
                                                

කළුතර අධ්යාපන කළාපය                                                                                                                 

දෙවන වාර ඇගයීම - 2018 

10 දරේණිය                                කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - I පත්රය                කාලය පැය එකයි  

 

සැලකිය යුතුයි:                                                                                                                 

 සියලුම ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 අංක 01 සිට 40 ෙක්වා ප්රශේන වලට දී ඇති පිළිතුරු වලින් නිවැරැදි දහෝ වඩාත් ගැලදපන 

පිළිතුර දතෝරා යටින් ඉරක් අදින්න. 

 

 

1.පේරාපෙණිය රාජකීය උද්භිෙ උෙයානය පිහිටුවන ලෙ වර්ෂය වන්පන්,                                                                

(1) 1822                              (2) 1833                               (3) 1922                                  (4) 1933 

2.ඇළහැර ඇළ ඔසේපසේ ජලය ලබා දුන් වැව් වන්පන්,                                                                                  

(1) තිසා වැවට සහ මින්පන්රිය වැවටය.                       (2) මින්පන්රිය වැවට සහ කන්තපේ වැවටය.    

(3) කන්තපේ වැවට සහ කලා වැවටය.                        (4) කලා වැවට සහ තිසා වැවටය. 

3.බ්රිතානය පාලකයන් විසින් වයඹ පළාපේ ආරම්භ කළ වැවිලි පබෝගය වන්පන්,                                            

(1) පේ ය.                          (2) රබර් ය.                        (3) පපාේ ය.                         (4) කුරුඳු ය.  

4. කෘෂිකාර්මන්තපේ දියුණුවට ඇති කරගේ රාජය ප්රතිපේතියක් වන්පන්,                                                  

(1) පපාපහාර සහනාධාර සැපයීම.                                                                                                       

(2) ග්ලයිපපාසේපේට් තහනම් කිරීම.                                                                                                                                

(3) සහේ ආනයනය කිරීම.                                                                                                                       

(4) සහේ මිලදී ගැනීමට පපෞද්භගලික අංශය මැදිහේ වීම. 

5.පේ පර්පේෂණ ආයතනය පිහිටා ඇේපේ,                                                                                 

(1) ලුණුවිල.                       (2) තලවකැපේ.                 (3) අගලවේත.                    (4) බතලපගාඩ.  

6.ෙළ පද්භශීය නිෂේපාෙනයට වැඩිම  ොයකේවයක් ලබාපෙන අංශය වන්පන්,                                                         

(1) කෘෂිකර්ම අංශය.                                                    (2) කාර්මික අංශය.                                                                                    

(3) ධීවර අංශය.                                                            (4) පසේවා අංශය. 

7.වර්ෂාමාණයක් සේථානගත කිරීපම්දී පුනීල කට පපාළපව් සිට තිබිය යුතු උස වන්පන්,                               

(1) 10 cm                          (2) 15 cm                             (3) 30 cm                             (4) 100 cm 

8.ආපලෝකය පවතින කාලසීමාව මැනීම සඳහා භාවිත වන උපකරණය වන්පන්,                                             

(1) සූර්ය දීේත මානය.                                                       (2) සූර්ය විකිරණ මානය.                                     

(3) ආපලෝක ත්රීවතා මානය.                                          (4) ආර්රතා මානය.  

 

 



 

9.නිරිත දිග පමෝසම් වැසි බල පැවැේපවන කාලපේදී වියළි උණුසුම් සුළං ධාරා හමායන ප්රපද්භශ 

වන්පන්,                                                                                                                                                     

(1) ෙකුණු සහ උතුරු ප්රපද්භශටය.                                   (2) බසේනාහිර සහ ෙකුණු ප්රපද්භශටය.                       

(3) නැපගනහිර සහ උතුරු මැෙ ප්රපද්භශටය.                    (4) බසේනාහිර සහ මධයයම ප්රපද්භශටය. 

