
                                                

කළුතර අධ්යාපන කළාපය                                                                                                                 

දෙවන වාර ඇගයීම - 2018 

10 දරේණිය                                කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - II පත්රය              කාලය පැය දෙකයි  

 

සැලකිය යුතුයි:                                                                                                                 

 පළමු ප්රශේනය ඇතුළුව ප්රශේන පහකට පිළිතුරු  සපයන්න. 

 

 

01.කළුතර දිස්ත්රික්කයට අයත් ගගොඩගම විද්යොලය බෑවුම් ස්ත්හිත භූමියක පිහිටො ඇත. එහි භූමිය 

ස්ත්ගමෝච්ච වැටි ස්ත්හිත පොාංශු ස්ත්ාංරක්ෂණ ක්රම ගයොද්ො මිරිස්ත්ර, බණ්ඩක්කො, වට්ටක්කො, බතල, කාංකාං 

ගමන්ම ගකොහිලද් වගො කර තිබිණි. 

i. ගමම පොස්ත්ල අයත් ප්රගේශගේ ගේශගුණික කලොපය ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

ii. එහි වොර්ෂික වර්ෂෂොපතනය ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

iii. ගමම ප්රගේශයට ප්රධොන වශගයන් වර්ෂෂොව ලැගබන ක්රමය ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

iv. එම වර්ෂෂොව ලැගබන කොල සීමොව ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

v. ගමම භූමිගේ පස්ත්ර අාංශු ගවන් වීම අවම කිරීමට ගයොද්ොගත හැකි බිම් ස්ත්ැකසීගම් ක්රමයක් ස්ත්ඳහන් 

කරන්න. 

vi. ගමහි වගො කර ඇති පස්ත් ඉක්මනින් ආවරණය කරන ගබෝග ගද්කක් නම් කරන්න. 

vii. පොස්ත්ගේ භොවිතයට ගත් නල ජලය භූමිය දිගේ ගලො යොම වලක්වො එක් රැස්ත්ර කර එහි ගබෝග වගො 

කර තිබුනි. එහි වගො කිරිමට සුදුසු ගබෝග ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

viii. පහත ස්ත්ඳහන් ගබෝග වල කල ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

1.මිරිස්ත්ර -                                                                   2.බණ්ඩක්කො - 

3. කරවිල -                                                               4.බතල -  

ix. පොාංශු ඛොද්නය අවම කිරීම ස්ත්ඳහො ස්ත්ගමෝච්ච වැටි ඔස්ත්රගස්ත්ර වගො කල හැකි ගබෝගයක් නම් 

කරන්න.   

x. වැඩි පුර ජලය වගො බිගමන් ඉවත් කරන ප්රධොන කොනු තුල ඛොද්නය අවම කිරීමට කළ හැකි 

ක්රියො මොර්ෂග ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

02.ගේශීය හො විගේශීය ගවළඳ ගපොළ ඉලක්ක කර ගත් වොනිජ කෘිකර්ෂමය ගලස්ත් පවත්නො නිෂරපොද්න 

රටොවක් ගම් වන විට අප රගටහි පැවතිය. 

i. අපනයන ගවගළඳගපොළ ඉලක්ක කර ගත් ස්ත්ම්ප්රද්ොයික වැවිලි ගබෝග තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

ii. ස්ත්ම්ප්රද්ොයික ගනොවන කෘි වයවස්ත්ොයක තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

iii. a.කෘි නිෂරපොද්න ඉහළ නැාංවීමට ගහරතුවන යටිතල පහසුකම් ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

b.කෘිකර්ෂමයට හිතකර වූ රොජය ප්රතිපත්තියක් ස්ත්ඳහන් කරන්න.  

