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1. ��� ෙබ	ගය  සඳහා ප�ෙ�ෂණ පව�වන ආයතනය ��ටා ඇ�ෙ�, 
1. අ බල"ෙත#ට 2. ක%��&ය   3. බ'ඩාරෙවල 

4. උඩවලව 5. අ+ණෙක#ලපැලැස්ස 

 

2. ෙබ	ග වගාකරන ලද 0ෙෂ12යක 34ධ ජල ස පාදන අවශ8තාව ගණනය 9:ම සඳහා අවශ8 ද�ත 
ව<ෙ�, 
1.   පෙස1 පව=න ෙතතමන >මාණය?. 
2.   පෙස1 0ෙෂ12 ධා@තාවය , ස්Aර මැලBෙ  සං+ණකය සහ Dල ම'ඩල කලාප ගැ%ර?. 
3.   පෙස1 0ෙෂ12 ධා@තාවය පෙස1 දෘශ8 ඝන�වය හා Dල ම'ඩල කලාප ගැ%ර?. 
4.   පෙස1 පව=න ෙතතමන >මාණය , 0ෙෂ12 ධා@තාවය , Dල ම'ඩල කලාප ගැ%ර සහ පෙස1 දෘශ8 

ඝන�වය?. 
5.   පෙස1 පව=න ෙතතමනය , 0ෙෂ12 ධා@තාවය සහ ස්Aර මැලBෙ  සං+ණකය?.  

  

3.  අH PH අගය0 ඇ= ෙත� කලාIය පසක බJල වශෙය" දැ9ය හැ9 ගැටK ව<ෙ�, 
1. යකඩ සහ ඇKLMය  Nෂතාවය සහ ෙප#ස්පරස් �ඟතාවය?. 
2. යකඩ ,ඇKLMය  සහ ෙස	Pය  Nෂතාවය?. 
3. යකඩ , මැQRSය  Nෂතාවය  සහ ෙප#ස්පරස් �ඟතාවය?. 
4. යකඩ , ෙප#ස්පරස් සහ ඇKLMය  Nෂතාවය?. 
5. ඉහත සඳහ" SයUලම ෙV. 
 

4.  >භාසංස්ෙUෂණය සඳහා වැදග�වන දෘෂ8 ආෙල	කෙ� ව�ණ ව<ෙ�, 
1. ඉ"Pෙග	 - MU ය.  2.  ෙක#ළ සහ කහ  3. කහ ,තැ[\ 

4. ද  - ර]ය .  5.  MU සහ ර]ය. 
 

5. ^ ලංකාෙV B වගා 9:ම සඳහා වඩා� ෙය	ග8 පස් ව�ගය ව<ෙ� 

1. ර] _%� පසය.  2.  ෙරෙග#ෙස	U පසය.   3. `යa පසය. 
4. ර] ලැටෙස	U පසය. 5.  ර] කහ ෙප#bෙස#\0 පසය. 
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6.  

     ර] ආෙල	කය 

 

 
 ඉහත දැ0ෙවන ෆ?ටෙd	  ප@ව�තනය S_Bම මe"  

1. ෙක& `න ශාකවල fෂ්ප හටගැRම උ�ෙ�ජනය ෙV. 
2. `+ `න ශාකවල fෂ්ප හටගැRම උ�ෙ�ජනය ෙV. 
3. උදාgන ශාකවල fෂ්ප හටගැRම උ�ෙ�ජනය ෙV. 
4. `+ `න ශාකවල ඵල හටගැRම උ�ෙ�ජනය ෙV. 
5. ෙක& `න ශාකවල ඵල හටගැRම උ�ෙ�ජනය ෙV. 

 

7. ජලය එසBම සඳහා භාNතා කර< ලබන ෙ0"j අපසා: ෙප# පය0 ස බ"ධෙය" >කාශ 9�පය0 
පහත දැ0ෙV. 
A -  ස්වයං k�ණ සහ ෙන#වන වශෙය" ෙප# ප ව�ග ෙදක0 ඇ= අතර ස්වයං k�ණ ෙප# පවල 

පාද කපාටය0 ෙන#මැත. 
B -  ජලය ෙප# ප 9:ෙ l සාමාන8ෙය" mෂණ �ස nට� 6කට gමාpව� Nස�ජන �ස gමාව0 

ෙන#මැ=ව ජලය සැප?ය හැ9ය. 
C -  ජලය �ට 9:ම ඒකාකා:ව හා ෙන#කඩවා S_ෙV. 
ඉහත >කාශව\" Mවැර` >කාශ / >කාශය ව<ෙ�, 
1. C පමs.      2.  A පමs.     3.  B පමs.  4.  A හා C පමs.   5. A, B හා C යන SයUලම ෙV. 

