දකුණු පළාත් අධයාපන වදපාර්තුවේන්තුව

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ලකුණුදීවේ පටිපාටිය

2021 වතවන වාර පරික්ෂණය – 13 වරේණිය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
2021 වදසැේබර්ත (වාර පරික්ෂණය) – 13 වරේණිය
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(ලකුණු 2x50=100)
වූහගත රචනා
01.
(A)

i.
චූෂණ පහර - පිටාර කවුළුව පිටාර කපාටයෙන් වැසී ඇත.චූෂණ කවුළුව චූෂණ කපාටයෙන් විවෘතව ඇත.
සම්පීඩන පහර - පිටාර කවුළුව පිටාර කපාටයෙන් සහ චූෂණ කවුළුව චූෂණ කපාටයෙන්වැසී ඇත.
බල පහර - පිටාර කවුළුව පිටාර කපාටයෙන් සහ චූෂණ කවුළුව චූෂණ කපාටයෙන් වැසී ඇත.
පිටාර පහර - පිටාර කවුළුව පිටාර කපාටයෙන් විවෘතව ඇත.චූෂණ කවුළුව චූෂණ කපාටයෙන් වැසී ඇත.
ii.
ඉන්ධන සමඟ නිෙමිත අනුපාතයෙන් මිශ්රකර (ලකුණු 3)
iii.
ඩිසල් එන්ිමක සම්පීඩිත ජවලනෙක් සිදුවන අතර යපට්රල් එන්ිමක පුලිඟු ජවලනෙක්සිදු යේ.
iv.
- ඉතා යහාඳ තාප හුවමාරුමාධයෙක් යලස ක්රිො කිරීම.
-අභ්යන්තර යකාටස් වලට හානි යනාවීම.
(ලකුණු 3*2)

(ලකුණු 4*4)

(ලකුණු 4)

(B)
i. Black Tea නිපදවීයම්ප දී ඔක්සිකරණ ක්රිොවලිෙක් සිදු වන අත Green Tea නිපදවීමේ දි ඔක්සිකරණ ක්රිොවලිෙක් ිදු ම ොමේ.
(ලකුණු 4)

ii. ක්ුද්ර ජීවින් මර්ධනෙට සහ ඒකාකාර කළු පැහැෙක් ගම්පමිරිස් වලට ලබා ගැනීම සඳහා
(සෘජුව සූර්යොයලෝකයේ විෙලා ගැනීයමන් එයලස ඒකාකාර කළු පැහැෙක් ලබා ගත යනාහැක.)

(ලකුණු 4)

(C )
i.

ii.

iii.
D i. we,a.S
ii.

සැලිසිලික් අම්පලෙ - ප්රතිඔක්සිකාරක යලස සහ pH අඩු කිරීම.
සිල්වර් තයෙෝසල්යෙට් - ක්ුද්ර ජීවී නාශක යලස
යබන්සයිල් ඇඩ්නනින් - ශ්වසන සීග්රතාවෙ අඩු කිරීම. (ලකුණු 3*3)
යපායහාට්ුව පිරුණු ස්වභ්ාවයෙන් යුක්ත වීම.
නුව දිගින් යුක්ත වීම
යපායහාට්ුවට හානි සිදු යනාවී තිබීම.
යපායහාට්ුව මදක් විවෘතව පැවතීම
(ලකුණු 3*4)
බද්ධ ක්රමෙ / චිප් බද්ධෙ
(ලකුණු 4)

ñh hdu iy úfhdackh, ldnksl øjH tl;= úu, ජලයේ උෂ්ණත්වෙ ඉහල ොම

(ලකුණු 3*3)

අයණ හුවමොරුව (ලකුණු 4)

02.
(A)
i. මෘදුස්තර සසල
සසල බිත්තිමේ ග කම

(ලකුණු 4*2)

ii. දැව කැබැල්යල් එක් යකාටසකින් අයනක් යකාටස ලිස්සා යවන්වීමට දක්වන ප්රතියරෝධෙ යේ.
iii.
උඳුන් තුළ විෙලීම. (ලකුණු 4)
iv.
bß ;e,Su
mgl fjka ùu
me`Mï
weo .eiSu
(ලකුණු 4*2)

(ලකුණු 4)

(B)
i. ප්රිසම මල්ටිමීටරමේ පොඨොාංක නිරූප ය ම ොව

අතර සාංඛ්ොාංක මල්ටිමීටරමේ පොඨොාංක දර්ශ ය ව
(ලකුණු4)

ii. විභ්ව යබදුම්ප පරිපථෙක් මගින්
පරිනාමකෙක් මගින්

(ලකුණු 4*2)

iii .

