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ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 

ගණිත පුනරික්ෂණ අභ්යාස 

බප/වහෝ/වබෝවේ රාෛසිංහ විදයාලය - පාදුක්ක 

සැකසුම - තිලක් වපවේරා          0719938155 

01 එක්තරා වෙද්කයක වගා කර ිති වබෝිං බ වබෝගයක ජදක ක වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදනය 0000 mm වේ0 එම 

ෙද්කවේ වහක්ටයාර එකකක වබෝිං බ වගවවකට දිනපතා වයදිය යුතු අවම ෛල පරිමාව වනුවේ 

00 වැසිසකදි 10 cm විෂිකම්භ්ය යුස් වේෂාමානයකට එකතු වු ෛල පරිමාව 550 cm3  නම් වේෂාපතනය කීයද? 

03 ්ෂිණස්වය 

(0C) 

වියලි හා වතස් බල්බ වවනස 

 005 100 105 000 005 300 

08 96 93 89 85 80 78 

30 96 93 89 86 83 79 

30 96 93 90 86 83 80 

 

04 එක්තරා සිථානයක වියළි හා වතස් බල්බ ්ෂිණස්වමාන පාඨාිංක කරළිවවලින් 30 0C හා 000C විය0 එම 

සිථානවේ සාවේක්ෂ ආේද්රතාව වස යන්න0 

05 වාතවේ අවම වතතමන ෙමානයක් වාේතා වන විට වියළි හා වතස් බල්බ පාඨාිංක ලියන්න0 

 පාිංශු වතතමන ෙමාණය වස යන්න0  

     බදුවන් බර             = 30 g 

     බදුන + පසි            = 60 g 

     බදුන + වියලි පසි   = 50 g 

06 ේෂිකම්භ්ය 14 cm වු වේෂාමානයක වැසිසකදි එක් වු ෛල පරිමාව 154 cm3  නම් වේෂාපතනය කීයද? 

07 සලින්ඩරාකාර ්පකරණයකින්(core sampler) ලබා ගස් පවසහි පාහාටා ආකාරයටම පසි සාම්පලයක් ලබා 
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ගන්නා ලදී0  

          පසි සාම්පලය + core sampler බර        = 378 g  

          ්දුවන් වියලූ පසි + core sampler බර   = 315 g 

          core sampler බර                                =105 g 

          core sampler                                      =150 cm3 

පවසේ දෘකය ඝනස්වය කියද? 

පසි ක යැදිවේ  බර අනුවවතතමන ෙතිකතය කියද? 

වමම පවසහි ෛල ෙමාණය 10% දක්වා අඩු වු විට වබෝගය සථිීර මවැලවීවම් තස්වයට  පස්වේ0 ඔබ ගනනය කල 

ෛල ෙමාණය ක්වේ්ර ධාරිතාව වලස සලකා පවසහි ිති කාකයට ලබා ගත හැකි ෛල ෙමිණණය ගණනය කරන්න0 

පවසේ ලබා ගත හැකි ෛලය 50% දක්වා අඩු වු විට කාක වලට ෛලය සැපයිය යුතු නම් කුමන පාිංශු ෛල 

ෙමාණයකදි කාක වලට ෛලය වයදය යුතුද? 

08 ෙවද්කයක ජදක ක වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදනය 300 mm0 එම වෙද්කවේ වහක්ටයාර  0 ක භූමිණ ෙමාණයක වගා 

කරන ලද මිණරිසි වබෝගයකට ජදක කව වයදිය යුතු අවම වාරි ෛල පරිමාව වනුවේ කියද? 

09 එක්තරා  ෙද්කයක  එක්තරා දිනයක වේෂාපතනය 7 cm0 විෂිකම්භ්ය 10 cm වු වේෂාමානයක එකතු වු වැස 

පරිමාව වනුවේ 

10 භුමිණවයන් වන වවනසිව ගන්නා ලද පාිංශූ ක යදියක පරිමාව 300 cm3 ක යත බරක් ලැවබන තුරු ්ද්නක වියළු 

පසු එම ක යදිවේ බර 400 g0  පාිංශු ක යදිවේ දෘකය ඝනස්වය වස යන්න0 

11 එක්තරා  වාරි පද්ධතියක ෙභ්වවයන් දිනකට ක කුස් කරන ෛල ෙමානය  ලිටේ 5000 කි0 නුතස් ජදක කව වගා 

බිම වවත ළගා වන්වන් ලිටේ 4000 කි0 වමම වාරි පද්ධතිවේ ෛලය වගන යාවම් කාේ්යක්ෂමතාව කියද? 