 

• පහත ද0වා ඇ= එළෙදනකෙQ >ජනක ප4ධ=ය ආtෙය"  8 හා 9 >ශ්න සඳහා �w]� පසය"න. 
 

 

 

 

 
8. A ෙලස සඳහ" කර ඇ= වxහය ස බ"ධෙය" Mවැර` >කාශය ව"ෙ"  

1. ෙමම වxහය ]ල Mපදව"ෙ" මද ල0ෂණ ඇ= 9:මට වැදග� වන ෙහ	ෙම	න පමs. 
2. ෙමම වxහය ]ල FSH ෙහ	ෙම	නය tාවය Bම S_ෙV. 
3. A වxහය ]ල පව=න P බය0 සෑම `න 28 කට වර0ම ෙම	චනය Bම S_ෙV. 
4. A වxහය ]\" P බ ෙම	චනය Bෙම" ප~ ප~ මදය ආර භ Bම S_ෙV. 
5. ෙමම වxහය මe" tාවය වන ඔ0Sෙට#S" ග�භ�භාවය පව�වා ෙගන යාමට උපකා: ෙV. 

 

9. Eෙලස ද0වා ඇ= වxහය 

1. කලල අ�ෙර	පණය සඳහා වැදග�ෙV. 
2. ෙ>#ෙජස්ටෙර	" ෙහ	ෙම	නය MපදBමට උපකා: ෙV. 
3. ග�භාෂය ]ලට Nෂ �ජ ඇ]a Bම වැලැ0Bමට උපකා: ෙV. 
4. ස්වභාNක ප�& දැnමකl 3dා� තැ ප� 9:මට උපකා: ෙV. 
5. Iතෙ4හය MපදBමට උපකා: ෙV. 

 

10. Nයw කලාIය ෙස	යාෙබ	ං� වගා කර ඇ= 0ෙෂ12යක ජල ස පාදනය 9:මට ෙපර ඇ= ජල >=ශතය 
15% වන අතර Dල ම'ඩල කලාප ගැ%ර 60cm Nය . පෙස1  N�ෂ්ඨ +��වය 1.5 Nය . පාං3 ජල 
>=ශතය ජල උස0 ෙලස ෙස"&nට� ව\" ෙක#පමණද? 

1. 0.135 2.  1.35 3. 135  4.  1350  5. 13.5 

ර] ආෙල	කය අවෙශ	ෂණය 

කරන ෆ?ටෙd	  P 660 

ඈත ර] ආෙල	කය අවෙශ	ෂණය කරන 

ෆ?ටෙd	  P 730 
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11. න?�කරණ �යාව\ෙ�l S_වන �යවර පහත දැ0ෙV. 
 

                                                     A                                 B                                        C 

 
 ෙම� A , B, C  ෙලස �wෙව\" න  කර ඇ�ෙ� 

1.  ඇසෙට#බැ0ට� , න?ෙ�#ෙස#මනාස් ,  න?ෙ�#බැ0ට� 

2.  න?ෙ�#ෙස#මනාස් ,  න?ෙ�#බැ0ට� , 0ෙල#ස්�Pය  

3.  ඇසෙට#බැ0ට�,  න?ෙ�#බැ0ට�, න?ෙ�#ෙස#මනාස ්

4.  න?ෙ�#බැ0ට�, ඇසෙට#බැ0ට� , 0ෙල#ස්�Pය  

5.  න?ෙ�#ෙස#මනාස් , ඇසෙට#බැ0ට�,  න?ෙ�#බැ0ට� 

 

12. ශාක ]ල eබර\0 අ ලෙ� >ධාන කා�යය ව<ෙ� 

1. පා�ශ්Nක අං�ර ව�ධනය යටප� 9:ම?.  2.  ඵල ඉlම ව�ධනය 9:ම?. 
3. ප2 පතනය >ව�ධනය 9:ම?.    4.  කඳ හා අ"ත� ප�ව `0Bම වැP 9:ම?. 
5. අ�සථ් අං�රෙ� ව�ධනය යටප� 9:ම?. 

