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ජෛල ඳද්ධති තාක්ණවේදය
II-B ව ොටව
රචනා ප්ර්න - පිළිතුරු
වෑභ රචනා ප්ර්නය භ a, b ශා c ව ොටව් වශා කුණු 100 ඵැගින් හිමි වේ.
5.
a)

ෘෂි ාගුණි නිරීක්ණ භධයව්ාානයක් භඟින් ඵාගන්නා
ඳරාමිති ෘෂි ර්භාන්තයට ලැදගත්ලන ආ ාරය විව්තර රන්න.

ාගුණි

ඳරාමිති වශන්

රමින් එභ

ෘෂි ාගුණි නිරීක්ණ භධයව්ාානයක් යනු ාගුණි දත්ත නිලැරදිල ඵා ගැනීභ පිණිව උඳ රණ නිසි
ඳරිදි ව්ාාඳනය ර ඇති ව්ාානයකි.
ඵාගන්නා දත්ත - ලර්ාඳතනය, උ්ණත්ලය, සුෂවේ වේගය, සුෂවේ දිාල, ආවෝ ය, ලායු පීඩනය
ලර්ාඳතනය පිළිඵ දත්ත ඵා ගැනීභ භගින්,
1.
2.
3.
4.
5.

වඵෝග ඳද්ධති ශා වඵෝග රටා තීරණය කිරීභ
උඳරිභ අව්ලැන්නක් ඵාගැනීභ උවදවා බීෛ වශෝ ඳැෂ සිටුලන දින තීරණය කිරීභ
ආර්ථි ල ලාසිදාය වව බිම් ව ව් කිරීවම් අලව්ාාල තීරණය කිරීභ
ලාරි ෛය වැඳයිය යුතු ා ඳරාව ශා අලව්ාා තීරණය කිරීභ
අව්ලැන්න වනළීභට සුදුසු ප්රව්ත ාය තීරණය කිරීභට

සුෂවේ වේගය ශා දිාල පිළිඵ දත්ත ඵා ගැනීභ භගින්,
1. ක්වේත්රයට වයොදනු ඵන වඳොවශොර ප්රභාණය ඇතුළු ෘෂි රවායන ්රලය ශානිය අලභ කිරීභ
2. සුදුසු ෛ වම්ඳාදන ක්රභ බාවිතය
3. ශානි අලභ කිරීවම් ක්රභවේද අනුගභනය කිරීභට උඋදා - සුෂං ඵාධ , භල් තුහින අලභ කිරීභට වඳරදින
වලව් ාවේ ලාරි ෛය වැඳයීභ)
ආර්්රතාලය
1. වරෝග ඳළිවඵෝධ අලභ භට්ටභ

ඳලත්ලා ගැනීභ

උ්ණත්ලය
2. උ්ණත්ලය අනුල ප්රවද්යට ගැෂවඳන වඵෝග වතෝරා ගැනීභ
ශැඳින්වීභ = .20
දත්ත 4ක් වශන් කිරීභ = .08
දත්ත 4ට අදාෂල රුණු 2 ඵැගින් දැක්වීභ = 8x3 = .24
රුණු 08 ක් විව්තර කිරීභ වශා = 6 x 8 = .48
මුළු කුණු = .100
b) ව්ලයංක්රීය වලයක් බාවිතවයන් ලාරි ෛ වම්ඳාදන ඳද්ධතියක් ිදිකිරීභ වශා භට්ටම් ගැනීභ
ශැකි වදෝ විව්තර රන්න.

දී ඇති විය

(1) පුද්ග වදෝ
1. භට්ටම් ය්ඨිය නිසි ඳරිදි දික් වනොකිරීභ
භට්ටම් ය්ඨිය නිසි ඳරිදි අගුළු ලැවටන තුරු දික් වනොකිරීභ නිවා ඵා ගන්නා ඳාඨාං වදෝ වහිත වේ.
2. ඳාඨාං ගැනීවම්දී සිදු විය ශැකි වදෝ
ඳාඨාං ලැරදි ව කියවීභ, ලැරදි වව වටශන් කිරීභ ශා ලැරදි තීරුල වටශන් කිරීභ ලැනි වදෝ ඇති
විය ශැකිය.
3. භට්ටම් ය්ඨිය නිලැරදිල වනොඇල්ලීභ
භට්ටම් ය්ඨිය ඇ ලන ඳරිදි ඇල්ලීභ නිවා ඳාඨාං ලැරදි වශගත වේ.
4. වභාන්තරන වදෝ ඇති වීභ
උඳ රණවේ සිට වඳර දර්න ව්ාානයට ශා ඳසු දර්න ව්ාානයට දුර වභාන වනොවීභ නිවා ඳාඨාං
වදෝ වහිත වේ.
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(2)

උඳ රණ ආශ්රිත වදෝ
5. උඳ රණවේ නි්ඳාදන වදෝ
ප්රිව්භ ඳද්ධතිය නිලැරදිල වවි ර වනොභැති විට දී දෘ්ඨි වර්ඛාල භට්ටම් තයට වභාන්තර වනොලන
වව ගභන් ෂ ශැකි ය.
6. භට්ටම් ය්ඨිය ලැරදි වහිත වීභ
භට්ටම් ය්ඨිය නි්ඳාදනවේ දී නිලැරදි ඳරිභාණයට වකුණු ර වනොතිබීභ

(3)

ව්ලාබාවි ඳරිවරය ආශ්රිත වදෝ
7. ඳෘථිවිවේ ලක්රතාල නිවා ඇති ලන වදෝ
භට්ටම් තය ලා ාර වර්ඛාලකි. නමුත් දෘ්ඨි වර්ඛාල තිරව් වර්ඛාලකි. එඵැවින් ඵා ගන්නා ඳාඨාං
වදෝ වහිත වේ.
8. ලර්තනය නිවා සිදුලන වදෝ
දෘ්ඨි වර්ඛාල, ලායුවගෝවේ ඇති විවිධ ඝනත්ල වහිත ව්ාර ශරශා යාවම් දී ලර්තනය ලන නිවා වදෝ
ඇති වේ.
ශැඳින්වීභ කුණු 20
ඕනෑභ රුණු 5ක් නම් රීභ = 5x4= .20
රුණු 5 විව්තර කිරීභ = 5 x 12 = .60
මුළු කුණු =.100

c) භනා ලන

ෂභනා රණයට ශා තිරවර බාවිතය වශා ලනමිතිවේ ලැදගත් භ විව්තර

රන්න.

ලනමිතිය යනු ලනාන්තර වංගණනය, ෂභනා රණය, වැසුම් කිරීභ ශා ඳර්වේණ වශා අතයාලය ා
ශා ලන ගශනය පිළිඵ ප්රභාණාත්භ වතොරතුරු උ ඳැෂ, උව, ඳරිභාල ආදිය) ඵා වදන වියය ක්වේත්රය වේ.
01. ලන ලගාවේ දී ශා එහි නි්ඳාදන අවවිවේදී ලැදගත් වේ.
දැල ශා අවනකුත් නි්ඳාදන විකිණීභට ශා මිෂදී ගැනීභට ප්රාභ වලාවේ ප්රභාණයන් ශා මිෂ ගණන්
ඇව්තවම්න්තු කිරීභ අතයාලය වේ. ලන මිතිය ව වශා අලයය මිනුම් ඵා වදයි.
02. තිරවර ලන ෂභනා රණ මධර්භ ක්රියාත්භ කිරීවම් දී
භනා ලන ෂභනා රණයක් වශා ලනාන්තරය ඳලතින ා ගශනය ශා ලාර්ෂි ලන ලැව්වභහි ලැඩි
වීභ පිළිඵ දැනුභ අතයාලය වේ. ව වශා ා ගශන වතොරතුරු ඇතුෂත් ලට්වටෝරු වඳොතක් උinventory)
ඳලත්ලා ගැනීභ භගින් අලයතාල වශා දැල වශලීභ ෂ ශැකි ය. ව වශා අලයය මිනුම් ලන මිතිය භඟින්
ඵා වදයි.
03. ලනාන්තර පිළිඵ විදයාත්භ ඳර්වේණ වශා
දැල නි්ඳාදන ිශෂ නැංවීභ වශා අතයාලය ප්රති ර්භ ශා ක්රභවේදයන් වවොයා ගැනීවම් දී විවිධ ක්රභවේද
ශා ප්රති ර්භ වයදවීභ ශා වලායින් ැවඵන ප්රතිප වංවන්දනය ලැදගත් වේ. එභ ක්රභවේද ශා ප්රති ර්භ
ක්රියාත්භ කිරීභ වශා අලය මිනුම් ලන මිතිය භගින් ඵා වදයි.
04. අනාගත දැල ිල්ලුභ ගණනය කිරීවම් දී වශ එය වැඳයීභට වැසුම් කිරීවම් දී
ලැඩිලන ෛනගශනය ශමුවේ දැල අලයතාල ිශෂ යන අතර දැල වශා ඳලතින ිල්ලුභ ශා වැඳයුභ අතර
ඳලතින ඳරතරය අලභ රගැනීභ වශා වැසුම් කිරීභ අතයාලය වේ. ව වශා ීඝ්ර ලර්ධනයක් වහිත ා
විවේ ලගා ෂ යුතු වේ. වභවව ිල්ලුභ ගණනය කිරීවම් දී ශා වැඳයුභ වැසුම් කිරීවම් දී අලය මිනුම්
ඵා ගැනීභට ලන මිතිය ලැදගත් වේ.
ශැඳින්වීභ =.20
රුණු 4 නම් කිරීභ - . 8×4 = .32
පියලර 4 විව්තර කිරීභ - .12 ×4 = . 48
මුළු කුණු = 100

3
6. a) ඳාංශු ලුශය වඵෝග ලගාල ව වරහි ලැදගත්ලන ආ ාරය විව්තර

රන්න.

ඳාංශු ලුශය යනු ඳවවේ ඳලතින ලැලි, වරොන්භඩ ශා භැටි අංශු විවිධ ඵන්ධන ාර
ඇති ඳාංශු වමශනල ශැඩය යි.

