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1. ශ්රී ංකාවේ විාතභ ඵහුකාර්ය වංලර්ධන වයෝජනා ක්රභය ලන්වන්, 

 (1) ගල් ඔය වයෝජනා ක්රභය ි.  (2) භශලැලි වයෝජනා ක්රභය ි. 

 (3) උඩලල වයෝජනා ක්රභය ි.  (4) මුතුකණ්ඩිය වයෝජනා ක්රභය ි. 

 
2. ඳශත A, B, C යන රඳ වටශන්ලලින් දැක්වලන කාෂගුණික දත්ත ඵා ගැනීවේ උඳකරණ අනුපිළි      වලලින් 

වශන් කර ඇති ලරණය වතෝරන්න.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) සර්ය දීප්තභානය, අනි භානය, ආර්ද්රතාභානය 

 (2) සුෂං දිා දර්කය, උඳරිභ අලභ උ්ණත්ලභානය, උණ්ත්ලභානය 

 (3) සර්ය විකිරණභානය, සර්ය දීප්තභානය, අනි භානය 

 (4) වතත් ශා වියළි ඵල්ඵ උණ්ත්ලභානය, සර්ය දීප්තභානය, ලර්ාභානය 

 
3. ශ්රී ංකාවේ ඳශතරට අතරභැදි කාඳයට ැවඵන ලාර්ෂික ලර්ාඳතන ප්රභාණය,  

 (1) මි.මී. 2500 ට ලැඩි ය. (2) මි.මී. 1750  – මි.මී. 2500අතර ය. 
 (3) මි.මී. 900 – මි.මී. 1750 අතර ය. (4) මි.මී. 1750 ට අඩු ය.  

 
4. ශ්රී ංකාලට ලර්ාල ැවඵන ක්රභ පිළිඵ ප්රකා කිහිඳයක් ඳශත දැක්වේ. ඒ අතරින් නිලැරදි ලගන්තිය කුභක්ද?  

 (1) නිරිත දිග වභෝවභ භගින් කඳුකරවේ නැවගනහිර ඵෑවුභට ශා උතුරු භැද ප්රවේයට ලැසි ැවඵි. 
 (2) වියළි කාඳවේ භශ කන්නවේ ලගා කටයුතු ආරේබ කරනු ඵන්වන් නිරිත දිග වභෝවේ ලැසි වභඟ ය. 

 (3) අන්තර් වභෝවේ ලැසි අඛණ්ඩල දින කිහිඳයක් ඳලතිි. 

 (4) ලායුවගෝවේ ඇතිලන පීඩන අලඳාත නිවා ලාසුළි ඇති වේ. 
 

5. වඵෝග ලගාල වශා අලය ඳාංශු ජය පිළිඵල ඳශත ප්රකා අතරින් නිලැරදි ප්රකාය කුභක්ද? 
 (1) ඳව ජවයන් වංතෘප්ත ව විට ඳාංශු ලාතය වනොභැති නිවා ාක මුල්ලට ්ලවනය කෂ වනොශැකි ය. 
 (2) ඳව ක්වේත්ර ධාරිතා තත්ත්ලවේ ඳලතින විට දී වඵෝග වශා ජ වේඳාදනය කෂ යුතු ය. 
 (3) ව්ථීර භැවීභ සිදු ව ාකයක් ජ වේඳාදනය භගින් යථා තත්ත්ලයට ඳත් කෂ ශැකි ය. 
 (4) උදුනක වියෂා ගත් ඳව් නියැදියක ජාකර්ක ජය ඳභණක් ඉතිරි වී ඇත. 
  

6. භැටි ශා හියුභව් කලි අතර වභාන ක්ණ ලන්වන්, එභ කලි ලර්ග වදකභ,  

 (1) කාඵනික කලි වීභ ය.  (2) ඛනිජලලින් වැදී තිබීභ ය. 
 (3) වික්ේබය මි.මී. 0.002 ට අඩු වීභ ය.  (4) ඩස්රාකාර ශැඩවයන් යුතු වීභ ය. 

  

 

අ.වඳො.ව.(වා.වඳෂ) වඳරහුරු ප්ර්න ඳත්රය - 2020 
කෘෂිකර්භය ශා ආශාර තාක්ණය (81) – I, II 

වභය අධයාඳන අභාතයාංවේ කෘෂිකර්භ ශා ඳරිවර අධයයන ාඛාවේ වභශවයවීවභන් වකව් කරන ේදකි. 

ඳැය තුනි 

උඳවදව්: 
 සියලුභ ප්ර්නලට පිළිතුරු වඳයන්න. 
 උත්තර ඳත්රවේ නියමිත ව්ථානවේ ඔව  විබාග අංකය ලියන්න. 
 උත්තර ඳත්රවේ පිුපඳව දී ඇති උඳවදව් ද වැකිල්වන් කියලා පිළිඳදින්න. 
 1 සිට 40 වතක් එක් එක් ප්ර්නයට (1) (2) (3) (4) යන පිළිතුරුලලින් නිලැරදි වශෝ ඉතාභත් ගැවඳන වශෝ පිළිතුර වතෝරාවගන, 

එය උත්තර ඳත්රවේ පිුපඳව දැක්වලන උඳවදව් ඳරිදි කතිරයක් (X) වයොදා දක්ලන්න. 
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7.  භනාල වංලර්ධනය ව ඳාංශු ඳැතිකඩක විවෝධන කාඳය පිළිඵල නිලැරදි ප්රකාය කුභක් ද? 

 (1) එහි භාතෘ ඳාාණය ජීර්ණය වීවභන් වෑදුනු ඛනිජ ඳභණක් ඇත.  

 (2) කාඵනික ද්රලය ඵහුල ඇති නිවා විවෝධන කාඳය කළු ඳැශැයට හුරු ය. 
 (3) එය භාතෘ ඳාාණය ශා වංචායක කාඳය අතර පිහිටි. 
 (4) එහි ඉශෂ ව්ථරවයන් වවේදී යන ද්රලය තැන්ඳත්ල ඇත. 
  

8. නිව් යනු ශ්රී ංකාවේ සුඵ විඳරිත ඳාාණයකි. නිව් ඳාාණය වෑවදන්වන් ඳශත කුභන ඳාාණය විඳරිත 
වීවභන් ද ?  

 (1) ක්ලාට්ව්  (2) ග්රැනිට් 
 (3) වඳග්භටිට් (4) වඩොභිට් 

 
9. රුවට්සිවේ, කුයට අයත්ලන වඵෝග කිහිඳයකි, 

 (1) ඉඟුරු, කශ ශා ළණු  (2) වදහි වදොඩේ ශා දිවුල්  
 (3) පුලක්, වඳොල් ශා කිතුල්  (4) මිරිව,් ඵුප ශා තක්කාලි  
   

10. යන්ත්ර ඵවයන් ක්රියාකරලන ප්රාථමික බිේ වැකසීවේ උඳකරණ යුගය ලන්වන්,  

 (1) තැටි නගු ශා වරොටවේටරය ය. (2) ජඳන් ඳරිලර්තය නගු ශා ජඳන් වරොටරි වීඩරය ය. 