 

13. ආ"=ක උපෙය	�තාවය හා �a උපෙය	�තාව අතර ස බ"ධතාව වඩා� ෙහ#`" Nස්තර 
ෙකෙර"ෙ",  �a උපෙය	�තාව වැPවන Nට ආ"=ක උපෙය	�තාව 

1. Mයත ෙVගය9" වැPවන ෙලසය.  2.  dමෙය" අHවන ෙලසය. 
3.  වැPවන ෙVගය9" වැPවන ෙලසය. 4.  ඒ�ය ෙVගය9" වැPවන ෙලසය. 

 5.  පළ�ව වැP B ප~ව අHවන ෙලසය. 
 

14. �ෂ8ෙය0 NS" ඔJට ලැ�� A සහ B පස් සා පල වල  වයනය ෙර	U dමය භාNතෙය" ෙසBෙ l 
ලැ�� ෙර	ෙU සහ �_ෙV හැඩය" පහත දැ0ෙV. 
 

පස් සා පලය ෙර	ෙU ආකාරය �_ෙV ආකාරය 

A 

 

B 

    

  

 A හා B  පස් සා පලවල වයනය ව<ෙ� 

1. A මැ& පස0 වන අතර B වැ\ පස9. 2.  A මැ& පස0 වන අතර B ෙල	ම පස9. 
3. A වැ\ පස0 වන අතර B මැ& පස9. 4. A සහ B පස් සා පල ෙදකම මැ& පස් ෙV. 
5.  A ෙල	ම පස0 වන අතර B මැ& පස9. 
 

15.  අෙධ	භෟම >ෙර	හනය ස බ"ධෙය" >කාශ 9�පය0 පහත සඳහ"ෙV. 
 A - ඒක�ජ ප� �ජ අෙධ	ෙභ�ම >ෙර	හනය ෙප"ව?. 
 B - �ජ >ෙර	හනෙ�l �ජෙ� �ෙජ	ප@ය �ජාධරයට වඩා ෙVගෙය" ව�ධනය ෙV. 

 C - �ජ >ෙර	හනෙය" ප~ සමහර �ජවල �ජ ප2 >භාසංස්ෙUෂණය කර?.  
 ඉහත >කාශව\" Mවැර` >කාශය / >කාශ ව"ෙ" 

1.  A පමs. 2. B පමs.   3. A හා B පමs. 4. C පමs. 5. A B C යන SයUලම 
 

16.  ආQෙ"ය පාෂාණ සෑෙද<ෙ� 

1.  මැQමා ඝනBෙමM    2. ලාවා සහ මැ& ඛMජ එ0BෙමM. 
3. අවසා`ත පාෂාණ Nප:ත BෙමM  4. අවසා�ත හා Nප:ත පාෂාණ ��ණෙයM 

5. Nප:ත පාෂාණ ඒකාබ4ධ BෙමM 
 
 

කාබMක න?�ජ" NH +4 NO -2 NO -3 
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17.  කෘ¡ම ¢�තර £0කBම ස බ"ධෙය" Mවැර` >කාශය ව"ෙ" 

 A  - ෙත	රා ග"නා ¢�තරෙ� බර �ෑ  55 - 58 අතරBම 
 B - ඉ"9¤ෙ¥ටරය ]ළ 80% -85% ක ආ�jතාවය0 පව�වා ෙගන යාම 

 C - ඉ"9¤ෙ¥ටරය ]ළ ¢�තර තැ�ෙ l ¢�තරෙ� ෙම#ට ෙකළවර පහතට S&න ප@` තැ�ම 

 D - ¢�තර `නකට 5-6 වර0 හැරBම S_ 9:ම 

 L" Mවැර` �w]ර ව"ෙ" 

1. A හා B 2. A හා D 3. A හා C  4. A C හා D 5. A B හා D  
 

18. පටක ෙර	පණෙ�l පටකෙය" අපට අවශ8 ආකාරයට අංෙග	පාංග ව�ධනය කර ගැRම සඳහා ව�ධක 
යාමක වශෙය" ඔ0gන සහ ස?ෙට#ක?M" ෙය#දා ගැRම වැදග� ෙV. අං�ර ව�ධනය සඳහා 
1. ඔ0g" සහ ස?ෙට#ක?M" 1 ට වැP අ<පාතය0 ෙය`ය ¤]ය. 
2. ඔ0g" සහ ස?ෙට#ක?M" සමාන >මාණව\" ෙය`ය ¤]ය. 
3. ස?ෙට#ක?M" පමණ0 ෙය`ය ¤]ය 

4. ඔ0g" පමණ0 ෙය`ය ¤]ය. 
5. ඔ0g" සහ ස?ෙට#ක?M" 1 ට අH අ<පාතය0 ෙය`ය ¤]ය 

 

