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සියලු ම ප්රලසනරට ළිවෙුවරු ඳඹන්න.
( උ.පෙෂ)
විභාගයනඹන්න
- 2018 වඳශා පෙරහුරු ප්රන ේරය
උේතය ඳත්රවප නිඹමිත සාඅ.පෙො.ව.
හනවප බවේ
විභාග අාංකය
කෘෂි
විද්යාල
උේතය ඳත්රවප ීම ඇති උඳවදස ද ළරිරල්වරන් ිරඹහ ළිවෙඳදින්න
අමායාාංය
- කෘෂිකර්ම
ශා ෙරිවර අධ්යය
ාඛාලලඩාත් ගැෂපෙ
1 ංට 50 වත හ ම හ වැකසුම
ම හ ප්රලස-නඅධ්යාෙ
ඹට 11 12
13 14 15
ඹන ළිවෙුවරුනන්
නිලැරදි පශෝ
I පකොටව
- බහුලරණ
ප්රන
වතෝයහවගන, මඹ උත්ර ේරපේ  ිටුපෙව ද්ැ්වපල
උෙපද්වන
ෙරිදි කිරරය්ව
(X) පයොද්ා ද්්වලන් .
ගණ ක යන් ්ර භා වි ය ට ඩ ඩ පද්ු  ප ොැප..

පශෝ ළිවෙුවය

1. කෘෂිකර්භහන්තඹ ආශ්රිත කර්භහන්තඹ හ වහ වාහ හ යේවප ළිවෙවනන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

වේ ඳළශ නිඳදවීභ වහ වගොවිවඳොශ වගොඩනළගින ද්රය ෆීමභ ඹ
වගොවීන්ට ඳටක වයෝළිත තහ හණඹ රඵහ ීමභ වහ කෘෂි අසයේ ප්රහවනඹ ිරීමභ ඹ
වී ගහ ළිවෙඵ ඳර්වපණ ිරීමභ වහ කෘෂි ඹන්ත්ර සත්ර නඩේුව ඹ
කෘෂි බහණ්ඩ අවරවිඹ වහ ග ඳහරනවප ීම කෘත්රීභ ංචනයනඹ ං ක ිරීමභ ඹ
ළිටිකශ වඳොල්ිරරි නිසඳහදනඹ වහ කෘෂිකහර්මික ය හණඹ රඵහ ීමභ ඹ

2. “වඳෞද්ගනක වහ ඵහුජන චනවිධහන” කීඳඹිරන් භන්විත, “මුඳකහය භහගම්” නන් අවේ හෂිත හං වර ංසුවකු විංන්
ඉදිරිඳේ කයන රද ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A - භහගභ වහ ම්ඵන්ධ නිසඳහදකයින්ට බහණ්ඩ අවරවිවඹන් රළවඵන ම්පර්ණ රහබඹ රළවේ
B - ළඳයුම් දහභඹ දියුණු ිරීමභ ුවවෙන් නිසඳහදකයින් ඵර ගළන්වීභ භහගභ භගින් ං ක වකවර්
C - භහගවභිප අබයන්තය ීරයණ ගළීමභ ඵහු ඳහර්ලවීඹ න අතය මභ නිහ භහගවභිප සාහය ඵ ළිවෙඵ නිසඳහදකයින්ව
විලසහඹ ළඩි ඹ
D - වඳෞද්ගනක භහගභකට ඩහ මුඳකහය භහගභක අදහනභ වහ අඩභහනඹ අඩු ඹ
ඉවත ප්රකහල අුවරින් තය ප්රකහලඹ පප්රකහල න්වන්,
(1) A, B වහ C ඹ
(3)
(2) B, C වහ D ඹ
(4)

A වහ B ඹ
C වහ D ඹ

(5)

ඉවත ංඹලුභ ප්රකහල නිළයදි ඹ

3. කෘෂි කහරගුණික ඒකකඹක උඳකයණ සාහඳනඹ ිරීමභ ළිවෙඵ ඳවත ද හහ ඇති ප්රකහල අුවවයන් නිලැරදි ප්රකහලඹ වතෝයන්න
(1)
(2)
(3)
(4)

ර්හභහනඹ වඳොවශො භට්ටවම් ංට වන්ටිමීටය 30  හ උංන් ළිිපටන වා සාහනගත කශ යුුව ඹ
සර්ඹ ීමේතභහනඹ වඳොවශො භට්ටවම් ංට මීටය 1 5 හ උංන් උුවරු - දකුණු දිලහට අයේකර සාහනගත කශ යුුව ඹ
හසපීකයණ තළටිඹ ුවශ වන්ටි මීටය 15 හ උට ජරඹ පුයහ තළබිඹ යුුව ඹ
අනිරභහනඹ වඳොවශො භට්ටවම් ංට මීටය 1 2 හ උංන් ළිිපටන වර වි කශ යුුව ඹ.
(5) උසණේඹ භනින ංඹලුභ උඳකයණ, සටීන්න් ආයණඹ ුවශ තළන්ඳේ කශ යුුව ඹ

4. ශ්රී රචනකහව. නිරිත දිග වභෝම් ර්හ ළිවෙඵ ප්රකහල වදක හ ඳවත දළ හව.
A. නිරිත දිග වභෝම් ළං විඹවෙ කරහඳඹට සුළු ලවඹන් රළබුණ ද, විඹවෙ කරහඳවප හරි කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ මඹ ඉතහ
ළදගේ ව.
B. භනශ ළ, උඩර යහඳහයඹ ළනි අන්තර් නිම්න ජර වළයවුම් යහඳෘතිර ජර වඳෝක ප්රවද්ල, නිරිත දිග වභෝම්
ළං භඟින් වඳෝණඹ ව.
ඉවත ප්රකහල ළිවෙඵ ශකහ ඵළීමවම් ීම,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A ප්රකහලඹ නිළයදි න අතය, B ප්රකහලඹ ළයදි ව.
B ප්රකහලඹ නිළයදි න අතය, A ප්රකහලඹ ළයදි ව.
A වහ B ඹන ප්රකහල වදකභ නිළයදි න අතය, B ප්රකහලඹ භගින් A ප්රකහලඹ ඳළවළදින කයයි
A වහ B ඹන ප්රකහල වදකභ නිළයදි න අතය, A ප්රකහලඹ භගින් B ප්රකහලඹ ඳළවළදින කයයි
A වහ B ඹන ප්රකහල වදකභ ළයදි ව.
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5. දර්ශීඹ ඳහචනශු ඳළතිකඩ හ ළිවෙඵ ඳවත ද හහ ඇති ප්රකහල අතරින් නිළයදි ප්රකහලඹ කුභ හද?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

කහඵනික කරහඳඹ ුවශ ඇති, තයභ හ විවඹෝජනඹ ව කහඵනික ද්රය ඳභණ හ අඩචනගු උඳ කරහඳඹ AOO වර වළඳින්ව.
ඳහචනශු ඳළතිකඩ හ භඟින් ඳහචනශු ජනනවප වහ ඳහහණ ජීර්ණවප සබහඹ විදයහභහන ව.
A කරහඳඹට හවේ හ B කරහඳඹ ුවශ ළඩි කහඵනික ද්රය ප්රභහණඹ හ අඩචනගු ව.
B කරහඳඹට හවේ හ A කරහඳඹ ුවශ  හෂුද්රජීවී ගවණඹ අඩු ඹ
විවලෝධන කරහඳඹ A1, A2 වහ A3 වර උඳ කරහඳ ුවනිරන් භන්විත ව.

6. SiO2 වහ Al2O3, 1: 1 අයේඳහතඹට වහ 2:1 අයේඳහතඹට ඵළඳීවභන් ෆ කයේ ද්විීරයික භළටි ඛණිජ වහ උදහවයණඹ ඵළගින් ළිවෙවනන්
දළ හවන ළිවෙුවය වතෝයහ ද හන්න
(1) වකබනනයිට් වහ වභොන්ට්වභොරිවරොනයිට්
(2)  හවෝට්ස වහ ඉරයිට්
(3) වභොන්ට්වභොරිවරොනයිට් වහ වකබනනයිට්

(4) වකබනනයිට් වහ  හවෝට්ස
(5) ඉරයිට් වහ වභොන්ට්වභොරිවරොනයිට්

7.

ඳහචනශු හතඹ වහ හයුවගෝීමඹ හතඹ ළිවෙඵ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත ද හහ ඇත
A. ඳහචනශු හතවප කහඵන්ඩවඹො හයිඩ් ප්රතිලතඹ හයුවගෝීමඹ හතවප කහඵන්ඩවඹො හයිඩ් ප්රතිලතඹට ඩහ ළඩි ඹ
B. ලහක මුල් වහ ඳහචනශු  හෂුද්ර ජීවීන් ලසනඹ භගින් ළිටකයන කහඵන්ඩවඹො හයිඩ් හයු ඳ ුවශ චනයණඹ ව.
C. ඳහචනශු හතවප අඩචනගු බ හංජන් ප්රතිලතඹ හයුවගෝීමඹ හතවප ප්රතිලතඹට ඩහ ළඩි ඹ
වභභ ප්රකහල අතරින් වය ප්රකහලඹප ප්රකහල න්වන්,
(1) A ඳභණි
(4) B වහ C ඳභණි
(2) B ඳභණි
(5) A, B වහ C ඹන ංඹල්රභ ඹ
(3) A වහ B ඳභණි

8.

ළිවඳට්ටු ක්රභවඹන් ඳහචනශු ඹනඹ වවීවම් ඳීම හණවප ීම, ඳස නිඹළදිඹකට වයිඩ්රජන් වඳවයො හයිඩ් මකුව කය, යේ ිරීමවම්
අයමුණ න්වන්,
(1) ඳවිප අඩචනගු කහඵනික ද්රය බ හංකයණඹ කය, විවඹෝජනඹ ිරීමභයි
(2) ඳවා ඇති ඛණිජ අචනශු මිරවනක ඵළ තඵහ ද්විීරයික මවන ඇති ිරීමභයි
(3) ඳහචනශු ද්රහණවප ඇති භළටි අචනශු ළන වහ වයොන් භඩ අචනශුනන් වන් කය ගළීමභයි
(4) ඳස අචනශු අහදනඹ ව.ගේ ිරීමභයි
(5) ඳහචනශු ද්රහණවප භුවළිට ෆවදන වඳණ බි දළමීභයි

9.