10.පළවන අන්තර් පමෝසම් වැසි ලැපබන කාල සීමාව වන්පන්,                                                                     

(1) මාර්තු - අපේේ.                                                      (2) මැයි- සැේතැම්බර්.                                                                                                                              

(3) ඔක්පතෝබර් - පනාවැම්බර්.                                      (4) පෙසැම්බර්- පපබරවාරි.  

11.අපලෝකපේ නිේ වර්ණය හිතකර වන අවසේථාවක් වන්පන්,                                                                     

(1) ප්රභාසංසේපේෂණයට.                                               (2) බීජ ප්රපරෝහණයට.                                                                                      

(3) පර්ව දික් වීමට.                                                       (4) අතු පබදීමට. 

12.පකෝපි ශාකපේ පුෂේීකරණය සිදු වන්පන්,                                                                                            

(1) පපබරවාරි - මාර්තු ය.                                              (2) අපේේ - මැයි ය.                                                    

(3) ජූලි - අපගෝසේතු ය.                                                   (4) පනාවැම්බර් - පෙසැම්බර් ය. 

13.මහ කන්නපේ පමණක් වගා කරන වී ප්රපේෙයක් වන්පන්,                                                                        

(1) BG 360                        (2) PTB 16                       (3) BW 351                           (4) BG 3-5 

14.ශ්රී ලංකාපව් හඳුනා පගන ඇති කෘෂි පරාසරික කලාප ගනන වන්පන්,                                                       

(1) 3 කි.                              (2) 7 කි.                           (3) 15 කි.                               (4) 46 කි. 

15.පඩාලමයිට් විපරීත වීපමන් සෑපෙන පාෂාණයක් වන්පන්,                                                                         

(1) මාබේ                            (2) නයිසේ                          (3) ක්වාට්සේ                            (4) පෂේ  

16.පබෝග වගාවට සුදුසු පසක ඇති පාංශු ඛණිජ ප්රමාණය වන්පන්,                                                                 

(1) 5% කි.                           (2) 15% කි.                      (3) 25% කි.                           (4) 45% කි. 

17.පහත ෙක්වා ඇේපේ පස සම්බන්ධ ප්රකාශ කිහිපයකි,                                                                                   

A - පාංශු වුහය බිඳ වැපට්.                                                                                                                              

B - ශාක මුේ වල බාහිරාස්රතිය සිදුපව්.                                                                                                                    

C - යකඩ ඇලුමිනියම් අයනවල රවයතාව වැඩිපව්.                                                                                           

D - සමහර මූල රවය ශාකයට ලබාගත පනාහැකි වීම.  

ඉහත ප්රකාශ අතරින් පාංශු ක්ෂාරීයතාවය හා අොල වන්පන්, 

(1) A, B හා C ය.                 (2) B, C හා D ය.              (3) A, C හා D ය.             (4) A, B හා D ය.   

18.මනා ජල වහනයක් සහිත පසක් රතු පැහය වීමට පහේතු වන්පන්,                                                             

(1) පසෝඩියම් අයන.                                                     (2) පෙරික් අයන.                                                   

(3) කැේසියම් අයන.                                                    (4) ඇලුමිනියම් අයන. 

19.පාංශු ක්ෂාරියතව උොසීන කිරීමට පසට පයදිය යුේපේ,                                                                          

(1) පඩාලමයිට්.                                                            (2) හුණු ගේ.                                                                                             

(3) ජිේසම්.                                                                   (4) පසෝඩියම් ක්පලෝරයිඩ්. 

20.පාංශු විශේකම්භය මිලි මීටර් 0.002 ට අඩු පාංශු ඛණිජය වන්පන්,                                                           

(1) පරාන්මඩ.                        (2)  මැටි.                        (3) සියුම් වැලි.                       (4) රළු වැලි. 



 

21.පසේ අංශු පවන්වීම අවම කිරීම සඳහා පයාො ගත හැකි පාංශු සංරක්ෂණ ක්රමයක් වන්පන්,                              

(1) ශූනය බිම් සැකසීම.                                                 (2) පරාන්මඩ කානු.                                             

(3) ගේවැටි ෙැමීම.                                                        (4) පහේමළු ෙැමීම.  

