය ් මක ඔක්සිනන් ඉල්ලුම (Biological Oxygen Demand / BOD) නිරීක්යය 

කිරීගේ දී න ව ේපය බීගනෞයය කෂ යුතු උනය් ලය ශ  ක ය වහශන් කරන්ය.  
a) උනය් ලය - .................................................................................................................................... 

b) ක ය         - .................................................................................................................................... 
 

(ii) වියළි ක පගේ  න ප්රභලයන්හි ෙක්යට ැගබය ත ලක ලික ශ  වනිරර කිනය් ලයට ගශ තුලය ප්රධ් ය 

රව යනික වකගයජග ගෙක බැගින් වහශන් කරන්ය.  
1. ත ලක ලික කිනය් ලය 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

2. වනිරර කිනය් ලය 
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

(iii)  ඔබ වහශන් කෂ ත ලක ලික කිනය් ලයට බප ය රව යනික වකගයජග න ව ේපයකින් ඉල්  කිරීම 

වහශ  ගත ශැකි ක්රිය ම ර්ගය වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

2.   

(A) එකලර පැෂ ර ශියක් බ  ගැීමමට ංලය ංලවනා ල දී ලර්තම යගේ  දී භ විත ලය නයප්රිය  ක ප්රච රය 

ක්රමගේෙයක් ගව ක්ුද්ර ප්රච රයය ශැිනන්විය ශැකි ය. 

 

(i) ගමහි දී ජලරවන ගරජගලලින් ගතොර  ක බ  ගත ශැකි ක්රමය වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 
 

(ii) ගමහිදී ගරජපය ම ධ්යය ීවල ණුශරයය කිරීමට ගයොෙ  ගන්ය  ත් ් ල වහශන් කරන්ය 

a) උනය් ලය  - ..................................................................................................................... 

b) පීඩයය     - ..................................................................................................................... 
c) ක ය         - ..................................................................................................................... 

 
(B)  ගබජග ලග ගේදී ලඩ  හිතකර ක්ය වහිත  ක බ  ගැීමම වහශ  “බද්ධ් කිරීම” සිදු කරනු ැගේ. 

 

(i) රපගේ  ෙක්ල  ඇති බද්ධ් ක්රමය යේ කරන්ය. 

 
...................................................................................................................................... . 
 

 

(ii) ගමම බද්ධ් ක්රමය ගගොරක  ලග ගේ දී මෙක් ගලයවන ංයුරකින් සිදුකරයි. 

එහිදී, බද්ධ්ය ව ර්ාක ීමගමන් පසු ග්ර ශක ගෙකම වමග එක් ංනුනයක් පමයක් පල් ල  

ගීම. එමගින් ගගොරක   කයට ං් කර ගෙය විග  ල සිය ලියන්ය. 

 

................................................................................................................................................................ 

 (C)  වකලෘත නිල ව තුෂ ගල ප යය සිදු කිරීම මඟින් ෙ, කිරි ගෙීමම වහශ  වනලයකක්රීය කිරි ගෙීමගේ යන්්ර භ විතය 

මඟින් ෙ, කිරි නිනප ෙයය ලැඩි කර ගත ශැකි ය. 

(i) එක් එක් ගලය  ංයයයල ශුනය  ගැීමමට් , එක් එක් ගලය  ිටළිබහ ල ගතොරතුරු ංයයයල ගබඩ  කිරීම 

වහශ ්  භ විත කරය ත ක්ික උපක්රමය යේ කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

............ 

[පවනලැනි ිටුල බන්ය] 
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(ii) කිරි ගෙීමගේ යන්්රයක පශත එක් එක් ක ර්යය ඉු කර ගැීමමට ඇති ගකොටව යේ කරන්ය. 

 

1. කිරි ගෙීමමට ංලය ූෂය බය ඇති කර ගැීමම 

........................................................................................................................................................... 

2. කිරි ගෙොල  ගැීමගේ දී තයපුඩුලට ංලය රිද්මය නුූල ශැකිලීම ශ  පුළුල් ීමගේ උ් ග් නයය ඇති කිරීම 

........................................................................................................................................................... 

3. පීඩයගේ  විචයය ගපන්නුේ කිරීම 

........................................................................................................................................................... 

(D)  ගරොයිර් කුකුල් මවන කර්ම න්තය රී කක ගේ ප්රචලිත කර්ම න්තයකි. 

(i) ගමහිදී කුකුෂන් ඝ තයයට පැය 8-24 ගපර ාශ ර දීම යතර කිරීගේ ංරමුණු ගෙකක් ලියන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

(ii) කුකුෂන් ඝ තයගයන් පසු ිටශ ු ඉල්  කිරීම පශසු කිරීම වහශ  ංනුගමයය කරය ක්රිය ල කුමක්ෙ? 

