
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 පළමුවැනි ප්රශ්නය  හ  වව්  ප්රශ්නය හව ක් ඇතුළුව ප්රශ්නය පහකට පමණක් පිළිතුරු සප න්ය.  

 

 
01. තිරසර සංවර්ධන වයාඳිති ස සමගාවව, තෙත් කලාපී  ප්රතශය ක ිහිටසා ඇති කරතග ්ලල ගතේ ෙරුණ 

තග වි සමාජ ස අ ත් තග විඳල සංවර්ධන  කිරීමස තීරණ  කර ඇෙ. තමිට දී අක්කර ඳහක ඳමණ ම 
බැවුමක් සිටෙ භූමි  තබෝග වගාවස ද, ෙවත් අක්කර තදකක ඳමණ භූමි  සත්ත්ව ඳාලන ස ද තවන් කර ඇෙ. 
ඉඩතේ ඳහෙ බෑවුතේ අක්කර ½ ඳමණ ජල වහන  දුර්වල තක සසක් ද ිහිටසා ඇෙ. 

 
i. (a) තමම භූමිතේ බිේ සකස් කිරීමස සුදුසු  න්ත්ර මිනන් ්රි ා කරන ප්රාථමිමික බිේ සැකමේතේ කඳකරණ 
   තදකක් ලි න්න. 

(b) තමම භූමි  මක් ආේලික බව තස  ා ගන්නා ලදී. ආේලිකොව  කදාමේන කර ගැනීමස ඳසස ත දි  
හැකි ද්රවය ක් ලි න්න. 

 
ii. (a) තමම කලාඳතේ වාර්ෂික වර්ෂාඳෙන  තක ඳමණ ද? 

(b) තමම කලාඳතේ ඳැවති  හැකි ප්රධාන ඳස් වර්ග  කුමක් ද? 
 

iii. තමම භූමිතේ ඳාංශු ඛාදන  වළක්වා ගැනීමස ත  දාගෙ හැකි  ාන්ත්රික රම තදකක් ලි න්න.  
 
iv. තමම තග විඳත්ල වගා කරන තබෝග සහා භාවිො කළ හැකි කාබනික තඳ තහ ර වර්ග තදකක් හා 

රසා නික තඳ තහ ර වර්ග තදකක් නේ කරන්න. 
 
v. තමම තග විඳත්ල ඇති තබෝග සහා ජල සේඳාදන  කිරීමස සුදුසු රම තලස ඉිනන හා බිංදු ජල සේඳාදන 

රම තෙෝරා ගැනිනි. තේවාතේ ඇති වාින තදකක් ලි න්න. 
 
vi. (a) ජල වහන  දුර්වලතක සතසේ වී වගා කිරීමස තීරණ  වි . ක්තෂේත්රතේ වී වගාව සංස්ථමිාඳන  කළ 

 හැකි රම තදකක් ලි න්න. 
(b) ශ්රී ලංකාතේ ඳාරේඳරික වී ප්රතදද තදකක් ලි න්න. 
 

vii. තමිට වගා කර තිබු මිරිස් තබෝගතේ ඳැළ කීඳ ක්, අවස ඳැළ නීතරෝගීව තිබි  දී, මැල වී ඳසුව මි  තග ස ්
තිබිණි. තමම තරෝග  හා තරෝග කාරක ා ලි න්න. 

 
viii. (a) තමම තග විඳත්ල ඳැවති  හැකි කුකබිතේින කුල ස අ ත් තබෝග තදකක් ලි න්න.. 

(b) තමම තබෝගවලස ඳැමිණි  හැකි කිමි ඳලිතබෝධ තදකක් ලි න්න. 
 

ix. (a) තමම තග විඳත්ල ඇති කිරීමස සුදුසු ගව වර්ග තදකක් ලි න්න. 
(b) තමම සතුන්තේ තඳෝෂණ  සහා ලබාදි  හැකි තෙත් රළු ආහාර තදකක් ලි න්න. 
 

x. තමම තග විඳත්ල කුකු්ල ඳාලන  ආරේභ කිරීමස ත ෝජනා කර ඇෙ. ඒ සහා සුදුසු නිවාස රම ක් ලි ා 
එිට ඇති වාින තදකක් ලි න්න. 