19. පා\ත ත��ව යටෙ� ෙබ	ග වගා 9:ෙ l භාNතා කර< ලබන තාවකා\ක >චාරක වxහය0 
ෙන#ව"ෙ"  
1.   සරල >චාරක වxහ 2. ජල සංර0ෂක වxහ  3. උ¦~  පා�= 

4.   ලැ� Mවාස  5. තMපැළ ආවරණ 
 

20. එ0තරා ෙග	2යක කෘL" ස k�ණ §පා"තරණය0 ද0වන අතර පටලමය �යාප� ¤ගල ෙදක0 
ඇත� �යෑ¨ෙ l ඒවා තM ව©හය0 ෙලස �යා කර?. උදරෙ� S�" p  වෘ"තය0 ඇත. ෙමම ෙග	2ය 
ව<ෙ�, 

1. Lepidoptera 2. Coleoptera 3. Hymenoptera  4. Orthoptera 5. Diptera 
 

21. ෛවරස් ෙර	ග වාහකය" ෙලස �යාකරන කෘL" ව<ෙ� , 
1. ෙග#ය  ම�ණා , පළ]� මැස්සා ,�ඩෑවා 
2. �ඩෑවා , පැළ මැ0කා, ~_ මැස්සා 
3. අ«ලකෙප	රා ��Lsයා , ෙප#U ��Lsයා , එ�ලැ0නා ��L�යා  
4. ෙක#ළකන දළ%වා , ෙබ	ං� මැස්සා , පස් �a ම�ණා  
5. ෙක#f ප<වා , ෙග#ඩෙවUලා , ෙකෙසU +Uලා 

 

22. B වගාවට පමණ0 ෙය#දාග"නා පස් භාNත ෙන#කරන තවා" ව�ගයකට උදාහරණය0 ව<ෙ�  
1. ඩැෙප#0 තවාන   2.  මඩ තවාන  3. eU p තවාන 

4. ෙන#@ෙද	ෙක	 තවාන 5. ~සං�ත තවාන  
 

23. වා�¬ක වUපැළෑ& පාලනය සඳහා වඩා� ඵලදා කළමණාකරන Dලධ�මය ව"ෙ" , 
1. ඒවා fෂ්Iකරණයට ෙපර Nනාශ 9:ම 

2. SයUල නසන වU නාශකය0 ෙය#දා ගැRම 

3. වUපැල කපා �\ස්gම 

4. තවා" පා�=ව\" SයK වUපැල �ජ ඉව� 9@ම 

5. 0ෙෂ12යට ෛජව Nද8ා�මක වUපැල පාලන කාරක හ�"වාlමය. 
 

24. ¢�තරයක ෙ දය බJල ෙලස අඩං+ ව"ෙ" , 
1.  ~_ මදෙ� සහ කහ මදෙ�ය.   2. ]R සහ ඝන ~_ මදෙ�ය. 

 3. කහ මදෙ�ය.     4. ඝන ~_ මදෙ� සහ කහ මදෙ�ය. 
5. කහ මදෙ� සහ කවච පටලවලය. 
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25. ෙක® ස�ත ආහාර ප@ෙභ	ජනය හා  ස බ"ධ >කාශ ෙදක0 පහත ද0වා ඇත. 
 A-.ෙක` බJල ආහාර ෙVල0 f4ගලය�ෙQ ��ර gM ම�ටම පාලනය 9:මට උපකා@ ෙV. 
 B-ෙක` බJල ආහාර ප@ෙභ	ජනය LMසාෙQ ෙ4හෙ� ඛsජ අවෙශ	ෂණය ෙකෙර� බලපෑ හැ9ය . 
 ඉහත >කාශ 

1.  A Mවැර`?.      

2. B Mවැර`?. 
3. A Mවැර` වන අතර එය B මe" තව_රට� පැහැ`\ කර?. 
4. A හා  B ෙදකම Mවැර`? 

5. B Mවැර` වන අතර එය A මe" තව_රට� පැහැ`\ කර?. 
 

26. ෙහ1" ෙග#Nතැන ස බ"ධ >කාශ 9�පය0 පහත දැ0ෙV. 
 A-  D\ක වශෙය" ප«ෙU tමය භාNතා කර?. 
 B-  Lt ෙබ	ග වගා රටාව0 ද0නට ලැෙ¥. 
 C- M@ත `ග ෙම	ස  ව�ෂාෙව" උප@ම ෙලස >ෙය	ජන ලබL" Nයw කලාපෙ� බJලව �යා�මක 