   ................................................................................................................................................................ 

(iii) විවිධ් කගීකරයය කරය ෙ කුකුළු මවන නිනප ෙය වහශ  උෙ ශරයයක් ෙක්ලන්ය. 

................................................................................................................................................................  

(E) (i) විනයය කෂ එෂලළු නිනප ෙය ක්රිය ලලිගේ  දී පර්ල ප්රතිකර්මයක් ගව සු්රීකරයය (blanching) කිරීගේ 

ංරමුණු ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

(ii) ්රලමය කිරි, ංකුකකරයයට ක්කිරීම වහශ  විසිරි වියයගේ  ඇති උප කගය වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

(iii) ංකුකකරයයට ක්කරය ෙ කිරිල ඇති නය ල නප කර  ඉල්  කිරීම වහශ  වියයය තුෂ ගයොෙ  ගන්ය  

උපක්රමය වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

(iv) පශත ෙැක්ගලය ප්රධ් ය පැවීමගේ ාක ර වහශ  ෙ යක ලය ක්ුද්ර ීවවියකු බැගින් වහශන් කරන්ය. 

1. ැක්ටික් ංේ පැවීමම 

........................................................................................................................................................... 

2. මධ්යව ර පැවීමම 

........................................................................................................................................................... 

3. ඇසිටික් ංේ පැවීමම 

........................................................................................................................................................... 
 

(F)  පසු ංවනලනු ශ නිය නිව  සිදුලය ංවනලනු ංපග්  ය ම, ංලම කර ගැීමගමන් ඉශෂ ගුය ් මකබවින් යු්  

ප්රම ය ් මක ංවනලැන්යක් බ ගත ශැකි ය. 

(i) සර්ය ත පගයන් ීම වියළීගේ දී මතුලය සීම ක රී ව ධ්ක ගෙකක් ලියන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

(ii) එෂලළු ශ  පතුරු ංවනලනු ගයළීගේ දී ගයොෙ ගන්ය  පරියත ෙර්කල, මැනිය ශැකි ශ  මැනිය ගයොශැකි 

ගභෞතික ව ධ්කය බැගින් වහශන් කරන්ය. 

මැනිය ශැකි   - .................................................................................................................................. 

මැනිය ගයොශැකි  - .................................................................................................................................. 

[ශයලැනි ිටුල බන්ය] 



6 
   

  

3.  

(A) පශත දී ඇ් ග්  බිේ වැකසීගේ කටයුතු වහශ  බහුල භ විත කරය උපකරයයකි.  

 

 
 

(i) ඉශත උපකරයය යේ කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

(ii) එම උපකරයය ක්රිය කරීමමට ංලය කැරකුේ බය බ  ගැීමමට භ විත කරය, ට්රැක්ටරයක ඇති උප කගය 

කුමක්ෙ? 

................................................................................................................................................................ 

(iii)  ීම ලග ගේ දී, ප්ර ාමික බිේ වැකසීම වහශ  ගලය්  උපකරයයක් භ විත ගයොකර ම ගමම උපකරයය භ විත 

කිරීම බහුල ෙක්යට ැගේ. ඒ වහශ  කුඹුරු සෙ යේ කිරීගේ දී ගගොීමන් ංනුගමයය කරය පර්ල 

ක්රිය ක රකම කුමක්ෙ? 

................................................................................................................................................................ 

(iii) භ විතගයන් පසු ගමම උපකරයය නිලැරදි ල යඩ් තු කිරීම වහශ  ංනුගමයය කෂ ශැකි ක්රිය ක රකේ 2ක් 

ලියන්ය. 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
(B) ෙැල ලර්ග ඒල ගේ  ඝය් ලය ංනුල, මෘදු ෙැල ශ  ෙෘඩ ෙැල ගව ක ණ්ඩ ගෙකකට ලර්ගීකරයය කරනු ැගේ. 

 

(i) ෙැලල ඝය් ලය ගලයවනීමම වහශ  ෙැලගේ  ෙක්යට ැබය ලුශ ් මක ක්ය තුයක් යේ කරන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................ ................. 

3. ......................................................................................................................................................................... 

 

(ii) ජව කුශර ශ  ංන්තර්ජවලීය ංලක  ගයොවැූල විට පරියත ෙැලල ඝය් ලය ගකොපමය ගේෙ? 

................................................................................................................................................................ 

 

(iii)  ෙැලකැබැල්ක් මඟින් ෙක්ලය පශත වහශන් ක්ති ාක ර වහශ  භ විත ගකගරය ලෙන් වහශන් කරන්ය. 
 

1. ෙැල කැබැල් ගපොඩිීමමට ෙක්ලය ප්රතිගරජධ්ය 

........................................................................................................................................................... 