 (3) ශැඩ ෑලි නගු ශා තැටි නගු ය. (4) රිජරය ශා වකොකු නගු ය. 

 

11. වඵෝග වංව්ථාඳනය පිළිඵ වතය ලගන්තිය වතෝරන්න. 

 (1) වඵෝග වංව්ථාඳන උඳකරණ බාවිත කර වඵෝග සිුපලා ගැනීවභන් කාය ශා ශ්රභය ඉතිරි වේ. 

 (2) බීජ ලප්කරය බාවිත කර වගොයේ ඳැෂ සිුපලා ගත ශැකි වේ.  

 (3) මුං ඇට ශා කේපී, බීජ සිුපලා ගැනීභට වෑභ විටභ බීජ ලප්කරයක් බාවිත කෂ යුතු වේ. 

 (4) අන්නාසි ඳැෂ වංව්ථාඳනය ඳවශේ වඵදුේ ක්රභයට සිදු කරනු ැව . 

 

12. තලාන් ඳාත්ති ජීලානුශරණය කිරීවේ දී හිතකර ඳාංශු ජීවීන් වඵොවශොභයක් ඉතිරි වී ලයාධිජනක ඳාංශු ජීවීන් විනා 
ලන්වන් ඳශත කුභන ක්රභය අනුගභනය කිරීවභන් ද? 

 (1) තලාන් ඳවට නටන උණු ජය දැමීභ 

 (2) තලාන් ඳව පිළිව්සීභ 

 (3) සර්ය තාඳය භගින් ඳව ජීලානුශරණය කිරීභ 

 (4) රවායනික ද්රලය ඳවට එක් කිරීභ 

  

13. වී ලගාවේ දී යන්ත්රානුවාරවයන් ඳැෂ සිුපලා ගැනීභ වශා බීජ ඳැෂ ඵා ගැනීභට බාවිත කරන තලාන් ලර්ගය 

ලනුවේ, 

 (1) වනරිවඩෝවකෝ තලාන ය. (2) ඩැවඳොග් තලාන ය. 

 (3) තැටි තලාන ය. (4) භඩ තලාන ය. 

 

14. විසිරි ජ වේඳාදනය ශා වේඵන්ධ ප්රකා කිහිඳයක් ඳශත දැක් වේ. 

A - ඇලි ජ වේඳාදනය ශා වැවඳීවේ දී කාර්යක්භතාලය ලැඩි ය. 

B - ඳාංශු ඛාදනය සිදු වේ. 

C - වඳොවශොර ශා කෘෂි රවායනික ද්රලය ද ජය වභග වයදිය ශැකි ය. 
 

ඉශත ලගන්ති අතරින් ලඩාත් නිලැරදි ලන්වන්,  

 (1) A ශා B ඳභණි. (2) B ශා C ඳභණි. 

 (3) A ශා C ඳභණි. (4) සියලුභ ප්රකා නිලැරදි ය. 

  

15. වඵෝග ලගාවේ දී වයොදා ගනු ඵන ජ වේඳාදන ක්රභ කිහිඳයක් ඳශත දක්ලා ඇත. 

 A. ඳව තුළින් වවිලර නෂ වයදීභ 

B. ඇලි ශා ලැටි ජ වේඳාදනය 

C.  බිංදු ජ වේඳාදනය 

D. ව වේ ජ වේඳාදනය 

 ඉශත ජ වේඳාදන ක්රභ අතුරින් ඳෘ්ඨීය ජ වේඳාදන ක්රභ ලනුවේ, 

 (1) A වශ B ඳභණි. (2) B වශ C ඳභණි. 

 (3) C වශ D ඳභණි. (4) B වශ D ඳභණි. 
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16. වදොඩේ ාකයක වේර ඳත්ර කශ ඳාට වී, භල් ශා ප විකෘති වී, ලර්ධනය අඩු වී, ාක කුරු වී ඇති ඵල නිරීක්ණය 

විය. වභභ ක්ණ අනුල ඳලතින වඳෝක ඌනතාලය විය ශැක්වක්,  

 (1) නිට්රජන් (N) ය. (2) කැල්සියේ (Ca) ය. 

 (3) වඳොවඳ්රව් (P) ය. (4) වඳොටෑසියේ (K) ය. 

 

17. රවායනික වඳොවශොර බාවිතවේ ලාසි පිළිඵ ප්රකා කිහිඳයක් ඳශත දැක් වේ. 

A - රවායනික වඳොවශොර ඉක්භනින් ාකලට අලවෝණය වේ. 

B - ාක දක්ලන ඌනතාලට අනුල ඊට අලය රවායනික වඳොවශොර වයදිය ශැකි ය. 

C - මිවන් අඩු ය. 

ඉශත ලගන්ති අතරින් නිලැරදි ලගන්ති ලනුවේ,  

 (1) A ශා B ඳභණි. (2) B ශා C ඳභණි. 

 (3) A ශා C ඳභණි. (4) සියලුභ ප්රකා නිලැරදි ය. 

 

18. A, B ශා C වව නේ කෂ ලල්ඳැෂෑටිල වබෞතික ක්ණ ඳශත ලගුවේ දක්ලා ඇත.  
 

A B C 

ඳත්ර සිහින් ය, දිග ය . 

නාරටි වභාන්තර ය 

ඳත්ර සිහින් ය, දිග ය. 

නාරටි වභාන්තර ය. 

ඳත්ර ඳෂල් ය. 

නාරටි දැක් ආකාර වේ. 

ක සිලින්ඩරාකාර ය. 

ඇතුෂත කුශර වහිත ය. 

ක ත්රිවකෝණාකාර ය. 

ඇතුෂත කුශර නැත. 

වඵොවශෝ විට ක රවුේ ය.  

ඇතුෂත කුශර නැත. 
 

ඉශත දැක්වලන ඳරිදි A, B ශා C පිළිවලළින් විය ශැක්වක්, 

 (1) කුප්ඳවේනියා, තුනැව්ව ශා ඵටදැල් ය. (2) ඵටදැල්, තුනැව්ව ශා කුප්ඳවේනියා ය. 

 (3) කුප්ඳවේනියා, ඵටදැල් ශා තුනැව්ව ය. (4) වභොණරකුඩුේබිය, තුනැව්ව ශා කුප්ඳවේනියා ය. 

 

19. ාක වරෝගල වඳොදු ක්ණ කිහිඳයක් ඳශත දැක්වේ. 

 A. ාක කුරු වීභ B. මුල්ල ගැටිති ඇතිවීභ 

 C. ඳත්ර විචිත්රය D. අංගභාරය 

 ඉශත වරෝග ක්ණ අතරින් ාක වලරව් වරෝග ක්ණ ලනුවේ, 

 (1) A ශා C ඳභණි. (2) A ශා D ඳභණි. 

 (3) B ශා D ඳභණි. (4) B ශා C ඳභණි. 

 

20. ාක වරෝගයක්ලන ඇන්ත්රැක්වනෝව් වරෝගවේ වරෝග කාරකයා ලනුවේ,  

 (1) වකොවවටෝට්රිකේ (Colletotrichum) ය. (2) පීතියේ (Pithium) ය. 