(ලකුණු 4*3)

(C )
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

×
√
×
√
√
×
√
√
√

(ලකුණු 3*9

03.
(A)
i. භූ විෂමතොවය, භූමි භොවිතමේ විවිධත්තවය, පස

(ලකුණු 4)

ii. වාසි / කුඩා යහෝ අධික ත්රීවතාවෙක් සහිත

(ලකුණු 4)

අවාසි/ වර්ෂාපතන ත්රීවතාව මැනගත යනාහැකි වීම.
iii. (ලකුණු 4*2)
(B)
i. වැලි - 2 -0.02mm
යරාන් මඩ - 0.02 – 0.002mm
මැි < 0.002mm

(ලකුණු 4*3)

ii. ජලෙ රඳවා ගැනීයම්ප ධාරිතාවෙ අඩු යේ.

(ලකුණු 4*2)

iii . කාබනික කලිල - නියුමස්
අකාබනික කලිල - මැටි

(ලකුණු 4*2)

(C )
i.
ii.

පාාංශු වුහෙ දියුණු කිරීම.
ශාක වගා කිරීම.

(ලකුණු 3*2)

c,h tla/ia jk fmdf<djg háka msysgk mdr.uH mdIdK ia;rhls

(ලකුණු 4)

(D)
i. (a) - මැි මරොන්මඩ වැනි අවලේිත ද්රව භොවිතො කිරීම
(b) - මරෝගකොරක සහිත වීම
(c ) - ජලමේ ද්රොව O2 අඩු වීම
(d) – Cl2 සහිත වීම

(ලකුණු 3*4)

ii. සියමන්ති ටැාංකි, වීදුරු ටැාංකි, මඩ යපාකුණු

(ලකුණු 3*3)

04.
(A)
i. වර්තමානයේ වැඩිවන බලශක්ති ඉල්ුමට සරිලන යලස අදාල සැපයුම්ප යනාමැති වීම යේ.

(ලකුණු 3)

ii . ජජව ඉන්ධන දහනයේ දී පිටවන CO2 සාංවෘත C වක්රෙට ඇතුළත් වීම නිසා වායුයගෝලයේ CO2 ඉහළ
ම ොයොම.(ලකුණු 3)
(B)
i. මිනිසාට අනතුරුදාෙක තුවාලෙක්, යරෝගී තත්ත්වෙක්, යහෝ යම්ප යදයකහි එකතුවක් ලඟාකර දීයම්ප විභ්වෙක් සහිත
ප්රභ්වෙක්, තත්ත්වෙක් යහෝ ක්රිොවක් වෘත්තීෙ ආපදාවක් යලස හැඳින්යේ.
(ලකුණු 3)
ii. (a) ශක්තිමත් බව සහ කල්පැවැත්ම ඉහල වීම.
(b) අධික සම්පපින්ඩන ශක්තිෙ
(ලකුණු 3)

(ලකුණු 3)

(C )
නිර්මාණශීලි බව සහ නයවෝත්පාදන බිහි කිරීයම්ප හැකිොව.
අවදානම කළමනාකරණෙ කරගත හැකිවීම. (ලකුණු 3*2)
(D)
i.

වල් පැල පාලනෙ
පාාංශු තල ස්ථර බිඳ යහලීම

(ලකුණු 3*2)

ii.

පූර්ණ ආරක්ිත යපාලිතීන් ගෘහ
අර්ධ ආරක්ිත යසවන ගෘහ

(ලකුණු 3*2)

(E )
i.

(a) මල් ගස්වල කුඩා අතු කප්පාදුව (ලකුණු 3)
(b) විශාල ගස් කපා ඉවත් කිරීම, විශාල ගස්වල අතු කපා ඉවත් කිරීම.
(c ) ගස් අවට පස බුරුල්ට කිරීම.
(ලකුණු 3)
(a) අතු කැබලි
(ලකුණු 3)
(b) බීජ මගින්
(ලකුණු 3)

ii.