කර?. 
 D පෘෂ්¯ය ජල ස පාදන dමය0 �යා�මක කර? 
  ඉහත >කාශ අත@" Mවැර` ව"ෙ" 

1. A හා C පමs. 2. A හා D පමs. 3. A,C හා D පමs.    4. A, B හා D පමs.   5. A හා B පමs. 
 

27.  පහත සඳහ" ඕ�ගෙන	 0ෙල	:" අ]@" l�ඝතම අ�ධ �ව කාලය0 වා�තා B ඇ�ෙ� , 
1. DDT වලය .    2. ඇU±" (Aldrin) වලය.      3.   0ෙල	ෙර#ෙb" වලය.(chlorodane) 

4. එ"±" (Endrine)වලය.  5.   ඔ0S0ෙල	ෙර#ෙb" (Oxychlorodane)වලය. 
 

28.  ශාක අ²ජනනය මe" බJ+ණක ශාක ¢� 9@ෙ l ¡+ණ ශාක (3n) වල ල0ෂණය0 ෙන#ව"ෙ" , 
1. ව�ණ ෙ4හ ක�ටල ]න0 පැවµම?. 
2. Mපදවන ඵල වල Nශාල�වය වැPය. 
3. �ජ ර�ත ඵල MපදBමට හැ9යාව0 ඇත. 
4. ෙ වාට  ජ"මා< Mපදවා �ජ MපදBෙ  හැ9යාව0 ඇත. 
5. 4B+ණ ශාකයක ජ"මා<ව0 හා ච]�+ණක ශාකයක ජ"මා<ව0 එ0 Bෙම" ¡+ණක ශාක 

සෑෙ4. 
 
29. රසායMකව �ජ �ව8තාවය ෙසBම සඳහා  භාNතා කර< ලබන ෙට�රා ෙස	\ය  0ෙල	ර?b jවණය 

�ව8 කලල ර] ව�ණයට හරව< ලබ"ෙ" කලලය මe" Mපදවන  
1.  K+ මe" 2. H+ මe"  3.  මe"     4. Na+ මe"  5. CO2  මe" 
 

30. ප~ අස්ව< හාM අH 9:ම සඳහා පල]� හා එළවa ගබඩා කළ ¤�ෙ�, 
1. අH ආ�jතාව හා ඉහළ උෂ්ණ�ව යටෙ�ය. 2. අH ආ�jතාව හා පහළ උෂ්ණ�ව යටෙ�ය. 
3. වැP ආ�jතාව හා පහළ උෂ්ණ�ව යටෙ�ය. 4. වැP ආ�jතාව හා ඉහළ උෂ්ණ�ව යටෙ�ය. 
5. වැP ආ�jතාව හා කාමර උෂ්ණ�ව යටෙ�ය. 
 

• ගවයාෙQ සං��ණ ආමාශෙ� §පසටහන ඇ~@" 31, 32, 33 >ශ්නවලට �w]� සපය"න. 
 

 

 

 
 

31. ෙ>	¶" ��ණය Bම සඳහා ෙප·g" ¸ාවය Bම S_ව"ෙ"  
 1.  A වxහය මeM. 2. B වxහය මeM.  3. C වxහය මeM.  4.  E වxහය මeM. 5. D වxහය මeM. 
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32. A වxහය ස බ"ධෙය" Mවැර` >කාශය ව"ෙ" 

1.  අභ8"තර ¢�=ය L වදයක ෛසලවල ස්ව§පය0 ගM?. 
 2. වxහය ]ළ වාෂ්ප¹º ෙ ද අ ල හා න?�ජ" වා¤ව MපදBම0 S_ෙV. 
 3. ගවයාෙQ ��ණ එ"ස?ම මe" ආහාර ��ණය 9:මට වැදග�ෙV. 
 4.  අභ8"තර ¢�=ය pU ]වායක ස්ව§පය0 ගM?. 
 5  සං��ණ ආමාශෙ� �¶ර අත@" Nශාල�වෙය" ෙදවන ස්ථානය ගM?. 
 
33.  C වxහය ]ළ S_වන කා�යයට සමාන කා�යය0 ඉ» කරන ��ළාෙQ ආහාර මා�ග ප4ධ=ෙ� ෙක#ටස 

ව"ෙ" , 
1.  ෙග#¼ර?. 2. වටනය?  3.  0½jා"තය?  4.  බJනැLය? 5. Nතං�කාව? 
 