භගින් එකිවන

ඵැඳී වෑදී

01. භනා ලුශයක් වහිත ඳව ලාතනය වශොඳින් සිදු වේ. ඳාංශු ලාතය ප්රව්ත වව ඳලතින විට එය ා
මුල්ල ලර්ධනයට ශා ක්රියා ාරීත්ලයට උඳ ාරී වේ.
02. ඳවවේ වාරලත් ඵල පිළිඵ ල අලවඵෝධයක් ඵාගත ශැකි ය. එනම් ඳව වබෞති , රවායනි වශ ජෛවීය
ගුණාංග ව වරහි ඳාංශු ලුශය ඵඳායි. භනා ලුශයක් වහිත ඳව ෛය රලා ගැනීවම් ශැකියාල, ලාතන
ශැකියාල ශා ාඵනි ්රලය ප්රභාණය ලැඩි ය. වඳෝ ද්රලය රලා ගැනීවම් ශැකියාල ලැඩි ඵැවින් වාරලත්
ඵල ලැඩි ය.
03. වඵෝග ලගාලට ප්රවයෝෛනලත් ලන ඳාංශු ීවවීන්වේ ක්රියා ාරීත්ලය භනාල සිදු ලන්වන්දැයි දැනගැනීභ වශා ඳාංශු ීවවීන් භගින් ඳාංශු ාඵනි ්රලය වඳෝ ඵලට ඳරිලර්තන වීවම් ාර්යක්භතාල ඳාංශු ලුශය භත
රා ඳලතී.
04. යම් ඳව ඳාංශු ඛාදනයට ක්වීභට ඇති ශැකියාල පිළිඵ අලවඵෝධයක් ඵා ගැනීභට ශා එයට පිළියම්
වයදීභට ශැකි ය.
වඵෝග ලගාලට එතරම් නුසුදුසු තනි ණි ාභය ලුශය වහිත ඳව් ඳශසුවලන් ඛාදනයට ක්ලන අතර එලැනි
ඳව් ශඳුනාවගන පිළියම් වයදිය ශැකි ය.
05. භනා ලුශයක් වහිත ඳව ෛය රලාගැනීභ ප්රව්ත වව ඳලතී. ඳාංශු ලුශය අනුල ෛය රාඳැලතීභ ශා
ෛ ලශනය පිළිඵ තීරණය ෂ ශැකි ය. ව අනුල ෛ වම්ඳාදන ක්රභ තීරණය කිරීභ ඳශසු වේ.
06. භනා ලුශයක් වහිත ඳව ඳාංශු ඛාදනය අලභ ලන අතර ෛ ලශනය භනාල සිදු වේ. එනිවා එලැනි ඳවක්
වඵෝග නි්ඳාදනය වගොවිවඳොෂ ලුශ වැ ම භ ආදී ක්රියා වශා ලැදගත් වේ.
07. ෛයට ඇති ඳාරගභයතාල පිළිඵ දැනගැනීභට ශැකි වීභ.
භනා ලුශයක් වහිත ඳව ෛ ඳාරගභයතාල ලැඩි නිවා ඳවට ෛය ාන්දු වීභ ලැඩි ය. ණි ාභය, කුට්ටි
ආ ාර ලුශයක් ඇති ඳව ෛයට ඇති ඳාරගභයතාල ලැඩි ය. තැටි ආ ාර ලුශයක් ඇතිවිට ෛ
ඳාරගභයතාල අඩු ය.
08. ඳාංශු සුවංශනය පිළිඵ අදශවක් ඵා ගැනීභට ඳාංශු ලුශ පිළිඵ අලවඵෝධය ලැදගත් වේ. සුවංහිත ඳව
ලුශය දුර්ල ය. එවිට ඳාංශු ලාතනය අඩු නිවා ඳාංශු ීවවීන්වේ ක්රියා ාරීත්ලය දුර්ල ය. ා මුල් විහිවදන
ගැඹුර අඩු ඵැවින් ා ලර්ධනය දුර්ල වේ.
ශැඳින්වීභ = . 10
රුණු 6ක් වශා . 03× 6 = . 18
රුණු 6ක් විව්තර කිරීභට .12 ×6 = . 72
මුළු කුණු
= 100
b) පිව්ටන් ආ ාර වඳොම්ඳලට වාවේක්ල වක්න්්රාඳවාරී වඳොම්ඳල ලාසි අලාසි වංවන්දනය

රන්න.

ආලරණය ෂ ව ොපුලක් තුෂ ඇති ර ැවිය ශැකි ඳාෛ යකින් වභන්විත, ඳාෛ වේ ර ැවීභ භගින්
වක්න්්රවේ ඇති ලන ූෂණ ඵය භගින් ෛය ඇද ගැනීභට ව ව් ර ඇති වඳොම්ඳ ආ ාරය වක්න්්රාඳවාරී
වඳොම්ඳ වේ.
පිව්ටනය වහිත සිලින්ඩරා ාර කුටීරයක් තුෂ යාන්ත්රි ල රික්තයක් ඇති ර ෛය පිටතට ඵා ගැනීභට
ව ව් ර ඇති වඳොම්ඳ ආ ාරය පිව්ටන් වඳොම්ඳ වේ.
වක්න්්රාඳවාරී වඳොම්ඳ
ලාසි
නඩත්තු කිරීවම් වියදභ අඩු ය.

පිව්ටන් ආ ාර වඳොම්ඳ

ප්රභාණවයන් කුඩා නිවා වවි කිරීභට ම මිත ිඩ
ප්රභාණයක් ප්රභාණලත් වේ.
වර යාන්ත්රණයක් බාවිත ලන නිවා ක්රියා
ශා අළුත් ලැඩියා කිරීභ ඳශසු ය

රවීභ

ලෑල්ල නිතර වගවී යන ඵැවිනුත්, වලා මිෂ අධි
ඵැවිනුත් නඩත්තු වියදභ අධි ය.
වක්න්්රාඳවාරී වඳොම්ඳලට වාවේක්ල විා
ිඩක් අලය වේ.
අළුත් ලැඩියා කිරීභ අඳශසු ය.

4
මලි

වියදභ අඩු ය.

භඩ ශා ලැලි වහිත ෛය වඳොම්ඳ

මලි
ෂ ශැකි ය.

අලාසි
ිශෂ උව ට ෛය වඳොම්ඳ කිරීවම්දී ාර්යක්භ
වනොවේ.
ූෂණ හිව 6.5 – 7.5 m ට ම භා ලන නිවා ගැඹුරු
ලිං ලලින් ෛය වඳොම්ඳ ෂ වනොශැකි වේ.
විවර්ෛනය ලන ෛ ප්රභාණය නියත වනොවේ.
ින්ධන වශෝ විදුලිය වශා මුදල් ලැය වේ.
ක්තිභත් ඵවින් අඩුය.

වියදභ ලැඩි ය.

වරොන් භඩ ශා අඳ්රලය වහිත ෛය වඳොම්ඳ කිරීභට
නුසුදුසු ය.
ිශෂ උව ට ෛය වඳොම්ඳ

ෂ ශැකි ය.

ඕනෑභ ගැඹුරු ළිකින් ෛය වඳොම්ඳ

ෂ ශැකි ය.

භූගත ෛ භට්ටභ ිශෂ ඳශෂ ගියද වෑභ ඳශර දීභ
විවර්ෛනය ලන ෛ ප්රභාණය නියත වේ.
වභශර ආ ාර උනෂ ලිං) මිනිව් ශ්රභවයන් ක්රියා
රන නිවා ින්ධන වියදභක් නැත.
ක්තිභත් ඵල ශා ල් ඳැලැත්භ ලැඩි ය.

ශැඳින්වීම් 2 වශා .10× 02 = . 20
ලාසි 4ක් වන්වන්දනාත්භ ල දැක්වීභ වශා .10 × 4 = . 40
අලාසි 4ක් වන්වන්දනාත්භ ල දැක්වීභ වශා .10 × 4 = . 40
මුළු කුණු
= 100
c) ගර්කින් උවාද පිපිඤ්ඤා) ලගාල වශා අතරභැදි
ඵැලිය යුතු රුණු විව්තර රන්න.

ාඳය තුෂ “ආරක්ෂිත ගෘශයක් ” ිදිකිරීවම් දී වෂ ා

ආරක්ෂිත ගෘශයක් යනු වඵෝග අව්ලැන්වන් ප්රභාණාත්භ ශා ගුණාත්භ ඵල ලැඩි කිරීභ වශා, ලායල ශා
ඳාංශු ඳරිවර තත්ත්ල නවී රණය ර වඵෝගලට අලය ප්රව්ා තත්ත්ල ඵා දීභ වශා ව වන ද ලුශ
වේ.
1. අතරභැදි ාඳයට ගැෂවඳන වව ආරක්ෂිත ලුශ ිදිකිරීභ උClimatic Zone)
අර්ධ වව ආලරණය ෂ ගෘශ වශෝ එභ ගෘශල ලශෂය කියත් ආ ාරයට වශෝ මුදුන් ලා
ිදි ෂ යුතු ය. ගෘශය තුෂ උ්ණත්ලය අඩු කිරීභට ගෘශවේ උව ලැඩි කිරීභ උචිත ය.

වුළු වහිතල

2. භූමිවේ දිානතිය (Land Orientation)
දිලා ාය මුළුල්වල්භ ආවෝ ය ඵා ගත ශැකි ලන ඳරිදි ආරක්ෂිත ගෘශය ිදි ෂ යුතු වේ.ආරක්ෂිත
ගෘශවේ දිගින් ලැඩි ඳැත්ත නැවගනහිර ශා ඵටහිර දිාලට මුහුණා ිදිකිරීවභන් ලඩා වශො ප්රතිප ඵා
ගත ශැකි ය.
3. ආරක්ෂිත ගෘශයට ැවඵන ආවෝ තත්ත්ලය.
ගර්කින් ා ය ආවෝ ය ප්රිය රන ා යක් ඵැවින් ලඩා ලැඩි ආවෝ යක් ගෘශය තුෂට ඵා
ගැනීවභන් පදාල ලැඩි ර ගත ශැකි ය. වම් වශා විවරිත ඳට උDiffused polyfilm) වඳොලිතීනය
වවවිලි කිරීභ සිදු ෂ ශැකි ය. උව් ා වියන් භගින් වශෝ ඵාහිර වගොඩනැගිලි/ ිදිකිරීම් භගින්
ආරක්ෂිත ගෘශයට ැවඵන ආවෝ තත්ත්ලයට ඵාධා වනොවිය යුතු ය. එඵැවින් සුදුසු එළිභශන්
ව්ාානයක් වතෝරා ගත යුතු වේ.
4. භූමිවේ ව්ලාබාලය උLand Geography)
අතරභැදි ාඳවේ වභතා බිභක් ආරක්ෂිත ගෘශය ිදි කිරීභ වශා වතෝරාගත යුතු ය.
5. ඵා ගත ශැකි ෛ ප්රභාණය ශා ගුණාත්භ ඵල උWater availability and Quality)
ලවර පුරා ෛය ඵාගත ශැකි, pH අගය 5-7 අතර ශා EC අගය 2 ds/m ට ලඩා අඩු ෛය ඵා ගත ශැකි
ව්ාානය ආරක්ෂිත ලුශය ිදි ෂ යුතු වේ.
6. ඳාන ටයුතු/ නඩත්තු ටයුතු
ගර්කින් ලගාල වශා ලගා භාධය, බීෛ, රවායන ්රලය, වඳොවශොර ශා ශ්රභය ඵා ගත ශැකි ප්රවද්යක් වීභ,
අව්ලැන්න ප්රලාශනයට ශා නිරන්තර සුඳරීක්ාලට ඳශසු ව්ාානයක් වීභ ලැදගත් ය.
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7.