 (3) රිවවොක්වටෝනියා (Rhizoctonia) ය. (4) ෆියුවවේරියේ (Fusarium)  ය. 

  

21. වී ප්රවදදල දැකිය ශැකි වඳොදු ක්ණ කිහිඳයක් ඳශත දැක්වේ. 

 A - ාක මිටි ය. B - ඳළිවඵෝධ ශානි අඩු ය. 

 C - ඳඳුරු දැමීභ අඩු ය. D - ධානය , පිදුරු අනුඳාතය ලැඩි ය. 

 ඉශත ක්ණ අතරින්, ඳාරේඳරික වී ප්රවදදල දැකිය ශැකි ක්ණ ලනුවේ, 

 (1) A ශා B ඳභණි. (2) C ශා D ඳභණි. 

 (3) B ශා C ඳභණි. (4) A ශා D ඳභණි. 

  

22. BG 351 ශා BG 450 යන වී ප්රවදද වදවකහි ලයව පිළිවලළින් භාව, 

 (1) 3 ශා 4 කි. (2) 3 ½ ශා 4 ½ කි. 

 (3) 3 ශා 4 ½ කි. (4) 4 ½ ශා 3 ½ කි. 

  

23. ඳශත ලර්ධක ප්රචාරණ ක්රභ අතරින්, ලර්ධක ප්රචාරණ ක්රභයට අදාෂ උදාශරණ නිලැරදිල දක්ලා ඇති ලරණය 

ලන්වන්, 

 A - වකෝභ  - කිරි අ, අර්තාඳල් B - වරවවෝභ - ඉඟුරු , කශ 

 C - ධාලක - වගොුපවකොෂ, ව්වට්රෝවඵරි D - ඵල්ඵ - ලිලී, සුදු ලණු 

 (1) A ශා B ඳභණි. (2) B ශා D ඳභණි. 
 (3) A, B ශා C ඳභණි. (4) B, C ශා D ඳභණි. 
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රීර ඵර (kg)  

උව 2 (m
2
)  

රීර ඵර
2
 (kg

2
)  

උව 2 (cm
2
)  

රීර ඵර (g)  

උව  (cm)  

රීර ඵර
2
 (kg

2
)  

උව  (m)  

24. ඵේධ කිරීභ වශා ග්රාශකයක් වතෝරා ගැනීවේ දී වැෂකිය යුතු වාධක කිහිඳයක් ඳශත දැක් වේ. 

 A - ග්රාශකවේ අංකුර වක්රිය වීභට ආවන්න අලව්ථාවේ ඳැලතීභ 

 B - වරෝග ශා කෘමි ශානි ආදියට ඔවරොත්තු දීභ 

 C - අහිතකර ඳාංශු තත්ත්ලලට ඔවරොත්තු දීවේ ශැකියාල 

 D - ප්රභාණාත්භක ශා ගුණාත්භකඵවලන් ඉශෂ අව්ලනු ඵා වදන ප්රවදදයක් වීභ 

 වේ ප්රකා අතරින් නිලැරදි ලන්වන්, 

 (1) A ශා B ඳභණි. (2) B ශා C ඳභණි. 

 (3) A ශා C ඳභණි. (4) A, B ශා C යන සියල්භ ය. 

  

25. වඵෝග ලගාවේ දී වයොදා ගනු ඵන තාලකාලික ආරක්ෂිත ලගා ලුශ ඳභණක් අඩංගු ලරණය කුභක්ද? 

 (1) වප්ළි ආලරණ, ඳාත්ති ආලරණ, සර්ය ප්රචාරක, දැල් ගෘශ 

 (2) තනි ඳැෂ ආලරණ, ඳාත්ති ආලරණ, දැල් ගෘශ, වඳොලිතීන් ගෘශ 

 (3) තනි ඳැෂ ආලරණ, වප්ළි ආලරණ, ඳාත්ති ආලරණ, සර්ය ප්රචාරක 

 (4) සර්ය ප්රචාරක, වීදුරු ගෘශ, දැල් ගෘශ, ඳාත්ති ආලරණ 

  

26. වඵෝග ලගාවේ දී ඳටක වරෝඳණය පිළිඵ ප්රකා කිහිඳයක් ඳශත දැක්වේ. 

        A - අධික ඳැෂ වංඛයාලක් ඵා ගත ශැකිවීභ 

        B - වරෝගී භවු ාකයකින් වුල ද නීවරෝගී ඳැෂ ඵා ගත ශැකිවීභ 

        C - වලනත් ලර්ධක ප්රචාරණ ඳැෂ ශා වැවඳීවේ දී ප දැරීභට ගතලන කාය අඩු වීභ 

        D - ඳැෂ ගඵඩා කිරීභ ශා ප්රලාශනය ඳශසුවීභ 

 ඉශත ප්රකා අතරින් ඳටක වරෝඳණවේ ලාසි ලන්වන්, 

 (1) A, B ශා C ය. (2) B, C  ශා D ය. 

 (3) A, C ශා D ය. (4) A, B ශා D ය. 

  

27. “ය වඵෝග භාරුල” නිලැරදිල අර්ථ දක්ලා ඇත්වත් ඳශත කුභන ලාකයවයන්ද? 

 (1) කිසියේ පිළිවලක් අනුල, වතෝරා ගන්නා ද වඵෝග කිහිඳයක් එකභ භූමිවේ කන්නවයන් කන්නයට භාරු 

කරමින් ලගා කිරීභ ය. 

 (2) යේ භූමියක වඵෝග ලර්ග වදකක් වශෝ ලැඩි ගණනක් නිසි ඳරතරයක් වනොභැතිල ලගා කිරීභ ය. 

 (3) එක් වඵෝගයක ජීලන චක්රය අලවන්වීභට වඳර තලත් වඵෝගයක් ඳෂමු වඵෝග අතර වංව්ථාඳනය කරමින්  

      වඵෝග ලර්ග වදකක් වශෝ කිහිඳයක් එකභ භූමියක ලගා කිරීභ ය. 

 (4) කිසියේ ක්වේත්රයක එක් වඵෝගයක් ඳභණක් අඛණ්ඩල ලගා කිරීභ ය.  

 

28. වඵෝගල ඳසු අව්ලනු ශානිය වකවරහි ඳසු අව්ලනු වාධක වභන්භ වඳර අවල්නු වාධක ද ඵඳාි. වභභ වාධක 

වේඵන්ධවයන් නිලැරදි ලරණය වතෝරා දක්ලන්න. 

 (1) වඳර අවල්නු වාධක - වඵෝග වතෝරා ගැනීභ, වඳොවශොර වයදීභ, ඳාංශු වාධක, අව්ලනු වනළීභ 

 (2) වඳර අවල්නු වාධක - ජ වේඳාදනය, වඳොවශොර වයදීභ, කෘෂි රවායන බාවිතය, කාෂගුණික වාධක 

 (3) ඳසු අව්ලනු වාධක   - අව්ලනු ඇසිරීභ, කෘෂි රවායන බාවිතය, කාෂගුණික වාධක, අවල්නු ප්රලාශනය 

 (4) ඳසු අව්ලනු වාධක   - ජ වේඳාදනය, කෘෂි රවායන බාවිතය, ගඵඩා කිරීභ, අව්ලනු වැකසීභ 

 

29. ඳශත වශන් විටමින්, ඒලාවේ ක්රියාකාරීත්ලය වශ ඌනතා ක්ණ නිලැරදිල දක්ලා ඇති ලරණ වතෝරා දක්ලන්න. 
 