• පහත දැ0ෙව"ෙ" ^ ලංකාෙV බJලව ද0නට ලැෙබන වU පැළෑ& 9�පය9. ඒ ඇ~@" 34 හා 35 
>ශ්නවලට �w]� සපය"න. 
 

A. Echinochloa crus – galli   B. Fimbristylis miliacea 

C. Cyperus rotundus     D. Mimosa pigra 

E. Achyranthes aspera 

 

34. ඉහත වUපැළෑ& අ]@" ආග"]ක ආdමණ¹º වU පැළෑ&ය0 ව"ෙ" ,  
1. A ය.        2.   B ය.  3. D ය. 4.   C ය. 5.  E ය. 

 

35. ෙමම   වUපැළෑ& අ]@" වා�¬ක ප" ව�ග ව<ෙ�, 
1.  B හා C       2. A හා B 3.   B හා D  4.  A හා E  5.  C හා E 

 

36. ෙද�J  අ²ජනනෙය" Mපදවන ෙද�J  �ජ ස බ"ධව Mවැර` �w]ර ව"ෙ", 
1. ෙද�Jමට ල0p මා�ය"ෙQ F2 පර පරාව?. 
2. F1 පර පරාවට වඩා F2 පර පරාෙV ල0ෂණ `¤� ම�ටමක පවµ. 
3. ෙ වාෙ� ෙද�J  `@ය0 ඇත. 
4. F1 පර පරාව 100% ෙදමා�ය ල0ෂණ දර?. 
5. ෙද�J  `@ය සහ²ජනනෙ�l dමෙය" වැP `¤� ෙV. 

 

37. ශාක පරාගනය හා සංෙස1චනෙ�l ස්වඅසංග=ය ය<  
 1. ය  ශාකයක පරාග එම ශාකෙ�ම කලංකය මත තැ ප� «ව� ඒවා >ෙර	හනය ෙන#Bම?. 

2. ය  ශාකයක පරාග එම ශාකෙ�ම කලංකය මත තැ ප� B >ෙර	හනය «ව� පරාග නලය �ලය 
`ෙQ ව�ධනය ෙන#Bම. 

3. ය  ශාකයක පරාග එම ශාකෙ�ම කලංක මත තැ ප� ෙන#Bම 

4. ය  ශාකයක පරාග එම ශාකෙ�ම කලංකය මත ප=ත B පරාග >ෙර	හනය B පරාග නලය �ලය 
`ෙQ ව�ධනය «ව� P භ සංෙස1චනය ෙන#Bම 

5. ශාකයක fෂ්පයක පරාග එම fෂ්පෙ�ම කලංකයට �ා¾ ෙන#Bම 

 

38. ෙක& කාºන Mමැ«ම සමග Nචලතා M:0ෂණය කල හැ0ෙ0  
1. ෙක&කාºන Nයද  වලය. 2.  ආ"=ක Nයද  වලය. 3.  >ාQධන Nයද  වලය 

4.  Nචල8 Nයද   වලය  5.  ස්ථාවර Nයද වලය 
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39.  �@වැය වd ස බ"ධතාවය වඩා� ෙහ#®" Nස්තර කල හැ0ෙ0 

1. සාමාන8 �@වැය වdය ආ"=ක �@වැය වdය හ�ව"ෙ" ආ"=ක �@වැය වdෙ� අවම 
ල0ෂෙ�lය. 

2. සාමාන8 �a �@වැය වdය ස්ථාවර �@වැය වdය හ�ව"ෙ" ස්ථාවර �@වැය වdෙ� අවම 
ල0ෂෙ�lය . 

3. සාමාන8 ස්ථාවර �@වැය වdය සාමාන8 �a �@වැය වdය හ�ව"ෙ" සාමාන8 �a �@වැය වdෙ� 
අවම ල0ෂෙ� lය. 

4. සාමාන8 Nචල8 �@වැය වdය සාමාන8 �a �@වැය වdය හ�ව"ෙ" සාමාන8 �a �@වැය වdෙ� 
අවම ල0ෂෙ�lය. 

5. ආ"=ක �@වැය වdය සාමාන8 �a �@වැය වdය හ�ව"ෙ" සාමාන8 �a ප@වැය වdෙ� අවම 
ල0ෂෙ�lය. 
 