22.සාමානය කෘෂි බිම් සැකසීමකින් යථා තේේවයට පේ කළ පනාහැකි පාංශු ඛාෙන ආකාරය 

වන්පන්,                                                                                                                                               

(1) විසිරි ඛාෙනය.                                                          (2) සේිරීය ඛාෙනය.                                               

(3) ඇලි ඛාෙනය.                                                           (4) ඇඟිලි ඛාෙනය. 

23.පහත සඳහන් ශාක කුල අතරින් මිරිසේ, උක් සහ කඩල යන පබෝග අයේ කුල පිළිපවලින් ෙක්වන 

පිළිතුර වන්පන්,                                                                                                                                           

A – ෙැපේසිපේ                B – පපාඑසිපේ                C – පසලපන්සිපේ 

(1) A, B සහ C  ය.              (2) A, C සහ B ය.            (3) B, C සහ A ය.            (4) C, B සහ A ය. 

24.ඉේ මැසේසාපග් හානිය පාලනය කිරීම සඳහා කරවිල වගාවක් ඉවේ කළ පසු නැවත වගා කිරීමට 

සුදුසු පබෝගයක් වන්පන්,                                                                                                                                                  

(1) වට්ටක්කා.                     (2) පපතෝල.                       (3) ෙඹල.                         (4) වැටපකාලු. 

25.එකම කුලපේ විපශේෂ පෙකක් අතර බද්භධ කිරීමකට උොහරණයක් වන්පන්,                                              

(1) පද්භශීය තක්කාලි ශාකයට වැඩි දියුණු කළ තක්කාලි බද්භධය.                                                            

(2) වම්බටු ශාකයට තක්කාලි බද්භධය.                                                                                                         

(3) මාළු මිරිසේ සහ වැරනිය මිරිසේය.                                                                                                             

(4) බටු ශාකය සහ තිේබටු ශාක අතරය. 

26.පහත ෙක්වා ඇේපේ බිම් සැකසීමට අොළ පියවරේ කිහිපයකි                                                                         

A - පසේ පිඩැලි කැීම හා පපරලීම.                                                                                                           

B - මතුපිට වේ පැළෑටි යට පව්.                                                                                                                       

C - පසේ කැට පපාඩි කර සියුම් පලස සැකපසේ.                                                                                                      

D - කාබනික රවයය පසට යට පව්. 

ප්රාථමික බිම් සැකසීමට අොළ වන්පන්,                                                                                                          

(1) A, B සහ C ය.               (2) A, B සහ D ය.             (3) B, C සහ D ය.          (4) A, C සහ D ය. 

27.පකපසේ වගාවක පැළ අතර පරතරය වන්පන්,                                                                                       

(1) 2m X 2m ය.                   (2) 3m X 3m ය.                (3) 5m X 5m ය.             (4) 8m X 8m ය.    

28.වැටි හා කාණු වල වගාකරන පබෝග කාණ්ඩය වන්පන්,                                                                             

(1) බතල, රටකජු හා ඉන්නල ය.                                    (2) රටකජු, පකපසේ හා මිරිසේ ය.                                                           

(3) බතල, ඉන්නල හා පකපසේ ය.                                 (4) බතල, මිරිසේ හා වම්බටු ය. 

29.අතින් ක්රියාකරන අතුරුයේ ගෑපම් උපකරණයක් වන්පන්,                                                                      

(1) පරාටපව්ටරය.                                                          (2) තුන්පුරුක් කේටිපව්ටරය.                                                                                 

(3) අේ පපෝරුව.                                                            (4) තැටි නගුල. 

30.පේලි රහිතව වපුරන ලබන පබෝගයක් වන්පන්,                                                                                        

(1) බණ්ඩක්කා.                    (2) පපතෝල.                       (3) තල.                          (4) කැරට්. 



 

31.ඇලි වැටි ෙැමීම සඳහා පයාො ගන්නා උපකරණය වන්පන්,                                                                       

(1) භ්රමණ පපෝරුව.                                                        (2) රිජරය.                                                         

(3) සේවිසේ පහෝව.                                                             (4) පකෝපනෝ වීඩරය. 