(ලකුණු 3)

(E)
i. උෂ්ණත්වෙ, යතතමනෙ

(ලකුණු 3*2)

ii. යම්පදෙම අහාර O2 මගින් මුඩුවීම යේ.

(ලකුණු 3)

iii. යම්පදමෙ ආහාර නවීනකෘත අභ්යන්තර පරිසර තත්ත්ව ෙටයත් ඇසිරීම.

(ලකුණු 3)

(F)
i. යසායස්ජස්, මස් යබෝල

(ලකුණු 3)

ii. ආහාර අපයත් ොම වළක්වා ගැනීම
මස් අපවිත්රවීම වලක්වා ගැනීමට/ ද්විතීයික ආසාදන අඩු කිරීම.

(ලකුණු 3*2)

iii . වර්ණෙ - කහ පැහැ මිශ්රිත සුදු පැහැෙකින් යුක්ත වීම
හැඩෙ - වටකුරු බවකින් යුත් පෘෂ්ිමත් යද්හෙකින් යුක්ත වීම

(ලකුණු 3*2)

රචනා
01.
(A) බිාංදු ජල සේපොද

පද්ධියක්ස යනු,

පීඩ යක්ස යටමත්ත පොර්ශවික ල පද්ධියක ගලො ය
ම ෝග ශොකේ මූල පද්ධියටම ල ො මද ක්රමයකි.

ජලය ජල විමමොචක තුලින් බිාංදු මලස
(ලකුණු 10)

•
•
•

චූෂණ නලෙ ජලයෙන් පිරී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
පද්ධතියේ කපාට නිසි යලස ක්රිො කරන්යන්දැයි පරීක්ෂා කිරීම

•
•

වියමෝචක අවහිර වීම වලක්වා ගැනීමට රසාෙනික ද්රවය භ්ාවිතා කර යසෝදා හැරීම

•

යපායහාර යෙදීයම්ප උපාාංග පිරිසිදු කිරීම

ජල සම්පපාදන ක්රිොවලිෙට පසු නල අග පවතින කරාම විවෘත කිරීයමන් පද්ධතිෙ තුළ රැඳුණු ජලෙ ඉවත්
කිරීම
යපරණයේ යදපස පවතින ීඩන මාපක වල ීඩන අගෙන්ට අනූව ක්රිොකාරීත්වෙ පරීක්ෂා කිරීම සහ පිරිසිදු
කිරීම

(ලකුණු 15*6)
(B) සජවීය ස්වභොවයක්ස සහිත ද්රවය අර්ධ ජීර්ණයෙන් සාදාගනු ලබන යපායහාර කාබනික
යපායහාර යලස හඳුන්වයි.

(ලකුණු 20)

•
•
•
•
•
•
•
•

ශාක වලට අවශය යපෝෂක සැපයීම
ස්වාරක්ෂක ගුණෙ
විෙදම අඩුෙ
පරිසර හිතකාමි
පාාංශු ජීවෙ වර්ධනෙ
පාාංශු ජල ධාරිතාව වැඩි වීම
CEC අගෙ වැඩි කරයි
යසෞඛ්යෙට හිතකර ආහාර ලබාගත හැකි වීම
(ලකුණු 8*10)

(C)
බලශක්ති සඳහා සැපයුමට වඩා ඉල්ුම වැඩිවීම නිසා ඇති වී ඇති ගැටළුකාරී ත්ත්තවෙ බලශක්ති
අර්ුදෙයි.
(ලකුණු 20)
පුනර්ජනනීෙ බලශක්ති ප්රභ්ව භ්ාවිතා කරයි.
•
•
•
•
•

ජල විදුලිෙ
සූර්ෙ ශක්තිෙ
සුළාං බලෙ
මුහුදු රැලි බලෙ
ජජව බලශක්තිෙ

(ලකුණු 16*5)

2.
(A)
බල සම්පයේෂණ පද්ධතිෙක් ෙනු බලෙ නිපදවන ස්ථානයේ සිට අවශයතාවෙ ඇති යවනත් ස්ථානෙ
යතක් බලෙ ගමන් කරවීමට සැකසී ඇති පද්ධතිෙ යේ.
(ලකුණු 10)
•

එන්ිම
ඉන්ධන වල ඇති රසාෙනික ශක්තිෙ ොන්ික ශක්තිෙ බවට පරිවර්තනෙ කරවයි.