 විටමින ලර්ගය ක්රියාකාරීත්ලය ඌනතා ක්ණ 

A A වවේ ශා අක්ෂිල නීවරෝගීතාල තභව් අන්ධතාලය, ්ලවන වරෝග ඇතිවීභ 

B C දත් ශා අව්ථි ලර්ධනයට අව්ථි දුර්ල වීභ 

C D කැල්සියේ ශා වඳොවඳ්රව් අලවෝණය දත් ශා අව්ථි දිරා යාභ 

D K රුධිරය කැටිගැසීභට  රුධිරය කැටි ගැසීභ ප්රභාද වීභ 
 

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

 

30. රීර ව්කන්ධ දර්කය (Body Mass Index – B.M.I) නිර්ණය කිරීවේ වමීකරණය ශා ඒකක නිලැරදිල දක්ලා 

ඇත්වත් ඳශත කුභන ප්රකාවයන්ද? 

 (1) BMI=                                              (2) BMI=                                                                

 (3) BMI =                                        (4) BMI=                                       
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31.  ආශාර වි වීභ පිළිඵල ඳශත දක්ලා ඇති ප්රකා අතරින් වාලදය ප්රකාය කුභක්ද? 

 (1) භඤ්වඤොක්කාල අඩංගු ලිනභරින් නිවා නිඳදවලන වයනිඩ වංවයෝග වි වහිත ය.  

 (2) වවෝයා වඵෝංචිල අඩංගු ඊයේ ලැනි ඵැර වෝශ ආශාරලට මිශ්ර වීභ නිවා ආශාර වි වීභ සිදු වේ. 

 (3) ශාල්භැව්වන් වභඟ තක්කාලි නිතර නිතර ආශාරයට ගැනීභ නිවා නිඳදලන කැල්සියේ ඔක්වවල්ට් 

ලකුගඩුල තැන්ඳත් වීවභන් මුත්රා ගල් වෑවේ. 

 (4) ආශාර භත ඇතැේ ක්ෂුද්ර ජීවීන්වග් ක්රියාකාරීත්ලය නිවා ආශාර වි වීභ සිදු වේ. 

  

32. කිරි ආශාර, ඳැවච්රීකරණය භගින් කල් තඵා ගැනීභ පිළිඵ ප්රකා කිහිඳයක් ඳශත දැක් වේ. 

  

 A. වරෝග කාරක ක්ෂුද්ර ජීවීන් වේපර්ණවයන් භ විනාලන අතර ක්ෂුද්ර ජීවීන්වග් බීජාණු විනා වනොවේ. 

 B. ක්ෂුද්ර ජීවීන් ශා බීජාණු වේපර්ණවයන් විනා වනොලන නිවා වාභානය ඳරිවර උණ්ත්ලය යටවත් තැබ විට ඉක්භනින් 

නරක් වේ. 

 C. ඳැව්චරීකෘත ආශාර භාව 8 – 12 ක් ඳභණ කායක්, වාභානය ඳරිවර උණ්ත්ලය යටවත් වුල ද නරක් වනොවී තඵා 

ගත ශැකි ය. 

  

 ඉශත ප්රකා අතරින් වතය ප්රකා ලන්වන්,  

 (1) A ශා B ය. (2) B ශා C ය. 

 (3) A ශා C ය. (4) A, B ශා C සියල්භ ය. 

  

33. එෂලළු ශීතනය භගින් ද භව් ශා භාළු අධීශීතනය භගින් ද ඳරිරක්ණය කරනු ැව . වභහි දී උණ්ත්ල අගයන් 

පිළිවලළින්, 

 (1) 4°C ශා -18 °C (2) -18°C ශා 4 °C ය. (3) 0°C ශා 100 °C ය. (4) -10°C ශා 10 °C ය. 

 

34. ඉන්දීය ගල ලරිග ශා වැවඳීවේ දී යුවරෝපීය ගල ලරිග පිළිඵල නිලැරදි ලගන්තිය කුභක් ද? 

 (1) ඉශෂ ඳරිවර උණ්ත්ලලට ඔවරොත්තු වදි. 

 (2) වභොල්ලිය ශා තැල් භනාල ලැඩී ඇත. 

 (3) කිරි නිඳ්ාදනය ලැඩි ය. 

 (4) කිණිතුළු උණ ශා ඵාහිර ඳරවඳෝෂිතයන්ට ඔවරොත්තු වදි. 

  

35. ගල වදනුන්ට ලැෂවන ඳරිලෘත්තීය වරෝගයකි, 

 (1) ගල රක්තාශ්රය. (2) බුරුළු ප්රදාශය. 

 (3) කිරි උණ. (4) කුර ශා මුඛ වරෝගය. 

  

36. දිනක් ලයවැති කිකිළි ඳැටවුන් බිත්තර දැමීභ දක්ලා ඳානය කිරීවේ  දී එක් එක් අලධි නිලැරදිල දැක්වලන්වන් 

ඳශත ලගුවේ කුභන වප්ළිවයහි ද?   

 
 

 ඳැටවු අලධිය (වති) ලර්ධක අලධිය (වති) බිත්තර දභන අලධිය (වති) 

(1)  0 - 2 2 – 8 8 න් ඳසු 

(2)  0 - 4  4 - 18 18 න් ඳසු 

(3)  0 - 6 6 - 8 8 න් ඳසු 

(4)  0 - 8  8 - 18 18 න් ඳසු 

 

37. එක් කිරි මුරයක දී නිඳදලනු ඵන වාභානය කිරි නිඳ්ාදනය අනුල එෂ ගල ලරිග ආවරෝශණ පිළිවලළින් නිලැරදිල 

දක්ලා ඇති ලරණය වතෝරන්න. 

 (1) ෆී්රෂියන්, අයර්යර්, ජර්සි, රතු සින්දි 

 (2) රතු සින්දි, ජර්සි, අයර්යර්, ෆ්රෂීියන් 

 (3) අයර්යර්, ෆ්රෂීියන්, රතු සින්දි, ජර්සි 

 (4) ජර්සි, ෆී්රෂියන්, අයර්යර්, රතු සින්දි 
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38. එක්තරා වගොවිවඳොෂක කුකුළු ඳැටවු රැෂක් භෂානිකල, උදාසීනල, ආශාර වනොවගන තුප වඳොරලාවගන සිටි අතර 

වල් මිශ්ර භෂඳශ ද පිට විය. දින 5ක් 10ක් ගතලන විට රැවෂන් 70% ක් ඳභණ මිය ගිවේය. වභොවුනට ලැෂඳුන 

වරෝගය විය ශැක්වක්,  

 (1) රැනිකට් වරෝගය ය. (2) වකොක්සිඩිවයෝසිව් වරෝගය ය. 