ඳවත ීම ඇති ලහක වඳෝක මරද්රය අතරින් ඳවන් රඵහ ගන්නහ අතයහලය, යර මර ද්රය ඳභණ හ ඇුවශේ ළිවෙුවය වතෝයන්න
(1) නයිට්රජන්, වඳොසඳයස, වඵෝවයෝන් වහ කළල්ංඹම්
(2) කහඵන්, නයිට්රජන්, ංන් හ වහ භළ ීමංඹම්
(3) නයිට්රජන්, භළ ීමංඹම්, වඳොටෆංඹම් වහ වඳොසඳයස
(4) භළ ීමංඹම්, ංන් හ, වඵෝවයෝන් වහ වකොඳර්
(5) බ හංජන්, භළ ීමංඹම්, වඳොසඳයස වහ නයිට්රජන්

10. වගොවි භවවතකු බහුව ඵඩ ඉරිඟු ගහ නිීම හණඹ කයන විට ඳවත ර හණ ිපත ලහක දළක ගත වළිර විඹ
A. ලහක ඳත්රර නහයටි අතය වකොටස කව ඳළවළ වී තිීභ
B. ඳරිණත ඳත්ර කුඩහ වීභ වහ ර්ධනඹ ඵහර වීභ
මභ  හවාත්රවප ණණ වී ඇති වඳෝකඹ රඵහ ීමභට ඩහේ සු කසු වඳොවවොය ර්ගඹ න්වන්,
(1) හන්ද්ර සුඳර් වඳොසවේට් ඹ
(3) කළල්ංඹම් කහඵවන්ට් ඹ
(5) වඩොරභයිට් ඹ
(2) මියුරිවපට් බෂස වඳොටෆස ඹ
(4) ංන් හ ල්වෂාට් ඹ
11. වකොම්වඳෝසට් ෆීමවම් ීම ං කන විදයහේභක රිඹහනඹ ළිවෙඵ අවය ප්රකහලඹ න්වන්,
(1) වකොම්වඳෝසට් ෆීමවම් රිඹහනඹ ආයම්බවප ීම භවධෞසභකහමී  හෂුද්ර ජීවීන් කහඵනික ද්රය භත ඝනහහ ව.
(2) 45 C ට ළඩි උසණේවප ීම තහඳකහමී  හෂුද්ර ජීවීන් රිඹහකහීම ව.
(3) ක්රීඹ අය ඹ ුවශ ීම Clostridium botulinum ළනි වයෝග කහයක  හෂුද්ර ජීවීන් විනහල ව.
(4) ඳදම් ිරීමවම් අය වප ීම තහඳකහමී  හෂුද්ර ජීවීන් ඝනහහ වීභ ං කන ඵළවින්, වකොම්වඳෝසට් වගොඩ වඳයළීභ අනිහර්ඹ ව.
(5) කහඵනික ද්රය විවඹෝජනඹ වී ෆවදන සාහී  ිපයුමි හ, අහන ඳරිණත වකොම්වඳෝසට් තේේඹ ව.
12. බිම් ළකසීවම් ීම ං ක කයයේ රඵන රිඹහකහයකම් ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A. ඵහු හර්ෂික ල්ඳළශ ගරහ ඉේ ිරීමභ
B. ඳ භතරහ ිරීමභ
මින් ද්විීරයික බිම් ළකසීවම් ීම, ං ක කයන ප්රධහන රිඹහ න්වන්,
(1) A වහ B ඹ
(2) B වහ D ඹ

(3) B වහ C ඹ
(4) A, C වහ D ඹ

C. ඳවා ඹටි තද සාය කළඩීභ
D. විලහර ඳස කළට වඳොඩි ිරීමභ
(5) A, B වහ D ඹ
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13. රූඳවප දළ හවන බිම් ළකසීවම් උඳකයණවඹිප A වකොටවිප කහර්ඹඹ න්වන්,

A

(1) සී හන ගළඹුය ඳහරනඹ ිරීමභ ඹ
(2) ඳස ළිඩළල්ර ගරහ ඳවශ දළමීභ ඳවසු ිරීමභ ඹ
(3) ගළසසීම් අවලෝණඹ කය, උඳකයණඹ ඉදිරිඹට
තල්ලු කයවගන ඹහභ ඹ

(4) නගුර මක මල්වල් වගන ඹහභ ඹ
(5) ඳස කළපීභ වහ ඉවශට මවීභ ඹ

14. ජර ම්ඳහදන ක්රභ ළිවෙඵ ප්රකහල කීඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A. ඇන ජර ම්ඳහදනඹ, ළනභඹ ඳස වහ වඹෝගය වනොව.
B. ඉංන ජර ම්ඳහදනඹ වඹෝගය යේවප, භතරහ භූමි වහ ඳභණි
C. වේම් ජර ම්ඳහදනඹ, ඳරුවරු ගහ වහ බහවිත කශ වළිර ඹ
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය න්වන්,
(1) A ඳභණි.
(3) A වහ B ඳභණි.
(2) B ඳභණි.
(4) A වහ C ඳභණි.

(5) A, B වහ C ංඹල්රභ ඹ

15. ංසුවකු ව හන්ද්රහඳහීම වඳොම්ඳඹ හ රිඹහේභක ිරීමවම් ීම, වඳොම්ඳඹ රිඹහ කශ ද ෂණණ නරඹ දිව
වනොවීඹ වභඹට වවාුව හ විඹ ප ොශැ්වප්ව,
(1) ජර වඳොම්ඳවප ංට ඳහ කඳහටඹ ද හහ ව නරවප හතඹ රැඳී තිීභ ඹ
(2) වඳොම්ඳවප ඇති ජර මුද්රහ වගවී තිීභ ඹ
(3) ඳහ කඳහටවඹන් ජරඹ කහන් ක වීභ ඹ
(4) මන්ජිවම් දූවින අඳද්රය රැඳී තිීභ ඹ
15 ඉම්වඳරය දණ්ඩ වහ වඳොම්ඳවප වොනයුම් ව හංන් අතරින් ජරඹ කහන් ක වීභ ඹ

ජරඹ ඉවශට ඇීමභ හ ං ක

16. වඵෝගඹක ශුද්ධ ජරම්ඳහදන අලයතහ 40mm  හ ව. වඵෝගවප උඳරිභ වඵෝග ජර අලයතහ, දිනකට 5mm  හ ව. ජරම්ඳහදන
කහරහන්තයඹ ගණනඹ කයන්න
(1) දින 4 ිර
(3) දින 8 ිර
(5) දින 12 ිර
(2) දින 6 ිර
(4) දින 10 ිර
17. ලහකර උේසව.දන සීඝ්රතහ අඩු වීභ වකවයිප ඵරඳහන අබයන්තය හධකඹ හ වහ ඵහිපය හධකඹ හ ළිවෙවනන් වන් න
ළිවෙුවය වතෝයන්න
(1) ආවරෝක ීරව්රතහ අඩු වීභ වහ ඳත්ර තරවප අය ක වර ව හලය තිීභ
(2) ඳත්රර ඝනකම් උ්චයර්භඹ හ තිීභ වහ ඳත්රර ඳෘසිකක  හවාත්රපරඹ අඩු වීභ
(3) හවේ හ ආර්ද්රතහ ළඩිවීභ වහ අඩු පටිකහ චනඛයහ හ ළිිපටීභ
(4) ගිලුණු පටිකහ ළිිපටීභ වහ සුශවේ ව.ගඹ අඩු වීභ
(5) ඳත්රර ඳෘසිකක  හවාත්රපරඹ අඩුවීභ වහ ඳත්රර ඝනකම් උ්චයර්භඹ හ ඳළීරභ
18. වඵෝග ගහව. ීම විවිධ ලහක වවෝර්වභෝන වඹොදහ ගනිමින් පරදහී තහ ළඩි කශ වළිර ඹ ඳවත ද හහ ඇති ළිවෙුවරු අතරින් ලහක
වවොර්වභෝනඹ වහ වඵෝග ගහව. ීම බහවිතඹ නිළයදි ද හහ ඇති ළිවෙුවය වතෝයන්න
වවොර්වභෝනඹ

වඵෝග ගහව. ීම බහවිතඹ

(1) මතිීමන්

යඵර් ිරරි ෆසසීභ උේවේජනඹ ිරීමභ

(2) ගිඵයීමන්

මිටි ලහක ප කුරු ලහක ඇති කය ගළීමභ

(3) බ හසීන්

ඳහර්ලසවික අචනකුය ර්ධනඹ උේවේජනඹ ිරීමභ

(4) යිවටොකයිීමන්

ල් නහලක වර බහවිත ිරීමභ

(5) ඉන්වඩෝල් ඇංටි හ අම්රඹ

ීජ සුේතතහ උේවේජනඹ ිරීමභ

1වතයළනි ළිටු ඵරන්න )
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19. ඳටක වයෝඳණ භහධයඹක අඩචනගු චනඝටකඹ වහ මඹට අදහශ නිදසුන නිළයදි ගරඳහ ඇති යණඹ වතෝයන්න
(1) අකහඵනික වඳෝක - ඇසවකෝබි හ අම්රඹ
(4) ර්ධක ඹහභක - බ හසීන්
(2) ඝීමකහයක - ංනකහ වජල්
(5) කහඵනික ද්රය - භළගිීමංඹම් ල්වෂාට්
(3) ආකරන ද්රය - ඇේංං හ අම්රඹ
20. වතික කශ ීජ නිසඳහදන ළඩ ළිවෙවර ළිවෙඵ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A – අභිජනන ඳර්වපණ භධයසාහන භගින් නිඳදන න ප්රවදදර අභිජනන ීජ ජජුභ වගොවීන් ට නිකුේ කයයේ
රළවේ
B – නඹහඳදිචනචි කශ ීජ ඳීම හහට ර හ කය, නිර්වද්ශිත තේේ පුයහ ඇති ීජ ඳභණ හ වතික කශ ීජ වර නිකුේ
කයයේ රළවේ
C – වතික කශ ීජ වහ අේතිහයම් ීජ කෘෂිකර්භ වදඳහර්තවම්න්ුවව. වගොවිවඳොශර ඳභණ හ නිඳදයේ රළවේ
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය ප්රකහලඹප ප්රකහල න්වන්,
(1)
(2)