•

ජව යරෝදෙ
බල පහයර්දී නිපදවන ොන්ික ශක්තිෙ ගබඩා කර තැබීමත් V පටිෙට එම බලෙ ලබා
දීමත් සිදු කරයි.

•

V පටිෙ
එන්ියම්ප නිපදයවන ොන්ික ශක්තිෙ ජව යරෝදයේ සිට ක්ලච් එකලස දක්වා යගනෙනු
ලබයි.

•

ක්ලච් එකලස
ගිෙර් යත්රීයම්පදී එන්ියමන් සපෙන බලෙ විසන්ධි කිරීම සහ නැවත සම්පබන්ධතාවෙ ඇති
කර ගැනීමට භ්ාවිතා කරයි.

•

ගිෙර් යපට්ටිෙ
ගිෙර් යපට්ටිෙට ලැයබන ොන්ික ශක්තියේ ගැබ් වී ඇති කැරකුම්ප ආොසෙ අවස්ථානුකූලව
අඩු වැඩි කර එලවුම්ප යරෝද වලට ලබා දීම සිදු කරයි.

•

අක්ෂ දඬු
ගිෙර් යපට්ටියේ සිට එලවුම්ප යරෝද කරා කැරකුම්ප ආොසෙ සම්පයේෂණෙ කරයි.

(ලකුණු 15*6)
(B)

iudk WÉp;aj we;s ,laIH hd lrñka w¢kq ,nk f¾Ldjla ifudaÉp f¾Ldjla f,i y`ÿkajkQ

,efna’.

(ලකුණු 20)

ifudaÉp f¾Ldj, ,laIK'
² wêl nEjqï iys; l÷ uqÿkl § ifudaÉp f¾Ld b;d <x j msysàu
² l÷ mduq, § tkï ;eks;,djl § ifudaÉp f¾Ld ÿria: j msysàu
² ifudaÉp f¾Ld folla w;r ;sria ÿr u.ska nEjqfï iajNdjh fmkakqï lrhs'
² taldldÍ ÿrlska msysgk ifudaÉp f¾Ld u.ska taldldÍ nEjqula fmkajhs'
² wl%uj;a ifudaÉp f¾Ld u.ska taldldÍ fkdjk u;=msgla fmkajhs'
² <x <x j msysá ixjD; ifudaÉp f¾Ld fY%aKsfhka ±lafjk is;shul uOHfha by<
w.hක් we;kම්ප එමගින් කන්දක් යපන්වන w;r" මධයයේa w.h අඩුනම්ප wjmd;hක් fmkනුම්ප
lrh's
² U yeve;s ifudaÉp f¾Ld ^fmdf<dj foig my;a w.hla& u.ska jeáhla fmkajhs'
² V wdldr ifudaÉp ^fmdf<dj foig W;a;, j msysgk& ksïkhla fmkajhs'
² ifudaÉp f¾Ld we<shla yryd hdfï § olaIskdj¾; j iDcqfldaKhlska yefrk w;r
jeä w.hla we;=<; fyda keuqï we;s ia:dkj, msyg
s hs'
² ifudaÉp f¾Ld idudkHfhka tlsfkl yryd fkdhhs' ifudaÉp f¾Ld hï ia:dkhl
§ uqK .efia kï tu ia:dkfha Vertical cliff tlla mj;sk nj lsj yels h'
(ලකුණු 8*10)
(C) නව ආහාරෙක් ෙනු සකසා යවයළඳයපාළට ගැලයපන පරිදි ආහාර සම්පබන්ධ යරගුලාසි හා
තත්ත්වෙන්ට අදාල නව සූත්රෙක් සහිත ආහාරෙකි.