7. ආරක්ෂිත ගෘශය වශා යන වියදභ ශා ගර්කින් ලගාවේ වලෂවඳොෂ ිල්ලුභ
ආරක්ෂිත ගෘශය ිදිකිරීභ වශා යන වියදභ වශ ගර්කින් ලගාවලන් ිඳයිය ශැකි ආදායභ
ඇව්තවම්න්තුගත ර ිදිරි වැසුම් වැ ම භ ෂ යුතු වේ.
ශැඳින්වීභ = . 20
රුණු 5ක් නම් කිරීභ .04 X 5 = .20
රුණු 5ක් විව්තර කිරීභට .12×5 = . 60
මුළු කුණු = . 100
a) විවිධ බාවිත වශා සුදුසු ෛ ප්රබල වතෝරාගැනීවම් දී වෂ ා ඵැලිය යුතු වඳොදු වාධ

විව්තර

රන්න.

විවිධ අලයතා වපුරාගත ශැකි ප්රභාණවයන් ෛය ඵා ගත ශැකි මාශ්ර ෛ ප්රබල වව ශැඳින්වේ.
A. අලයතාල වපුරන අයුරින් ෛය ඵාගත ශැකි වීභ
විවිධ අලයතා වශා විවිධ ප්රභාණයන්වගන් ෛය අතයාලය වේ.
උදා - වී ලගාවේ දී ලැඩි ෛ ප්රභාණයක් ා වේ ලර්ධ අලධිවේ දී අතයාලය වේ.
ආශාර නි්ඳාදනවේ දී අමු්රලයයක් වව, යන්ත්ර ූතත්ර ශා උඳ රණ ඳවිත්රනයට, CIP (Clean in Place)
යාන්ත්රණයට ලැඩි ෛ ප්රභාණයක් අතයාලය වේ.
B. අලය

ාල දී ෛය ඵා ගැනීභට ඇති ශැකියාල

ෘෂි ාර්මි , ාර්මි , ගෘශව්ා ශා වලනත් බාවිතයන් වශා ලවර පුරාභ අඛණ්ඩල ෛය ඵාගත ශැකි
ෛ ප්රබලයක් වතෝරාගත යුතු වේ.
උදා - වියළි ාඳවේ ෘෂි ර්භාන්තය වශා නියං ාවේදී ඳලා ෛය වැඳයිය ශැකි ෛ ප්රබලයක්
වතෝරා ගත යුතු ය.
C. ඵාගන්නා ෛවේ ඇති ගුණාත්භ ඵල ශා අඳ්රලයලලින් වතොර වීභ
විවිධ අලයතාලයන් වශා වයොදාගන්නා ෛවයහි ගුණාත්භය විවිධ වේ. ආශාර නි්ඳාදනයට, ව ොෂ
එෂලළු ලගාලට අඳ්රලයයන්වගන් වතොර ගුණාත්භ ෛය අතයාලය වේ.
අවනකුත් වඵෝග වශා ෛ වම්ඳාදනයට, වත්ත්ල නිලාව පිරිසිදු කිරීභට, ලැසිකිලි ැසිකිලි පිරිසිදු කිරීභ
වශා ිශෂ ගුණාත්භවයන් යුතු ෛය අතයාලයය වනොවේ.
D. වතෝරා ගත් ෛ ප්රබලවයන් ෛය ඵාගැනීභට අලය ලන පිරිලැය
අඩු පිරිලැයකින් ෛය ඵාගත ශැකි ෛ ප්රබලයක් වතෝරා ගැනීභ ආර්ථි ල ාබදායී වේ.
උදා - ගැඹුරු ෛ ප්රබලයන් වශා ලැඩි පීඩන හිවක් වහිත ෛ වඳොම්ඳ අතයාලය වේ.
ව වශා ලැඩි පිරිලැයක් දැරිය යුතු අතර වනොගැඹුරු ෛ ප්රබලයන්වගන් ෛය ඵා ගැනීභ ටට
වාවේක්ල ාබදායී වේ.
ගංගා, ඇෂ වදොෂලලින් ගන්නා ෛය ගෘශව්ා ඳරිවබෝෛනයට වඳර පිරිඳශදු ෂ යුතු ය. ව වශා ලැඩි
පිරිලැයක් දැරිය යුතු වේ.
නමුත් වාභානයය වනොගැඹුරු ළිංලලින් ඵා ගන්නා ෛය පිරිඳශදුලකින් වතොරල ගෘශව්ා
ඳරිවබෝෛනයට වයොදා ගත ශැකි ය.
E. ෛ වම්ඳාදන ක්රභ වභග ගැෂවඳන ආ ාරය
ෛ වම්ඳාදන ක්රභයට වයෝගය ෛය ඵාගත ශැකි ෛ ප්රබලයක් වතෝරා ගත යුතු ය. ූතක්භ ෛ
වම්ඳාදන ක්රභ වශා ලණ ශා අලක්වේඳලලින් වතොර පිරිසිදු ෛය බාවිත ෂ යුතු ය. නැතවශොත්
විවභෝච , වඳරණ, ක්ෂු්ර නෂ අලහිර වී ෛ වම්ඳාදන ඳද්ධතිය අ ාර්යක්භ වේ.
පිටාර ෛ වම්ඳාදන ඳද්ධති වශා ලණ මිශ්රිත ඨින ෛය බාවිත ෂ විට ඳව ලණී රණය වී ඳාංශු
ශායනය සිදු වේ.
F. බාවිතයට ගැවනන ව්ාානය ශා ෛ ප්රබලය අතර ඇති දුර
ෛය බාවිතයට ගන්නා ව්ාානය ශා ෛ ප්රබලය අතර දුර අලභ වීභ ලඩා වයෝගය වේ. එවිට ෛ ප්රබලවේ
සිට බාවිතයට ගන්නා ව්ාානය දක්ලා ෛය රැවගන යාභට අලය නෂ ප්රභාණය අඩු වී ලැය ලන පිරිලැය
අඩු වේ.

6
එවභන්භ
ාණු ශා ඇෂ භාර්ග ශරශා ෛය ඳරිලශනවේ දී ෛය ලා්පී රණවයන් ශා
උත්ව්වේදනවයන් ලන ශානිය අලභ වේ.
ශැඳින්වීභ = . 10
රුණු 6ක් නම් කිරීභ .05 X 6 = .30
රුණු 6ක් විව්තර කිරීභට .10×6 = . 60
මුළු කුණු = . 100
b) අඳෛය පිරියම් කිරීවම් ජෛල විදයාත්භ

ශා ඳාරිවරි

ලැදගත් භ ඳැශැදිලි

රන්න.

අඳෛය පිරියම් කිරීභ යනු විවිධ ප්රවයෝෛනලත් ාර්ය ිටු ර ගැනීභ වශා ෛය බාවිතවයන් ඳසු නැලත
එභ ෛය බාවිතයට ගැනීභට වශෝ ඳරිවරයට මුදා ශැරීභ වශා ෛයට මුසු වී ඇති විවිධ අංශු, රවායනි
්රලය, ාඵනි ්රලය ිලත් කිරීවම් ක්රියාලලිය වේ.
අඳෛය පිරියම් කිරීභ භගින්,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

අඳ ෛවේ ඇති ාඵනි ශා අ ාඵනි ්රලය භගින් සිදුලන ඳරිවර දණය ලැෂැක්වීභට ශැකි වීභ
වරෝග ාර ක්ෂු්ර ීවවීන්වේ ලයාේතිය ලැෂැක්වීභට ශැකි වීභ
ෛය ම මිත වම්ඳතක් ලන ඵැවින් නැලත නැලත ඳරිවබෝෛනය කිරීභට ශැකි වීභ
මිරිදිය ශා වඩොාන ා ප්රෛා විවිධත්ලය ආරක්ා කිරීභට ශැකි වීභ
වලරෂාවන්න ප්රවද් දණය ඳානය කිරීභට ශැකි වීභ
භූගත ෛය දණය වීභ ඳානය කිරීභට ශැකි වීභ
ෛාල ලාවය රන භත්වය ශා වලනත් ෛෛ ීවවීන් ආරක්ා ර ගත ශැකි වීභ
ඵැර වෝශ ශා ඇතැම් වි රවායන භගින් මිනිවා ඇතුළු අවනකුත් ීවවීන්ට ඇතිලන ඵඳෑභ අලභ වීභ

විව්තර කිරීභ

1. අඳ ෛවේ ඇති ාඵනි ශා අ ාඵනි ්රලය භගින් සිදුලන ඳරිවර දණය ලැෂැක් වීභට ශැකි වීභ
අඳෛය පිරියම් කිරීවම් දී ෛවයහි අනතර්ගත ාඵනි ශා අ ාඵනි ්රලය ිලත් වේ. එවිට,
 ෛායන්හි නයිට්රයිට්, නයිට්වර්ට්, වඳොව්වේට් ලැනි වඳෝ ඵහු වී ඇල්ගී ලර්ධනය ලැඩි වී
සුවඳෝණ තත්ත්ල ඇති වීභ
 DO, pH වශ උ්ණත්ලය වලනව් වීභ ශා අහිත ර රවායනි ප්රතික්රියා සිදු වීභ