A ඳභණි.
B ඳභණි

(3)
(4)

B වහ C ඳභණි
A වහ C ඳභණි

(5) A, B වහ C ඹන ංඹල්රභ ඹ

21. අුව ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A. ළතිීම ළවඩන දිගු ංිපන් කන් ිපත ලහක වහ චනයු හත අුව ඵළඳීභ වඹෝගය ව.
B. හඹ අුව ඵළඳීභ වහ අඩ දශ දඬු ඩහේ වඹෝගය ව.
C. හඹ අුව ඵළඳීවම් ීම අුව ඵඳින සාහනඹට දින වදකකට ය හ ජරඹ ඉංයේ රළවේ
D. ළල් වදොඩම් වහ භන් ළි්චය ලහක වහ යර වභන්භ චනයු හත අුව ඵළඳීභ ද වඹොදහ ගත වළිර ඹ
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය ප්රකහල න්වන්,
(1)
(2)

A වහ B ඹ
B වහ C ඹ

(3)
(4)

A වහ C ඹ
A, B වහ C ඹ

(5)

A, B වහ D ඹ

22. ලහක ප්රයහයණවප ීම යර සර්ඹ ප්රයහයක ඵහුර බහවිත ිරීමවම් ප්රධහන අයමුණ න්වන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
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ඳළශ දළඩි කය ගළීමභට ඹ
ීජ ඳවසුවන් ප්රවයෝවණඹ ිරීමභට ඹ
ඳළශරට ඳලසයහේ හේුව ං ක ිරීමවම් ඳවසුට ඹ
ඳවෙවඵෝධ වහ වයෝගරට බවයොේුව ීමවම් වළිරඹහ ළඩිදියුණු ිරීමභට ඹ
අුව කළඵන මුල් අද්දහ ගළීමභ ව.ගේ ිරීමභට ඹ

23. ීජ සුේතතහඹ ළිශඵ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A. අඳහයගභය ීජහයණ ිපත ීජර ඳතින්වන් වබෞතික සුේතතහඹයි
B. නිවලාධක ීජහයණ ිපත ීජර ඳතින්වන් අබයන්තය සුේතතහඹයි
C. ීජහයණඹ ඉේ ිරීමවභන් අම ීජර සුේතතහ ඉේ ිරීමභට වළිර ඹ
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය යේවප,
(1) A ඳභණි
(3) A වහ B ඳභණි
(2) B ඳභණි
(4) A වහ C ඳභණි

(5) A, B වහ C ඹන ංඹල්රභ ඹ

24 ත හකහන ලහකඹක යුව පරඹ 1R) කව පරඹට (r) ට ප්රමුඛ ව. උ ක (T) මිටි ක (t) ට ප්රමුඛ ව. වභභ ර හණ වභන්ඩල්
නිඹභරට අයේකර සහධීන වියු හත ව. RrTt x Rrtt මුහුවම් ප්රජනිතවප ලහක අතය කව පර ිපත මිටි ලහක රළබිවම්
ම්බහවිතහ වකොඳභණද?
(1) 1ප8

(2) 3ප8

(3) 5ප8

(4) 2ප8

(5) 4ප8

25. ආය හෂිත ගෘව ුවශ වඵෝග ගහ ිරීමභ ළිවෙඵ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හ ව.
A. වඵෝග ගහව. ීම ඳරිය තේේ නිං වර ඳහරනඹ ිරීමවභන් ඉවශ ගුණහේභවඹන් යුුව අසයේ රඵහ ගත වළිර ඹ
B. ඳටක වයෝළිත ඳළශ හභහනය ඳරියඹට අයේර්තනඹ ිරීමභ වහ ආය හෂිත ගෘව බහවිත කශ වළිර ඹ
C. ආය හෂිත ගෘව ුවශ වඵෝග ගහ ිරීමවම් ීම හඹ හධක ඳභණ හ ඳහරනඹ වීභ ං ක ව.
ඉවත ප්රකහල අතරින් නිළයදි න්වන්,
(1)
(2)

A ඳභණි
B ඳභණි

(3)
(4)

A වහ B ඳභණි
B වහ C ඳභණි

(5)

A වහ C ඳභණි

1ඳසළනි ළිටු ඵරන්න )
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26. කුඩහ වගේත හ ිපමි පුද්ගරවඹකුට සුළු ඳරිභහණ යහඳහයඹ හ වර ීජ අර්තහඳල් නිඳදවීභ වහ වඹොදහගත වළිර වගොවීන් අතය
ජනප්රිඹ ක්රභඹ න්වන්,
(1) ංයස ගහ භළු ඹ
(3) ඳහවන ගහ ඹ
(5) ව හශික අවලෝණ ගහ ඹ
(2) මල්වරන ඵඳුන් ඹ
(4) හගත ගහ ඹ
27 ඳහවල් වගේවේ ව කයවිර ළරක ලහක ඳත්රර නහයටි ඉතිරි කය කහ දළමීභ නිහ මභ ඳත්ර දළරක සරූඳවඹන් දිස විඹ වභභ
වහනිඹ ං ක කය ඇති ඳවෙවඵෝධකඹහ,
(1) මළිරළ හනහ කුරුමිණිඹහ ඹ
(3) ඳළශ භළ හකහ ඹ
(5) ළිටි භකුණහ ඹ
(2) කුඩිේතහ ඹ
(4) ඉල් භළසහ ඹ
27. ඳවත දළ හවන ගුව. ලහක වයෝග ර හණ වහ වයෝග කහයක කහණ්ඩඹ නිළයදි ද හහ ඇති වේවෙඹ වතෝයන්න
වයෝග ර හණ

වයෝග කහයක කහණ්ඩඹ

(1)

ළිවෙකහ, අචනගභහයඹ, වරිත හඹ

දිීමය

(2)

මු ක ආකහය රඳ, වරිත හඹ, වකොශ වකොඩ වීභ

වයස

(3)

වකොශ පුල්න, ඳසු භළීමභ, මර ගළටිති

ඵළ හටීරිඹහ

(4)

ඳත්ර විචිත්රඹ, මර ගළටිති, අචනගභහයඹ

වනභවටෝඩහ

(5)