 (3) ඳටි ඳණු වරෝගය ය. (4) පුල්වෝරේ වරෝගය ය. 

  

39. ආශාර ඇසුරුභ ශා ඒ තුෂ අන්තර්ගත කර ඇති ආශාර ද්රලයය ඉශෂ උ්ණත්ලයකට ඳත් කර ඳරිරක්ණය කරනු 

ඵන්වන්,  

 (1) රික්ත තත්ත්ල යටවත් ඇසිරීවේ දී ය. 

 (2) නවීකෘත අබයන්තර ඳරිවර තත්ත්ල යටවත් ඇසිරීවේ දී ය. 

 (3) අපති තත්ත්ල යටවත් ඇසිරීවේ දී ය. 

 (4) ලාත ප්රතිවරෝධී තත්ත්ල යටවත් ඇසිරීවේ දී ය. 

  

40. 1980 අංක 26 දරන ආශාර ඳනවතහි දක්ලා ඇත්වත්, 

 (1) ඳාරිවබෝගික රුචිකත්ලය ලර්ධනය ලන ඳරිදි ආශාර වැකසීවේ දී පිළිඳැදිය යුතු නීති රීති වේ. 

 (2) ඳාරිවබෝගික වවෞඛයාරක්ෂිතබාලය වශා ආශාර වේඵන්ධල පිළිඳැදිය යුතු නීති රීති වේ. 

 (3) වවෞඛයාරක්ෂිතල ආශාර ඇසුරුේකරණය වශා පිළිඳැදිය යුතු කරුණු වේ. 

 (4) වවෞඛයාරක්ෂිතල ආශාර ඳරිරක්ණය වශා පිළිඳැදිය යුතු කරුණු වේ. 

   

 

 



                          

                                                                                                          
 

 

කෘෂිකර්භය ශළ ආශළර තළක්ණය  II 

ඳෂමුලන ප්රහනය ශළ තල්  ප්රහන ශතරක් ඇතුුවල ප්රහන ඳශක  ඳභණක් ිළිතතුු  වඳය්නන  

 

1. එක්තරළ ඳළවක කෘෂි විදයළ වියය ශදළරන සුන්්න ිළසකවක් විසු්න ආදර් ග ොවිගඳොෂක ක්ගේත්ර ාළසකකළලක දී දක්න  

ෆබුණු විවිධ ගේ ඳශත ආකළරය  ලගු ත කරන දී  
 

(A) (B) (C) (D) (E) 

ල ළ කර ඇති ගඵෝ  උඳකරණ කෘමී්න ලල් ඳෆෂටි ග ොවිගඳොෂ වතු්න 

මුුං ඇ  ලර්ළභළනය ඉල්භෆවහවළ කෂළඳුු   ලයි්න 

භඤහගඤොක්කළ අනිභළනය එිළෆක්නළ විගේලියළ එුවල්න 

ගකගවල් න්ෂුං දිළ දර්කය අවුකගඳෝරළ කුප්ඳගේනියළ කුකුෂ්න 

ලේඵටු තෆටි නගු ඳෂඟෆටියළ ගභොණරකුඩුේබිය ශළවු්න 

මිසකවහ ගකොකු නගු  ඵෆතණ  

භ කරල් ගරො ගේ රය    

 ගර්ක්කය    
  

 (i.) ඉශත A හි දක්ලළ ඇති ගඵෝ  අතසක්න සෆගේසුගේ කුය  ශළ ගවොග්නසුගේ කුය  අය්  ලන ගඵෝ  ගදක 

ඵෆගි්න දක්ල්නන  

  a  සෆගේසුගේ කුය   

  b  ගවොග්නසුගේ කුය  

 (ii.) B හි වශ්න කර ඇති කළගුණික උඳකරණලලි්න භනිනු ඵන ඳරළමිතිල  අභතරල දිනඳතළ භෆන  ත යුතු 

තල්  කළගුණික ඳරළමිති ගදකක් ලියළ දක්ල්නන  

 (iii ) ඉශත වශ්න කර ඇති, උඳකරණ අතසක්න ය්නත්ර ඵගය්න ක්රියළ කරන, ේවිතියික බිේ වෆකසීගේ උඳකරණ 

ගදකක් දක්ල්නන  

 (iv.) කුකර්බිගේසුගේ කුගේ ගඵෝ ල පල  ශළනිකරන ඉශත ලගුගේ C හි වශ්නලන කෘමියළ නේ කර, එභ 

ශළනිය ලෆෂෆක්වීභ  ගයොදළ  ත ශෆකි යළ්නත්රික ක්රභයක් ලිය්නන  

 (v ) කුකර්බිගේසුගේ ගඵෝ ල  ශළනි කරන කෘමී්න ඳළනය කරනු ඵන හිතකර වතු්න ගදගදගනකු වශ්න 

කර්නන  

 (vi ) ඉශත ලගුගේ D හි වශ්න කර ඇති ලල්ඳෆෂටි ජීවිත කළය අනුල ගඵදළ ගල්න කර ලිය්නන  

 (vii.)  එෂලුව  ල ළල  ශළනි සුදු කරන ඉශත ලගුගේ C හි වශ්න ගනොලන අවේපූර්ණ රූඳළ්නතරණය ගඳ්නලන 

ගලන්  කෘමි ඳිතගඵෝධයි්න ගදගදගනකු නේ කර්නන  

 (viii.) බි් තර දභන කිකිිතය්න ඇති කිරීභ වශළ ගයොදළ  ්නනළ සුයුේ ක්රභ ගදකක් නේ කර්නන  

 (ix.)   ලයි්න වශළ ගයොදළ ්නනළ දෂ ආශළරයක් ශළ වළ්නද්ර ආශළරයක් ඵෆගි්න නේ කර්නන  

 (x ) ගභභ ග ොවිගඳොගෂේ අගවි කෂ ශෆකි ව් ් ල නිහඳළදන ගදකක් වශ්න කර්නන  

    

2  ගඵෝ  ල ළගේ දී ගේගුණය ශළ ඳළුංශු වළධක ගකගරහි අලධළනය ගයොමු කිරීගභ්න ලෆඩි පදළලක් ඵළ  ත ශෆකි ගේ  

 (i ) ශ්රී ුංකළල  ලර්ළල ෆගඵන ප්රධළන ක්රභ තුන වශ්න කර්නන  

 (ii )  ගඵෝ  ල ළල  ආගෝක තීව්රතළල හිතකර ගව ඵඳළන ආකළර තුනක් දක්ල්නන  

 (iii ) a  ඳළුංශු ලයනය යනුගල්න අදශවහ කර්නග්න කුභක් ද ? 

  b  ඳළුංශු ලයනය, ගරෝල් ක්රභය බළවිතගය්න නිර්ණය කිරීගේ දී ඳශත වශ්න ඳවහ ලර්  ගරෝල් කිරීගේ දී 

දක්න  ෆගඵන නිරීක්ණ ඇ දක්ල්නන  

   A. භෆටි ඳව B. භෆටි ගෝභ ඳව C. ලෆලි ගෝභ ඳව 

  