(ලකුණු 20)

kj wdydrhla fjf<|fmd<g y÷kajd §fï § wkq.ukh l< hq;= ls%hdj,sfha uQ,sl mshjr'
² fjf<|fmd< b,a¨u ms<sn| we.hSula isÿ lsÍu ^Need assessment&
² wuqøjH f;dard .ekSu
² wkqmd; iQ;%Kh lsrSu ^Food formulation&
² wdydrfha bkaøsh f.dapr;d we.hSu ^Sensory evaluation&
² wdydr ieliSu ms<sn`ojeh weia;fïka;=jla ieliSu
² wdydrh ixj¾Okh lsÍu
² wdydrfha wdhq ld,h ks¾Kh lsÍu
² wdydr weiqreï lsÍu
² wdydr i|yd ;;a;aj iy;sllrKh
(ලකුණු 10*8)
3.
(A) දැව පරිරක්ෂණෙ ෙනු, රසාෙනික ද්රවය භ්ාවිතා කර ජජවීෙ දැව විනාශ කාරකවලින් සිදු වන හානිෙ අවම කිරීම
යහවත් දැව තුළ ඇති ජජවීෙ විනාශ කාරකවලට ප්රතියරෝධිතාවක් ඇති කිරීම යේ.
•

ජලයේ අපද්රාවය තාර සහිත යතල් වර්ග
වාසි - දිලීරවලට හා කෘමීන්ට විෂ සහිත ෙ.
දිගුකල් පවති
දැව වලට පහසුයවන් අවයශෝෂණෙ යේ.
වැෙ වන මුදල අඩුෙ.
අවාසි-

ශාක වලට හා පරිසරෙට විෂ සහිත යේ.
ආයල්ප කිරීම අපහසුෙ.

•

ජලයේ ද්රාවය ලවණ - සින්ක් ක්යලෝරයිඩ්න
වාසිපහසුයවන් ආයල්ප කළ හැකිෙ.
ගන්ධයෙන් හා වර්ණයෙන් යතාරෙ.

(ලකුණු 10)

අවාසි-

•

ලවණ පහසුයවන් යස්දී ෙෑමට ලක් යේ.
දැව ප්රසාරණෙ වීමට ලක් විෙ හැකිෙ
කාබනික ද්රාවණ තුළ ඇති පරිරක්ෂක
වාසිපහසුයවන් ආයල්ප කළ හැකිෙ
ක්ෂරණෙට ඔයරාත්තු යද්
අවාසි- විෙදම වැඩිෙ
කුක ගන්ධෙක් ඇත
පරිසරෙට හා මිනිසායේ යසෞඛ්යෙට අහිතකර යේ.

(ලකුණු 30*3)
(ලකුණු 20)

(B) ජජවීෙ ක්රිොවලි සඳහා භ්ාවිතා කර ඉවතලන ජලෙ අපජලෙයි.

ffcùh wmc, mú;%K ls%hdj,sh m%Odk mshjr y;rls'
• uQ,sl msßhï lsÍu ^Priliminary treatment&
• m%d:ñl$ hdka;s%l msßhï lsÍu ^Primary /mechanical treatment/&
• oaú;Shsl$ ffcùh msßhï lsÍu ^Secondary/ biological treatment&
• ;D;Shsl msßhï lsÍu$ úIîc kdYkh ^ Tertiary treatment

(ලකුණු 20*4)

(C)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

නවීණ තාක්ෂණික ක්රම භ්ාවිතයෙන් යගාවියපාල කටයුතු පහසු කර ගැනීම නූතන තාක්ෂණෙ යි.
(ලකුණු 10)
සාංවෘත නිවාස
සාංයේදක භ්ාවිතෙ
ස්වොංක්රීෙ කිරි යදවීයම්ප පද්ධති
RFID
කෘතිම සිාංචනෙ
ජීව වායු තාක්ෂණෙ
අපද්රවය ප්රතිකාරක පද්ධති
ශුක්රානු වල ලිාංග නිර්ණෙ
සතුන්යේ ශරීරෙ පිරිමැදීමට ස්වොංක්රිෙ ුරුසු භ්ාවිතෙ
(ලකුණු 10*9)

(A)
දිසිදි යපාල් ෙනු උසස් මට්ටයම්ප ප්රමිති පවත්වා ගනිමින්, යපාල් යගඩියේ කුරුට්ට ප්රයේශයමන් ඉවත් කිරීයමන් පසු
කැබලි කර, මනාව විෙළන ලද පිරිසිදු ආහාර ද්රවයෙකි.
(ලකුණු 10)
යපාල් යගඩි පදම්ප කිරීම

යලලි ගැසීම

කුව ඉවත් කිරීම

ජීවාණහරණෙ කිරීම
මදෙ කැීම

විෙළිම

යශ්ර්ණිගත කිරීම

කුරුට්ට ඉවත් කිරීම
ඇසිරීම
(ලකුණු 10*9)

(B)
තවානක් ෙනු, යරාපණ ද්රවය (උදා : පැළ, අතු කැබලි) සිුවන ස්ිර භූමියේ වගා කරන යතක් ආරක්ිතව රැක බලා
ගන්නා හා ශාක ප්රචාරණෙට අවශය කටයුතු සිදු කරන ස්ථානෙක් යේ.