10 එක්තරා පසක සතය ඝනස්වය 004 gcm-3 හා දෘකය ඝනස්වය 105 gcm-3 වේ0 වමම පවසේ සවිවරතාව 

වස යන්න0 

13 වග විවයක් ෛල සැපයුම් චක්රයකදි සය වගා බිමට මිණලි මිණටේ 01 ්සට ෛලය සපයයි0 වමම වෙද්කාේ වාෂිකරකරණ 

්ස්සිවේදනය දිනකට මිණලිමීටේ 4 නම් ෛල සැපයුම් චක්ර වදකක් අතර තිබිය යුතු ෙකසිත කාලාන්තරය කියද? 

14 ජදක න වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදනය මිණලිමිණටේ 4 වු වෙද්කයක කරහි හ වහක්ටයාර 1 ක වගා බිමකට සැපයියි යුතු 
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අවම ජදක ක ෛල පරිමාව කියද? 

15 ශිවෂයයක් ක්වෂේව්රේ බාධා වන වු පසි සාම්පලයක් ලබා ගැක මට සලිිංඩරයක් වය දා ගස්වස්ය0 එහි හරසිකඩ 

වේගඵලය 30 cm0  සලිිංඩරයට එකතුකර ගස් පසි සාම්පලවේ ්ස 10 cm0 පසි සාම්පලය ක යත බරක් ලැවබන 

තුරු ්දුවන් වියලු  පසු බර 400 g කි0 පසි සාම්පලවේ දෘකය ඝනස්වය වස යන්න0 

16 ක්වෂේ්ර ධාරිතාවේ පවතින පසි (වක්ෂාකේෂණ  ෛලය+ ෛලාකේෂණ ෛලය) 59 g ගන්නා ලදී0 1050C 

්ෂිණස්වයක ක යත බරක් ලැවබන තුරුවියලිවමන් පසු වමම පසි සාම්පලවේ වියලි බර 50 g කි0 ක්වෂේ්ර 

ධාරිතාවේදි වතතමන % කියද? 

17 වග විවයක් සය වහක්ටයාර 1 ක ක්වෂේව්රේ එක්තරා පලතුරු වබෝගයක් සවීවීමට අවේක්ෂා කරයි0 පැළ අතැ 

ක ේවද්ශිත පරතරය මිණටේ 0×0 කි0 මිණේග හා අවනකුස් අවකයතා සදහා ඔුටට සය ක්වෂේව්රයන් වේග මිණටේ 400 

ක් අස් හැරීමට සදු විය0 ඔුටවේ ක්වෂේ්රයට අවකය අවම පැළ ගණන කියද? 

18 එක්තරා වබෝග වෂේ්රයක විසිකරකරණ ්ස්සිවේදනය දිනකට මිණලිමීටේ 5 කි0 ොවද්ය ය වාරිමාේග අකාකාරිය 

විසන් වබෝග ක්වෂේ්ර වලට ෛලය ුතදා හරින්වන් දින 4ට වරකි0 වම් තස්ව යටවස් එක් වාරි චක්රයක් සදහා වමම 

ක්වෂේ්රයට අවකය අවම ෛල අවම ෛල අවකයතාව මිණලිමීටේ කියද? 

19 ශිෂයයකුට  බිෛ ක යදියක වතතමන % වස යන්න0  

බීෛ ක යදිවේ ආරම්භ්ක බර                                 = 300 g 

ක යත බරකට වියලිවමන් පසු බීෛ ක යදිවේ බර    = 070 g 

00 හරිතාගාරයක ්පසිතරය මත ගබඩා වි ිති ෛල ෙමානය DS=W-ET සම්කරනවයන් ලැවේ0 

W= සපයන  ලද ෛල ෙමානය 

ET= වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදනය 

හරිතාගාරයට සපයන ලද ෛල ෙමානය වේගමීටරයට ලිටේ 4 කි0  

සාමානය වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදන ස්රතාව පැයට වේගමිණටරයට ලිටේ 000001 කි0  

ෛලය සැකරවමන් පැය 10 පසු ්පසිතරය තුළ රැදි ිති ෛල ෙමානය වේග මිණටරයට ලිටේ කියද? 