3  ශ්රී ුංකළගේ සුදු ගකගරන කෘෂිකර්භය ය ග්  ග ොවිතෆ්න ඳේධති කිහිඳයක් ශඳුනළ ත ශෆකි ය  ගභභ ඳේධති තුෂ ගඵෝ  

ල ළ කර ඇති අනුිළිතගලෂ ල ළ ර ළ ගව ශෆඳි්නගේ   

 (i.) වගභෝධළනිත  ග ොවිතෆ්න ක්රභය ය්නන ශඳු්නලළ, එභ ක්රභගේ ලළසු ගදකක් වශ්න කර්නන  

 (ii ) ය භළු  ල ළ ක්රභගේ සුවු ගඵෝ  භළු ල වශළ ගයොදළ  ්නනළ ගඵෝ  කළ්ඩ  වශ්න කර, එභ ගඵෝ  

කළ්ඩ  වශළ උදළශරණ ගව ගඵෝ  ලර් ය ඵෆගි්න දක්ල්නන  

 (iii.) වුංරක්ණ ග ොවිතෆ්න ක්රභගේ අරමුණු තුනක් වශ්න කර්නන  



                          

                                                                                                          
 

4  ළක ප්රාළරණය වශළ න්දුන් ගරෝඳණ ද්රලය ගතෝරළ  ෆීමභ ශළ ගයොදළ  ෆීමභ ගඵෝ  ල ළගේ දී ඉතළ ලෆද ්  ගේ  

 (i ) බීජ ප්රගරෝශණය  අතයලය වළධක වශ්න කර්නන  

 (ii )  මුුං බීජ ගරෝඳණ ද්රලය ගව ගයොදළ  ෆීමභ  ගඳර ඒලළගේ ප්රගරෝශණ ප්රතිතය ගවවීභ වශළ, බළවිත කරනු 

ඵන  ගඳට්රි දීසු ක්රභය ගකටිගය්න විවහතර කර්නන   

 (iii.) නිර්ඳළුංශු ල ළල වශළ ගයොදළ  ්නනළ ගරෝඳණ භළධයයක තිබිය යුතු ක්ණ ශතරක් වශ්න කර්නන  

 

5  මිනිවළගේ ගප්රෝටීන න අලයතළල වුරරළ  ෆීමගේ දී  කිසක, බි් තර ශළ භවහ ආදී ව් ් ලභය ආශළර ද ඉතළ ලෆද ්  ගේ  

 (i ) ව් ් ලභය ආශළර, ඳළසකගබෝගිකය්න අතර ප්රාලිත කිරීභ වශළ ඒලළ විවිධළුංීකකරණය කර  ත ශෆකි ආකළර 
ශයක්  ලිය්නන  

 (ii ) ව් ් ලභය ආශළර නිහඳළදන ඵළ  ෆීමභ  අභතරල ග ොවිගඳොෂ වතු්න ඇති කිරීගේ ගලන්  ප්රගයෝජන 

ශතරක් ලිය්නන  

 (iii ) ඝන ආවහතරණ ක්රභය  කුකුෂ්න ඇති කිරීගේ  දී ගයොදළ නු ඵන අතුරණුලක තිබිය යුතු ක්ණ ශතරක්  

ලිය්නන  

 

6  කරවි, ලේඵටු ශළ තක්කළලි ආදී ගඵෝ ල අවහලනු ගනළීගභ්න ඳන්ල විළ ප්රභළණයක් අඳග්  යයි  විවිධ ඳසකරක්ණ 

ක්රභ ගයදීභ භගි්න ගභගවේ අඳග්  යළභ අලභ කෂ ශෆකි ය    

 (i ) a  ඉශත අවහලනු ගනලූ ඳන් ශළනි සුදු විය ශෆකි අලවහථළ ගදකක් වශ්න කර්නන  

  b  එභ එක් එක් අලවහථළගේ දී අවහලනු ශළනි අලභ කිරීභ   ත ශෆකි ක්රියළකළරකභක් ඵෆගි්න වශ්න කර්නන  

 (ii ) a  කරවි, තක්කළලි යන ගඵෝ  අවහලනු  ඳසකරක්ණය කෂ ශෆකි ක්රභයක් ඵෆගි්න ලිය්නන  

  b  ලේඵටු ඳසකරක්ණය වශළ වෆකසීගේ දී කෆුරේ ඳෘහඨය භතුිළ  කශ  ිළපීභ ලෆෂෆක්වීභ වශළ සුදු කෂ 

ශෆකි ප්රතිකර්භයක් වශ්න කර්නන  

 (iii ) a  
 

එෂලුව අවහලනු ප්රලළශනය වශළ ප්ළවහටික් කූ ළ ල ළ න්දුන් ඵල නිර්ගේ කර ඇත  ඒලළ බළවිතගේ ඇති 

ලළසු ගදකක් වශ්න කර්නන  

  b  ගප්රෝටීන ්න කෆසක භ්නදගඳෝණය නිවළ දු ල්න තුෂ ඇති විය ශෆකි ගරෝීක ත් ් ල ගදකක් වශ්න 

කර්නන   

    

7  ගඵෝ  ල ළගේ දී ඉශෂ අවහලෆ්නනක් ඵළ  ෆීමභ වශළ බිේ වෆකසීගේ සු  අවහලනු ගනළීභ දක්ලළ ක්රියළලලිය භනළල  

කෂභනළකරණය කෂ යුතු ය  

 (i.) a  ගඵෝ ල  ප්රධළන ලගය්න නයිට්රජ්න, ගඳොවහඳරවහ ශළ ගඳො සුයේ ගඳෝක ඵළ දිය යුතු ගේ  භළ 

ගඵෝ  අවහලනු ගනළීගභ්න ඳන් ඉතිසකලන අලගේ ඳව  ය  කිරීගභ්න වුරරළ ත ශෆක්ගක් ඉශත කුභන 

ගඳෝකය ද? 

  b  එෂලුව ගඵෝ  ල ළගේ දී ගඳොවහඳරවහ ගඳෝකය ඵළදීභ  ගයදිය ශෆකි රවළයනික ගඳොගශොර ලර් යක් 

ලිය්නන  

 (ii ) a  ඳශත වශ්න ගඵෝ  වශළ ගයොදළ  ත ශෆකි ඳළ් ති ලර්  ලිය්නන  

   1. තක්කළලි  

   2. ර කජු     

  b  ග ො ගඵෝ  වුංවහථළඳනය  ගයොදළ  ත ශෆකි උඳකරණයක් නේ කර්නන  

  c   එෂලුව ල ළල වශළ ගයොදළ  ත ශෆකි ඳෘහඨීය ජ වේඳළදන ක්රභ ගදකක් ලිය්නන  

 (iii ) a  වී ල ළල  ලෆෂගන ඵෆක්ටීන සකයළ ගරෝ යක් ශළ දිලීර ගරෝ යක් නේ කර්නන  

  b  වී ල ළගේ ඳිතගඵෝධ ඳළනය වශළ ගයොදළ  ත ශෆකි රවළයනික ගනොලන ක්රභ ගදකක් ලිය්නන  

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 



                          