(ලකුණු 10)

තවාන් නඩත්තු ක්රිො
•
•
•
•
•

ජල සම්පපාදනෙ - ඉස්නාවක් යලස/ මිහිඳුම්ප ආකාරෙට
යපායහාර යෙදීම - දිෙර යපායහාර යෙදීම, ජල සම්පපාදනෙ සමඟ යපායහාර යෙදීම.(Fertigation)
පළිම ෝධ පොල ය - සනීපොරක්සෂොව නිරන්තර පරීක්සෂොව
පැල දැඩි කිරීම
- ජලය මයොද වොර ගණ අඩු කිරීම. සූර්යයොමලෝකයට නිරොවරණය ව
පැල මර්ණිගත කිරීම - සරු ව අනුව/ වර්ධ ය අනුව පැල මවන් කිරීම.

පැය ගණ

වැඩි කිරීම.

(ලකුණු 16*5)
(C )
ස්යන්හක යතල් ෙනු චලනෙ වන ෙන්ත්ර යකාටස් වල ඝර්ෂණෙ අඩු කරමින් මෘදු සම්පබන්ධතාවෙක් පවත්වා ගැනීමට
භ්ාවිතා කරන ද්රවයෙන් යේ.

(ලකුණු 20)

ලක්ෂණ
•
•
•

දුස්රාවීතාව
අවම මිදීයම්ප ගුණෙක් සහිත වීම
අවශය ක්රිොකාරී යකාටස් වල උෂ්ණත්වෙ ස්ථායිව පවත්වා ගැනීම.

•

ඔක්සිකරණෙ වැලැක්වීම

•

ද්රව ස්ථායිතාව

(ලකුණු 10*4)

ස්යන්හක වල කාර්ෙෙ
•
•
•
•

චලනෙ වන යකාටස් අතර මෘදු සම්පබන්ධතාවක් පවත්වා ගැනීම
ක්රිොකාරී යකාටස් අතර ඝර්ෂණෙ අවම කිරීම
යගවීෙන යලෝහමෙ යකාටස් හා ක්ුද්ර අාංශු එක්රැස් කිරීම
බලෙ සම්පයේෂණෙ කිරීම

•

අභ්යන්තර යකාටස් වල මල බැඳීම වැලැක්වීම

•
•

කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්පභ් කිරීයම්පදි අනුගමනෙ කළ යුතු ක්රිො මාර්ග
යගාඩනැගිල්ල අනුමත කරවා ගැනීම - අදාල ප්රයද්ශයේ දිස්ික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉාංියන්රුවරො (District
factory inspecting Engineer)යහෝ ප්රධාන කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉාංියන්රුවරො (Chief factory inspecting
Engineer)/ කම්පකරු යකාමසාරිස්වරො (Commissioner of Labour)යහෝ යවත යොමු කර අනුමත කරවා ගැනිම සිදු කළ
යුතු අතර එහිදී යස්වකෙන්යේ සුරක්ිතතාව හා යසෞඛ්යෙ පවත්වාගත හැකි අයුරින් යගාඩනැගිල්ල සැලසුම්ප කරනු ලබයි.
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්පභ් කිරීයමන් පසු යස්වා යෙෝජකො විසින් පවත්වා ගත යුතු තත්ත්ව.
කර්මාන්තශාලා පිරිසිදු කිරීයම්ප ක්රමයේද
කර්මාන්තාලව තුළ පවත්වාගත යුුුතු තත්ත්ව
සුභ්සාධන පහසුකම්ප
චලනෙ වන යකාටස් (දඬු, දැති යරාද, කප්පි,පටි) පවත්වා ගන්නා, නඩත්තු කරන, ආවරණෙ කිරීම සම්පබන්ධ ව ක්රිො කළ
යුතු ආකාරෙ
හදිසි ගින්නක දී, විදුලි සැර වැදීමක දී ක්රිො කළ යුතු ආකාරෙ සහ පූර්ව ආරක්ිත උපක්රම
වැඩ කරන ස්ථානෙට ආරක්ෂාකාරිව ලඟා වීයම්ප පහසුකම්ප සහ ස්ථානයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්රමයේද
කර්මාන්තශාලාව තුළ ෙම්ප අනතුරක් සිදු වූ විට ක්රිො කළ යුතු ආකාරෙ සහ අනතුර පිළිබඳ දිස්ික් කර්මාන්තශාලා
පරීක්ෂක ඉාංියන්රු වරො යවත දැනුම්ප දීම සහ කර්මාන්තශාලාව තුළ දී ඔහුයේ බලතල
(ලකුණු 10*10)