ාඵනි ්රලය එ තු වීභ නිවා DO අඩු වී භත්වය වශ වලනත් ෛෛ ීවවීන් මිය යෑභ සිදු වීභ
 NH3, H2S, CH4 ලැනි ලායන් නිඳදවීභ නිවා දුග ශැමීභ ලැනි ඳරිවර දණයට වශේතුලන ක්රියාලලීන්
ඳානය වේ.
2. වරෝග ාර ක්ෂු්ර ීවවීන්වේ ලයාේතිය ලැෂැක්වීභට ශැකි වීභ
අඳෛය පිරියම් කිරීවම් දී පිරියම් ෂ ෛය ඳරිවරයට ඵැශැර කිරීභට ප්රාභ විබීෛ නානය සිදු රනු ැවේ.
එවිට වරෝග ාර ක්ෂු්ර ීවවීන්වේ ලයාේතිය ලැෂැක්වේ. මිනිවාට ශා වතුන්ට වරෝග ලැෂඳීභ ශා ලවංගත
තත්ත්ල ඇතිවිභ ඳානය වේ.
උදා - ව ොෂරාල
3. ෛය ම මිත වම්ඳතක් ලන ඵැවින් නැලත නැලත ඳරිවබෝෛනය කිරීභට ශැකි වීභ
පිරිඳශදු ෂ ෛවයහි ාඵනි ශා අ ාඵනි ද අන්තර්ගත වනොවේ. එඵැවින් එභ ෛය නැලත ගෘශව්ා,
ාර්මි , ෘෂි ාර්මි ශා විවිධ බාවිත වශා වයොදාගත ශැකි වේ.
4. මිරිදිය ශා

වඩොාන ා

ප්රෛා විවිධත්ලය ආරක්ා කිරීභට ශැකි වීභ
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අඳෛය පිරියම් ර ඳරිවරයට ඵැශැර කිරීභ භගින් මිරිදිය ශා වඩොාන ෛෛ ඳරිවරයන්ට ාඵනි ශා
අ ාඵනි ද එක්වීභ ඳානය ර ගත ශැකි ය. එභගින් මිරිදිය ශා වඩොාන ා ප්රෛා විවිධත්ලය
ආරක්ා ර ගත ශැකි වේ.
5. වලරෂාවන්න ප්රවද් දණය ඳානය කිරීභට ශැකි වීභ
පිරියම් ර ඵැශැර රන අඳෛය වලරෂාවන්න ප්රවද්ලට ාඵනි , අ ාඵනි ශා වලනත් දණ
එක් වීභ ලෂක්ලයි. එභඟින් වලරෂාවන්න ප්රවද් දණය ශා ව ොරල්ඳර විනා වීභ අලභ වේ.
6. භූගත ෛය දණය වීභ ඳානය කිරීභට ශැකි වීභ
අඳ ෛය පිරියම් ර ඳරිවරයට ඵැශැර කිරීභ නිවා ගැඹුරු ලෑව්ම භ භගින් ාඵනි ශා අ ාඵනි
ෛයට එ තුවීභ අලභ වේ. එභගින් භූගත ෛය දණය වීභ ඳානය රගත ශැකි ය.

ද

ාර

භූගත

7. ෛාල ලාවය රන භත්වය ශා වලනත් ෛෛ ීවවීන් ආරක්ා ර ගත ශැකි වීභ
පිරියම් ෂ අඳ ෛවයහි තාඳභය ද ශා වරොන්භඩ, භැටි ලැනි අලම්ඵන අන්තර්ගත වනොවේ. එභ ෛය
ෛෛ ඳරිවරලට ඵැශැර කිරීභ නිවා ෛාල උ්ණත්ලය අහිත ර වව ිශෂ යාභ සිදු වනොවේ. එවභන්භ
අලම්ඵන භගින් ෛෛ ීවවීන්වේ බිත්තර, කීට අලධි විනා වීභ ශා ෛෛ ීවවීන්ට ව්ලවන අඳශසුතා ඇති වීභ
ලැෂැවක්. ෛාල ලාවය රන භත්වය ශා වලනත් ෛෛ ීවවීන් ආරක්ා ර ගත ශැකි වේ.
8. ඵැර වෝශ ශා ඇතැම් වි රවායන භගින් මිනිවා ඇතුළු අවනකුත් ීවවීන්ට ඇතිලන ඵඳෑභ අලභ වීභ
ාර්මි ශා ෘෂි ාර්මි අඳ ෛවයහි අන්තර්ගත ඵැර වෝශ ශා අවනකුත් වි රවායන ්රලය ෛ පිරිඳශදු
ක්රියාලලිවේ දී ිලත් වේ. වලා ආශාර දාභ ඔව්වවේ ගභන් ර ෛෛ ීවවීන් භත යැවඳන මිනිවා ඇතුළු වලනත්
ීවවීන්ට ඇති රන අහිත ර ඵඳෑභ අලභ වේ.
ශැඳින්වීභ = . 20
රුණු 5ක් නම් කිරීභ .06 X 5 = .30
රුණු 5ක් විව්තර කිරීභට .10× 5 = . 50
මුළු කුණු = . 100

c) ආඩිවනෝ පුලරුලක් බාවිතවයන් ෛ වම්ඳාදන ඳද්ධතියක් ව්ලයංක්රීය රණය
වවි රන ආ ාරය දී ඇති රඳවටශන ඇසුරින් විව්තර රන්න.

ර ගැනීභට උඳ රණ

''Arduino යනු නිදශව් භෘදු ාංග භත ඳදනම් ව ඳශසුවලන් ආදාන ප්රතිදාන උඳාංග වවි ෂ ශැකි ඳරිදි
නිර්භාණය ර ඇති ක්ෂු්ර ඳාන ඳද්ධතියකි.
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පියලර
ඳාංශු වතතභන වංවේද ය වවිකිරීභ
1. වතතභන වංවේද වයහි ප්රතිවභ ප්රතිදාන අ්රය ආඩිවනෝ පුලරුවේ A0 ප්රතිවභ අ්රයට වම්ඵන්ධ කිරීභ
2. වතතභන වංවේද වේ VCC අ්රය වලත ආඩිවනෝ පුලරුවේ 5 V අ්රවයන් වතතභන වංවේද ය
ක්රියාත්භ වීභට අලය ඵය වැඳයීභ
3. වතතභන වංවේද වේ GND අ්රය, ආඩිවනෝ පුලරුවේ GND පින් එ ක් වභග වම්ඵන්ධ කිරීභ
පිලියලනය වම්බන්ධ කිරීභ
4. පිලියලනය ක්රියාත්භ වීභට අලය ඵය වැඳයීභට 5V වලොල්ටීයතාලයක් ඵා දීභ
5. ආඩිවනො පුලරුවේ ප්රතිදාන වංාාල 13 ලන ඩිජිටල් පින් එ භගින් පිලියලනවේ වර ධාරා අ්රයට
ඵා දීභ
6. පිලියලනවේ GND අ්රය ආඩිවනෝ පුලරුවේ GND පින් එ ක් වභග වම්ඵන්ධ කිරීභ
ෛ වභෝටරය වම්ඵන්ධ කිරීභ
7. පිලියලනවේ වඳොදු අ්රය ශා වාභානයවයන් විලෘත (Normally Open) අ්රය ශරශා ෛ වඳොම්ඳය වලත
දිවලන වීවවී උlive) ලයරය වවි කිරීභ
8. උදාම න ලයරයක් ෛ වඳොම්ඳවේ උදාම න අ්රයට වවි කිරීභ

ශැඳින්වීභ =  20
ිශත පියලර 8 අඩංගු පිළිතුර වශා . 8x10 =  80
මුළු කුණු = . 100
8.
a) ලාණිෛ ඵඳුන් තලාන් ඳැෂ නි්ඳාදනයක් අරම්බ

ර අවවි කිරීභ දක්ලා ක්රභවේදය විව්තර

රන්න.

තලානක් යනු, වරෝඳණ ්රලය සිටුලන ව්ථිර භූමිවේ ලගා රන වතක් ආරක්ෂිතල රැ
ප්රචාරණයට අලය ටයුතු සිදු රන ව්ාානයකි.

ඵා ගන්නා ශා ා

තලාන වශා සුදුසු ව්ාානයක් වතෝරා ගත යුතු ය. ින් අනතුරුල තලාන පිළිවය
ඳශත පියලර අනුගභනය ෂ යුතු ය.

ර ගත යුතු ය. එහි දී

01) තලාන් මිශ්රණය වැ ම භ
 ශාගත් භතුපිට ඳව් : වියළි වගොභ ශා ව ොම්වඳෝව්ට් 1:1
 ව ොම්වඳෝව්ට්: ලැලි : ව ොහුඵත් 1:1:1 වශෝ
 ලැලි:ව ොහුඵත් 1:1 යන මිශ්රණ තලාන් මිශ්රණය වව සුදුසු වේ.
02) තලාන් භාධය ීවලාණුශරණය
 හුභාය භගින් ීවලානුශරණය, ූතර්ය තාඳය භගින් ීවලානුශරණය, රවායනි
ීවලානුශරණය යන ක්රභ ලලින් ඕනෑභ ක්රභයක් විව්තර ෂ ශැකි ය.
03) තලාන් බීෛ / වරෝඳණ ්රලය ීවලානුශරණය කිරීභ
 දිලීර නා දියර/ කුඩු භගින් ීවලානුශරණය
04) ඵඳුන් තලාන් වැ ම භ
 වඳොලිතීන් ඵඳුන් ම රයක් වශෝ ිටිඳන්දභක් භගින් වැ ම භ
 සිදුරු ව වා ගැනීභ
 ට භට්ටභට ලඩා භදක් ඳශෂට තලාන් මිශ්රණය පිරවීභ
 භාධය වතත් ර බීෛ සිටුවීභ

්රලය භගින්
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05) තලාන් ඵඳුන් ලසුන් කිරීභ
 පිදුරු, ඩදාසි වශෝ වියළි ඳත්ර ලැනි වදයක් භගින් තලාන් ආලරණය කිරීභ. බීෛ ඳැෂ ඳවවන් භතු ලන
විට ලසුන් ිලත් ෂ ශැකි ය.
06) ඵඳුන් තලාන් නඩත්තු කිරීභ
 ලැඩිපුර ඇති ඳැෂ තුනී කිරීභ උThinning).
 ඳැෂ දැඩි කිරීභ
 වරෝග ඳළිවඵෝධ ඳානය
 ෛ වම්ඳාදනය, වඳෝ
ෂභනා රණය.
07) අවෂවිය වශා ූතදානම් කිරීභ
 ඳැෂ වශ්රේණිගත කිරීභ
 නුසුදුසු ඳැෂ ිලත් ර, වශො ඳැෂ භඟින් අඩු තැන් පිරවීභ
ශැඳින්වීභ = 10
පියලර 6 ක් නම් කිරීභ = 6×5 = 30
පියලර 6ක් විව්තර කිරීභට = 6×10= 60
මුළු කුණු = 100

b) වඳොකුණු තුෂ සිදු රන ආශාරභය මිරිදිය භත්වය ලගාවේ දී, ඔවුන්ට ඵාවදන ආශාර
රන ආ ාරය ඳැශැදිලි රන්න.