භෘ ක කුණු වීභ, ළිවෙකහ, වකොශ වකොඩ වීභ

ඳයිවටොේරහසභහ

29. “ආගන්ුවක ආක්රභණශීීම ල් ඳළශෆටි” ළිවෙඵ ඇති ඳවත ප්රකහල ළිවෙඵ අධහනඹ වඹොමු කයන්න
A. කහර්ඹ හභ ීජ යහේති ක්රභ වඳන්න අතය අිපතකය කහරතයණඹ ිරීමවම් වළිරඹහ හ ඇත
B. ඹම් ිරං ඳරිය ඳද්ධතිඹක ජන්භඹ රඵහ මභ ප්රවද්ලවප භ ර්ධනඹ වී දිගු කහීමන යහේත වී මභ ප්රවද්ලවප භ ඳභණ හ
ඳළළේභ තවවුරු කය ගළනිවම් වළිරඹහවන් යු හත ඹ
C. ම හ ප්රවද්ලඹක ඳරිය ඳද්ධතිඹක ජන්භඹ රඵහ, වනේ ප්රවද්ලඹක ඒ වහ භහන ඳරිය ඳද්ධතිඹ හ වත ඳළමිණ, මිප
ර්ධනඹ වී, මභ ප්රවද්ලවප වජ විවිධේඹට වහනි ිරීමභට වළිරඹහ ඇත
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය න්වන්,
(1) A ඳභණි
(3) A වහ B ඳභණි
(5) A වහ C ඳභණි
(2) B ඳභණි
(4) B වහ C ඳභණි
30. ඳවෙවඵෝධ නහලකඹක LD50 අගඹ ම්ඵන්ධ ඇති ඳවත දළ හවන ප්රකහල ළිවෙඵ අධහනඹ වඹොමු කයන්න
(1) උග්ර වි ිපත චනවඹෝග 1A වර ද, ඉතහ උග්ර වි ිපත චනවඹෝග 1B වර ද, කහණ්ඩරට ර්ග කය ඇත
(2) ඳවෙවඵෝධ නහලකඹක LD50 අගඹ ළඩි න විට මිප වි ිපත ඵ ළඩි ව.
(3) ඉතහ අඩු වි ිපත III කහණ්ඩවප ඳවෙවඵෝධ නහලක වල්ඵල්ර වකොශ ඳහට වවෝ සු ක ඳහට ීරරු හ ඇත
(4) LD50 අගඹ භගින් ඳවෙවඵෝධ වද්ව ඵය ිරවරෝ ග්රෆම් 1 හ විනහල ිරීමභට අලය න යහඹන ද්රය ප්රභහණඹ ග්රෆම් භගින්
ද හයි
(5) ඹම් ිරං ඳවෙවඵෝධ ගවණඹ හ ම්පර්ණවඹන්භ නළසීභ වහ අලය න යහඹනික ද්රයවප භහත්රහ LD50 අගවඹන්
ද හයි
31. භයේය ලීමයඹ පුයහ විිපීම ඇති වකොරළජන් නම් වප්රෝටීනඹ භගින් ඉ හභනින් ුවහර සු වීභ වහ අසථි වහ දේ ර්ධනඹ ං ක වකවයන
අතය අබයන්තය රුය ය ගළීමම් ඳහරනඹ කයයි ලීමයඹ ුවශ වකොරළජන් නිඳදවීභට ෘජු භ දහඹක න විටමිනඹ න්වන්,
(1) විටමින් A ඹ
(3) විටමින් B2 ඹ
(5) විටමින් D ඹ
(2) විටමින් B1 ඹ
(4) විටමින් C ඹ
32. අඩු උසණේඹ භගින් ආවහය ඳරිය හණඹ ිරීමවම් ීම ශීතනඹ වභන්භ අය ශීතනඹ ද ඵහුර වඹොදහ ගයේ රළවේ කඩිනම්
අය ශීතනවප ීම ආවහයර,
(1) අබයන්තය ඳටක ං කරු වී ආවහයවඹන් ළිටතට දිඹය කහන් ක ව.
(2) අබයන්තයවප කුඩහ අයිස කළට විලහර ප්රභහණඹ හ ෆවදන ඵළවින්, ආවහයවප ගුණ වහනිවීභ, වවභන් ං කන
අය ශීතනවප ීම ට ඩහ අඩු ඹ
(3)  හෂුද්ර වඳෝක ඉේ විභ,“වමින් ං කන අය ශීතනවප ීම ” ට හවේ හ ළඩි ඹ
(4) ආවහයවප අඩචනගු ජරඹ ඹහන්ත්රික ණර්ධඳහතනඹට බහජනඹ වකවර්
(5) උසණේඹ 0 – 15  C අතය ඳේහ ගළවනයි
33. වඵෝගර ඳසු අසයේ වහනි අභ ිරීමභ වහ ඳරිණත පර ඉීමභට වඳය වහ ඉීමභට ඳසු වනළීභට සු කසු ඳශුවරු වඵෝග වදක හ
න්වන් ළිවෙවවෙන්,
(1) මිදි වහ සවට්රෝවඵරි ඹ
(3) ඳළවඳොල් වහ අම ඹ
(5) අන්නහං වහ අනවේය ඹ
(2) අම වහ මිදි ඹ
(4) වකවල් වහ ඇඳල් ඹ
1වඹළනි ළිටු ඵරන්න )
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34. ඳරුවරු මත්රල් වඹොදහ කෘත්රිභ ඉදවීවම් ීම නිර්වද්ශිත මත්රල් ද්රහණඹට වෝඩිඹම් වයිවඩ්රො හයිඩ් මිනග්රෆම් 2 වඹොදයේ රළවේ මවා
වඹීමවම් අයමුණු න්වන්,
(1) මත්රල් වඹොදහ කෘත්රීභ ඳරුවරු ඉදවීවම් ීම ඇතිවිඹ වළිර වි යහඹනික ද්රය ෆීමභ ළශළ හවීභ ඹ
(2) මතිීමන් වවෝර්වභෝනඹ නිසඳහදනඹ වීවම් ව.ගඹ ළඩි කය, ඳරුවරු ඉ හභනින් ඉදහ ගළීමභට ඹ
(3) මතිීමන් වවෝර්වභෝනඹ නිසඳහදනඹ වීවම් ව.ගඹ අඩු කය, ඳරුවරු අනලය වර ඉීමභ ළශළ හවීභට ඹ
(4) ඳරුවරු ඉීමවම් ීම ං ක න ඳළසීවම් රිඹහනඹ ළශළ හවීභට ඹ
(5) ඉීමවම් ීම ඳරුවරුරට භනහ ර්ණඹ හ වහ ඹනඹ හ රඵහ ීමභට ඹ
35. ඳවත දළ හවන්වන් ග වදයේන් අිපතකය වද්ලගුණික තේේ ඹටවේ ීම ද හන ප්රතියහය ිරිපඳඹිර.
A - වති දළමීභ
B - ව.ීමභ
C - වේට ස්රහඹ ළඩි වීභ
D - වයෝභ පුම්ඵහ ගළීමභ
ඉවත ප්රකහල අතරින් අය ක උසණේ තේේ ඹටවේ ුවන් ව කහයික රිඹහනර ඇති න වනසකම් දළ හවන
ළිවෙුවය වතෝයන්න
(1) A වහ B ඹ
(3) A වහ C ඹ
(5) B වහ D ඹ
(2) B වහ C ඹ
(4) A වහ D ඹ
36. ශ්රී රචනකහව. ේේ නිසඳහදන ඳරිවබෝජනඹ වහ ම්ඵන්ධ ඳවත ප්රකහල අතරින් නිළයදි ප්රකහලඹ වතෝයන්න
(1) ශ්රී රචනකහව. හර්ෂික ඒක පුද්ගර කුකුළු භස ඳරිවබෝජනඹ යකට ිරවරෝ ග්රෆම් 7  හ ඳභණ ව.
(2) ඳසු ගිඹ දලක ුවන ුවශ හර්ෂික ඒක පුද්ගර කුකුළු භස ඳරිවබෝජනඹ ඉවශ වගොස ඇති අතය බිේතය ඳරිවබෝජනඹ ඳවශ වගොස ඇත
(3) ශ්රී රචනකහව. දශ වද්ශීඹ නිසඳහදනඹට ළඩිභ දහඹකේඹ හ ද හන ේේ නිසඳහදන, කුකුළු ඳහරනඹ ආශ්රිත නිසඳහදන ව.
(4) ඳසුගිඹ දලක ිරිපඳඹ ුවශ වය හ භස මිරට හවේේ කුකුළු භස මිර සීඝ්රවඹන් ඉවශ වගොස ඇත
(5) ශ්රී රචනකහව. හර්ෂික ඒක පුද්ගර බිේතය ඳරිවබෝජනඹ යකට බිේතය 87ිර
37. උඳේ ඵය ිරවරෝ ග්රෆම් 37 හ න සු ඳළටවකුට ඉඳීම ඳශමු භහඹ ුවශ දිනකට රඵහ දිඹ යුුව ිරරි ප්රභහණඹ,
(1) ීමටය 1 ිර
(3) ීමටය 2 5 ිර
(5) ීමටය 3 5 ිර
(2) ීමටය 2 ිර
(4) ීමටය 3 ිර
38. ිරිරවෙ බිේතයඹක සු ක භදවප අඩාංගු ප ොල
(1) ජරඹ ඹ
(2) වප්රෝටීන ඹ

වඳෝකඹ හ න්වන්,
(3) වම්දඹ ඹ
(4) කහවඵෝවයිවේට ඹ

(5) ඛනිජ ඹ

39. ඝන ආසතයණ ක්රභඹ ශ්රී රචනකහව. ප්රයනත කුකුල් ඳහරන ක්රභඹ හ ව. වභිප ීම,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

කම්බි දළල් තට්ටු හ භත ුවන් ඇති කයයේ රළවේ
ආසතයණ ද්රය වර, ුවන් ආවහයඹට ගන්නහ ද්රය වඹොදයේ රළවේ
කළදළවෙ ක්රභඹට හවේ හ, කඩුව. ආසතයණවඹන්  කග වළමීභ ළඩි ඹ
ආසතයණවප ංටින  හෂුද්ර ජීවීන් භගින් භශ ද්රය විවඹෝජනඹ කයයේ රළවේ
දිහ කහරවප ුවන්ට නිදළල්වල් වළංීමභට ඉඩ වදන අතය, යහත්රිඹට නිහ ුවශට ගහල් කයයේ රළවේ

40. කුකුශහ ව ආවහය ජීයණ ඳද්ධතිවප ඹහන්ත්රික ජීයණඹ ං කන්වන්,
(1) ටනවප ීම ඹ
(3) කුඩහ අන්ත්රවප ීම ඹ
(2) පර් ආභහලවප ීම ඹ
(4) වගොජුවර් ීම ඹ
41. ේේ වඳෝණවප ීම ඵහුර වඹොදහ ගන්නහ වගෝයය තෘණ ර්ගඹිර,
(1) සටයිවරෝළන්තස ග්රළංනස Stylosanthes gracilis
(2) බ්රළව හරිඹහ රිළන්තහ Bracharia brizantha
(3) වන්ළිඹර් 1තෘණ Pennisetum spp

(5) භවහ අන්ත්රවප ීම ඹ

(4) නරිංඩිඹහ Gliricidia spp
(5) ඳළනිකම් භළ හංභම් Panicum maximum

42. යජඹ විංන් කෘෂිකහර්මික බහණ්ඩ වහ ං ක කයයේ රඵන මිර ඳහරනඹ වහ ම්ඵන්ධ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හ ව.
A. ඳහරිවබෝගිකඹහට අතයහලය බහණ්ඩ හධහයණ මිරකට රඵහ ීමවම් අයමුණින් උඳරිභ මිර හ නිඹභ කයයේ රළවේ
B. නිසඳහදකඹහව ළඳයුභ ඉවශ නළචනවීවම් අයමුවණන් අභ මිර හ නිඹභ කයයේ රළවේ
C. මිර ඳහරනඹ වහ නිඹභ කයන උඳරිභ මිර වහ අභ මිර ෆභ විටභ වශවඳොවශා ඳතින මිරට ඩහ අඩු මිර හ ව.
ඉවත ප්රකහල අතරින් තය ප්රකහලඹප ප්රකහල න්වන්,
(1) A ඳභණි
(3) A වහ C ඹ
(5) A, B වහ C ඹන ංඹල්රභ
(2) A වහ B ඹ
(4) B වහ C ඹ
1වේළනි ළිටු ඵරන්න )
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43. කෘෂිකහර්මික බහණ්ඩ රහබ උඳරිභ න වර නිසඳහදනවප ීම වඹදවුම් වහ නිභළවුම් අතය ඳතින විවිධ ඵතහ ඳවත ප්රසතහයනන්
දළ හව.
කළයට්
ශ්රභඹ
අසළන්න