                                                                                                          
 

අ.පඳො.ව. (වළ.පඳෂ ) පඳරහුරු ප්රහන ඳ්රය - 2020 

                                    කෘෂි ශළ ආශළර තළක්ණය (81) 
1 ඳ්රය - පිළිතුරු 

ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුරු 

අංකය 

ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුරු 

අංකය 

ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුරු 

අංකය 

ප්රහන 

අංකය 

පිළිතුරු 

අංකය 

1 2 11 1 21 3 31 2 

2 3 12 3 22 2 32 1 

3 2 13 2 23 4 33 1 

4 4 14 3 24 2 34 3 

5 1 15 4 25 3 35 3 

6 3 16 1 26 4 36 4 

7 2 17 1 27 1 37 2 

8 2 18 2 28 2 38 2 

9 2 19 1 29 4 39 3 

10 3 20 1 30 1 40 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

                                                                                                          
 

 

කෘෂි විදයළල 

ලුශගත රචනළ ප්රහන වශළ කුණු ඳිපඳළිපය 

1. i සෆපේසිපේ - මුං ඇට, භ කරල්                                                               

  පවොපේසිපේ - ලම්ඵටු, මිරිවහ                                                                          

 ii උහණත්ලය, ආර්ද්රතළලය, ආප ක ීව්රතළල                                           

 iii. පකොකු නගු, පරොටපේටරය                                                             

 iv ඉල්භෆවහවළ  

  යළේත්රික රභ - ප ආලරණය, ඳව පඳරළීභ, ශළනි ව ප විනළ කිරීභ, පඳරපභ න උගුල් ඇටවීභ                                                                                                   

 v. දිමියේ, ඵත්කරේ, පල්ඩි ඵර්ඩ්, කුරුමිණියේ, භකුළුලේ, කුරුල්ේ                          

 vi. ලළර්ෂික  - කුප්ඳපම්නියළ, පභොණර කුඩුම්බිය, ඵෆතණ  

  ඵහු ලළර්ෂික - කෂළදුරු, විපඩ්ලියළ 

 vii සුදු භෆවහවළ, කුඩිත්තළ, ඳවහමුළු භකුණළ, පකොෂ එෂලළු භකුණළ, රතු කපු භකුණළ, පිිප භකුණළ  

 viii ඝන ආවහතරණ රභය, තට්ටු රභය, කඩු රභය ( තනි/වමශ ) 

 ix දෂ ආශළරයක් - තෘණ, පිදුරු, රනි, පශේ 

  වළේද්ර ආශළරයක්  - පුේනක්කු, වශල් නිවුඩු, පභොවවහ 

 x. කිරි, භවහ, බිත්තර, පය ගට් නිහඳළදන 

                                                                                                                                     (කුණු 2x10 = 20 ) 

 

2. i. 1. පභ වම් ලෆසි (නිරිත දිග ශළ ඊවළන දිග පභ වම් ලෆසි) 

  2. වංලශන ලෆසි 

  3. ලළ සුළි ලෆසි                                                                                             (කුණු 1x3 = 03)       

    

 ii.   ආප කය ප්රබළවංවහපල්ණයට අතයළලය ය. 

    ළකල ක්ප පර ෆිල් ශළ ඇේපතොවයනිේ ලර්ණක නිහඳළදනයට අලය ය. 

    ධළනය පඵ ගල ඳඳුරු දෆමීභ ලෆඩි පේ, ඳ්ර ක්පේ්රපය ලෆඩි පේ.                

    වංචිත ආශළර ප්රභළණය ලෆඩි පේ.                                                                       

    විසිතුරු ඳත්රික ළකල ලර්ණලත්ඵල ලෆඩිවීභට අලය ය.                          (කුණු 1x3 = 03)       

    

 iii. a. ඳපවේ අඩංගු ලෆලි, පරොේ භඩ, ශළ භෆිප අංශුල එනම් ඛණිජ අංශුල වළපප්ක් ලයළප්ය ය ඳළංශු 

ලයනය පව ශෆඳිේපේ.                                                                                    (කුණු 01)              

  b. A.  

 

 

B.  C.  

                                                                                                                                 (කුණු 1x3 = 03)       

                                                                                                                                    (මුළු කුණු 10 ) 

  

3. i එක් නිහඳළදනයක අතුරු ප පලනත් නිහඳළදනයක අමුද්රලය පව පයොදළ ගනිමිේ එකභ ූමමියක් තු 

ෂ පඵ ග ලගළල, වත්ත්ල ඳළනය, ඵ ක්ය ය නිහඳළදනය ශළ පඳොපශොර නිහඳළදනය ආදී ක්රියළලලි 

ඒකළඵද්ධල සිදු කිරීභ ය.                                                                                           (කුණු  01)                

                                                                     

   ඳපවේ පබෞය ක, රවළයනික  ශළ ජජවීය ගුණළංග දියුණු වීභ 

 පයොදන වම්ඳත්ලලිේ උඳරිභ ප්රපය ජන ඵළගෆීමභට ශෆකි වීභ 

 වභඵ ආශළර පේක් ඵළ ගෆීමභට ශෆකිවීභ 

 ලවර පුරළ ආදළයම් ෆබීභ 

 පගොවියළපේ අලදළනභ ශළ අඩභළනය අඩු වීභ 

 පගොවිඳෂ තුෂභ අඳද්රලය ප්රය ච්රීකරණය නිවළ ඳරිවර ශළනිය අඩු වීභ           (කුණු 1x2 = 02)       



                          

                                                                                                          
 

 ii. 
කළණ්ඩය පඵ ග පඵ ග 

ධළනය  ඵඩ ඉරිඟු, ඉදල් ඉරිඟු, කුරක්කේ 

රනි  පඵ  පඵ ංචි, මුං, කේපි, භ 

අ අර්තළඳල්, ඉේන, භඤහපඤොක්කළ 

පලපෂ /එෂලළු පඵ ග මිරිවහ, භළළු මිරිවහ, තක්කළලි, කරවි 

 

 

 

 

 

 

ගෆපඳන ලළර්ෂික පඵ ගලට කුණු ඵළ පදේන                                        (කුණු ½  x 8 =04) 

                                                                                                                                  

 iii  ඳළංශු ඛළදනය ලෆෂෆක්වීභ 

 ඳපවේ වරුඵල සුරැකීභ 

 පඳොපශොර පගොවිපඳොපෂේභ වඳයළ ගෆීමභ 

 පඳ ණීය වභඵ ආශළර පේක් ඵළ ගෆීමභ 

 අලය දර පගොවිපඳොපෂේභ ඵළ ගෆීමභ     

 පඵ ග විවිධළංගීකරණයක් ඇය  කර ගෆීමභ                                                        (කුණු = 03) 

                                                                                                                                    (මුළු කුණු 10) 

4. i.  බීජපේ ජීලයතළලය 

 පතතභනය / ජය 

 ලළතය / ඔක්සිජේ 

 උහණත්ලය (පභභ පිළිතුර ප්රභළණලත් ය. )                                              (කුණු ½  x 4 = 02)   

 ආප කය                             (පභය අතයළලය පනොවුල ද ලියළ ඇය නම් කුණු ඵළ පදේන.) 