ෂභනා රණය

ආශාර පිණිව වලෂවඳොෂට නිකුත් කිරීභ වශා මිරිදිය ෛ ප්රබල තුෂ භසුන් ලගා කිරීභ ආශාරභය මිරිදිය
භත්වය ලගාල වව ශැඳින්වේ.
ආශාර ෂභනා රණය
01) භත්වය වඳොකුණු වරු කිරීභ භගින් නිඳදලා ගන්නා වත්ත්ල ශා ා ේලාංගලට අභතරල වලනත්
ආශාර ද, ඵා දිය ශැකි ය.
02) ප්රධාන ලවයන් පිලිවයෂ රන ද ෘත්රීභ ආශාර ඵා දිය ශැකිය.
03) වභයට අභතරල අඩු වියදම් වහිත ආශාර ්රලය ද ඵා දිය ශැකි ය.
උදා - ශාල් නිවුඩු, භාළු කුඩු, ාබදායී එෂලළු
කුඩා භසුන්ට ඳණුලන්
භාං බක් වතුන්ට වත්ත්ල ඝාත ාගාරලලින් ිලත දභන ආශාර
04) දින ට වදලරක්ලත් අලභ ලවයන් ආශර ඵා දීභ සිදු ෂ යුතු ය. වම් වශා දලවවේ සිසිල් වේාලන්
ලන උවද් වශ වලව වයොදාගත ශැකි ය.
05) දින ට භත්වයවයකු වශා වද්ශ ඵරින් 5% ප්රභාණයක් ආශාර ඵා දීභ
06) භත්වයයින් වශා වෑභ දින භ වඳොකුවණ් එ භ තැන ට ආශාර වැඳයීවභන් භත්වයයින් වශොඳින්
ආශාර ගන්වන්දැ යි නිරීක්ණය ෂ ශැකි ය.
07) ආශාර ප්රභාණලත් වව ඵා දීභ වශ ිතිරි ලන ෑභ ප්රභාණය ඳරීක්ා කිරීභ පිළිඵ ල වැෂකිලිභත්
විය යුතු ය.
ශැඳින්වීභ = 10
රුණු 6 ක් නම් කිරීභ = 6×15= 90
මුළු කුණු = 100
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c) සුළු අඳනයන වඵෝග අතරින් ගම්මිරිව්ලට ප්රමුඛ ව්ාානයක් හිමි වේ.
වනළීවම් සිට ඇසිරීභ දක්ලා අනුගභනය පියලර විව්තර රන්න.

ළු ගම්මිරිව් වැ ම වම් දී, අව්ලනු

ළු ගම්මිරිව් යනු වශොඳින් වම්ර එවශත් වනොිදුණු පලලින් ව වා ගන්නා නි්ඳාදනයකි.
1. අව්ලැන්න වනළීභ
අව්ලැන්න වනළීභ නියමිත ඳරිණත අලධිවේභ සිදු ෂ යුතු ය. ගම්මිරිව්ල ඳරිණත ඵල තීරණය කිරීවම්
දී ගම්මිරිව් රවල් ඇටයක් වද ක් ශ ඳැශැයට වශෝ රතු ඳැශැයට ශැවරන අලව්ාාවේ දී වශෝ රවල්
අග ඇති ඇට අතින් වඳොඩිකිරීභට වනොශැකි ලන අලව්ාාල වැෂකිය ශැකි ය.
2. ගම්මිරිව් ප වලන් කිරීභ
අව්ලනු වැ ම වම් ප්රාභ පියලරයි. වනෂාගත් ගම්මිරිව් ඳැය 12 සිට ඳැය 24 දක්ලා ායක් විලෘත
ඵශාලුභ දභා වගොඩ ගවා තැබීවභන් ඇට වලන් කිරීභ ඳශසු වේ. වභය ආ ාර වද
ට සිදු ෂ ශැකි
ය. එනම් අතින් ප වලන් කිරීභ ශා ප වලන් රන යන්ත්ර ආධාරවයන් ප වලන් ෂ ශැකි ය.
3. ගම්මිරිව් බීෛ වත්රීභ / වශ්රේණිගත කිරීභ
අමු ගම්මිරිව්, ඳැසුණු ඇට / වනොඳැසුනු ගම්මිරිව් / අල්වඳවනති හිව් ආ ාර ගම්මිරිව් වව විවිධ
ප්රභාණවේ දැල් වහිත වල්ඩ වශෝ ගම්මිරිව් බීෛ වත්රීවම් යන්ත්ර බාවිත රමින් වලන් රනු ඵයි.
4. උණු දිය ප්රති ාරය
උණු දිය ප්රති ාර ට්ටය බාවිතවයන් ක්ෂු්ර ීවවීන් භර්ධනයට ශා ව ා ාර
ඵාගැනීභ වශා වභය සිදු රයි.

ළු ඳැශැයක් ශා ශැඩයක්

5. වියළීභ
ගම්මිරිව් තැටිලට දභා ලී ඳතුරක් ආධාරවයන් තුනී ර වියළීභ සිදු රයි. වභහිදී 12% දක්ලා
වතතභනය අඩු රනු ැවේ. හිරු එළිවේ වශෝ ෘත්රිභ වියෂන බාවිතවයන් වියළීභ සිදු ෂ ශැකි ය.
6. ඇසිරීභ
වියෂන ද ගම්මිරිව් අතින් වශෝ යන්ත්රානුවාරවයන් ඇසිරීභ සිදු

රයි.
ශැඳින්වීභ = 10
පියලර 6 ක් නම් කිරීභ = 5×6=30
පියලර 6 ක් විව්තර කිරීභ = 10×6=60
මුළු කුණු = 100

9.

a) කිරිල වම්ද ප්රතිතය නිර්ණය කිරීභ වශා අනුගභනය රන ගර්ඵර් ක්රභවයහි මධර්භය වශන් ව ොට
එහි පියලර විව්තර රන්න.
මධර්භය
90% වාන්්ර වල්ියුරික් අම්ය භඟින් කිරි වාම්ඳවේ ඇති ම නි, වප්රෝටීන, ඛනිෛ ලැනි ඝන ්රලය සියල්
ප්රතික්රියා වී වම්ද ව ොටව ඳභණක් ිතිරි වේ. වක්න්්රාඳවරණවේ දී එභ වම්ද ව ොටව ්රාලණවේ ිශෂට
ඳැමිවණයි.
පියලර
1. ගර්ඵර් වල්ියුරික් අම්ය බියුවරොමීටරයට දැමීභ
පිවඳට්ටු ආධාරවයන් ගර්ඵර් වල්ියුරික් අම්ය 10 ml ක් බියුවරොමීටරවයහි වගෂ ව ොටවවහි
වනොගෑවලන වවේ බියුවරොමීටරයට එ තු රයි. වභභගින් කිරිල වම්ද වගෝලි ා ලටා පිහිටි වප්රෝටීන් ව්ාරය
දිය ර ශරිනු ඵයි.
2. කිරි එ තු කිරීභ
කිරි පිවඳට්ටුලක් භගින් කිරි 10.75 ml ක් බියුවරොමීටරයට එ තු

රයි.
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3. වභයිල් භදයවාරය එ තු කිරීභ
වභයිල් භදයවාර 1ml ක් බියුවරොමීටරයට එ තු

රයි.

4. බියුවරොමීටරවේ මඩිය ලැම භ
බියුවරොමීටරවේ රඵර් ව්වටොඳරය වඳයා ඇති සුවිවේ ඇ ඇණය උlock key) ආධාරවයන් ලවනු ඵයි.
5. මිශ්ර කිරීභ
මිශ්ර කිරීවම් දී මිශ්රණය අධි වව රත් ලන ඵැවින් වරදි
කිරි මිශ්රණය ළු ඳැශැ ලන වතක් මිශ්ර කිරීභ සිදු රයි.

ැඵැල්කින් අල්ලා, කිරිල සුදු ඳැශැය ිලත් වී

6. වක්න්්රාඳවරණය කිරීභ
බියුවරොමීටර මඩිය ඳශෂට සිටින වවේ „ගර්ඵර් වක්න්්රාඳවාර ය’ තුෂ රලා 100 rpm වේගවයන් මිනිත්තු
4ක් වක්න්්රාඳවරණය රයි.
7. බියුවරොමීටරය ෛතාඳ ය තැබීභ
65 0C ෛතාඳ ය මිනිත්තු 3-5ක් මඩිය ඳශෂට සිටින වවේ තඵයි.
8.

බියුවරොමීටරය සිරව්ල තඵා වලන් ව වම්ද ව්ාරවේ භාල ය lock key ආධාරවයන් 0ට ව වා ඳාඨාං
ගනියි.

ඵා

මධර්භය = 20
පියලර 8 නම් ර තිබීභ = .4×8= 32
පියර 8 අඩංගු ලන වව විව්තර ර තිබීභ =. 6×8 = 48
මුළු කුණු = 100
b) භූමි අං රණය ෂ උදයානයක් නඩත්තු කිරීවම් ලැදගත් භ ඳැශැදිලි ර එය නඩත්තු කිරීවම් දී අනුගභනය
රන ක්රියාභාර්ග ැයිව්තුගත රන්න.
ව්ාාඳනය රන ද උදයානයක් ඳලත්ලාවගන යාභ වශා සිදු
ටයුතු වව ශඳුන්ලයි.