01 බිෛ වල බර = 000 g 

ක යත බරක් ලැවබන තුරු ්දුවන් වියලු පසු බර = 180 g 
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වතතමන % වස යන්න0 

00  වහක්ටයාර 0 ඉඩමක් හිමිණ වග වියකුට වහක්ටයාරයකට පැළ 55000 ක බඩඉරිගු වගාවක් ිරඹ්මට අවකයය0 

බීෛ මේතයතා අනුපාතය 10% කි0  ඔුටට අවකය බීෛ ෙමානය වක පමනද?  

03 හරිතාගාරයක ්පසිතරයක පැවතිය යුතු අවම ෛල ෙමානය  වේගමීටරයට ලිටේ 004 කි0 ෛල සම්පාදන චක්රයකදි 

හරිතාගාරයට සැපවයන ෛල ෙමානය වේගමීටරයට ලිටේ 4 කි0 වාෂිකරකරණ ්ස්සිවේදනය තස්පරයට 

වේගමීටරයට ලිටේ 000001 නම් ෛල සම්පදන චක්ර 0ක් අතර තිබිය යුතු ්පරිම කලාන්තරය පැය කියද? 

04 වබෝගයක ශුද්ධ ෛල සම්පාදන අවකයතාව 05cm.ෛල සමිණපාදන කාේයක්ෂමතාව 50% කි0 දළ ෛල සමිණපාදන 

අවකයතාව කියද? 

05 දිග 20 m f,i i,lkq ,enQ oïje,lska ia:dk folla w;r දුr uekSfï° ,enqKq ñkqu 400 m úh' 

tfy;a oïjef,a i;H දි." 20 m g jvd 0.05 m m%udKhlska jeä nj miqj wkdjrKh úh' ta wkqj 

දුr uksk ,o ia:dk fol w;r ksjerදි දුර වක පමනද@ 

06 A හා B අතර දුර මැක වම්දි සිවේඩියා ්පකරණවයන් ලැබුනු පාඨාිංක අනුව A හා B අතර දුර වස යන්න0 

Upper stadia hair(ඉහල සිවේඩියා) පාඨාිංකය     =10005  

Lower stadia hair (පහල සිවේඩියා) පාඨාකය     = 9095  

පාඨාිංක වදවක් වවනස (සිවේඩියා අන්තරය)     = 

K=100. C=0 නම්  

07 A හා B අතර දුර මැක වම්දි අඩු කිරීවම් මිණනුම් ප හයක් භ්ාවිතවේදී Rare tape man 00 m ලකුණටස්  අල්ලන 

ලද අතර   Head tape man අගය  00648 m  නම්  A හා B අතර දුර කියද? 

08 A හා B අතර දුර මැක වම්දි එකතු කිරීවම් මිණනුම් ප හයක් භ්ාවිතවේදී Rare tape man 19 m ලකුණට අල්ලන 

ලද අතර  B ලක්ෂයට වේේ ප හය අල්ලන ලද අතර   Head tape man අගය  00350 m  නම්  A හා B අතර දුර 

කියද? 

09 100 m වලස ලකුණු කර ිති නුතස් ඊට වඩා 10 cm දිග වැඩි මිණනුමිණ ප හයකින් 750 m දුරක් මැනීමට ගත යුතු 

දුර වක පමනද? 

30 50 m වලස ලකුණු කර ිති වේේ ප හයකින්  යම් දුරක් මැන එය 650 m වලස ලකුණු කරන ලදී0 පසුව වමම 
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වේේ ප හය 4 cm දිග වැඩි බව වහලිවිය0  ලක්ෂය වදක අතර සතය දුර වස යන්න0 

30 පහත 31 හා 30 දී සමාන්තරණ වදෝෂය (Collimation error) වසවිවම්දී අදාල වදෝෂය වස යන්න0 

එය කරළිගත හැකිද? 