 

40. ¢  සකස් 9:ෙම" ප~ පෙස1 S_වන ෙවනස්ක  9�පය9. 
1. අහ% රa බව වැP ෙV දෘශ8 ඝන�වය වැPෙV. සNවරතාවය වැPෙV. 
2. ජල ස"නායකතාවය වැPෙV. සංතෘ·ත ජල >=ශතය වැPෙV දෘශ8 ඝන�වය වැPෙV 

3. අහ% රa බව අH ෙV. දෘශ8 ඝන�වය අHෙV පෙස1 ජල කා"_ව වැPෙV 

4. අහ% රa  බව වැPෙV. සNවරතාවය වැPBම� සමග දෘශ8 ඝන�වය ද වැP ෙV 

5. අJ% රa බව වැPෙV. දෘශ8 ඝන�වය අH ෙV පෙස1 ජල කා"_ව වැP ෙV 
 

41. ¢  සකස් 9:ෙ  උපකරණ 9�පය0 පහත දැ0ෙV.ඒවා ෙය#දාග"නා ¢  සැකgෙ  අවසථ්ා 
අ<�¿ෙව\"  

 තැ& න+ල , ෙම	Uෙබ	b න+ල , @ජරය , ජප" වUපැල ෙනලනය 

1. >ාථLක ¢  සැකgම, 4Nµ?ක ¢  සැකgම, පා�= සැකgම, 4Nµ?ක ¢  සැකgම 

2. >ාථLක ¢  සැකgම, >ාථLක ¢  සැකgම , පා�= සැකgම , පශ්චා� ¢  සැකgම 

3. >ාථLක ¢  සැකgම, >ාථLක ¢  සැකgම, 4Nµ?ක ¢  සැකgම, 4Nµ?ක ¢  සැකgම 

4. >ාථLක ¢  සැකgම, 4Nµ?ක ¢  සැකgම, පා�= සැකgම, පශ්චා� ¢  සැකgම 

5. >ාථLක ¢  සැකgම, >ාථLක ¢  සැකgම, පා�= සැකgම, පා�= සැකgම 
 

42. පහත >කාශ අත@" වඩා� Mවැර` �w]ර ෙත	ර"න. 
A -ශාක ව�ධන අව�ෙ�l  ෙප#ෙහ#ර ෙයlම ම]�ට ෙප#ෙහ#ර ෙයlම ෙලස හ_"ව?. 
B -කාබMක හා රසායMක ෙප#ෙහ#ර එකට ෙයlම ඒකාබ4ධ ශාක ෙප	ෂණ �යාව\ය න  ෙV. 
C -රසායMක හා කාබMක ෙප#ෙහ#ර ෙවන ෙවනම ෙයlෙ l ෙප#ෙහ#ර භාNතා කා�ය0ෂමතාවය වැP ෙV. 
D -රසායMක ෙප#ෙහ#ර වල වැP ෙප	ෂණ සා"jණය0 ඇත. 

1.   A හා B පමs.       2.  B හා C පමs  3.  A,B හා D පමs    4. A හා C පමs 5. A,B හා C පමs. 
 

43. ෙප#ෙහ#ර Ltණයක ෙප#ෙහ#ර ෙt1sය 27-13-6 ෙV. 
1. 27% න?�ජ" ද 13% ෙප#ස්පරස් ද 6% ෙප#ටෑSය  ද ෙV. 
2. 13% ෙර#0ෙප#ස්ෙ·� ද 27% À@යා ද 6% L¤@ෙ�� ඔෆ් ෙප#ටෑෂ් ද අඩං+ ෙV. 
3. 27% N ද 13%  P2O5  ද 6% K2O ද අඩං+ ෙV . 
4. 27% ¤@යාද 13 % ෙර#0ෙප#ස්ෙ·� ද 6%  L¤ෙ�� ඔෆ් ෙප#ටෑස් ද අඩං+ ෙV. 
5. 27% À@යා ද 6% ෙර#0ෙප#ස්ෙ·� ද 13 % L¤ෙ�� ඔෆ් ෙප#ටෑස් ද අඩං+ ෙV. 