රනු ඵන ක්රියා ාර ම් උදයාන නඩත්තු

ලැදගත් භ
1. ව්ාාඳනය ෂ උදයාන අංග ඳරිණතබාලයට  ා ලන වතක් ලැඩි දියුණු
2. උදයාන අංගල නියභ ප්රවයෝෛන ඵා ගැනීභට
3. උදයානවේ දර්න ත වලනව් කිරීභට
4. උදයානයක් ඳලතින ආ ාරයටභ දිගු ායක් ඳලත්ලා ගැනීභට

ර ගැනීභට

ක්රියා ාර ම්
1. උදයානවේ දෘඩ අංග නඩත්තුල
- ෛය ආශ්රිත දෘඩ අංගල ෛය භාරු කිරීභ, දිය වවල ිලත් කිරීභ, අලහිර ව ෛ භාර්ග පිළිව ර
කිරීභ
- ෛ වභෝටර ශා ලාතන ඳද්ධති නිසි වව ඳලත්ලාවගන යාභ
- ශානි ව ව්ාාන නැලත වැ ම භ
- ලර්ණ වතල් ශා ග්රීව් ආවල්ඳ කිරීභ
2. උදයානවේ භෘදු අංග නඩත්තුල
- ව ලාර්ෂි / ඵහු ලාර්ෂි ා සුදුසු ඳරිදි නැලත සිටුවීභ
ේඳාදු කිරීභ / ලැට ශා වඵෝදර නිලැරදිල ේඳාදු කිරීභ
- ඳැෂ පුහුණු කිරීභ
- තෘණ පිටි නිතර ේඳාදු ර වඳොවශොර දැමීභ
- ා ලට වඳොවශොර දැමීභ.
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-

ගව්ල දුර්ල, භැරී ගිය, වඩවරෝග ලැෂඳුන ශා වවලවන් ඳලතින අතු ිලත් කිරීභ
වරෝග ඳළිවඵෝධ ඳානය
උදයානවේ අඳ්රලය ෂභනා රණය
දිනඳතා ා ලට අලය ෛය වයදීභ
උදයානය ක්රභලත් ල පිරිසිදුල ඳලත්ලා ගැනීභ
උදයාන නඩත්තු උඳ රණ නිලැරදිල බාවිතය
ශැඳින්වීභ = 10
ලැදගත් ම් 4ක් ැයිව්තු ගත කිරීභ . 10×4 = 40
නඩත්තු ටයුතු 10 ක් ැයිව්තු ගත කිරීභ . 5×10 = 50
මුළු කුණු = 100

c) ජෛල ඳද්ධති තාක්ණවේදය වියය ශදාරන ශිය පිරිවක් තභ ණ්ඩායම් ලයාඳෘතිය වව, ඳාවල්
වගොවිවඳොෂක් ව ව් ර නඩත්තු කිරීභට ලයාඳෘති වයෝෛනාලක් ිදිරිඳත් රන දී. ඔවුන්වේ ාරාමුවේ
වගොවිවඳොෂ පිළිඵ දුඅත වි්වල්ණයක් සිදු කිරීභ පිළිඵල දක්ලා තිබිණි. ඔඵ වභභ වගොවිවඳොෂ වැ ම වම්
ශිය ණ්ඩායවම් වාභාජි වයකුයැයි වෂ ා ලයාඳෘතියට අදා දුඅත වි්වල්ණය ව ව් රන්න.
දුඅත වි්වල්ණවේ දී වගොවිවඳොෂ ආරම්බ කිරීභ වශා ඇති ක්තීන්, දුර්ලතා, අලව්ාා ශා තර්ෛන පිලිඵ ල
වි්වල්ණය සිදු රන අතර එභඟින් වභභ ලයාඳෘතිවේ වාර්ා ත්ලය පිලිඵ අලවඵෝධයක් ඵා ගැනීභට
ශැකියාල ැවේ.

වගොවිවඳොෂ ලයාඳෘතිය වතු ක්තීන්
ෘෂි විදයා ගුරුලරුන් සිටීභ නිවා අලය දැනුභ ඵාගැනීභ ඳශසු වීභ
ෘෂි තාක්ණි විවේාතාල වහිත වදභාපියන් ඳාවල් ප්රෛාල තුෂ සිටීභ
ණ්ඩායභ තුෂ ක්තිභත් ශා ක්රියාීඝලී සිසුන් සිටීභ
ඳාව තු ෘෂි උඳ රණ ශා වලා බාවිතය පිළිඵ දැනුභ වහිත වවේල භණ්ඩයක් සිටීභ
වගොවිවඳොෂ ලයාඳෘතිය වතු දුර්ලතා
ණ්ඩායවම් සිසුන් ඵහුතරය ට බිම් වැ ම භ, වඵෝග ලගා කිරීභ ශා නඩත්තුල පිළිඵ දැනුභ අඩු වීභ
වාභාජි යන්වේ වෘණ ආ ල්ඳ
ප්රාේධනය ශිය ණ්ඩායභ විසින්භ වපුරා ගැනිවම් දී ගැටළු භතු වීභ
මය ෂභනා රණ වදෝ
ඳාවල් ම් රුලන්වගන් ශ්රභය ඵා ගැනීවම්දී භතුලන ගැටළු
ලයාඳෘතිය වශා වයොමු වීභට ඳලතින ාය අලභ වීභ
ිවගනුම් ිගැන්වීභ ටයුතු නිවා ගුරුලරුන්වේ දාය ත්ලය ඵා ගැනීභ අම රු වීභ
ෛ වම්ඳාදන ටයුතු වශා අලය ෛය හි වීභ
වගොවිවඳොෂ ලයාඳෘතිය වතු අලව්ාා
වඵෝග අවවිය වශා ඳාව තුෂ වශො වලෂවඳොෂක් තිබීභ
ඳාවල් අවවි වැෂ ඳැලතීභ
ඳාවල් ප්රෛාල තුෂ සිටින අඩු ආදායම්ාභී වදභාපියන් අඩු වියදමින් වගොවිවඳොෂ ක්රියා වශා වශබාගි
රලාගත ශැකි වීභ
ඳාවල් ලයාඳෘතියක් නිවා වාමහි ක්රියා ාර ම් වව සිදුකිරීවභන් තර
ාරී ඵල අලභ වීභ
වගොවිවඳොෂ ලයාඳෘතිය වතු තර්ෛන
අමු්රලය පිරිලැය ිශෂ යෑභ
අධි ලර්ාඳතනය, නිය තත්ත්ල ලැනි ව්ලාබාවි

විඳත්

13
ඳාවල් වේාවලන් ඳසු වගොවිවඳොෂ ටයුතු සිදුකිරීභ වශා අලවර ඵාගැනීවම් ගැටළු
අදාෂ විය නිර්වද් නිසිවව අලවන් ර වනොගැනීභ පිළිඵ ගුරුලරුන්වේ වදෝාවරෝඳණ
ශැඳින්වීභ = .20
ක්තීන්, දුර්ලතා, අලව්ාා ශා තර්ෛන 2 ඵැගින් නම් කිරීභ .5×8 = .40
ිශත නම් ර ඇති රුණු විව්තර ර තිබීභ .5×8 = .40
මුළු කුණු = 100

10.
a) වශල් ර්භාන්තවේ දී, වී අව්ලනු වනළීවම් සිට සිදු රන ක්රියා ාර ම් භඟින්, පිරුණු ඇට වහිත වශල් අව්ලනු
ප්රතිතය උHRY%) ලැඩි ර ගත ශැකි ආ ාරය ඳැශැදිලි රන්න.
පිරුණු ඇට වහිත වශල් අව්ලනු ප්රතිතය යනු පිරිසිදු වනො රන ද වී 1kg කින් ඵා ගත ශැකි පිරුණු ඇට
වහිත වශල් අව්ලැන්වන් ප්රතිතයයි.
1. ව ොෂ භැඩීභ
නියමිත වතතභන ප්රතිතය වනොභැති වුලවශොත් උවගොයම් අධි වව වියළීභ වශෝ වතත් ඵවින් යුක්ත
වුලවශොත්) ැවඩන වී ප්රභාණය ලැඩි වීවභන් සිදුලන ඳසු අව්ලනු ශානි ලැඩි වේ. එඵැවින් වීල වතතභන
ප්රතිතය 18 – 20% අතර ඳලත්ලා ගැනීභ ලැදගත් වේ.
2. ධානය පිරිසිදු කිරීභ
වී වභ ඇති පිදුරු ැඵලි, ලල් බීෛ, කුණු දවිලි, අවනකුත් බීෛ වනොලන දෑ ිලත් වේ. වි ව ටීවම් දී
ධානයයට සිදුලන ශානිය අලභ වේ.
3. වියළීභ
වී වියළීවම් දී වීල වතතභන ප්රතිතය එ ලර අඩු වීභට ිඩ වනොදී එය අලව්ාා වද
දී වශෝ තුන දී සිදු
කිරීභ ලඩා වයෝගය වේ.එවිට වී ඇටවේ භධයවේ ඇති ෛය භතුපිටට ඳැමිණ වියළීභ භගින් වශල් වැ ම වම්
දී පිරුණු ඇට වහිත වශල් අව්ලැන්න (HRY) ලැඩි ර ගත ශැකි ය.
4. ගඵඩා කිරීභ
වී ගඵඩා කිරීභ නිසි වව සිදු වනොකිරීභ නිවා වතතභනය ලැඩි වීවභන්, වැ ම වම් දී පිරුණු ඇට වහිත
වශල් අව්ලැන්න (HRY) අඩු වේ.
5. වශල් වැ ම භ
තැම්බ වී බිභට ඵා ගත් විගව සිසිල් වීභ වශා
රමින් වියළීභ සිදු ෂ යුතු ය.

භත

තුනී

ර ගැබිය යුතු ය.වභවව තැම්බ වී ඳදම්

6. වී ව ටීභ
ලංවගඩිවේ දභා වී ව ටීභ වශෝ තනි ලාවන් වරෝදය වහිත වශල් ව ටීවම් යන්ත්රල දී ැඩුණු ඇට ලැඩි
වේ.රඵර් වරෝක් බාවිතවයන් jxf.äfha oud ù flàu වශෝ ;ks jdfka frdaoh iys; iy,a flàfï
hka;%ල දී ැඩුණු ඇට ලැඩි වේ. රඵර් වරෝක් බාවිතවයන් HRY ලැඩි ර ගත ශැකි ය.
ශැඳින්වීභ = 10
පියලර 6 ක් නම් කිරීභ = .6×5 = 30
පියලර 6ක් විව්තර කිරීභට = .10×6= 60
මුළු කුණු = 100
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b) ඵක්ති අර්බුදයට පිළියභක් වව පුනර්ෛනනීය ඵක්තිය බාවිතවේ ලැදගත් භ විව්තර

රන්න.

