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ජෛල පද්ධති තාක්ණවේදය - 13 වරේණිය 

නිපුණතාලය 06 - විසිතුරු ාක උදයාන විදයාවල න නියීම  

කාර්යය පත්රිකාල 03 

 අන්තර්ෛාය වශෝ www.enenapiyasa.lk             උදයාන විදයාල              නිබන්ධනය 

ආධාරවයන් පශත දක්ලා ඇති ප්රනනල  ිළිතතුරු වපයන්න  

 

01. ඕකිඩ් වශා සිදු කරන නඩත්තු කටයුත්තක් ලන ජ වම්ඳාදනයේදී වැකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

යමොනලාද? 

02. ඕකිඩ් ලගායේ යරෝග  ඳළිය ෝධ ශා ඒලා මර්ධනයට ගත ශැකි ක්රියාමාර්ග වශ ක කර කන. 

 

03. මීට අමතරල ඕකිඩ් ලගාල වශා සිදු ක ශැකි නඩත්තු කටයුතු යමොනලාද? 

04. ජර්ය රා ආනයන කරන ශා අඳනයනය කරන ප්රමුඛ  රටක්  ැින ක ලිය කන. 

  ආනයන කරන - …………………………………………………………………………………………………………… 

  අඳනයනය කරන - ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

05. කැපුම් මල් යව ජනප්රිය ජර්ය රා ආකාර යමොනලාද? 

06.  ඳු කගත ජර්ය රා මල්ල ක්ණ යමොනලාද? 

07. ඳු කගත ජර්ය රා ආකාර නම් කර කන. 

08.ජර්ය රා  ප්රචාාරණය කරගත ශැකි ආකාරය ක වශ ක කර කන.ඉ ක එක් ක්රමයක් වැයකවි ක විවතතර 

කර කන. 

09. ජර්ය රා ලගා කිරීම වශා යයොදාග කනා  ඳු ක මාධය ලිය කන. 

10. ජර්ය රා වශා තලා ක ඳාත්ති යයොදා ග කය ක නම් එම ඳයවහි තිබිය යුතු ක්ණ 3ක් වශ ක කර කන. 

11.ජර්ය රා ාක නඩත්තුයේදී අනුගමනය කරන ක්රියාමාර්ග 4ක් දක්ල කන. 

12.ජර්ය රා ලගායේ යරෝග  ඳළිය ෝධ ශා ඒලා මර්ධනයට ගත ශැකි ක්රියාමාර්ග වශ ක කර කන. 

13. යරෝව මයල් ප්රමාණය අනුල ඒලා ලර්ගීකරණය යකොට දක්ල කය ක යකයවේද? 

14. ංකාල තුෂ ආර්ථික ලයය ක ලැදගත් ලන ප්රයදද යරෝව ප්රයදද 4ක් ලියා දක්ල කන. 

15. යරෝව ලගාල වශා සුදුසු යේගුණික තත්ත්ලය ක වශ ක කර කන. 

 උතණත්ලය ……………………………………………………………………………………………………………………  

 ආර්ද්රතාලය -…………………………………………………………………………………………………………………… 

 යවලණ -………………………………………………………………………………………………………………………… 

       16.යරෝව ලගායේදී යයොදා ග කනා යරෝඳණ ක්රම යමොනලාද? ඉ ක එක් ක්රමයක් විවතතර කර කන 

       17. යරෝව වශා යයොදා ග කනා  ඳු කගත මාධය වශ ක කර කන. 

       18. යරෝව ලගායේ යරෝග  ඳළිය ෝධ ශා ඒලා මර්ධනයට ගත ශැකි ක්රියාමාර්ග වශ ක කර කන. 

       19. යරෝව ලගාල වශා සිදු ක ශැකි නඩත්තු කටයුතු යමොනලාද? 

 

http://www.enenapiyasa.lk/