(ලකුණු 10*4)

5.
(A)

•
•
•
•
•
•
•
•

(B)

මිනිස් ශ්රමෙ භ්ාවිතෙකින් යතාරව කිරි යදවීම සඳහා භ්ාවිතා කරනු ලබන ෙන්ත්රෙක් ස්වොං කිරි යදවීයම්ප ෙන්ත්රෙක්
යලස හැඳින්යේ.
(ලකුණු 10)

mqvq fldamam (Teat cups)
² lsß foùfï § ;k mqvqj,g iïnkaO flfrkqfha fuu fldgihs' tla tAllhl mqvq
fldamam 4la we;' fïjd k< u.ska lsß tl;= lsÍfï n÷kaj,g iïnkaO lr we;'
Wm uqL l=yrh

Wm uqL l=àrh

kdNs wdjrKh
iamkaol l=àrh
flá iamkaol kd<sldj

miqr

flá lsß kd<sldj

È.= lsß kd<sldj

• lsß tl;= lsÍfï n÷ka
fodjk lsß tl;= jk n÷ka fõ' fuu lsß jßka jr hka;%dkqidrfhka bj;a lrkq ,nhs'
² ßla; fmdïmh
fuu.ska fokqkaf.ka lsrs foùfï § lsß weo .ekSug wjYH pQIK n,h we;s lr
.ekSug wjYH jk n,h imhhs'
² miqr
කිරි fÞjd ගැනියම්ප දී ;k පුvq වලට අවශය රිද්මොනුකූල හැකිලීම්ප yd පුළුල්a ùfï
උත්යත්ජනෙ
,nd §u fuu fldgfia ld¾hh fõ'
² ßla; kshdulh
úp,kh jk jdhq wjYH;dj iajhxl%Sh j md,kh lrkq ,nhs'
² ßla;udkh
mSvkfha widudkH uÜgï fyda úp,kh fuu.ska fmkakqï lrhs'
Wod # jdhq ldkaÿ ùï
(ලකුණු 15*6)
(C)
කැපුම්ප මල්
වර්ගෙ
ඇන්ූරිෙම්ප

උඩවැඩිො

ජර්යබරා

කැීමට සුදුසු අවස්ථාව

අස්වනු යනළීම

මැද ජදහුකිෙ 2/3 ක් පමණ යම්පරූ
අවස්ථාව හා නුව යකාළපුවට සවි වී
ඇති ස්ථානයේ තද ස්වභ්ාවෙ
මල් කිනිත්තක මල් වලින් 2/3 යහා
½ ක් පිපි තිබීම හා මුදුයන් ඇති මල්
යපායහාට්ු යලස තිබීම
පුෂ්ප මාංජරියේ යදවන වලයේ මණ්ඩල
පුෂ්පිකාවල පරාගධානි පැහැදිලි විට දී

නුව දිගට
කැපූ විගස
ආයුදෙකින්
නුව දිගට
ආයුදෙකින්

පවතින පරිදි හා
ජලයේ දැමීම, තියුණු
අස්වනු යනළීම
පිහිටන පරිදි තියුණු
අස්ේණු යනළිම

නුව යනාකපා, නුයේ
පාදස්ථයෙන් නු නවා, ඇද
ගලවා ගැනීම.ඉන්පසු ව නුයේ
2-4 cm ක පමණ යකාටසක්
කපා ජල බඳුණක දැමීම.
(ලකුණු 12.5*8)

6.
(A)
ඔදෙනෙක් ෙනු,
ෙම්ප කිසි ෙන්ත්රෙක චලනෙක් සිදු කිරීමට යහෝ ොන්ත්රණෙක යහෝ පද්ධතිෙක් පාලනෙ කිරීමට
දාෙක වන උපාාංගෙකි.
(ලකුණු
20)