ීට් අසළන්න

භූමිඹ

B

A
ඉවත A වහ B ප්රසතහයනන් නිරූඳණඹ න්වන් ළිවෙවවෙන්,
(1) භ ළිරිළඹ ක්රඹ වහ භ ආදහඹම් ක්රඹ ඹ
(2) නිසඳහදන වළිරඹහ ක්රඹ වහ භ ආදහඹම් ක්රඹ ඹ
(3) මුළු නිසඳහදන ක්රඹ වහ ආන්තික නිසඳහදන ක්රඹ ඹ

(4) භ නිසඳහදන ක්රඹ වහ භ ළිරිළඹ ක්රඹ ඹ
(5) භ නිසඳහදන ක්රඹ වහ නිසඳහදන වළිරඹහ ක්රඹ ඹ

44. කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන රිඹහනඹක වකටි කහරඹක ීම මුළු ළිරිළඹ ක්රවඹිප වළඩඹ ීරයණඹ න්වන්,
(1) මුළු සාහය ළිරිළඹ ක්රවඹිප වළංීමභ අයේ ඹ
(4) ආන්තික ළිරිළඹ ක්රවඹිප වළංීමභ අයේ ඹ
(2) මුළු වියරය ළිරිළඹ ක්රවඹිප වළංීමභ අයේ ඹ
(5) ආඹතනඹ වඹොදහ ගන්නහ තහ හණඹ අයේ ඹ
(3) හභහනය මුළු ළිරිළඹ ක්රවඹිප වළංීමභ අයේ ඹ.
45. කෘෂි යහඳහයඹක කශභනහකයණ රිඹහනඹට අඹේන ප්රධහන ළිඹය ළිවෙවවෙන් දළ හවන ප්රකහලඹ වතෝයන්න
(1) කහර්ඹඹන් වඳුනහ ගළීමභ
භහවඹෝජනඹ
ම්ඳේ වඵදහ වළීමභ
චනවිධහනඹ ිරීමභ
(2)

ඳරිර්තන රිඹහනඹ

(3)

ළරසුම් ිරීමභ

චනවිධහනඹ ිරීමභ

(4)

ළරසුම් ිරීමභ

වභවවඹවීභ

(5)

චනවිධහනඹ ිරීමභ

ළරසුම් ිරීමභ

වභවවඹවීභ

චනවිධහනඹ ිරීමභ

වභවවඹවීභ
ඳහරනඹ ිරීමභ

වභවවඹවීභ
චනවිධහනඹ ිරීමභ

ඳහරනඹ ිරීමභ

ඳහරනඹ ිරරිභ
ඳරිර්තන රිඹහනඹ

ඳහරනඹ ිරීමභ

46. වී වගොවිතළන ආශ්රිත අගඹ දහභ රිඹහනඹක අන්තර්ගත රිඹහකරුන්ව දහභඹක චනවිධහන යුවඹ ඳවත රූඳ ටවවනන් දළ හව.
වඹදවුම් ඳඹන්නන්

වී වගොවිඹහ

A

C

ප්රහවන ළඳයුම්කරුන්

ංල්රය වශඳුන්

B

ඉවත A, B වහ C ඹන චනයයක න්වන් ළිවෙවවෙන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

සුළු යහඳහරිකඹහ, වතොග වශඳුන් වහ ඳහරිවබෝගිකඹහ ඹ
වතොග වශඳුන්, ංල්රය වවශන්දහ වහ සුළු යහඳහරිකඹහ ඹ
වතොග මකුව කයන්නහ, සුළු යහඳහරිකඹහ වහ ඳහරිවබෝගිකඹහ ඹ
සුළු යහඳහරිකඹහ, තහ හණික වාහ ඳඹන්නහ වහ අවශවි වාහ ඳඹන්නහ ඹ
වඹදවුම් ඳඹන්නහ, ඇසුරුම්කයන්නහ වහ ඳහරිවබෝගිකඹහ ඹ

47. කහඵනික වගොවිතළන, කෘෂිකහර්මික ඳද්ධතිඹක තියය ඵ ඳේහ ගළීමභට ළදගේන ගහ ඳද්ධතිඹිර වභභ වගොවිතළවනිප
මූලික අයමුණු න්වන්,
(1) ඳහරිරික වෞඛයඹ ආය හහ ිරීමභ වහ ආර්ථික රහබදහී  ඵ ඳේහ ගළීමභ ඹ
(2) ඳරිය දූණඹ ළශළ හවීභ වහ ඳහචනශු වහ ජර චනය හණඹ ිරීමභ ඹ
(3) ආවහය සුය හෂිතතහ ඇති ිරීමභ වහ සබහවික ම්ඳේ චනය හණඹ ඹ
(4) යහඹනික ද්රය බහවිතඹ ශුනය ිරීමභ වහ භහජ ආර්ථික භහනහේභතහ ඳේහ ගළීමභ ඹ
(5) ඳ ජීවී ඳේහ ගළීමභ වහ ඳහචනශු වෞඛයඹ ආය හහ ිරීමභට උඳක්රභ බහවිතඹ ඹ

(අටළනි ළිටු ඵරන්න )
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48. කෘෂිකර්භහන්තවප ීම විවිධ කර්භහන්තර නිඹළවරන්නන්වට ඇති විඹ වළිර ආඳදහ ළිවෙඵ ප්රකහල ිරිපඳඹ හ ඳවත දළ හව.
A. වගොවිවඳොශ ඹන්ත්රර අය ක කම්ඳනඹ නිහ ිපයදඹ වහ කවලාරුව. ආඵහධ ඇති විඹ වළිර ඹ
B. අය ක උසණේඹ ිපත සාහනර වාඹ ිරීමභ නිහ ආහේමිකතහ වහ වඳනවළුර තන්ුවභතහඹ ඇති විඹ වළිර ඹ
C.  කහුවින ර්ග ආඝ්රහණඹ නිහ විජරනඹ වහ වෘද සඳන්දන ව.ගඹ ළඩි වීභ ං ක විඹ වළිර ඹ
තය ප්රකහලඹ ප තය ප්රකහල න්වන්,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A ඳභණි
B ඳභණි
A වහ Cඳභණි
A වහ B ඳභණි
A, B වහ Cඹන ංඹල්රභ ඹ

49. වගොවි භවවතකු තභ වී ගහ  හවාත්රවප වඳෝක ණනතහ ව ලහක වයෝග වහ ඳවෙවඵෝධ වහ ප්රතිකර්භ ං ක කයමින් අසයේ
ළඩිිරීමභ වහ වතොයුවරු තහ හණඹ භත ඳදනම් ව ක්රභව.ද බහවිත කයන රීම වභභ වගොවිවඳොශ කශභනහකයණ චනකල්ඳඹ
වඳුන්යේ රඵන්වන් ,
(1) කහඵනික කෘෂිකර්භඹ වර ඹ
(2) වජ ගතික වගොවිතළන වර ඹ
(3) ඹාහ තතය කෘෂිකර්භඹ වර ඹ
(4) තියය කෘෂිකර්භඹ වර ඹ
(5) කෘෂි න ගහ වර ඹ
50. චනය හණ වගොවිතළන් ක්රභවප ීම වඳෝක චනය හණඹ වහ අයේගභනඹ කශ වළිර ඩහේ තියය රිඹහභහර්ගඹ හ න්වන්,
(1) වඵෝග ගහ යටහ භගින් වඳෝක ප්රතියක්රීකයණඹට ඉඩ ළරළසවීභ ඹ.
(2) ජී විදයහේභක ඳහචනශු චනය හණ ක්රභ බහවිතඹ ඹ.
(3) භුමි බහවිත ර්ගීකයණඹට අයේ ගහ ිරීමභ ඹ
(4) ඒක වඵෝග ගහ කන්න ිරිපඳඹ හ ං ක ිරීමභ ඹ.
(5) වඵෝග ගහව. ීම කහඵනික සුන් වඹීමභ ඹ
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අධ්යාෙ

අමායාාංය - කෘෂිකර්ම ශා ෙරිවර අධ්යය
අ.පෙො.ව. ( උ.පෙෂ) විභාගය - 2021 වඳශා පෙරහුරු ප්රන

කෘෂි විද්යාල

II
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S

ාඛාල

ේරය
ෙැය තු යි

II

විභාග අාංකය
:............................
උෙපද්වන :
 වභභ ප්රලසන ඳත්රඹ ළිටු 10 ිරන් ව ප්රලසන 10 ිරන් භන්විත ව..
 වභභ ප්රලසන ඳත්රඹ A ව B ඹයේවන් වකොටස පද්කකින් භන්විත න අතය වකොටස පද්කටම නිඹමිත කහරඹ ෙැය
තු කි.

