11 ශ්රේණිය 




කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණ - I

කාල පැ එකයි

සි ලුම ප්රශ්න ලල ිළිතුරු  පප ් .
අංක 01 සි 40 ශ්තක් ප්රශ්න ලල ී  ඇි  1 2 3 4
ිළිතුරු  ලින් ිවලැරි  ශ්හ ලාා්  ැැපශ්ප
ිළිතුරශ්රහි අංක
පැපශ්ෙ කල ුරප (X) ලකුණ ශ් ොද් .
එක් ිවලැරි  ිළිතුරරක ලකුණු 1 බැගි් ලකුණු 40 යි.

01. අතීතයේ ජනප්රවාදයයේ ුඹුරරු ක්ෂයක්ෂ ිබබු ිසාද වයවා්ලකාසාව යකා ප්රසිද්ධ වු ළාදත වා්නය්න
1. බාසනදහිර
2. උතුරුමැය
3. ඌවා
4. නැයගනහිර
02. කෘෂිකර්ම යයළදර්තයේ්නතුවා පිහිටනු කැබුයේ
1. 1922
2. 1912

3.

1809

4.

1990

03. බහු කදර්ක යකෝජනද ක්රමවාක යළ ු  අරමුක්ෂ යන වා්නය්න
1. ජක විු ලික ිසළයවීම.
2. ඉඩේ රජක ාතු කර ගැනීම.
3. රැකිකද ාැළයීම.
4. ළරිාරක ආර්ෂයද කිරීම.
04. අළනකන යවාාඳ යළ ා ඉක්ෂක කර ගත් කෘෂිකර්මක අතරි්න ාදේප්රයදිකක කෘෂිකර්මද්නතයේ අගගකකි.
1. විසිදතුරු ම්ල ළැා වාගදවා
2. ඉාසා්න වාගදවා
3. වාැවිලි යබෝග වාගදවා
4. බිේම්ල වාගදවා
05. තය සුාග ාමග යන කඩවාද ඇය හැයාන වාර්යදවා අකත් වික හැ්ෂය්ෂ ළහත ාඳහ්න ඒවාදික්න ුඹමකට ය?
1. ඊාදන දිග යමෝාේ
2. ිසරිත දිග යමෝාේ 3. වාදසුළි වාර්යදවා
4. ාගවාහන වාර්යදවා
06. උච්චත්වාක යවානාස වීමත් ාමඟ උයසකත්වාක ය යවානාස වීම සිදු  යේ. එම යවානා වා්නය්න මුහුු  මට්ටයේ සිදට
ඉහාට කන ාෑම මීටර් 100 කටම උයසකත්වාක
1. 0.460C බැගි්න වාැඩි යේ.
2. 0.640C බැගි්න වාැඩි යේ.
0
3. 0.64 C බැගි්න අඩු යේ.
4. 0.460C බැගි්න අඩු යේ.
07. අඩු ආයකෝක තීව්රතදවාකක ී  ාදක ය්ෂවාන ප්රිබචදරක්ෂ වා්නය්න
1. අතු යබී ම යහ ඳි්න සිදු  වීම.
2. ප්රභදාගාසය්ලයකක වාැඩි යේ.
3. ාදකවාක වාැඩීම ාෘජුවා සිදු  යේ.
4. ආයකෝකක ඇිබ යයාට ාදක නැමීම සිදු  යේ.
08. යතත් කකදළක අතරමැදි කකදළක විකලි කකදළ කන කකදළවාක ඇිබ කෘෂි ළදරිාරික කකදළ ගකන
පිළියවාලි්න යැ්ෂයවා්නය්න
1. 20 15 11
2. 15 20 11
3. 11 20 15
4. 20 20 11
09. ළහත ී  ඇිබ ළදයදක අතුයර්න ආග්ය්නක අවාාදදිත විළරිත ළදයදක ගකකට පිළියවාලි්න අකත් වා්නය්න ළහත
ාඳහ්න ුඹමන කදණ්ඩක ය?
1. ්ෂවාදට්ාස යය්ල යළග්මටිකට්
2. යළග්මටිකට් මදබ්ල ්ෂවාදට්ාස
3. ග්රැනිකට් හුනුග්ල මදබ්ල
4. නිකාස හුනුග්ල මදබ්ල
10. ළදයදක ජීර්කයේ ී  යභෞිබක ජීර්කකට අකත් යන වාන ක්රිකදවාලික්ෂ වා්නය්න
1. වාදයුයගෝලීක CO2 ජකයේ දිකවීම.
2. භූමිකේළද ඇිබ වී ළදයදක කැබලි වාකට කැඩීම.
3. අධික යකා රත් වු ළදයදක මත ්ෂයණිකවා වාර්යද ජකක වාැටීම.