2. ෙැල කැබැල් ඇදීමට එගරහිල ෙක්ලය ප්රතිගරජධ්ය 

........................................................................................................................................................... 

3. ෙැල කැබැල්ගල් එක් ගකොටවකින් ංනි්  ගකොටව ලිවනව  ගලන් ීමමට ෙක්ලය ප්රතිගරජධ්ය 

............................................................................................................................................. 

.............. 

[ශ්  ලැනි ිටුල බන්ය] 
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(C)  

(i) දිසිින ගපොල් නිනප ෙය ක්රිය ලලිගේ  ිටයලර ෙැක්ගලය පශත ගැලීේ වටශය වේපර්ය කරන්ය. 

ගපොල් ගගඩි පෙේ කිරීම 
 

ගලි ගැසීම 
 

1. ......................................................................................... 
 

2. ......................................................................................... 
 

ීවල නුශරයය කිරීම 
 

මෙය කැපීම 
 

3. ......................................................................................... 

 
ගර ිගත කිරීම 

 
  ඇසිරීම 

 
 

(ii) ගමම ක්රිය ලලිගේ  දී කප ග්  ගපොල් මෙ කැබලි ීවල නුශරයය කෂ ශැකි ාක ර ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 
 

(iii)  ගමගව ගපොල් මෙ කැබලි ීවල ණුශරයය කිරීගේ ංරමුය වහශන් කරන්ය. 

................................................................................................................................................................ 

(D) ශියගයක් පශත ෙක්ල  ඇති, 5mක් දිගැති ශරිත ග රය උණුසුේල තබ  ගැීමම වහශ  ත පය ෙඟරයක් භ විත 

කිරීමට ංෙශවන කරයි. ශරිත ග රගේ  උනය් ලය 19 OC  ගතක් ංඩු ලය වෑම ංලවනා ලකදී ම  එහි උනය් ලය 20 
OC ෙක්ල  රැගගය ා යුතු ය.  

        ල තගේ  විශිනාං ත ප ධ් රිත ල 1.005 kJ/kg.oC  ගේ. 

දී ඇති උනය් ල පර වය පුර ම ල තගේ  ඝය් ලය 1.208 kg/m3 ක් ගව ගයොගලයවනල පලතිය බල ෙ, ත ප 

ශ නියක් සිදු ගයොලය බලෙ උපකල්පයය කරන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 1. ංර්ධ් කල ක ර ලශය ගකොටගව  පරිම ල ගයයය කරන්ය.  

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

0.7m 

2 m 

[ංට ලැනි ිටුල බන්ය] 
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2. වෘජුගකජය ස්ර ක ර ශරවනකඩක් වහිත ගෘශගේ  පශත ගකොටගව  පරිම ල ගයයය කරන්ය. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3. ශරිත ග රය තුෂ ඇති ල ත ප්රම යගයහි මුළු වනකන්ධ්ය ගවොයන්ය. 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

(ii) ශරිත ග රගේ  උනය් ලය 19 OC  සිට 20 OC  ෙක්ල  ඉශෂ යැකීමම වහශ  ලැය ලය ක්ති ප්රම යය ගයයය 

කරන්ය. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

(iii) ත පය ෙඟරයට වපයය විභල ංන්තරය 230 V ෙ, ත පය ෙඟරගේ  ප්රතිගරජධ්ය 460 Ω ෙ යේ ත පය ෙඟරය 

ශරශ  ග  යය ධ් ර ල ගයයය කරන්ය. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

(iv) ත පය ෙඟරගයහි විෙු්  ක්මත ල ගයයය කරන්ය. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

(v) ංලය උනය් ලයට ඟ ලය ගතක් ත පය ෙඟරය ක්රිය ් මක කර තැබිය යුතු විය ඩි ගයය ගකොපමයෙ? 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

4. (A) 

(i) පශත ෙැක්ගලන්ගන් ාපෙ  ලැෂැක්ීමගේ ධූර ලලිගයහි රපවටශයකි. එහි a, b යේ කරන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ......................................................................................................................................................... 

(b) ......................................................................................................................................................... 

← ඉල්  කිරීම 

← b  

← ඉකජිගන්රු ක්රිය ම ර්ග ගැීමම 

← a  

← පුද්ග ාරක්ය උපකරය භ විතය 

[යල ලැනි ිටුල බන්ය] 
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(ii) ලෘ් තීය ාපෙ  ංලම කිරීගේදී ගයොෙ ගත ශැකි පුද්ග ාරක්ය උපකරය 3ක් වහශන් කරන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................... 

 

(B)  කැපමල් කර්ම න්තගේ  දී, සුදුසු පරියත ංලධිගේ  දී මල් ගයෂ  ගැීමගමන් උවවන ගුය ් මක ංවනලැන්යක් බ  

ගත ශැකි ගේ. 
 