බාවිතයට ගැනීවභන් අනතුරුල නැලතත් ෛනනය ලන ක්ති ප්රබල ඇසුරින් නිඳදලා ගන්නා මිනිවාවේ එදිවනදා
අලයතා වපුරා ගැනීභට වයොදා ගන්නා ක්තිය පුනර්ෛනනීය ඵක්තිය වව ශඳුන්ලයි.
1. ඳරිවරයට ඇති ඵඳෑභ අඩු පිරිසිදු ක්ති ප්රබලයක් වීභ
ව්ලාබාවි ක්ති ප්රබල ලන ඵැවින් ශා වම්ලා බාවිතවයන් ඳරිවරයට ශානිදායී ්රලයය මුදා වනොශරින ඵැවින්
උදා - ූතර්ය ක්තිය, ජෛල ින්ධන, සුෂං ඵය
2. අලවන් වනොලන, විනා වනොලන අඛණ්ඩ වැඳයුභක් ඵා ගත ශැකි වීභ
පුනර්ෛනනීය ඵැවින් වභභ ඵක්තිය අලවන් වනොලන අතර විනා වීභක් ද සිදු වනොවේ.
3. ින්ධන ආනයනයට යන වියදභට ලඩා අඩු වීභ
වඵොවශෝ පුනර්ෛනනීය ඵක්ති ඵාගැනීභට ලැයලන මලි
ශා නඩත්තු වියදභ වාවේක්ල ඳශෂ අගයක් ගැනීභ

වියදම් ලන අමු්රලය වියදභ, ිදිකිරීම් ශ්රභය

4. ඵක්ති සුරක්ෂිතතාල ඇති වීභ
විවද් රටලලින් ින්ධන ඵා ගැනීවම් දී ඇති ලන ඳරාධීනතාලය නැති වීභ
5. වාවේක්ල මිෂ අඩු වීභ
වඳොසි ින්ධනල වභන් මිවෂහි විචනයක් සිදු වනොලන ඵැවින් ශා වෑභ රට ටභ වනොමිවල් ඵා ගත
ශැකි ඵැවින් පුනර්ෛනනීය ඵක්තිවයහි මිෂ වාවේක්ල අඩු වීභ
6. විවද් විනිභය ිඳයීභට ශැකි වීභ
වභභගින් නිඳදලන අභතර ඵක්තිය වලනත් රටලට ඵාදීවභන් විවද් විනිභය උඳයාගත ශැකි වීභ
ශැඳින්වීභ = 20
පියලර 5 ක් නම් කිරීභ = .6×5 = 30
පියලර 6ක් විව්තර කිරීභට = .10×5= 50
මුළු කුණු = 100

c) ලයාඳාරයක් වව ආශාර නි්ඳාදනයක් වලෂවඳොෂට නිකුත් කිරීභට, එභ නි්ඳාදනය තත්ත්ල
වශති
රණවේ ලැදගත් භ විව්තර රන්න.
ආශාර වැ ම භට බාවිත රන අමු්රලයල සිට එභ ආශාරය ඳාරිවබෝගි යා අතට ඳත්ලන තුරු ර්භාන්තාා
තුෂ ශා යන්ත්ර ූතත්ර තුෂ එභ අමු්රලයල වබෞති රවායනි තත්ත්ල නිසි ඳරිදි ෂභනා රණය ආශාර තත්ත්ල
වශති
රණය නම් වේ.
1. ආශාරවයන් අලය වඳෝය ඳදාර්ාය නිසි ඳරිදි වපුරාගත ශැකි වීභ
මිනිවාට ජදනි ල අලය වඳෝය ඳදාර්ා ආශාරය තුළින් ඵාගත යුතු අතර ව වශා ගුණාත්භ අමු්රලය
බාවිතය අතයාලය වේ. ආශාරවේ තත්ත්ලය ඳලත්ලාගැනීවම් දී අමු්රලයල ගුණාත්භය, සුදුසු නි්ඳාදන
ක්රියාලලි වයොදාගැනීභ නිවා වභය ඳශසු වේ.
2. ආශාරය ඳරිවබෝෛනයට සුදුසු වව වවෞඛයාරක්ෂිත වීභ
ආශාර නි්ඳාදනවේ වබෞති , රවායනි ශා ජෛවීය අලදානම් වනොභැති ඵලට වශති
වවෞඛයාරක්ෂිත වේ.
උදා - ආශාරවේ අහිත ර ඳරිරක් රවායන ්රලය වනොභැති වීභ

වීභ නිවා ආශාරය
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3. ආශාර ඳරිවබෝෛනවයන් වරෝග ආවාදනලට වගොදුරු වීභ අලභ වේ.
වඵෝ ලන ශා වඵෝ වනොලන වරෝගාඵාධලට වගොදුරු වීවම් අලදානභ අලභ නිවා ඳාරිවබෝගි යා නි්ඳාදන
මිෂදී ගැනීභට වඳෂඹීභ සිදු වේ.
උදා - ක්ෂු්ර ීවවී ආවාදන වතොර වීභ නිවා වඵෝලන වරෝග ආවාදන උව ොෂරාල ලැනි - Vibrio cholera)
ලලින් ද, අහිත ර රවායන ්රලය ඳරිරක් , ලර්ණ ලැරදි වව වයොදා වනොගැනීභ නිවා වඵෝ වනොලන
වරෝග උපිලි ා ලැනි ) ලලින්ද ආරක්ා වේ.
4. ආශාර නි්ඳාදන ක්රියාලලිවේ දී වඳෝ ව ොටව් ශානි වීභ අලභ වීභ
නි්ඳාදන ක්රියාලලිවේ දී උ්ණත්ලය, pH අගය, ලනතාල ලැනි තත්ත්ල ශමුවේ වඳෝ
සුරක්ෂිත කිරීවම් ක්රභවේද අනුගභනය කිරීභ නිවා වඳෝ ව ොටව් සුරක්ෂිත වේ.

උඳරිභ වව

5. නි්ඳාදන ක්රියාලලිවේ දී ආශාරයට අහිත ර ්රලය එ තු වීභ අලභ වීභ
තත්ත්ල වශති
රන ඳද්ධති වව GAP, GMP, GHP, HACCP ලැනි ක්රභ අනුගභනය නිවා නි්ඳාදන
ක්රියාලලියට වයොදා ගන්නා අමු්රලය වැ ම වම් සිට ආශාර නි්ඳාදනය වතක් වෘජු වශෝ ලක්ර වව දාය ලන
සියළුභ පුද්ගයින් වශෝ ක්රභවේද භඟින් අහිත ර ්රලය එ තු වීභ ඳානය වේ.
6. ඳාරිවබෝගි තෘේතිය ශා වි්ලාවය
තත්ත්ල ෂභනා රණවේ දී ආශාර නි්ඳාදනය පිළිඵ, එහි ගුණාත්භය පිළිඵ වි්ලාවයක් ඇති ලන නිවා
ඳාරිවබෝගි යා බාණ්ඩය පිළිඵ තෘේතිභත් වේ.
ශැඳින්වීභ = 20
රුණු 5 ක් නම් කිරීභ = .6×5 = 30
පියලර 6ක් විව්තර කිරීභට = .10×5= 50
මුළු කුණු = 100

1
ජෛව ඳද්ධති තක්ෂණවේදය II - A ව ොටස
වුහ ත නාන ප්රශන පිළිතුරු
1.
(A)
(i)

(ii)

A – Tipping bucket
B - චුම්බ ය
C – Rain Counter
(1) වර්ෂඳතන තීව්රතව
(2) වර්ෂඳතනය ලබුණු

ල. 03X 3 = 9
ල සීමව

ල. 03X2 = 6

(B)
(i) දෘශය ඝනත්වය = ඳවසේ ඝන ද්රවවල ස න්ධය (g)
නියදිවේ මුළු ඳරිමව (cm3)
= 400 g
35 x 10 cm3
= 1.14 gcm-3
(ii)

ල. 01

ල. 01
ල. 01

ඳස තද වී ඇති ප්රමණය දන ීමමටපඳස තුළ ශ මුල් වඩීමට ඇති අව ශය පිළිබ දළ අදහසක්
ලබ ීමම ප ඳවසේ දන සිටිය හකි ෛල ප්රමණය දන ීමමට.
ල. 06

(iii) ඳස

සවිවනතවය වඩි වන විට දෘශය ඝනත්වය අඩු වේ.

ල. 03

(C)
1cm
5m

X

(ii) 1cm
5m

X

(iii) 1cm
5m

X

(i)

50 m

= 10 cm
ල. 03

40 m

= 8 cm
ල. 03

30 m

= 6 cm
ල. 03

(iv)
ප්රධන දම්වල් වර්ඛව (AB) 10 cm දි ට නිර්මණය කිරීම = ල.03

B

ව ටුව මගින් 8cm ලබව න A ලක්ෂවේ තබ ාඳයක් ඇ තිබීම = ල.03
x
p
q
y

C

ව ටුව මගින් 6 cm ලබව න B ලක්ෂවේ තබ ාඳයක් ඇ තිබීම = ල.03
ාඳ වේදනය වූ ලක්ෂය C වලස ව න ත්රිව යණය නිර්මණය කිරීම = ල.03
AB ඳදය මත 5 cm දුරින් ලම්භ

නිර්මණය සහ අවශය x,y ාඳ ඇඳීම = ල.03

X, y ාඳ AB වර්ඛව වේදනය වන ලක්ෂ වදව හි සිට p හ q ාඳ ඇඳීම = ල.03

A

2
(D)
(i) (a) 20 0C (b) දින 05
(ii) (1) ල්සියම් බයි බවන්ට්පCa(HCO3)2, මග්ීමසියම් බයි බවන්ට් පMg(HCO3)2
(2) CaSO4, MgSO4, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, CaCl2, MgCl2
(iii) ෛල සම්ඳලය නත් නන්න.