 

 

 

ල-2 

ල-2 

ල-2 

ල-2 

                

ල-2                                                                                                                               

ල-2  

                

ල-2 

  

 

(½ x4)   

ල-2 

ල-2 

 

ල-2 

 

        

ල-3  

ල-3           

ල-2   

ල-2 

 

 

 

 



 

 

03.ශ්රී ලාංකොගේ විවිධ ප්රගේශවල එකිගනකට ගවනස්ත්ර ගේශගුණික තත්ත්වයන් තිබීම ගබෝග වගොවට 

විවිධ බලපෑම් ඇති කිරීමට ගහරතුගේ. 

i. ගබෝග වගොවට බලපොන ගේශගුණික ස්ත්ොධක තුනක් නම් කරන්න. 

ii. ස්ත්රල වර්ෂෂො මොනයක් ඇඳ ගකොටස්ත්ර නම් කරන්න.                                               

iii. කෘි පොරස්ත්රික කලොප වර්ෂීකරණගේ වැද්ගත් කම් හතරක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

04.පස්ත්ක් පියවි ඇගස්ත්න් නිරීක්ෂණය කර ගහෝ අතින් ස්ත්රපර්ෂශ කර බැලු විට ද්ැගනන ලක්ෂණ පස්ත්ක 

ගභෞතික ලක්ෂණ ගලස්ත් හඳුන්වයි. 

i. a.පොාංශු වයනය යනුගවන් හදුන්වන්ගන් කමක්ද්? 

b. පොාංශු වයනය නිර්ෂණය කරන ක්රමයක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

ii. පොාංශු වයනගේ කෘිකොර්ෂමික වැද්ගත්කම් තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

iii. a.පගස්ත්හි වර්ෂණය ඇති වීමට බලපොන ස්ත්ොධක ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

b.පොාංශු වර්ෂණගේ කෘිකොර්ෂමික වැද්ගත් කම් ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

05.නිවැරැදි බිම් ස්ත්ැකසීම මගින් පගස්ත්ර ගභෞතික ගුණොාංග දියුණු වී ශොකවල මනො වර්ෂධනයක් සිදුගේ. 

i. බිම් ස්ත්ැකසීම මගින් පගස්ත්ර දියුණුවන ගභෞතික ගුණොාංග තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

ii. බිම් ස්ත්ැකසීගමන් පගස්ත්ර පළිගබෝධ පොලනය වන ආකොර තුනක් නම් කරන්න. 

iii. a.බිම් ස්ත්ැකසීගම් ප්රධොන පියවර ගද්ක ස්ත්ඳහන් කරන්න  

b.ේවිතීයික බිම් ස්ත්ැකසීමට ගන්නො යන්ර බලගයන් ක්රියො කරන උපකරණ ගද්කක් ලියන්න. 

06.හිතකර පරිස්ත්ර තත්ව ලබො ගද්මින් බීජ ගහෝ වර්ෂධක ගකොටස්ත්ර තවොන් කර ලබො ගන්නො නිගරෝගි පැළ 

ගක්ෂරරගේ සිටුවීමට ගයෝගය ගේ. 

i. තවොනකට සුදුසු ස්ත්රථොනයක් ගත්රිගම්දී  ස්ත්ලකො බලන කරුණු තුනක් නම් කරන්න. 

ii. තවොන් මිශ්රණයක් ස්ත්කස්ත්ර කරගන්නො ආකොරය ස්ත්ඳහන් කරන්න.  

iii. තවොනක් නඩත්තු කිරීගම්දී අනුගමනය කල යුතු ක්රියො මොර්ෂග හතරක් ලියන්න. 

07.ගබෝග වලට වර්ෂෂො ජලය ගනොලැගබන විට අමතරව ජලය ස්ත්ැපයීම ජල ස්ත්ම්පොද්නය නම් ගේ. 

i. ගබෝග වලට ජල ස්ත්ම්පොද්නය කරන විට ස්ත්ලකො බලන කරුණු තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

ii. භූතල ජල ස්ත්ම්පොද්න ක්රම තුනක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 

iii. a. ඉසින ජල ස්ත්ම්පොද්නය ඒකකයක ගකොටස්ත්ර නම් කළ රූප ස්ත්ටහනක් මගින් ඇඳ ද්ක්වන්න. 

b. ඉසින ජල ස්ත්ම්පොද්නගේ වොසි ගද්කක් ස්ත්ඳහන් කරන්න. 
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(රූප. -1, නම්. -2) ල-3  