කරළිගත වන හැකි නම් කළ යුස් වදය කුමක්ද? 

31 

 

A හා B අතර දුර 40 m නම් සිවේඩියා ්පකරණය තබා ිති දුර කීයද? 

30 

 

A හා B අතර දුර 40 m නම් සිවේඩියා ්පකරණය තබා ිති දුර කීයද? 
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33 

 

34 X වල ්පකරණ ්ස   කීයද? 

X වල ්ච්චස්වය කියද? 

X අතරමැදි දැක්මකි (Intermediate Sight) වමම ෙකාකය  පහදන්න0 

99 Turning Point එකකි0 වමම ෙකාකය  පහදන්න0 

35 රුප සටහන බලා වගුව සම්පුේණ කරන්න0 

පල්ලම / බෑවුමකදි වන වදය කුමක්ද? 

නැේම / කන්දකදී වන වදය කුමක්ද? 

්ස හා දුර අතර ෙසිතාරය  අද්න්න0 

 

 

 

 

 

 

X 
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36 ලක්ෂය දුර පසු දැක්ම  

Back Sight 

්පකරණ ්ස 

HI 

වපර දැක්ම 

FS 

් බචස්වය 

Ele. 

BM      

TP 1      

TP 2      

TP 3      

TP 4      

TP 5      

BM      

      

 

37 

 

 ්ච්චස්වය වස යන්න0 

TP 1 

TP 2 

TP 3 

TP 4 

TP 5 
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38 

 

ඉිංජිවන්රු දම්වැවල් අදා අඩි ගණන ලියන්න0    ------  

දස් 3 - 

රවුම - 

දස් 0 - 

39 

 

්රකරසාභ් ක්රමවයන් වේගඵලය වස යන්න0 එකකය මිණටේ වලස ගන්න0 

40 ආහාර සාම්පලවේ වතස් බර 05g.  105 0C ක යත බරක් ලැවබන තුරු රස් කළ විට බර 19 g 0 ආහාරවේ 

වතතමන ෙතිකතය වස යන්න0 

41 නුඩ්ලසි වල සමතුලිත සාවේක්ෂ සාවේක්ෂ ආේද්රතාව ^Equilibrium Relative Humidity - ERH& 50 නම් 

නුඩ්ලසි වල c, il%Sh;dj ^aw& අගය කියද? 

පාන් වල c, il%Sh;dj ^aw& අගය 00950 කි0 පාන් වල සමතුලිත සාවේක්ෂ සාවේක්ෂ ආේද්රතාව 

^Equilibrium Relative Humidity - ERH& අගය කියද? 

c, il%Sh;dj ^aw& අගය 1 ක් හා ^Equilibrium Relative Humidity - ERH& 100 % වන්වන් කවරකද? 

 

 

40 óg¾ 5 la .eUqre <s|lska óg¾ 10 la Wig c,h fmdïm l< hq;= wjia:dfõ oS uq¿ iaÓ;sl ysi .Kkh 

lrkak' 

43 oskl c, wjYH;dj 4000 lit. la o fmdïm l< hq;= meh .Kk 2 la o kï fmdïm Odß;dj ^úi¾ck 

YS>%;dj& fidhkak' 

44 nv bß`.= fnda.h i|yd tla tla j¾Ol wjÈj, § Kc w.hhka yd j¾Ol wjÈj, È. my; oela fõ' 
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fnda.fha tla tla j¾Ol wjÈj, § jdIamSlrK W;aiafõokh .Kkh lrkak' ^fnda.fha tla tla 

wjia:dj, § jdIamSlrKh ms<sfj<ska Èklg ñ'ó 8'9" 9'4" 8'8 yd 7'6 fõ'& fnda.fha එක් එක් j¾Ok 

wjÈj, § jdIamSlrK W;aiafõokh ගණනය කරන්න0 

එක් එක් uq¿ wjÈh i|yd jdIamSlrK W;aiafõokh වවන වවනම වස යන්න0  

iïmQ¾K fnda.h i|yd fnda.fha jdIamSlrK W;aiafõokh වවන වවනම වස යන්න0 

අවකාය දින jdIamSlrKh 

 