ල. 03 X 2 = 6
ල. 03 X 2 = 6
ල. 03 X 2 = 6
ල. 03 X 1 = 3
මුළු ලකුණු = 75

2.
(A)
(i)

අග්රසථ විභෛ

(ii) (a) 121 0C

වනයඳණය

ල. 03

(b) 1.05 kg/cm2 / 15 psi

(c) මිනිත්තු 20

ල. 03 X 3 = 9

(B)
(i)
සමීඳ බද්ධය
(ii) සවභවි ව ව ොන  ශ යට ශක්තිමත් මල මණ්ඩලයක් වනොමති නිස ව ොන
මල මණ්ඩලයක් ලබීම.

ල. 03
ශ යට අතිවර්
ල. 03

(C)
i.

RFID තක්ෂණය භවිතය

ii. (1) රික්ත වඳොම්ඳය

(2) ඳසුන

ල.3 X 1 = 3
(3) රික්ත මනය

ල. 3 X 3 = 9

(D)
i.
ii.
iii.

ආහන අඳවත් යම අවම කිරීමප කුකුළු මස ස සීම ඳහසු වීම
උණු ෛලවේ ගිල්වීම
වසොවසේෛසප මීට් වබයල්ස

ල.3 X 2 = 6
ල.3 X 1 = 3
ල. 3 X 1 = 3

(E)
(i) ආහනවේ ඳවතින සවභවි එන්සයිම අක්රිය කිරීමප ඳෘෂ ය මතුපිට ඇති ක්ෂ්රද්ර ීවවීන් විනශ වීමප අහන
අංශු අතන වතය ඉවත් කිරීමප අහනවේ ඳරිමව අඩු කිරීම (ටින් කිරීම ඳහසු වේ.) අහිත න සුව හ
නසට වහේතුවන නසයනි ඉවත් කිරීමප ආහනවේ වයනය වවනස වීම (සුළු වශවයන් තම්බීම)
ල. 03 X2=6
(ii) ඇටමයිසනය
ල. 3 X 1 = 3
(iii) උණුසුම් වත ධනවක් කිරි බිති වවත යවීම
ල. 3 X 1 = 3
(iv) (1) Lactobacillus bulgaricus

Streptococcus lactis
Streptococcus thermophilus
(2) Saccharomyces cerevisiae
(3) Gluconobacter / Acetobacter aceti

(F)
(i) වියළීම ප්රමද නිස ශවනස ශීඝ්රතව හ දිීරන වර්ධනය වඩි වීම නිස සහල් අව ඳහ වීම
වර්ෂඳතනය ඇති ලවල සිදු ළ වනොහකි වීම
නත්රී ලවේ සිදු ළ වනොහකි වීම
ශ්රම අවශයතව වඩි වීම

ල. 3 X 3 = 9

3
විශල ඳරිමණවයන් සිදු ළ වනොහකි වීම
උෂණත්ව ඳලනයක් සිදු ළ වනොහකි වීම

ල. 03 X2=6

(ii) මනිය හකි - බනපවිශිෂ ගුරුත්වයප දි ප මෘදු වහය දඩි බවප වඳොත්වත් වර්ණය
මනිය වනොහකි - වයනයප ශබ්දයප සුව

ල. 03 X2=6
මුළු ලකුණු 75

3.
(A)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

වනොටවේටනය
ල. 3 X 1 = 3
PTO දණ්ඩ ප ෛව නු දණ්ඩ
ල. 3 X 1 = 3
කුඹුවර් වල් මර්ධනය සහ වල් නශ වයදීම
ල. 3 X 1 = 3
වහොඳින් වසයද වියළ බඩ කිරීම ප භ්රමණය වන ව ොටස සහ සවන්හ වතල් වයදීමප ඩී ගිය
ව ොටසවලට අළුත් ව ොටස සවි කිරීම ප උඳ නණ බඩ කිරීවම් දී වසවසන් පින්වනන් ආනක්ෂ කිරීම
ල. 3 X 2 = 6

(B)
(i)

(1) ජශලම හ ප්වලයයම වහිීම ප්රමණය
(2) මෘදුසථන ජසල සංඛයව
(3) ජසල බිත්තිවේ ඝන ම

ල. 3 X 3 = 9

(ii) 1500 kg/m-3

ල. 3 X 1 = 3

(ii) (1) සම්පීඩ ප්රභලතව
(2) ආතනය ප්රභලතව
(3) විරඳණ ප්රභලතව
ල. 3 X 3 = 9
(C)
(i)

(1) ටුව ඉවත් කිරීම
(2) කුරුට්ට ඉවත් කිරීම
(3) වියළීම

ල. 3 X 3 = 9

(ii) නටන උණු ෛලවේ මි. 1 ½ ක් ඳමණ ගිල්ව තබීම
88 -93 0C අතන උෂණත්වවේ ඳවතින වෂඳවලට මිනිත්තු 5

ඳමණ

ලයක් නිනවනණය කිරීම
ල. 3 X 2 = 6

(iii) Salmonella වනි අහිත න බක්ටීරියවල ක්රිය රීත්වය නිවශේධනය කිරීම
(D)
(i)

1 22x 0.7 x 0.7 x 5
7x2
2. 1.4 x 2 x 5

= 3.85 m3
= 14 m3

3. ස න්ධය = ඝනත්වය x ඳරිමව
1.208 kg/m3 x 17.85 m3 = 21.56 kg

ල. 3 X 1 = 3

4
(ii) mc θ
= 21.56 kg x 1.005 kJ/kg.oC x 1 oC = 21.67 kJ
(iii) 230/460 = .5 A
(iv) P = VI = 230x.5 = 115 Js -1

(v) VIT = 21.67 kJ
T = 21.67 x 1000 J
115

= තත්ඳන 188.43 = විනඩි 3.14
ල. 3 X 7 = 21
මුළු ලකුණු 75

4.
(A)
(i) (a) ඳරිඳලනමය ක්රියමර්
(b) වි ල්ඳප ආවද්ශ භවිතය
(ii) අත්වසුම්ප ආනක්ෂිත හිසවසුම් ප ඳ වසුම්ප ඇස ඳළන ප මුඛ ආවනණ

ල. 03 X 2=6
ල. 03 X 1=3

(B)
(i) (1) ඡද ශුකිය 2ප3 ක් ඳමණ වම්ර අවසථව
(2) මල් කිනිත්ත මල්වලින් 2ප3 ක් වහය ½ ක් පිපී තිබීම හ මුදුවන් ඇති මල් වඳොවහොට්ටු වලස
තිබීම
(3) මල් වඳොවහොට්ටුව විවෘත වීමට ආසන්න අවසථව
(4) පුෂඳ මංෛරිවේ වදවන වලවේ මංඩල පුෂපි වල ඳන ධනි ඳහදිලි අවසථව
ල. 3 X 4= 12
(ii) (1) NaOCl
(2) සිල්වර් තවයයසල්වෆේට්
(3) pH අ ය අඩු කිරීම සහ

ල. 3 X 3= 9

(C)
(i) ආහනයට ත හකි සියළු ප්රමණවේ හඩ, වර්ණ,ප්රමණ ඇති ශ
වල් වලස වවවන වබය වයොද ීමම
භූමිය උඳරිම වලස උඳවයයගී න ීමම
වබය
ෘමි, වනය , ඳළිවබයධ ප්රතිවනයී  වීම

වයොද ීමම
ල. 2 X 2= 04

(ii) ශක්තිය - දිගු ලයක් භවිත ළ හකි ය පසවයංක්රීයව නඩත්තුව සිදු වේප ඳරිසරි
ටළු අවම වේ.
දුර්වලත - ර්යක්ෂමතව ලගුණි තත්ත්ව අනුව වවනස වේප මලි වියදම අධි යප පුහුණු ශ්රමය
හ යටිතල ඳහසු ම් අවශය වේප ශක්තිය බඩ කිරීම සහ පුනනවනයඳණය ළ හකි බටරි අවශය
වේ.
ල. 03 X 2=06
(iii) a - භූ ෛල තත්ත්වය ඳරීක්ෂ නන ළි
b - ක්ෂනණය වන ද්රවය එක් ැසස නන නළ
c - පිටවන මීවත්න් වයුව එක් ැසස නන නළය
d - සුසංහිත ඝන අඳද්රවය
(iv)

මනව වසයඛයයට, ඳරිසනයට, උඳද්රව ඇති නයිප සම්ප්රදයි
භවිතවයන් ළමන නණය ළ වනොහකි වේ.

ල. 01 X 4= 04
අඳද්රේය

ළමන නණ ක්රමවේද
ල. 02 X 2= 04
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(D)
(i) වවළවඳොළ ඳවත්න වයඳරි අවසථ හඳුන ීමමටප සම්ඳත් හ වවළවවඳොළ අවසථ ඇසුරින්
වඩත් උචිත වයඳරි අවසථව තීනණය කිරීමටප වවළවඳොළ වතොනතුරු ආශ්රවයන් වඩත්ම උචිත
වයඳනය නිශාය කිරීමටප තන රුවන් හඳුන ීමම මගින් සර්ථ ව තනඟ රීත්වයට මුහුණ දීමට
ල. 03 X 2=6
(ii) වවළවඳොළ ධරිතවප ඳවත්න වවළවඳොළප වවළවඳොවළහි ඳවතින තන රීත්වයප අවප්ක්ෂිත
නිෂඳදනය සහ ඳවතින ඉල්ලුවම් සවභවයප ලබ ත හකි වවළවඳොලප වබද හරීවම් මර් වල
සවභවයප මිවලහි හසිරීමප ඳරිවභයගි හසිරීම
ල. 03 X 2=6
(iii) නිරීක්ෂණ - CCTV දර්ශන, වීඩිවයය දර්ශන
සමීක්ෂණ - වඳෞද් ලි සම්මුඛ ස ච්ඡ, ප්රශනවලි, දුන ථන ස ච්ඡ, වීදි සම්මුඛ ස ච්ඡ,
ණ්ඩයම් සම්මුඛ ස ච්ඡ
ල. 03 X 2=6
(E)
(i) මීදුම් ආ න ෛල ඳතිරුමක් වයොද ීමම (Overhead spraying or mist system)
ල. 03 X 1=3
(ii) දිීරන වනය වයප්ත වීම
ල. 03 X 1=3
(iii) දිීරන නශව වලින් ප්රති න ළ බීෛ වයොද ීමමප ළවඳන ලන්තනවල දී දිීරන නශ
වබය යට වයදීමප ව  බඳුන් සහ මධයය දිීරන නශ වයොද පර්ව ප්රති ර්මනය
ල. 03 X 1=3
මුළු ලකුණු 75

