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1.  

I.  ැ ක පහත දැක්ප ද අශග  ල ප්රධ්ාද  ැදගත්කම ැැිනතු සහහතු කනතුද  

a) බිපසෝපකොටු  

b) නළපදා  

II. එල්ලශගා පද්ධ්ති ක්  නු කුමක්ද? 

III. ෛල ස්පාදද පද්දති ක ප්රදාද පකොස්  ද් කනතුද. 

IV. උචිත ෛල ස්පාදද ක්රම  පත්ීමප්ී    සහහා ැලපාද සාධ්ක පදකක් 

සහහතු කනතුද. 

V. පෘෂ්ඨී   ෛල ස්පාදද ක්රම තුදක් ද් කනතුද. 

VI. පෘෂ්ඨී  ෛල ස්පාදද ක්රි ා යක ක ප්රධ්ාද අ ් ාා හතන ද් කනතුද  

 

2. ැඩඉරිඟු  ගා කන ඇති ක්පෂ්ත්ර ක ක්පෂ්ත්ර ධ්ාරිතා ප  ී  ් කතුධ් ිතතික ෛල 

 ප්රතියත  30% කී  එම පප්  ් ථින මැලවළු අ ් ාාපද පරිමාිතතික ෛල ප්රතියත  

25% කි  එම පප්  දෘයය නදත්   1.6 gcm-3 කි  මූල කලාපප  ගැඹුන 60cm හා 

ඌදතා මට්සම 40% ද පද   

 

 ෛල  ප ී ප් කාතු ක්ෂමතා  = 40% 

 කිසි ් ෛල ස්පාදද ක්රම ක් මිනතු ෛල  ලැාී ප් පදග - 13.8 mm/hrs 

 ැඩ ඉරිගු යාකප  උපරිම ජදනික ෛල පරිප ෝෛද  = 8 mm/day 

 

I. ශුද්ධ් ෛල ස්පාදද අ යයතා  ගණවද  කනතුද. 

II. දළ ෛල ස්පාදක අ යයතා  ගණවද  කනතුද. 

III. පමම ක්පෂ්ත්රප  ෛල ස්පාදක කාලාතුතන  ගණවද කනතුද. 

IV. ක්පෂ්ත්රප  ෛල මට්සම ක්පෂ්ත්ර ධ්ාරිතා  පතක් පගද  මස පකොපමණව 

කාල ක් ෛල  ලැාදි  යුතුද? 

V. ක්ෂුද්ර ෛල ස්පාදද පද්ධ්ති ක් සැලසු් කිීමප්ී  සලකා ැැයක  යුතු සාධ්ක 

පැහැදියක කනතුද. 

 

3.  

I.  ල් පැළෑටි ක් පලස හඳුතු තුපතු කුමද පැළෑටි ක්ද? 

II. රූපාකාන  අනු   ල්පැළෑටි  තුග කන දක් තුද. 

III. ආක්රමණවීලයක  ල් පැළෑටි  ල ලක්ෂණව පමොද ා ද? 

IV.  ල් පැළෑටි  ල හිතකන හා අහිතකන ලක්ෂණව තුද ැැිනතු සහහතු කනතුද. 

V.  ල් පැලෑටි පාලද ස  ාවිතා කළ හැකි විවිධ් ක්රම 03 ක් සහහතු කනතුද. 

VI. සපමෝධ්ානික  ල්පැල කලමදාකනණව   නු කුමක්ද? 

VII. පැෝග තුහි පසු අ්  නු හානි අ ම කන ගැනීමස පයකපැෝධ් පාලද   ැදගත් 

 ද ආකාන  පැහැදියක කනතුද 
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4.  

 
A.  

I. කෘතීම සශප් චදප ී  ශුක්රාණු තනුක කිීමම සහහා ප ොදා ගතුදා මාධ්ය 

පදකක් සහහතු කනතුද. 

II. සහහතු කනතුද පදනුතුපේ ‘මද ’ පලස හඳුතු තුපතු කුමක්ද? 

 

B.  

i. පගොවිපළ සතුතු ඇති කළ හැකි පාලද ක්රම තුදක් සහහතු කනතුද. 

ii. කුකුලු පාලදප  ී  උස්  තාක්ෂණික ක්රම ප ොදා ගතුදා අ ් ාා සහහා 

උදාහනණව පදකක් සහහතු කනතුද. 

 

5.  

i. පාරිසරික සශචානක කතුමාතුතප  විවිධ්ත්   පැහැදියක කනතුද. 

ii. පාරිසරික සශචානක කතුමාතුත  දියුණු කිීමමස ලශකාපද ඇති වි    පකටිප තු 

වි් තන කනතුද. 

iii. පාරිසරික සශචානක කතුමාතුතප  පාරිසරික ැලපෑම පකටිප තු පැහැදියක කනතුද  

 

6.  

i. ආහාන දනක්වීමස ැලපාද සාධ්ක පැහැදියක කනතුද. 

ii. එළ ළු  තුග ක්  ැලාතුචි කනණව කනද ආකාන  වි් තන කනතුද. 

iii. ආහාන පීමක්ෂණව  කිීමප් මූලධ්තුම පමොද ාද? 