  
02. තබෝග වගාතේ දී ඳස සෑම විසම ක්තෂේත්ර ධාරිොවතේ ඳවත්වාගෙ ුතතුි.. තේ සහා ක්තෂේත්ර ස ජල  සැඳි.මස 

විවිධ රම ත  දා ගනී. 
i. තබෝග වගාවස ජලතේ ඇති වැදගත්කේ හෙරක් ලි න්න. 
ii. (a) ඳතසන් ජල  ඉවත්වන රම ලි න්න. 

(b) ඳාංශු ජල  සංරක්ෂණ  කර ගැනීමස ත  දාගෙ හැකි රම තුනක් ලි න්න. 

11 ශ්රේණි  කෘෂි හ  ආහ   ව ක්ෂණ  - II    ක ල  පැ  ශ්ෙකයි. 



 

 

 iii. තබෝගවලස ජල  සේඳාදනතේ දී සැලකි  ුතතු කරුණු තුනක් ලි න්න. 
03. i. (a) බීජ සුප්ෙොව  තහවත් බීජ අක්රී ොව  හන්න්වන්න. 

(b) ිනටුවීම සහා ත ෝගය බීජවල තිබි  ුතතු ලක්ෂණ හෙරක් ලි න්න. 
 ii. (a) බීජ ප්රතිකාර කිරීම  නු කුමක් ද? 

(b) බීජ ප්රතිකාර රම හෙරක් ලි න්න. 
iii.  බීජ මිනන් ප්රචාාරණතේ වාින අවාින ලි න්න. 

 
04. i. (a) "ඳසු අස්වනු හානි " අර්ථමි දක්වන්න. 

(b) ඳසු අස්වනු හානි  ිහළිබ විතයේෂ අවධාන  ත  මු කිරීතේ වැදගත්කේ තදකක් ලි න්න. 
 ii. (a) ඳසු අස්වනු හානි ිනදුවි  හැකි අවස්ථමිා හෙරක් ලි න්න. 

(b) ඉන් එකක් විස්ෙර කරන්න. 
iii.  අස්වනු තනලීතේ දී සලකා බැලි  ුතතු කරුණු තුනක් ලි න්න. 

 
 
05. i. (a) ඳැසවීම මිනන් ආහාර ඳරිරක්ෂණ  කරනු ලැතේ. එදිතනදා ඔබස හමුවන තමවැනි ආහාර වර්ග 
    තුනක් නේ කරන්න. 

(b) එම ආහාර ඳැසවීතේ ආකාර ලි න්න. 
 ii. ආහාරවල අග  වැඩි කිරීම සහා ත  දා ගන්නා රම තුනක් ලි න්න. ඒවාස කදාහරණ තදන්න. 

iii.  a) ආහාර වි ලීම සහා සුර් ොඳ වි ලන ක් භාවිො කළ හැක. සූර් ොඳ වි ලන ක රඳ සසහනක් 
   ඇ තක සස් නේ කරන්න. 

(b)  සුර් ොඳ වි ලන ක් භාවිෙතේ ඇති වාින තදකක් ලි න්න. 
 

06. ගව ඳාලනතේ දී කඳරිම ප්රත ෝජන  ලබා ගැනීම සහා නිින ඳරිදි තදනුන් ඳාලන  ිනදු කළ ුතතු . 
i. (a) තදනුන් ගැේ ගැන්වීතේ ප්රධාන ආකාර කී  ද? ඒ තම නවා ද? 

(b) ගැේ තදනුන්තේ ප්රසූති ලක්ෂණ තුනක් ලි න්න. 
 ii. (a) ගවි.න්ස වැළතන ඳරිවිත්ති  තරෝග ක් වන "කිරිකණ" තරෝගතේ තරෝග ලක්ෂණ තුනක් 
    ලි න්න. 

(b) එම තරෝග  වළක්වාගෙ හැක්තක් තකතසේ ද? 
iii.  ගව තරෝග සෑදීම වළක්වා ගැනීමස ගෙ හැකි ්රි ාමාර්ග හෙරක් ලි න්න. 

 
07. i. තග විඳල සතුන්තේ ආහාර සලාක ක අඩංගු වි  ුතතු ප්රධාන තඳෝෂක සංඝසක ඳහක් දක්වා ඒවාස 
   කදාහරණ ලි න්න. 
 ii. සත්ත්ව ආහාර සලාක ක් ිහළිත ල කිරීතේ දී සැලකි  ුතතු කරුණු හෙරක් ලි න්න. 

iii. දිනක් ව සැති තර ි.ලර් සතුන් මිල දී ගැනීතේ දී සලකා බැලි  ුතතු ලක්ෂණ තුනක් ලි න්න. 
 