   

 ii. පඳට්රි දීසියක් පශ  පදකක් භත ීවේත පඳොලන කඩදළසියක් එළ ඒ භත පඳොාලළ ගත් මුං බීජ 50ක් 

පශ  100 ක් අතුරළ, ඒ භතට ජය ඉව පඳට්රි දීසි  පියපනේ ලවළ තඵනු ෆපේ. දින පදක තුනකට 

ඳසු දීසි විලෘත කර ප්රපර ශණය වී ඇය  බීජ වංඛයළල ගණනය කර ඳශත ඳරිදි ප්රය ත ගණනය 

කරනු ෆපේ. 

මුං බීජල ප්රපර ශණ ප්රය තය = ප්රපර ශණය ව බීජ වංඛයළල       x  100        

                                                  පයොදළ ගත් බීජ වංඛයළල                                           (කුණු 04)  

                                                                                                                          

 iii  භනළ ලළතනයක් ඳෆලීවභ 

 භනළ ජ ලශනය 

 ජය රලළ ගෆීමපම් ශෆකියළල 

 වහලළරක්ක ගුණය ඳෆලීවභ 

 ඳළිපඵ ධලලිේ පතොර වීභ                                                                         (කුණු 1x4 = 04)       

                                                                                                                            (මුළු කුණු 10)                

5. i. කිරි ලලිේ - මුදලළපු කිරි, පය ගට්, රව කෂ කිරි(ලෆනිළ / පචොකට්/ ඳෂතුරු මිශ්ර) 

  භවහ - පවොපවේජවහ , මීට් පඵ ල්වහ, තුනඳශ මිශ්ර මීට් පඵ ල්වහ, දුම් ගෆස භවහ , ශෆම් , පේකේ 

                                                                                                                  (කුණු 1/2 x 6 =03) 

 ii. රැකියළ අලවහථළ වෆඳයීභ 

උඳකරණ ක්රියළත්භක කිරීභට වත්ත්ල ඵය ඵළ ගෆීමභ 

ගල ඳළනපේ දී විවිධ කර්භළේත වශළ අලය වම් ඵළ ගත ශෆකි වීභ 

වත්ත්ල ඇටකටු ශළ පල්, පඳොපශොර පව ඵළ ගත ශෆකි වීභ 

වත්ත්ල  භ ද්රලය කළඵනික පඳොපශොර පව ගත ශෆකි වීභ                               (කුණු 1 x 3 = 03) 

                                                                                                                          

 iii.  කුඩළ කෆඵලිලලිේ යුක්ත වීභ 

 දවිලි ආකළරපයේ පනොය බීභ 

 කුකුෂේ ආශළරයට ගේනළ ද්රලයයක් පනොවීභ 

 වියළි තත්ත්ලපේ ඳෆලීවභ 

 අඳද්රලයලලිේ පතොරවීභ 

 පතතභනය උරළ ගෆීමපම් ශෆකියළල 

 ඳශසුපලේ පවොයළ ගත ශෆකි වීභ 

 මි අඩු වීභ                                                                                             (කුණු 1 x 4 = 04) 
                                                                                                        (මුළු කුණු 10)                



                          

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

6. i. a. අවහලනු වෆකසීපම් දී, ඇසිරීපම් දී, ප්රලළශනපේ දී, ගඵඩළ කිරීපම් දී  , අපවි කිරීපම් දී  

                                                                                                          (කුණු ½  x  2 =01)                                         

  b. අවහලනු වෆකසීභ - අවහලනු පිරිසිදු කිරීභ 

අවහලනු ඇසිරීභ - සුදුසු ඇසුරුම් ද්රලය බළවිත කිරිභ  

අවහලනු ප්රලළශනය - එෂලළු ශළ ඳෂතුරු ප්රභළණය ඉක්භලළ ඳෆටවීභ සිදු පනොකිරීභ 

ගඵඩළ කිරීභ - ගඵඩළ තුෂ උහණත්ලය ආර්ද්රතළලය පඵ ගයට සුදුසු ඳරිදි වෆකසීභ 

අපවි කිරීභ - එෂලළු, ඳතුරු අවහලනු විලෘතල තඵළ අපවි පනොකිරීභ 

(නිලෆරදි ක්රියළකළරකම්  වශළ කුණු පදේන)                                        (කුණු 1 x 2 = 02)  

                                                                                                                                 

 ii. a. කරවි - වියළීභ, ශීත කිරීභ 

තක්කළලි - ජම් වදීභ, පව වහ වදීභ, ශීත කිරීභ                                      (කුණු 1 x 2 = 02) 

                                                                                                                               

  b. ේළේචීකරණය   (උණු ජපේ ගිල්වීභ)                                                              (කුණු 1) 

                                                                                                                                 

 iii. a. 1. අවහලනු තෆලීභකට ක් පනොවී ප්රලළශනය කෂ ශෆකි වීභ 

2. ලෆඩිකක් බළවිත කෂ ශෆකි වීභ 

3. අට්ිප ගෆසීපම් දී යළේත්රික ශළනිලට ඔපරොත්තු දීභ 

4. ශෆසිරවීභට ඳශසු වීභ 

5. පශොඳිේ ලළතනය වීභ                                                                   (කුණු 1 x 2 – 02) 

  b. 1. භෆරැවහභවහ  

2. ක්පල ෂිපය පකොර්                                                                      (කුණු ½ x 2 = 02)    

                                                                                                                     (මුළු කුණු 10)                

    

7. i. a. නයිට්රජේ                                                                                                       (කුණු = 01) 

  b. වළේද්ර සුඳර් පඳොවහපසේට්                                                                                    (කුණු   01) 

    

 ii. a. තක්කළලි - උවහ ඳළත්ය  

රටකජු - ඇලි ශළ ලෆිප                                                                            (කුණු ½ x 2 =01)        

        

  b. FMRC  පගොඩ බීජ ලප්කරය                                                                          (කුණු  =01) 

  c. ඇලි ශළ ලෆිප ජ වම්ඳළදනය 

ීවරු ජ වම්ඳළදනය                                                                               (කුණු 1 x 2= 02) 

                                                                                                                           

 iii. a. දිලීර පර ග - පකොෂ ඳළළුල, පකොපු අංගභළරය, දුඹුරු පුල්ලි පර ගය         

ඵෆක්ටීරියළ පර ග - ඵෆක්ටීරියළ පකොෂ අංගභළරය                                              (කුණු = 02) 

  b. යළය එකට ලගළ කිරීභ  

ප්රය පර ී  ප්රපේද ලගළ කිරීභ 

වභතුලිත පඳොපශොර මිශ්රණ පයොදළ ගෆීමභ 

ඳෆෂ අතර ඳරතරය ලෆඩි කිරී භ 

ජය ඵෆ තෆබීභ 

ණු ගභ / කුළු ගභ                                                                               (කුණු 1x 2= 02)  

                                                                                                                  (මුළු කුණු 10)                