A පකොටව - ලුශග රා ා (ිටුප අාංක 02 - 9)
 ප්රලසන සියල්ට ම ළිවෙුවරු වභභ ප්රලසන ඳත්රවප භ ඳඹන්න.
 මවේ ළිවෙුවරු ප්රලසන ඳත්රවප ඉඩ රහ ඇති තළන්ර නවිඹ යුුව ඹ වභභ ඉඩ ප්රභහණඹ ළිවෙුවරු නවීභට ප්රභහණේ ඵ ද
ීමර්ඝ ළිවෙුවරු ඵරහවඳොවයොේුව ප ොල ඵ ද රකන්න
B පකොටව - රා ා (ිටුප අාංක 10)

 ප්රලසන ශරකට ඳභණ හ ළිවෙුවරු ඳඹන්න වම් වහ ඳඹයේ රඵන කඩදහං ඳහවි්චචි කයන්න ම්පර්ණ ප්රලසන ඳත්රඹට
නිඹමිත කහරඹ අන් වූ ඳසු A ව B වකොටස ම හ ළිවෙුවරු ඳත්රඹ හ න වා A වකොට උඩින් තිවඵන ඳරිදි අමුණහ
විබහග ලහරහය ඳතිට බහය වදන්න
 ප්රලසන ඳත්රවප B වකොට ඳභණ හ විබහග ලහරහවන් ළිටතට වගන ඹහභට බඵට අය ඇත

ෙීක්වකපේ ප්රපයෝන ය වඳශා ෙමි.
පකොටව

A

B

එකතුල
ප්රිරය

ප්රන
අාංකය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

විභාග අාංකය

ැබූ
කුණු

අලවා

කුණු

ඩ්වකපමන්
අකුපරන්
වාංප්ව අාංය
උත්ර ේර ෙීක්වක 1
උත්ර ේර ෙීක්වක 2
කුණු ෙීක්වා කපෂේ
අධී්වණය
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විභාග අාංකය :............................
A - පකොටව - ලුශග රා ා
සියලු ම ප්රලසනරට ළිවෙුවරු පමම ප්රන ේරපේ  ම ඳඹන්න
1ම හ ප්රලසනඹකට නිඹමිත රකුණු ප්රභහණඹ 100 ිර

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

1. A) ශ්රී රචනකහව. විඹවෙ කරහඳවප විිප ීම ඇති ළ. ඳද්ධතිඹ අීරත ශ්රී රචනකහව. කෘෂිකහර්මික ශ්රීකේඹ
උවදහ වද්ශීඹ තහ හණඹ වඹොදහ ගේ ඵ විදවහරන ළදගේ හ හෂිඹිර
(i) ළ. ඳද්ධතිඹක ඳවත වන් වකොටසර ප්රධහන කහර්ඹඹ ඵළගින් වන් කයන්න
a) කුළු ළ b) ගස වගොම්භන ප ඉවේතහ -

(ii) ඳවත වන් කෘෂිකර්භ  හවාත්ර වහ ම්ඵන්ධ ප්රධහන යහජය ආඹතනඹ ඵළගින් නම් කයන්න
i.

කෘෂිකහර්මික වඹදවුම් බහවිතඹ වහ උඳවදස රඵහ ීමභ ම්ඵන්ධ ආඹතන

ii.

කෘෂි නිසඳහදන අවරවිඹ වහ ම්ඵන්ධ ආඹතන

65

68

22

94

629 698 664

වදළම්ඵර්

59

බ හවතෝඵර්

29

ළේතළම්ඵර්

භළයි

04

අවගෝසුව

අවප්රාල්

22

ජන

භහර්ුව

28

ජනි

වඳඵයහරි

ර්හඳතනඹ1mm)

ජනහරි

භහඹ

වනොළම්ඵර්

B) උ්චයේඹ මීටය 275 හ න ප්රවද්ලඹක ළිිපටුහ ඇති කෘෂි කහරගුණික භධයසාහනඹක, ර්හභහනඹ හ
බහවිත කය රඵහ ගේ භහංක ර්හඳතන අගඹන් ිපත ගු හ ඳවත දළ හව.

(i) වභභ ර්හඳතන දේත රැස කශ ප්රවද්ලඹ අඹේ ප්රධහන වද්ලගුණික කරහඳඹ වන් කයන්න
(ii) වභභ ප්රවද්ලඹට ප්රධහන වර ර්හඳතනඹ රළවඵන කන්නඹ කුභ හ ද
(iii) වභභ ප්රවද්ලඹ අඹේ කෘෂි වද්ලගුණික කරහඳඹ නම් කයන්න
(iv) කෘෂි කහශගුණික ඒකකඹ හ වහ කහශගුණ ඒකකඹ හ අතය ඇති වනසකම් වදක හ වන් කයන්න

C) වඵෝග ගහ ිරීමභ වහ සු කසු වරෝභ ඳක ඳහචනශු චනඝටකර දශ චනයුතිඹ ඳවත ට ප්රසාහයඹ භගින් දළ හ
ව.
B

A

25%
45%
C
5%

25%

D

(මවකොවශොසළනි ළිටු ඵරන්න)
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විභාග අාංකය :................................
වභභ
ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹ
න්න

i. වභිප D භඟින් නිරූඳණඹ න ඳහචනශු චනඝටක නම් කයන්න
ii. A වර ද හහ ඇති ඳහචනශු චනඝටකඹ වඵෝග ගහට ිපතකය වර ඵරඳහන ආකහය වදක හ වන්
කයන්න

iii. ඳවා වතතභන ප්රතිලතඹ නිර්ණඹ ිරීමභ වහ බහවිත කයන ක්රභ වදක හ වන් කයන්න

iv. ඳහචනශු ඳීම හණඹ හ වහ ඳහචනශු අගහයඹ හ බහවිත කය, ඳවා සබහවික යුවඹට වහනිඹ හ
වනොන ඳරිදි ඳස නිඹළදිඹ හ රඵහ ගන්නහ රීම වතත ඳස නිඹළදිඹ ිපත හසපීකයණ තළටිඹ 105C
උසණේඹ ිපත උඳුනක නිඹත ඵය හ රළවඵන වත හ තඵහ නළත ිරයහ ගන්නහ රීම වභභ
ඳීම හණඹට අදහශ දේත ඳවත වන් ව.
වතේ ඳස නිඹළදිඹ + හසපීකයණ තළටිවප ඵය = ග්රෆම් 290
උඳුවන් විඹළු ඳස නිඹළදිඹ + හසපීකයණ තළටිවප ඵය = ග්රෆම් 218
හසපීකයණ තළටිවප ඵය = ග්රෆම් 50
ඳහචනශු අගහයවප ඳරිභහ = ඝන වන්ටි මීටය 120
වභභ ඳස නිඹළදිවප දෘය ඝනේඹ ගණනඹ කයන්න

D) වඵෝග ගහ දවහ සු කසු ළපුරුම් බිභ හ කහ ගළීමභ ව ඳහචනශු ර හණ ළඩි දියුණු ිරීමභ බිම් ළකසීවම්
ප්රධහන අයමුණු ව.

(i) බිම් ළකසීවභන් ඳසු ඳවා ං කන වබෞතික වනසකම් වදක හ වන් කයන්න

(ii) වී ීජ චනසාහඳනඹ වහ බිම් ළකසීවම් ීම  හවාත්රඹ භඩ ිරීමවම් ප්රධහන අයමුණු වදක හ වන්
කයන්න

E)
(i) වඵෝගවප මර ඳද්ධතිඹට වහනිඹ හ වනොන වා ීජ ඳළශ රඵහ ගළීමභ වහ බහවිත කයන තහන්
ර්ග වදක හ නම් කයන්න

(වදොවශොසළනි ළිටු ඵරන්න)
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(ii) වඵෝග ගහව. ීම වජ වඳොවවොය බහවිතවඹන් ඳට ඇති න ිපතකය ඵරඳෆම් වතය හ වන්
කයන්න

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

F)
(i) මිරිස ගහ කය ඇති  හවාත්රඹක, ජර ම්ඳහදනඹ කයන අසාහව. ීම ජර ප්රතිලතඹ 20% ිර මභ
 හවාත්රවප  හවාත්ර ධහරිතහ අසාහව. ීම ජර ප්රතිලතඹ 30% ිර මභ ඳවා දෘය ඝනේඹ 1 5 gcm-3
න අතය වඵෝගවප මුල් විිපවදන ගළඹුය 50 cm ිර මිරිස වඵෝගවප ශුද්ධ ජර ම්ඳහදන අලයතහ
ගණනඹ කයන්න

(ii) වභභ  හවාත්රවප ජර ම්ඳහදන කහර්ඹ හභතහ දියුණු ිරීමභ වහ ඳට ං ක කශ වළිර
රිඹහකහයකම් වදක හ වන් කයන්න

Q1

100
2. A) ඳටක වයෝඳණ ගහ ක්රභවප ීම අලය න වඳෝක භහධයවප අන්තර්ගත විඹ යුුව ඳවත චනඝටක
ර ළදගේකභ වන් කයන්න

(i)

වඳෝකඹ
අකහඵනික වඳෝක

(ii)

ල හති ප්රබ

ළදගේකභ

(iii) ර්ධක ඹහභක
(iv) වජල් කහයක
B) ඳටක වයෝඳණඹ වළරුණු විට ලහකර ර්ධක ප්රයහයණඹ වහ බහවිත කයයේ රඵන ක්රභ වතය හ නම්
කය, ඒ ම හ ම හ ක්රභඹ බහවිත කය ප්රයහයණඹ කයයේ රඵන වඵෝග වහ උදහවයණඹ ඵළගින් වන්
කයන්න
ර්ධක ප්රයහයක ක්රභඹ

වඵෝගඹ

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

C) වඵෝග ගහව. ීම උස ගුණහේභකඵවින් යුේ, ළඩි අසළන්න හ රඵහ ගළීමභ වහ භනහ ප්රමිතිඹ හ ිපත
ීජ, වයෝඳණ ද්රය වර වඹොදහ ගත යුුව ව.
(i) ීජඹක ජීයතහ ඳීම හහ ිරීමභට බහවිත කශ වළිර ඳීම හණ වදක හ වන් කයන්න

(දවුවන්ළනි ළිටු ඵරන්න)
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(ii) ගඵඩහ කශ ීජර ජීයතහ ආය හහ කය ගළීමභට ගත වළිර රිඹහභහර්ග වදක හ වන් කයන්න

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

D) ේවරොටර් ක්රභඹ බහවිතවඹන් දිීමය ආහදිත වී ීජ වඳුනහ ගළීමවම් ඳීම හණඹක ප්රධහන ළිඹය ිරිපඳඹ හ
ඳවත දළ හ ව. වභභ ම හ ම හ ළිඹය අයේගභනඹ ිරීමභට ප්රධහන වවාුව වන් කයන්න
(i) ජීහණුවරිත ඳරියඹක ීම වඳට්රි ීමං භත ීජ ඇංීමභ
(ii) ජරඹ වඹීමවම් ීම ීජ මිරවනක ගළටීභ ළශළ හවන ඳරිදි වඹීමභ
(iii) වී ීජ 22C උසණේඹ ඹටවේ, ඳළඹ 12  හ ආවරෝකඹ රඵහ ීම ඳළඹ 12  හ අඳුවර්, දින 07 හ තළීභ