ඔදෙනයේ කාර්ෙෙ.
සාංයේදකයෙන් ලබාගන්නා ෙම්ප ආදානෙක්/ප්රදානෙක් විදුත් සාංඥාවක් යලස ක්ුද්ර පාලනෙ ලබා
ගත් පසු අදාල යභ්ෞතික පරාමිතිෙ අවශය මට්ටමට යගන එ්මට ෙම්ප ොන්ික අාංගෙක් ක්රිොත්මක
කිරීම යහෝ අක්රීෙ කිරීම සිදු කරයි.
(ලකුණු 30)
සාංයේදකෙක් ෙනු,
පාලක පද්ධතිෙක් මත යොදන ආදාෙන/ ප්රතිදාන සාංයේදනෙට යොදා ගන්නා උපාාංග සාංයවෞදක
(ලකුණු 20)

යලස හැඳින්යේ.
සාංයේදකයේ කාර්ෙෙ
පාලක පද්ධතිෙ යවත යොදදන විධානෙ විදුත් සාංඥාවක් යලස ලබා ගැනීමයි.

(ලකුණු 30)

(B)
ජල සක්රීෙකතාව ෙනු ෙම්ප උෂ්ණත්වෙකදී ආහාරෙක ජල වාශ්ප ීඩනෙ සහ වාතෙ පිරිසිදු ජල
වාශ්ප ීඩනෙ අතර අනුපාතෙයි.
(ලකුණු 10)
✓ ශීතනෙ හා අධි ශීතනෙ
o යමහිදී සක්රීෙ ජලයේ ක්රිොකාරීත්වෙ අඩු කරයි. එයමන්ම අධිශීතනයේ දී සචල ජලෙ
අචල කිරීම අයප්ක්ෂා යකයර්.
o නිශ්චිත අවකාශෙක උෂ්ණත්වෙ අවට පරිසරයේ උෂ්ණත්වෙට වඩා පහළ අගෙක
පවත්වා ගැනීම යමමඟින් සිදු කරයි.
✓ úh<Su
fuys§ wdydrfha c, ils%h;dj ^aw& my; fy<Sfuka laIqøÔù ls%hdldß;ajh ksfIaOkh lrhs'
úh<Sfï ls%hdj,sh m%Odk wdldr follska isÿ l< yelsෙ'
² iajdNdúl iQ¾h ;dmh u.ska úh<Su
² lD;%su l%u u.ska md,s; ;;a;aj hgf;a úh<Su
² යොන්ික (Mechanical)
² ක්ුද්ර ;rx. (Microwave)
✓

ආහොර සොන්ද්ර ද්රොවණයක ගිල්ටවීම
පළතුරු සොන්ද්ර සීනි ද්රොව යක ගිල්ටවො තැබීම.

(ලකුණු 30*3)
(C )
(අ) බිම්ප සැකැස්යම්ප වර්ගඵලෙ

= 40*30
= 120 cm2

වර්ගඵල අතර අනුපාතෙ = 1cm2 : 4m2

ඉඩයම්ප වර්ගඵලෙ

=4/1 *120/1000
=0.048ha

(ආ) බිම්ප සැකැස්යම්ප වට ප්රමාණෙ

(ලකුණු 40)

=(40*2) +(30*2)
= 140 cm

ඉඩයම්ප වට ප්රමාණෙ

=200/1 *140/100
= 280 m

කම්පබි වැට සඳහා අවශය කම්පබි ප්රමාණෙ =280*4
= 1120m
(ඇ) අවශය කම්පබි කණු සාංඛ්යාව

(ලකුණු 30)

= 280/2
=140

ප්රශ්න පත්රෙ

I

බහුවරණ ප්රශ්න පත්රෙ

=100

ප්රශ්න පත්රෙ

I

=100 ÷ 2 = 50

ප්රශ්න පත්රෙ

II

වුහගත රචනා ප්රශ්න පත්රෙ

=300

රචනා ප්රශ්න පත්රෙ

=1200

ප්රශ්න පත්රෙ

=1500 ÷ 30 = 50

II

අවසාන ලකුණු ප්රමාණෙ

= ප්රශ්න පත්රෙ I + ප්රශ්න පත්රෙ II