4. ග්කැසිදකර් ත්ලලු වී කදයේ ී  ළදයදක කැබලි බවාට කැඩීම.
11. යබෝග වාගදවාට සුු සු ළාක ිබබික යුතු ළදගශු ඛිසජ ප්රිබාතක වානුයේ
1. 50%
2. 75%
3. 25%

4.

45%

12. ජකදකර්ාක ජකයේ ගුකදගගක්ෂ යන වා්නය්න
1. ාදකවාකට කබද ගත යන හැක.
2. යමම ජකක ඉවාත් කා හැ්ෂය්ෂ උඳුනක 1050C උයසකත්වායේ ළැක 12 – 24කදකක්ෂ රත් කිරීයම්න
ළමණි.
3. ්ෂෂුද්ර අවාකදයවාක රැී  ඇත.
4. ළාස අගශු වාකට තදි්න බැී  ඇත.
13. යතත් කා ළාස ාසවා්ලළක්ෂ අත්ය්ල යරෝ්ල කර මුු වා්ෂ යකා නමන විට කැයේ නේ එම ළා
1. වාැලි ළාකි.
2. මැටි යකෝම ළාකි.
3. මැටි ළාකි.
4. වාැලියකෝම ළාකි.
14. ළාක PH අගක යාවීමට ාදයද ග්නනද ළදගශු ද්රදවාකකක ළාස ාහ ආස්රැත ජකක මිර කා යුතු අනුළදතක වා්නය්න
1. 1 : 5
2. 1 : 1
3. 1 : 2
4. 1 : 6
15. යතත් කකදළයේ ළැිබර ඇිබ PH 5-6 ්ෂ වු අක යබෝග ළාතුරු එාවාළු ුඹළු බඩු ාඳහද යකෝගය වා්නනද වු ළා
1. රතු ු ුරරු ළා
2. රතු කහ යළ ේයා ලි්ෂ ළා
3. දිකළු ළා
4. කැටයාෝලි්ෂ ළා
16. කදබිසක ද්රවාය යළ යහ ර යකා භදවිතද කිරීම වාඩද ඵකයදික වා්නය්න
1. යළෝයක ඌනතද වාක ී  ්ෂයණිකවා ාදක වාකට උරද යගන ප්රිබඵක කබද යයන ිසාද
2. ාදක යළෝයකයේ ී  වාැයගත් වාන සිදකළුම මුක ද්රවාය සුළු ප්රමදක වාලි්න යහෝ ිබයබන ිසාද ක.
3. ප්ර දන යළෝයක වාන N. P. K. ළමක්ෂ අඩගගු ිසාද ක.
4. යබෝග වාගදවා්නට යකී ම ළහසු ිසාද ක.
17. යක ාස හද රුරට්න බ්ධ කිරීයේ ී  අනුජක යකා යක යද ගැනීමට සුු සු ප්රයදය යයකකි.
1. ෆදයර් යකෝ්නග් යක ත්මය්ල වාරකක
2. මහරගම වාරකක මැය්ලසිදක්න රතු
3. පීටර් ළදාද්න ම්ලවාදන වාරකක
4. පීටර් ළාද්න යක ත්මය්ල වාරකක
18. වාර්
1.
2.
3.
4.