32.තවාන් පැළ උදුරා සිටවීපම්දි ඇතිවන පිඩාවට ඔපරාේතු පනාපෙන පබෝගයක් වන්පන්,                            

(1) බණ්ඩක්කා.                    (2) වම්බටු.                         (3) මිරිසේ.                        (4) තක්කාලි. 

33.තවාන් මිශ්රණයක් සකසේ කිරීපම්දී මතුපිට පස හා කාබනික පපාපහාර මිශ්ර කර යුතු අනුපාතයට 

වන්පන්,                                                                                                                                                     

(1) 1:1                                 (2) 1:2                                 (3) 2:3                          (4) 1:4 

34.තවාන් පාේතියක සිරසේ පැති තරමක් ආනතව සහ තෙට සිටින පලස සකසේ කිරීමට පහේතුව 

වන්පන්,                                                                                                                                                      

(1) තවාන් නඩේතු කටයුතු පහසු කිරීමට.                                                                                                

(2) මූල මණ්ඩලය වර්ධනයට ප්රමාණවේ ඉඩක් ලබාදීමට.                                                                         

(3) තෙ වර්ෂාවට තවාපන් සිරසේ පැති පසේදී යාම වැලැක්වීමට.                                                                  

(4) පැළ වලට අවශය පපෝෂක ලබාදීමට. 

35.තවාන් තැටි සකසේ කිරීපම්දී මාධය පිරවීමට පපර කුටීර වල පතුලට පපාලිතීන් පටි පයාෙනු 

ලබන්පන්,                                                                                                                                                    

(1) තැටි නැවත පිරවීපම් පහසුවට.                                      (2) පැළ ගලවා ගැනීපම් පහසුවට.                                     

(3) කුටීරපයන් කුටීරය වාතනය වීමට.                                (4) ජලය පහාඳින්ගලා යාමට. 

36.පනාරිපඩාපකෝ තවානක් සකසේ කිරීපම්දී රාමුව පතුලට සිහින් වැලි තට්ටුවක් පහෝ අඩක් පිළිසේසු 

ෙහයියා තට්ටුවක් ඇතිරීපම් අරමුණ වන්පන්,                                                                                                

(1) තට්ටු පවන් කිරීපම් පහසු වීමට.                                     (2) තවාන් මාධය රඳවා ගැනීමට.                                                         

(3) තවාන් කුට්ටි පිහිටි බිපමන් ඉවේ කිරීම පහසු කිරීමට.     (4) අතිරික්ත ජලය ඉවේ වීමට.  

37.පිටාර ජල සම්පාෙනය පයාොගත හැකි පබෝගයක් වන්පන්,                                                                              

(1) පපාේ.                            (2) වී.                                    (3) මිරිසේ.                      (4) තක්කාලි.  

38.පපාළව මතුපිට සේථරයට යටින් කානු සකසේ කර එම කානු වල එකතු වන ජලය බැහැර කිරීම සිදු 

කරන්පන්,                                                                                                                                     

(1) භූතල ජලවහනපේදී.                                                     (2) පෘෂේීය ජලවහනපේදී.                                                                                       

(3) භූගත ජල වහනපේදී.                                                    (4) පපාම්ප මගින් සිදුකිරීපම්දී. 

39.ජල වහනය සඳහා පයාො ගන්නා ශාකවල ෙැකිය හැකි ලක්ෂණයක් වන්පන්,                                            

(1) පත්රවල අඩු වර්ධනයක් පපන්වයි.                                   (2) ජල අවපශෝෂණය අඩුය.                              

(3) උේසේපව්ෙනපයන් අධික පලස ජලය පිට කරයි.              (4) පත්ර කුඩා වීම. 

40.ජල වහනය සඳහා පයාොගත හැකි සරල තාක්ෂණික උපකරණයක් වන්පන්,                                                 

(1) නැසින්නය.                      (2) පද්භද්භන ඔරුව.                  (3) දිය පහාේමන.        (4) කේපිය.  

 