වබෝග සිංගුණකය 

Kc  

îc me< wjÈh  00 809 005 

j¾Ol wjÈh 35 904 008 

mqIamSlrK wjÈh 39 808 100 

mßK; wjÈh 08 706 009 

 

45 (WR)  c, iïmdok wjYH;dj ගනනය කරන්න0 

Cu = mdßfNda.sl c, Ndú;h 50 mm 

AL = c, iïmdokfha § jk ydks 65 mm 

SP = ìï ieliSu jeks úfYaI wjYH;d i|yd wjYH c,h 25 mm 

46  (WR)  c, iïmdok wjYH;dj 100 mm. ඉන්  ER = iM, j¾Idm;kh මගින් ලැවබන ෙමානය 50 mm 

වන අතර  S = N+.; c,fhka flaIdl¾IK Woa.ukfhka uQ, l,dmhg ,efnk c, m%udKh 10 mm වන 

විට IR = jdß c, iïmdok wjYH;dj fidhkak 

47 IR = (Cu +AL+ SP) - (ER+S) බව ඔේපු කරන්න0 
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48 c,fhka ix;Dma; jQ ueá f,dau mia ksheoshlg jdhqf.da,Sh mSvk 1/3 l pQIK mSvkhla 

fhosfuka miq" Ndrñ;sl c,h m%udKh 08%la úh' ;j;a tjeks u mia kshe†hlg jdhqf.da,Sh 

mSvk 15l pQIK mSvkhla fhoSfuka miq Ndrñ;sl c,h m%udKh 00%la úh' tu mfiys oDYH 

>k;ajh 106 g cm-3 úh' 

fuu mfika fnda.hlg ,nd .; yels uqΩ c, m%udKh c, Wila f,i olajkak' 

 fuu mfiys uQ, l,dmfha .eUqr 40 cm jk fnda.hla j.d lr we;' wiajekak wvq ùu wju 

lr .ekSu i|yd ,nd .; yels uqΩ c, m%udKfhka 40%l W!k;djhlදි c, iïmdokh 

l< hq;= fõ' fuu fnda.hg fhosh hq;= Y=oaO c, iïmdok wjYH;dj fldmuK o@ 

 c,h වයදීවම් කාේයක්ෂම;dj  60%la kï o< c, iïmdok wjYH;dj fldmuK o@ 

 

49 uqx fnda.h i|yd uQ, l,dmfha .eUqr 60 cm o mfia oDIH >k;ajh 1'2 gcm-3  o c, iïmdok 

wjia:dfõ mfia f;;uk m%;sY;h 12%  o flaI;% Odß;djfha § f;;uk m%;sY;h 26% la o kï Y=oaO 

c, wjYH;dj .Kkh lrkak' 

50 tla;rd fnda.hl c, wjYH;dj 6'4 cm ls' c, fh§fï ld¾hlaIu;dj 80] kï" lafIa;%fha o< c, 

iïmdok wjYH;dj .Kkh lrkak' 

51 ngq j.d lr we;s lafIa;%hl lafIa;% Odß;dfõ we;s mfiys wvx.= Ndrñ;sl c, m%;sY;h 25] ls' tys 

uQ, uKav, l,dm .eUqr 100 cm yd mfia oDYH >k;ajh 1.5 g cm-3 fõ' mfiys u,dksl ix.=Klh 

5] ls ^Ndrñ;sl&' 50] l W!ks; uÜgfï § c, iïmdokh l< hq;= j we;akï" mfia Y=oaO c, 

wjYH;dj .Kkh lrkak' 

50 Y=oaO c, iïmdok wjYH;dj = 12cm o ydks jQ c, m%udKh = 4 cm kï o< c, iïmdok wjYH;dj 

වස යන්න0 

53 Y=oaO c, iïmdok wjYH;dj = 12cm කි0 c, iïmdok ld¾hlaIu;dj = 75% කි0 o< c, iïmdok 

wjYH;dj කියද? 