ක ප්රචදරකක ිසාද සිදු  යේ කැික අයක්ෂයද කා යන හැකි ක්ෂයකක නේ
බීජ ාදකවාකට වාඩද ඉ්ෂමිස්න ඵක යරන ාදක ඇිබ වීම.
මේ ාදකකට වාඩද ඉ්ෂමිස්න ඵක යරන ාදක ඇිබ වීම.
මේ ාදකකට ාමදන ක්ෂයක ාහිත යරු ාදක ඇිබ වීම.
යරු ාදක සිදක්ලකම යබ යහෝ ු රට එක හද ාමදන වීම.

19. අනුපිළියවාලි්න ප්රදථමිමික ්ධවිිබක හද අතුරුකත් ගෑයේ උළකරක වාකට අකත් වා්නය්න
1. යර ටයේටරක තැටිනගු්ල තු්න පුරු්ෂ ක්ලටියේටරක
2. තැටි නගුක තැටි යළෝරුවා අත්මු්ලලුවා
3. ය්ධශීක ගැමි නගුක භ්රමක යළෝරුවා යක ුඹ නගුක
4. යර්්ෂකක තැටි නගුක උයළු මු්ලලුවා
20. ාමහර බීජ තවාද්න යන යමද යකලි්නම ්ෂයයේත්රයේ සිදටුවානු කැයේ. යමකට යහේතුවා
1. ළැා උු රද නැවාත සිදටුවීයේ ී  ය්ෂවාන පීඩද වාකට ඔයර ත්තු යන ී ම.
2. ළැා නැවාත ගැකවීයේ අළහසුවා
3. මු්ල ගැුරරට යග ාස ිබබීමික.
4. බීජ ළැා ප්රමදකයක්න ුඹඩදවීම.
21. අවාකදායේ ඇිබ ඉඩ ය ප්රයකෝජනකට ගිසමි්න සිදරාස වාගද මළු වාක යබෝග වාගද කිරීම යැ්න ජන්රික ක්රමකකි.
යේවාදයේ වාගද කිරීමට වාඩදත් සුු සු යබෝග වා්නය්න
1. කදය්නය්න ඇ්නතරිකේ යරෝා
2. බතක අර්තදළ්ල ඉ්නනක
3. ත්ෂකදලි යබ්ලයළළර් මදළුමිරිාස
4. කගුඹ්න ාසයරෝයබරි යග ටුයක ා
22. කැ්ලසිදකේ අඩු වීම ිසාද අාසථි හද යත් දූර්වාක වීම රිකට්සිදකදවා වාැිස තත්ත්වා ඇිබ යේ. කැ්ලසිදකේ උරද ගැනීමට
බකළදන විටමි්න වාර්ගක වානුයේ

1. A විටමි්න
2. B විටමි්න
3. C විටමි්න
4. D විටමි්න
23. යරුවා්නයග් බු්ධධි වාර් නක අඩදකවීම උා කදම සීමද වීම වාැිස ඌකතද ක්ෂයක යළ්නවාන තිකයර ්ෂසිද්න
ිසයසළදයනකට අවාාය වාන එයහත් ාරීරකට ඉතද අඩු ප්රමදකවාලි්න අවාාය වාන ඛණිජ වාර්ගක්ෂ වානුයේ
1. කැ්ලසිදකේ
2. මැග්නීසිදකේ
3. අකඩී්න
4. යාෝඩිකේ
24. Aspergillus flavus නේ දිලීරක මඟි්න ආහදරකට ස්රදවාක කරන විය ද්රවාය වා්නය්න
1. ඇෆසකයට ්ෂසී්න
2. ලිනමරි්න
3. යළ ලිවීයනෝ්ල

4.

ුඹමරී්න

25. කෘෂි රාදකන ද්රවාය හද යළ යහ ර වාදරි ජකක ාමග ළාට එකතු වාන ාමහර බැර යකෝහ යහේතුයවා්න මිිසාදට
ඇිබවාන යරෝගී තත්ත්වාකකි.
1. පිලිකද
2. දිකවාැඩිකදවා
3. හඳුනද යන ගත් වාුඹගඩු යරෝගක
4. අධික රුධිර පීඩනක
26. ාදකවාක ළැවාැත්ම ාඳහද අවාාය යළෝයක
A - යබ යහ මක්ෂ ළයා්න කබද ගනී.
B - ාමහර යළෝයක ජකක හද CO2 වාලි්න කබද ගනී.
C - යළෝයක 16 ්ෂ ළමක්ෂ අතයවාාය යළෝයක යකා හඳුනදයගන ඇත.
D - එික්න 9 ්ෂ මහද යළෝයක යකා හැඳි්නයේ.
ඉහත ප්රකදා අතුරි්න ාතය වා්නය්න
1. A ළමණි.
2. B ළමණි.
3. C ළමණි.