(i) පශත දී ඇති මල් ලර්ග ගයළීමට සුදුසු ංලවනා ල වහශන් කරන්ය. 

 කැපුේ මල් ලර්ගය ගයළීමට සුදුසු ංලවනා ල 

ඇන්තරියේ 1. ................................................................................................ 

ඕකිඩ් 2. ................................................................................................ 

ගරජව 3. ................................................................................................ 

නර්ගබර  4. ................................................................................................ 

 

(ii) පශත ලගුගේ ෙක්ල  ඇ් ග්  පසු ංවනලනු ක ය ලැඩි කර ගැීමම වහශ  පුනප ශ  ප්රල යුලට ප්රතික ර 

කිරීමට ගයොෙ  ගන්ය  රව යය ්රලය ිටළිබහ විවනතරයකි. හිවනතැන් පුරලන්ය. 

රව යය ්රලයය විවනතරය/ ක ර්යය 

1. ...................... විරකනය ක රකයක් ගව 

2. ...................... එතිලීන් නිනප ෙයය ංඩු කිරීම වහශ  

විය කිරි 3. ........................................................................................ 

 

(C)  

(i) ාශ ර ගබජගලලින් නිර්මිත ගගලතු ලග ලක් (Edible Landscaping) වනා පයගේ  දී වැකිය යුතු කරුණු 2ක් 

ලියන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

(ii) ප්රභ  විභල පද්ධ්තියක ක්තියක් ශ  දුර්ලත ලයක් වහශන් කරන්ය. 
 

(a) ක්තිය        - .................................................................................................................................... 

(b) දුර්ලත ලය -  ................................................................................................................................... 

 

(iii)  වීමප රක්ක කව රහලයයක පශත ගකොටවන ශුනය  ගන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (a) .................................................................................................................................................... 

2. (b) .................................................................................................................................................... 

3. (c) .................................................................................................................................................... 

4. (d)............................................................................................................................ ........................ 

a 

b 

c 

d 

[ෙව ලැනි ිටුල බන්ය] 
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Q4

 

         

75 

(iv)  ඝය ංප්රලය ලර්ගීකරයගේ  දී, ය ගරික ගශජ ඉදිකිරීේ ංප්රලයලට ව ගකක්ල උප්රලක රී ංප්රලයල  

ෙක්යට ඇති ගලයවනකේ ගෙකක් ෙක්ලන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

(D)  ලය ප ර ංලවනා  ශුනය  ගැීමම වහශ  “දුංත විනගල්යය” ගමන්ම, “ගලෂහගපොෂ වමීක්යය” යය ක්රමගේෙ  

භ විත කෂ ශැකි ය. 

(i) ගලෂහගපොෂ වමීක්යය, ලය ප රයක ව ර්ාක ංය ගත පැලැ් ම වහශ  ලැෙග්  ලය ාක ර ගෙකක් 

ලියන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

(ii) ගලෂහගපොෂ වමීක්යගයන් ගලෂහගපොෂ ිටළිබහ විවිධ් ගතොරතුරු බ  ගත ශැකි ය. එගව  බ ගත ශැකි 

ගතොරතුරු වහශ  උෙ ශරය ගෙකක් වහශන් කරන්ය. 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

 

(iii)  ගලෂහගපො වමීක්යය වහශ  පශත වහශන් ක්රිය  ංනුගමයය කෂ ශැකි ය. ඒ වහශ  උෙ ශරයය බැගින් 

ලිය  ෙක්ලන්ය 

1. නිරීක්ය -........................................................................................................................................ 

2. වමීක්ය -........................................................................................................................................ 

 

(E)  වියළි ක පගේ  ඉදිකෂ ගපොළිතීන් ගෘශයක් තුෂ උනය් ලය පශත ගශළීම වහශ  ල තය ිටටකරය පකක  

(Exhaust fans) වවිකෂ ෙ, ංධික වියළි ක ගේ  දිල ක ගේ  දී ඇතිලය ංධික උනය් ලය ප යය කිරීම 

ගැටළුලක් විය. 

(i) ඉශත ගැටළුලට ිටළියේ ගව, ඉක්මනින් උනය් ලය පශත ගශළීමට ගයොෙ ගත ශැකි ක්රමය යේ කරන්ය. 

................................................................................................................................................................

. 

(ii) ඉශත ගයොෙ ග්  ක්රමගේෙය ගශ තුගකොටගගය උද්ගත විය ශැකි ංහිතකර ත් ් ලයක් වහශන් කරන්ය. 

.............................................................................................................................................................. 

(iii)  ඇතිලය එම ංහිතකර ත් ් ලය ප යය කිරීම වහශ  ගත ශැකි ක්රිය ම ර්ගයක් වහශන් කරන්ය. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 