 

7.  

i. ත ාතු සෑී ප්  ැදගත්කම පකටිප තු වි් තන කනතුද. 

ii. බීෛ සුප්තතා  පැෝග  ගාපද ී   ැදගත්  නුප  පකප් ද? 

iii. ත ාදක් සහහා ් ාාද ක් පතෝනා ගැනීප්ී  සැලකියකමත් වි  යුතු කරුණු 

පමොද ාදැයි පැහැදියක කනතුද. 

iv. බීෛ ප්රතිකාන කිීමප් අනුණු පමොද ා? 

v. ත ාදක පැ ති  යුතු මූයකක අශග  ල  ැදගත්කම පැහැදියක කනතුද. 

vi. උස ව ත ාදක් සකසද ආකාන  වි් තන කනතුද. 

vii. ත ාතු ජී ානුහනණව  කිීමප් විවිධ් ආකාන මඟිතු එම ක්රි ා යක  සි ක කනද ආකාන 

පැහැදියක කනතුද 

 

8.  

A.  

i. විසිතුරු මත්සය  ගා  ෛල කළමදාකනණව  සි ක කනද ආකාන  පැහැදියක කනතුද. 

ii. විසිතුරු ෛලෛ යාක මඩ පපොකුනු තුල  ගා කනද ආකාන  පැහැදියක කනතුද. 

iii. ආහානම මත්සය  ගාපදී  ිතරිදි  මසුතු  ගාකළ හැකි ක්රම පමොද ාද? 



දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතුමේප්තුමේ   Page 3 
 

iv. පපොකුණවකිතු ඉහළ මත්සය අ්  ැතුදක් ලැාගැනීමස ප ත් ාගත යුතු 

ෛලප  ප ෞතික ගුණවාශග 2 ක් සහහතු කනතුද. 

v.  ගා කනද විසිතුරු මත්සය විපෂෂ ස්    අනු   තුගීකනණව  කනද 

ආකාන පමොද ාද? 

vi. ප්රෛදද ක්රම  අනු  විසිතුරු මසුතු  තුග කළ හැකි ප්රධ්ාද ආකාන 2 ද් 

කනතුද. 

vii. විසිතුරු මසුතු  ගා කලහැකි  ුහ 2 ක් සහහතු කනතුද. 

viii. විසිතුරු මත්සය  ගා කී  සැශකි ස මත්සය පැසවුතු හඳුතු ාී මස ප්රාම 

සැලකියකමත් වි  යුතු කරුණු 3ක් සහහතු කනතුද. 

 
B.  

 

i) මත්සය තු සහහා ආහාන  සැපයීප්ී  මත්සය ාපේ පද්හ ැරිතු පකොපමණව 

ප්රමාණව ක් දිදකස ආහාන සැපයි  යුතුද? 

 

ii) විසිතුරු මත්සයයිතු සහහා  ැළපහද ආසාිතත පදො ද පනෝගී තත්ත්  තු සහහා 

පේතු 3 ක් දක් තුද. 

 

iii)  ැපඩද ෛලෛ පරිසන  අනු  විසිතුරු ෛලෛ පැලෑටි  තුගීකනණව  කනද ආකාන 3 

පමොද ාද? 

 

iv) ශ්රී ලශකාපද ැලවල   ගා කනද ප පළහපපොළ සහහා  ැම ම ඉල්ලුමක් සහිත 

විසිතුරු ෛලෛ යාක 4 ක් ද් කනතුද 

 

 

 

9.  

A.  

i) ආහාන සහහා ගතුදා පද්ීල  මත්සය විපෂෂ 2 සහහතු කනතුද. 

 

ii) මත්සය ගහණව නදත්   මැනීම සදහා  ාවිතා කළ හැකි ප්රධ්ාද ක්රම 2 ක් 

සහහතු කනතුද. 

 

iii) පහත සහහතු පනෝගකානක කාණ්ඩ සහහා නිදසුදක් ැැිනතු දක් තුද 

a) දිලීන   

b) ැැක්ටීරි ා . 
 

c) ජ න්   

 

 

iv) විසිතුරු මසුතුස පනෝග  ැළඳීමස පේතු  ද  කජසයකක පනපපෝෂිත තු සදහා 

උදාහනණව ක් ද් කනතුද. 
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v) ශ්රී ලශකාපද මත්සය පරිප ෝෛද  අ ම මට්සමක පැ තීමස පේතු සාධ්ක ක් 

ඉදිරිපත් කනතුද. 

 
 

B.  
 

i)  දාතුතන කළමදාකනණවප  මූයකක අනුණු 3ක් යක තුද. 

 

ii) ප්රෛා  ද කළමණවාකනණව  සි කකනද ආකාන 4 ක් යක තුද. 

 

iii) දැ ම  පදො ද  දෛ නිෂ්පාදද  තුග 4 ක් යක තුද. 

 
 
 

C.  
 

i)  දාතුතන යකතු ලැා ගතුදා දැ ම  නිෂ්පාදද 4 ක් ද් කනතුද. 

ii)  ද  ගා  සහහා  ාවිතා කනද විපද්ීල  යාක විපෂෂ 4 ක් යක තුද 