 

44. 9: වලට සාෙ·0ෂව �U 9@ වල 

1. වැPfර ඝනjව8 ,වැPfර ලැ0ෙට	ස් සහ වැPfර ෙප#ස්ෙප#\�ඩ >මාණය0 අඩං+ ෙV. 
2. වැPfර ඝනjව8 ,වැPfර ෙ>	¶" සහ වැPfර ෙප#ස්ෙප#\�ඩ >මාණය0 අඩං+ ෙV. 
3. අH ඝන jව8, වැPfර  ෙ>	¶"  සහ අH ෙප#ස්ෙප#\�ඩ >මාණය0 අඩං+ ෙV. 
4. අH ඝන jව8 ,අH ෙ>	¶"  සහ අH ෙප#ස්ෙප#\�ඩ >මාණය0 අඩං+ ෙV. 
5. අH ඝන jව8, අH ෙ>	¶"  සහ වැPfර  ෙප#ස්ෙප#\�ඩ >මාණය0 අඩං+ ෙV. 
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45. රMල ශාකවල න?�ජ" =ර 9:ම හා ප@වෘ�=යට අවශ8 0½j Dල jව8ය ව"ෙ", 
1. Fe       2.  Cu 3.  Zn  4.  Mo  5. B 

 

46. පාං3 ස්ක"ධය0 මත ය  බලය0 ඇ= කර එම බලය dමෙය" වැP 9:ෙ l එය ffරා යාමට N�4ධව 
පස් කැටය ද0වන >=ෙර	�තාව හ_"ව"ෙ", 
1.  පාං3 ඝන�වය?.  2.  පාං3 සංස්A=ය?.  3.  පාං3 සNවරතාවය?. 
4. පාං3 ෙරෙග#\තය?. 5. පාං3 >=�යාව?. 

 

47. උෙ·0ෂා වd වල ල0ෂණය0 ෙන#ව"ෙ" , 
1. ෙම�l පහළ උෙ·0ෂා වdයක ල0ෂයකට සාෙ·0ෂව ඉහළ උෙ·0ෂා වdයක ල0ෂය9" වැP 

තෘ·=ය0 ලැෙ¥. 
2. උෙ·0ෂා වd ඉහළ Sට පහලට බැ«  ෙV . එය සෘණ බෑ«ම0 ස�ත? . 
3. උෙ·0ෂා  වd Dල ල0ෂයට උ�තල ෙV. 
4. එ0 උෙ·0ෂා වdය0 තව� උෙ·0ෂා වdය0 හරහා ෙන#ය?. 
5. උෙ·කෂා වdය0 `ෙQ ඉහළ Sට පහලට යනNට තෘ·= ම�ට  අHBම0 S_ෙV. 

 

48. එ0තරා ෙග#Nපලක B Mෂ්පාදනය හා ඒ සඳහා ෙප#ෙහ#ර හා tමය භාNතය අතර ස බ"ධතාවය 
(ෙයද«  ෙයද«  ස බ"ධතාවය ) පහත ද0වා ඇත. 

   

 ෙප#ෙහ#ර Kg 

 

 
 

 

                                                                  tමය ඒකක 
 
 එම Mෂ්පාදන වdය ස බ"ධෙය" වඩා� Mවැර` ව<ෙ� 

1. එම Mෂ්පාදන වdෙ� බෑ«ම ඒකාකා:Bම?. 
2. එම Mෂ්පාදන වdෙ� ඉහල ෙක#ටෙස1l වැP ලාභ ලැ�ම?. 
3. එම Mෂ්පාදන වdය ඔස්ෙස1 ස්ථාවර Mෂ්පාදනය0 ෙප"<  9:ම?. 
4. එම Mෂ්පාදන වdෙ� පහල ෙක#ටෙස1l වැP ලාභ ලැ�ම?. 
5. සාධක සංෙය	ජනවල තා0ෂsක Sමා ලබාlම?. 

 
49. �ෙෂ8ය� ආහාර ගැRෙම" ප~ අ]�පස0 ෙලස ෙකෙසU ෙගP ආහාරයට ගැRම S_Nය. එමe" 

ඔJෙQ ආහාරයට සපය< ලබ"ෙ", 
1. ෙ ද , කාෙබ	හ?ෙÁ� හා ත"] ෙV.   2. NටL" , ෙ>	&න හා ත"] ෙV. 
3. NටL" , ෙ>	&න හා ඛMජ ෙV.   4. NටL" , කාෙබ	හ?ෙÁ� හා ඛMජ ෙV. 
5. ජලය , ෙ>	¶න හා ත"] ෙV. 

 

50. ෙ4හ ස්ක"ධ ද�ශකය අ<ව >4ගලය�ෙQ ෙප	ෂණ ත��වය ඇගමට හැ9ය . අ�බර ෙලස සලක< 
ලබන f4ගලය� වඩා� ෙහ#`" M�පනය කරන BMI අගය 

1. 18.5 අHය.  2. 18.5 -24.9 අතර ෙV.    3. 30-39.9 අතර ෙV.   
4. 40 ෙහ	 ඊට වැPය.  5. 25-29.9 අතර ෙV 