E)
a) වජ තහ හණඹ බහවිතවඹන් ලහක අභිජනනඹ ං ක කයන ආකහය වදක හ වන් කයන්න

b) ඳවත වන් ප්රකහල තය නම් 1 රකුණ ද, අතය නම් 1X) රකුණ ද වඹොදන්න
a. ඹම් ර හණඹ හ වහ ජහන විභයු භඹක අසාහව. ීම ළභ විටභ ප්රමුඛ ඇීමරඹ
භඟින් නිීමන ඇීමරඹ ඹටඳේ කයයි
b. ජන්භහණු චනවායනවප ීම ඹම් ර හණඹකට ඵරඳහන හධක යුගවරන් ඕනෆභ හධකඹ හ
ප්රතිවිරුද්ධ ර හණ ිපත වනේ ජන්භහණුක ඕනෆභ හධකඹ හ භඟ නිදවවා
ම්ඵන්ධ විඹ වළිර ඹ
c. ඵහුගුණක ලහක අතරින් ත්රිගුණ ලහකර ීජ නිඳදන අතය යුවර්ගුණ ලහකර ීජ
නිඳදයේ වනොරළවේ

F) යටකජු වඵෝගවප වඵෝග ර්ධන ව.ගඹ 1CGR) වවීවම් ඳීම හණඹක ීම රඵහ ගේ ප්රතිපර
ඳවත දළ හ ව.
ආයම්බවප ීම 1m2  හවාත්රපරඹිරන් රඵහ ගේ යටකජු ලහක නිඹළදිවප විඹවෙ ඵය - 300 g
දින 10 කට ඳසු ඉවත  හවාත්රපරවඹන් භ රඵහ ගේ යටකජු ලහක නිඹළදිවප විඹවෙ ඵය - 400 g
(i) ඉවත ප්රතිපර ඇසුවයන් යටකජු වඵෝගවප ර්ධන ව.ගඹ 1CGR) ගණනඹ කයන්න

G) ප්රලසා වඵෝග ර්ධනඹ හ රඵහ ගළීමභ වහ සබහවික ඳරියඹ නවීකයණඹ ිරීමභ “ආය හෂිත ගෘව ුවශ”
වඵෝග ගහ ිරීමවම් ීම ං ක ව.
(i) ආය හෂිත ගෘව ුවශ වඵෝග ගහ තරුණ ඳයපුය අතය ජනප්රිඹ වීභට ඵරඳහන ප්රධහන වවාුව වදක හ
වන් කයන්න

(දහවතයළනි ළිටු ඵරන්න)
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විභාග අාංකය :............................

(ii) ඳවතයට වතේ කරහඳවප ආය හෂිත ගෘව වහ ආයණ ද්රයඹ හ වර වඳොනීරන් බහවිතවප ීම
ඇතින ප්රධහන ගළටළු හ වන් කයන්න

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

(iii) ඳවතයට වතේ කරහඳඹ වහ ළරසුම් කශ ආය හෂිත ගෘවඹක රූඳටවන හ ඳවත දළ හ ව.
Q
P

P වහ Q වහ බහවිත ිරීමභට ඩහේ සු කසු ආයණ ද්රයඹක තිබිඹ යුුව සුවිවලාී  ගුණහචනගඹ ඵළගින්
වන් කයන්න
P Q-

H) අර්ධ නහගරික වහ නහගරික ප්රවද්ලර නිර්ඳහචනශු ගහ ඵහුර යහේත වී ඇත
(i) අර්ධ නහගරික වහ නහගරික ප්රවද්ලර නිර්ඳහචනශු ගහ ඵහුර යහේත වීභට වවාුව වන්
කයන්න

(ii) ශ්රී රචනකහව. ඵහුර බහවිත න චනයණඹ න ජර වයෝළිත ගහ ආකහය වදක හ වන් කයන්න

(ii) නිර්ඳහචනශු ගහ ඳද්ධතිඹක වඳෝක භහධයඹ ඳීම හහ ිරීමවම් ීම ද හනට රළබුණු ඳවත ගළටළු
තේේ නිළයදි ිරීමභට ගත වළිර රිඹහ භහර්ගඹ ඵළගින් වන් කයන්න
a) pH අගඹ අඩු වීභ b) විදයුේ න්නහඹකතහ අගඹ ළඩි වීභ -

Q2

100

3. A) සථුරතහ නිහ මිනිහට ඇති න වෞඛය ගළටළු “ලීමය සකන්ධ දර්ලකඹ” නිං වර ඳේහ
ගළීමභ භඟින් අභ කශ වළිර ඹ
(i) ඳහල් විවප ඳසුන ගළවළණු දරුන්ට සථුරතහ නිහ ඇතිවිඹ වළිර වෞඛය ගළටලු වදක හ නම්
කයන්න

(ii) භනහ කහයික ඹවඳළළේභ හ ඳේහ ගළීමභ වහ ඹ අවුරු ක 18 ඳසුන ගළවළණු ශමුන්, ලීමය
සකන්ධ දර්ලකඹ ඳේහගත යුුව ඳයහඹ කුභ හ ද
(iii) අඳ ඳරිවබෝජනඹ කයන ආවහයවප ඳවත වන් වඳෝක ණන වීභ නිහ ඇතිවිඹ වළිර, වයෝග
ර හණ වදක ඵළගින් වන් කයන්න
a) විටමින් A b) ඹකඩ
-
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(iv) හම්ප්රදහයික ආවහය ඳරිය හණ ක්රභඹ හ න  කම් ගළසීභ භඟින් ආවහය ඳරිය හණඹ ං ක වීභට වවාුව
න විදයහේභක කරුණු වදක හ වන් කයන්න

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

B) ගඹහව ආවහය භහර්ග ඳද්ධතිවප, චනකීර්ණ ආභහලවප ප්රධහන වකොටස ඳවත රූඳවඹන් දළ හ ව.

C

D
A
B
(i) ඉවත රූඳවප A, B, C ශා D වකොටස නම් කයන්න
A–
C–
B–
D–

(ii) ඳවත රූඳවප දළ හවන්වන් ඉවත කය වකොටක අබයන්තය යුවඹද

(iii) ඉවත වකොටස අුවරින් සු ඳළටවකු ණන ර්ධනඹ හ වඳන්න වකොට නම් කයන්න
(iv) ඉවත වකොටස අතරින්, ආවහයර “මන්යිමීඹ ජීර්ණඹ” න වකොට කුභ හද
C)

1i) ග වඳෝණවප ීම ුවන්ට “වප්රෝටීන වනොන නයිට්රජීමඹ ද්රය” රඵහ ීමවම් ළදගේකභ වන්
කයන්න

(ii) වයෝභහන්තිකඹන්ව ආවහය භහර්ගඹ ුවශ චනසවල්ණඹ න විටමින් ර්ග වදක හ වන්
කයන්න

D) කුකුළු ඳහරනඹවප ීම ඳවත වන් ගළටලු ඇතිවීභට ඵරඳහන වවාුව වන් කයන්න
(i) කුකුළු ඳළටවුන් ඇති කයන ඵෲඩයවප රැය ය ඳළල්රම් ිපත භර ද්රය ද හනට රළීභ
(ii) බිේතය දභන ිරිරවෙඹන් කටු ුවීම බිේතය 1ළ. බිේතය දළමීභ
(iii) කුකුළු ඳළටවුන්ව ඳහදර ඇඟිවෙ ඇුවල් ඳළේතට නළවී, බවුන් අඳවසුවන් ඇවිීමභ
(දවඹළනි ළිටු ඵරන්න)
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වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

E) වකටි කහීමන නිසඳහදන රිඹහදහභඹක ම හ වඹදවුභ හ ඳභණ හ ළඩි කයන විට මුළු නිභළවුභ
වනස න ආකහයඹ ඳවත දළ හව.
භූමිඹ

වඹොදන යූරිඹහ
1ිරවරෝ ග්රෆම් 10ක)
භළු ගණන

මුළු
නිසඳහදනඹ
1TP)

හභහනය
නිසඳහදනඹ
1AP)

ආන්තික
නිසඳහදනඹ
(MP)

1

1

1

6

A

6

2
3
4

1
1
1

2
3
4

B
27
40

8
9
D

10
C
13

(i) ඉවත ගුවිප ම හ ම හ වඹදවුම් අසාහට අදහශ න A, B, C වහ D අගඹඹන් ම්පර්ණ කයන්න
A. -………………………………….