4.

ඉහත සිදක්ලක

27. ජකක හිඟ විකලි කකදපීක ප්රය්ධාවාක වාර්යදවා ළවාිබන කදකයේ ී  ජකක රැාසකර තබද ගැිසමට වාැසිද ජක ටැගකි
භදවිතද කරික. යමම ජකක
1. බීමට සුු සු යන යේ.
2. යග විතැ්න කටයුතු හද ගෘහාසත කටයුතු ාඳහද සුු සු යේ.
3. රැාස කර ගැනීමට වාැඩි විකයම්ෂ යැරික යුතුක.
4. බැර යකෝහ වාැඩිපුර අඩගගුවා ිබබික හැකික.
28. කද අළු ළැහැිබ යගෝකදකදර ජකයේ මඳ්ෂ දිකවාන යළ යහ ර වාර්ගක වා්නය්න
1. යරිකද
2. යර ්ෂ යළ ාසයකට්
3. ත්රිත්වා සුළර් යළ ාසයකට්
4. ඇයමෝිසකේ ා්ලයකට්
29. ළහත ාඳහ්න වා්ල ළැකෑටි අතරි්න ජකජ වා්ල ළැකෑටික්ෂ වා්නය්න
1. වියේලිකද
2. ගඳළදන
3.

ළදතීිසකේ

4.

ාැ්ලවීිසකද

30. දිකමකගකෑම ඇිබ කරන දිලීරක්ෂ යන වා්නය්න
1. පිිබකේ
2. රිකයා ්ෂයටෝිසකද
3. ෆියුයාේරිකේ
4. යක යකයර ට්රිකේ
31. යබ යහෝ නදගරික ප්රය්ධාවාක ිසසිද ළරිදි ඝන අළද්රවාය කාමනදකරකක සිදු  යන කිරීම ිසාද කැලි කාක එකතු
වී ළරිාරක දූයකක වීයේ තර්ජනකකට භදජනක වී ඇත. යමම ඝක අළද්රවාය කාමනදකරකක ාඳහද වාඩදත්ම
සුු සු ක්රමක වා්නය්න
1. ඝන අළද්රවාය වාර්ග යවා්න යවා්නවා එ්ෂරැාස කර ප්රිබච්රීකරකක කිරීම හද ඉිබරි ඒවාදික්න කදබිසක
යළ යහ ර ාෑී ම.
2. ඝන අළද්රවාය එ්ෂරැාසකර පුළුාසාද අලු යළ යහ ර්ෂ යකා ගැනීම.
3. ඝක අළද්රවාය එ්ෂරැාස කර වාගද බිේවාක වාාකද යැමීම.
4. ඝක අළද්රවාය එ්ෂරැාස කර විකකද ාත්ත්වා ආහදර ාෑී ම.
32. කදබිසක යළ යහ ර ාේබ්න යක්න අාතය ප්රකදාක යතෝර්නන.
1. ාදක යළෝයකකට අවාාය සිදකළුම යළෝයක අඩගගු යේ.
2. යකටි කකකි්න ඉතද සීඝ්රයක්න යළෝයක ිසයහාස කරික.
3. ළයාේ ්ෂෂුද්ර ජීවි ගහකක වාැඩි කරික.
4. ළයාේ කැටදකන හුවාමදරු දරිතදවා ඉහා නගවාික.
33. වමීතික්ල ඉයුජියනෝ්ලව නේ රාදකිසක ද්රවාය
1. දිලීර නදාකක්ෂ යකා භදවිතද කරික.
2. වා්ල නදාකක්ෂ යකා භදවිතද කරික.