54 Y=oaO c, iïmdok wjYH;dj  50 cm  හා  iïmQ¾K ydks jQ c, m%udKh 05 cm නම් o< c, iïmdok 

wjYH;dj  වස යන්න 
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55 
 

1000  800 400 100 

c, m%Njfhka ksl=;a 

l< c, m%udKh 

lafIa;%hg ,enqKq c, 

m%udKh          

uQ, uKav, l,dmfha 

/÷Kq c, m%udKh 

M,odhl$jevodhl 

f,i Ndú; l< c, 

m%udKh 

 c,h f.k hdfï 

ld¾hlaIu;dj 

වස යන්න0 

 

 

c,h fh§fï 

ld¾hlaIu;dj 

වස යන්න0 

c, Ndú; 

ld¾hlaIu;dj 

වස යන්න0 

56 c,h f.k hdfï ld¾hlaIu;dj .Kkh lrkak' 

c,h fh§fï ld¾hlaIu;dj .Kkh lrkak' 

c, Ndú; ld¾hlaIu;dj .Kkh lrkak' 

c, iïmdok fhdackd l%ufha ld¾hlaIu;dj ^Scheme irrigation efficiency) .Kkh lrkak' 

57 TDS m;% ^Taking off sheets& ප්රයට පහත දස්ත ිතුල් කරන්න0 

දිග 2004 m, පළල 0003 m ෛවනල් 10 සැදිමට කැපීමට දින 5 ½  

දිග 1000 m, පළල 0001 m, ගැඹුර 0030 m, වේසි වලවල් 160 කැපීමට කම්කරු දින  

ගුණ කළ යුතු 

ගණන 

Timesing 

 

මානය 

 

Dimension 

 

වේග කිරීම 

 

Squaring 

 

වැඩ විසිතරය 

Description of 

Works 

ගුණ කළ 

යුතු ගණන 

Timesing 

 

මානය 

 

Dimension 

 

වේග කිරීම 

 

Squaring 

 

වැඩ විසිතරය 

Description 

of 

Works 
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58 අම්ල ෙමානය සිකන්ධයනක් වලස වස යන්න0 පලතුරු සුෂ 05ml අනුමාපනයට වැයවු 001 N NaOH පරිමාව 

10ml. 

59 m%udK .Kkh lsßu i|yd myiqu yd ksjeros l%uh uOH f¾Ld ñkqïj,g wkqj 

.Kkh කරන්න0 

60 idrdxY m;%h$¨yq~q m;%h Abstract sheet wdOdr lrf.k iïu; ;Sre iys;j m%udK 

ì,am;%h ^weia;fïka;=j& ilia lrන්න 

Item No 

අයිතම 

Description 

වැඩ විසිතරය 

Quantity 

ෙමාණය 

Unit 

tall  

Rate 

tall ñ, 

Amount 

uq¿ uqo, 

      

      

      

      

 

 61 පසක ලබා ගත හැකි ෛලය 04% ද, ක්වෂේ්ර ධාරිතාව 34% වේ නම් පවසේ කාක සිිරර මැලවී යන විටවක පමන 

ෛලය පවතීද? 

60 පසක දෘකය ඝනස්වය 1075 gcm
-
 
3 ද සතය ඝනස්වය 0005 gcm

-
 
3 වේ නම් සවිවරතාවය වන්වන් කියද? 

63 ශුද්ධ ෛල සම්පාදන අවකයතාව 16 cm ද ෛල සම්පාදන කාේයක්ෂමතාව 50% නම් ෛල සම්පාදන අවකයතාව 

ගනනය කරන්න0 

64 යම් ක යත ්ෂිණස්නයකදී වායුවගෝලවේ ඒකක පරිමාවක පවතින ෛල ෙමානය 003 m3වන අතර එම 

්ෂිණස්වවේදී හා කරඩනවේදීම එම වාත පරිමාව ෛල වාෂිප වලින් සිංතෘේත වීමට තවස් 000 m3 අවකය වන්වන් 

නම් එම අවසිථාවේ වායුවගෝලවේ සාවේක්ෂ ආේද්රතාව වන්වන් කියද? 

65 කමල් 60  m දුරක් ගමන් කිරීමට කරයවර 80 තැබුවේ නම් කමල්වේ කරයවරක දිග (Face Factor) වස යන්න0 

 

 