C. -………………………………….

B. -………………………………….

D. -………………………………….

(ii) කෘෂිකහර්මික බහණ්ඩඹක ළඳයුම් ක්රඹ දකුණට විතළන්වීභට වවාුව වදක හ වන් කයන්න

(iii) ර්තභහනවප වශවඳොවශිප වල් මිර ඉවශ ඹහභ ඳහරිවබෝගිකඹහට ෘජුභ ඵරඳහන ගළටළු හ
වී ඇත වභවා කහීමන වී මිර ඉවශ ඹහභ ළශළ හවීභට ගත වළිර ළිඹය වදක හ වන් කයන්න

F) අීරතවප වද්ශීඹ කෘෂිකර්භහන්තවප ඳළති “ඳරිය ිපතකහමී කෘෂිකහර්මික රිඹහකහයකම්” නවීන
කෘෂිකර්භහන්තඹ ුවශ ද හනට වනොරළීභ ර්තභහනවප ඳතින වඵොවවෝ කෘෂිකහර්මික ගළටලුරට වවාුව
වී ඇත ර්තභහනවප භහජඹ මුහුණ ඳහ ඇති කෘෂිකහර්මික ගළටළු වතය හ වන් කයන්න
Q3

100

4. A) කෘෂිකහර්මික කටයුුවර ීම ඳරියඹ හ සබහවික භුවනතතහ බිඳී ඹහභ නිහ, ඇතළම් ජීවී ගවණ, අය ක
වර ළඩි වී වහනිකය භට්ටභට ඳළමිණ ඳවෙවඵෝධයින් ඵට ඳේ ව.
ඳවත දළ හවන්වන්, ඳරිය ඳද්ධතිඹක ඳවෙවඵෝධවඹකුව ගවන ඝණේ වියරයතහ දළ හවන කල්ළිත
ප්රසාහයඹිර

C
ඳවෙවඵෝධ ගවන ඝනේඹ

B
A

කහරඹ
(දවවේළනි ළිටු ඵරන්න)
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(i)

වභභ ප්රසාහයවප A, B වහ C වර ද හහ ඇති ගවන ඝනේ භට්ටම් නම් කයන්න
ABC-

වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

(ii) B ගවන ඝණේ භට්ටභ ීරයණඹ කයයේ රඵන හධක වදක හ නඹන්න
1.
2.
(iii) වභභ ඳවෙවඵෝධඹ භර්දනඹ ිරීමභ දවහ ඳවෙවඵෝධ ඳහරන ක්රභ වඹදිඹ යුේවේ ිරනම් අසාහව. ීම ද
(iv) ඹම් ඳවෙවඵෝධ ගවනඹ හ C අසාහ කයහ ශඟහවීභට ඵරඳහන වවාුව වදක හ වන් කයන්න

B)
(i)

ඳවත දළ හවන ලහක වයෝග ඇති කයන වයෝග කහයක ජීවී කහණ්ඩ නම් කයන්න
1. වකවල්  පීීමභ
2. අර්තහඳල් ඳලසචිභ අචනගභහයඹ 3. කළයට් භෘ ක කුණු වීභ
-

(ii) ත හකහන, ම්ඵටු වහ මිරිස ලහකරට ළශවන ිපටු භළීමවම් වයෝගවප වයෝග කහයක ඵළ හටීරිඹහ
නම් කයන්න

ලසන ව.ගඹ

C) ඳරුවරුර අසයේ වනලූ ඳසු කහරඹ භඟ ලසන ව.ගඹ වනස න ආකහයඹ ඳවත දළ හ ව.

කහරඹ

(i)

ඉවත ටවවනන් දළ හවන ආකහයවප ලසන ව.ගඹ වඳන්න ඳරුවරු වදක හ නම් කයන්න
1.

(ii)

2.

ඳවත දළ හවන A වහ B උඳකයණ භගින් භනියේ රඵන ඳරිණත දර්ලකඹ නම් කයන්න

A - ..............................................

B - ..............................................
(දවඅටළනි ළිටු ඵරන්න)

18
වභභ ීරයවප
ිරං හ
වනොනඹන්න

(iii) කෘත්රීභ ඳරුවරු ඉදවීභ වහ වඹොදහ ගන්නහ කෘත්රීභ ඉදවීවම් කහයක වදක හ වන් කයන්න

D) උඩයට වගුව ගහ ඹයේ ශ්රී රචනකහව. භවයේය දිසත්රි හකවප සුරබ ද හනට රළවඵන ඵහු සාීමඹ වඵෝග
ගහ ඳද්ධතිඹිර
(i)

උඩයට වගුව ගහවන් රළවඵන ඳහරිරික ප්රතිරහබ වදක හ වන් කයන්න

.............
.....
(ii)

කෘෂි න ගහ හ ආයම්බ කය ඳේහවගන ඹහවම් ීම, මභගින් තියය කෘෂිකර්භහන්තඹ
තවවුරු ිරීමභට රකහ ඵරයේ රඵන කරුණු වදක හ වන් කයන්න
.............
...

E) ඉළඩි වරිතහගහය ආයයණඹ වවාුවවන් ං ක න වද්ලගුණ විඳර්ඹහ වඵෝග ගහ වකවයිප අිපතයක
ඵරඳහයේ රළවේ
(i)

වද්ලගුණික විඳර්ඹහ ඇති වීභට ඵරඳහන කෘෂිකහර්මික කටයුුව ආශ්රිත වවාුව වතය හ වන් කයන්න

.............
.......

.............
(ii)

කෘෂිකර්භහන්තඹ ර්තභහනවප ීම මුහුණඳහන තහ හණඹ ආශ්රිත අභිවඹෝග වතය හ වන් කයන්න

.............
.............
.....................

(iii) කෘෂිකර්භහන්තවප ීම ඳයහගනඹ වහ ළදගේ න ජීවී ඳයහග කහයක ආය හහ කය ගළීමභට ගත වළිර
රිඹහ භහර්ග වතය හ වන් කයන්න

.............
.............
......................
Q4

100

(දවනළනි ළිටු ඵරන්න)
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අධ්යාෙ

අමායාාංය - කෘෂිකර්ම ශා ෙරිවර අධ්යය
අ.පෙො.ව. ( උ.පෙෂ) විභාගය - 2021 වඳශා පෙරහුරු ප්රන

කෘෂි විද්යාල II

8

S

II

ාඛාල

ේරය
ෙැය පද්කයි

උෙපද්වන :
 ප්රලසන ශරකට ඳභණ හ ළිවෙුවරු ඳඹන්න.
 අලය තළන්ර ීම නම් කයන රද ඳළවළදින රූඳ ටවන් වදන්න
1ම හ ම හ ප්රලසනඹ වහ නිඹමිත රකුණු ප්රභහණඹ 150 ිර

B පකොටව - රා ා
05 (i) ආම්නක ඳක වඵෝග ගහ ිරීමවම් ීම ඇති විඹ වළිර ගළටළු විසතය කයන්න
(ii) කෘෂිකර්භහන්තඹ දියුණු ිරීමභට ශ්රී රචනකහ ුවශ ඇති විබඹ ඳළවළදින කයන්න
(iii) තන්ුව ිපත ආවහය ඳරිවබෝජනඹ මිනිහ ව වෞඛයඹ වකවයිප ිපතකය වර ඵරඳහන ආකහයඹ ඳළවළදින
කයන්න
06 (i) වද්ලගුණික විඳර්ඹහ අභ ිරීමභ වහ කෘෂිකහර්මික  හවාත්රඹ ුවශ ං ක කශ වළිර රිඹහකහයකම් ඳළවළදින
කයන්න
(ii) ගහ භූමිඹක ඒකක  හවාත්රපරඹිරන් ළඩි ප්රබහචනසවල්ණ සීඝ්රතහ හ රඵහ ගළීමභ වහ ගත වළිර රිඹහභහර්ග
විසතය කයන්න
(iii) උස අසළන්න හ රඵහ ගළීමභ වහ වඵෝග අසයේ වනළීභට සු කසු ඳරිණත අසාහ ළිවෙඵ දළන ංටීවම්
ළදගේකභ සු කසු නිදසුන් ිපත ඳළවළදින කයන්න
07. (i)

භනහ කශභණහකයණඹිරන් වතොය ම්ඳේ ඳරිවබෝජනඹ නිහ ජහන ම්ඳේ වහඹනඹ වීභට වවාුවන මිනිස
රිඹහකහයකම් ඳළවළදින කයන්න
(ii) ග වදයේන්වට ළශවන භළසටයිටීස වයෝගවප වයෝග කහයකඹහ, වයෝග ර හණ වන් කය මඹ ළශළ හවීභට
අයේගභනඹ කශ යුුව රිඹහභහර්ග විසතය කයන්න
(iii) වඵෝග ගහව.ීම, ගහ  හවාත්රවප  කර්ර ජරවනඹ නිහ ඇති විඹ වළිර අිපතකය තේේඹ විසතය කයන්න

08 (i)

වගොවිවඳොශ ජීවී ඳද්ධතිඹ හ වර රකයේ රඵන වජ ගතික වගොවිතළන් ක්රභවප ීම බහවිත න ළිවෙවේ
ඳළවළදින කයන්න
(ii) ඳහනත තේේ ඹටවේ වඵෝග ගහ ිරීමවම් ීම ගුණහේභක වහ ප්රභහණහේභක ළඩි අසයේ රඵහ ීමභට වවාුව න
කරුණු විසතය කයන්න
(iii) බිේතය වහ ඇති කයන දින හ ඹළති කුකුළු ඳළටවුන් ර්ධන අය ඹ ද හහ රැක ඵරහ ගන්නහ අයුරු විසතය
කයන්න

09 (i) වජ විදයහේභක ඳවෙවඵෝධ කශභනහකයණවඹිප හං වහ අහං විසතය කයන්න
(ii) වඵෝග ගහව. ීම වඳොවවොය බහවිත කහර්ඹ හභතහ ඉවශ නළචනවීභ වහ ගත වළිර උඳහඹභහර්ග විසතය කයන්න
(iii) කෘෂි යහඳහයඹ හ පරදහී  ඳේහවගන ඹහභ වහ ළදගේන, යහඳහයඹට අදහශ ඵහිපය ඳරියඹට අඹේ න
ඳහර්ලසකරුන් ළිවෙඵ විසතය කයන්න
10 (i) කෘෂිකර්භහන්තවප ීම පුද්ගරයින්ට ං ක විඹ වළිර ආඳදහ නම් කය, ඒහ ශ හහ ගළීමභට ගත වළිර රිඹහභහර්ග
විසතය කයන්න
1ii බිම් ළකසීවභන් ඳසු ං ක න වබෞතික වනස වීම් වඵෝග ගහට ිපතකය වර ඵරඳහන ආකහයඹ ඳළවළදින
කයන්න
(iii) කෘෂි කහරගුණික භධයසාහනඹක දිනකට ම හ ය හ මිණුම් රඵහ ගන්නහ උඳකයණ වන් කය, මභ උඳකයණ
චනසාහඳනවප ීම ළශිරඹ යුුව විවලා කරුණු ගුක ටවන් කයන්න