3. රාදකිසක උගු්ල කෘමි ආකර්ාකක්ෂ යකා භදවිතද කරික.
4. වාර් ක යහෝයමෝනක්ෂ යකා භදවිතද කරික.
34. ඇසුරුේකරකයේ ී  ය්ලබ්ල කිරීම ඉතද වාැයගත් ක. ය්ලබකකක අතයවාායයක්නම අඩගගු විකයුතු යන වා්නය්න
1. ආහදරයේ නම ලිකදළදිගචි අගකක හද ිසයසළදයකකදයග් නම
2. අඩගගු ද්රවාය බර හද මික
3. ආහදරක ාකාස කා දිනක ක්ල ඉුඹත් වාන දිනක
4. ආහදරයේ ළැහැක ප්රමදකක හද ාකාස කා ආකදරක
35. කිරි යයවීයේ ී  ඉතද ඉ්ෂමිස්න කිරි යය වාද අවාා්න කා යුතු වා්නය්න
1. කේකරු රමක ඉිබරි කර ගැනීමට ක.
2. කිරි බුරු්ලකට ආාදයන තත්ත්වාක්න ඇිබ වික හැකි බැවිිස.
3. ඔ්ෂසිදයට සිද්න යහෝයමෝනයේ බකළෑම ළවාිබ්නය්න යකටි කදකක්ෂ බැවිිස.
4. යබ යහෝ යේකද තැබීයම්න කිරිවාක තත්ත්වාක බදකවාන ිසාද ක.
36. ුඹුඹ්ල යග විළකක ළැටවු්න එකට ගුලි වී මකදිසකවා සුු  ළදටට හුරු ළදචනක ගුය මදර්ගක වාටද සුු  ළැහැිබ මක
ද්රවාය ාමග යතත් වී පිහදටු එකට ඇලී ිබබීම. යැකික හැකි යරෝගක වා්නය්න
1. රැිසකට් යරෝගක
2. පු්ලයකෝරේ යරෝගක
3. යක ්ෂසිදඩියක සිදාස යරෝගක
4. ුඹුඹළු වාසුරික
37. ගවාික්නට වාැායඳන යරෝග අතරි්න වාාගගත යරෝගක්ෂ යන වා්නය්න ළහත ාඳහ්න ඒවාදික්න ුඹම්ෂ ය?
1. ගවා ර්ෂතදරක මුඛ යරෝගක
2. ුඹර හද මුඛ යරෝගක
3. කදකගදත්රද යරෝගක
4. කිරි උක
38. Bloater Seal නේ ඖය ක ුඹමන යරෝගී තත්ත්වාක ළදකනක කිරීම ාඳහද යක යද ග්නය්න ය?
1. කිරි උක ාෑී  ඇිබ ගවාික්න ාඳහද
2. ළණු යරෝග ාෑු ණු වාසු ළැටවු්න ාඳහද
3. කිණීතු්ල උක ාෑු ණු ගවාික්න ාඳහද
4. බඩ පිපුම ාෑු න ගවාික්න ාඳහද
39. ශ්රී කගකදයේ උඩරට කකදළකට හද විකළි කකදළකට ඇිබ කිරීම ාඳහද සුු සු ගවා වාර්ග අනුපිළියවාලි්න වා්නය්න
1. ප්රීසිදක්න රතු සිද්නදි
2. ාහිවාද්ල AMZ
3. මරද සර්ිබ
4. රතු සිද්නදි ජර්සිද
40. වී ාදකක ාේබ්න යක්න ළහත ාඳහ්න ඒවාදික්න ිසවාැරදි වා්නය්න
A - වී ාදකයේ ත්නතුමක ළ්ධ ිබක්ෂ ඇත.
B - යළ ඒසිදයේ ුඹකකට අකත් වාදර්ෂික ළැකෑටිකකි.
C - වී ාදකයේ ඇත්යත් පුයසළ මගජරිකකි.
D - වී පුයසළක 99% ්ෂ ාසවා ළරදගනක යේ.
1.
3.

A B
C D

2.
4.

B D
සිදක්ලකම ිසවාැරදි ක.
(කුඹණු 40 x 1 = 40 ික)

