
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

අ.පෙො.ව. ( උ.පෙෂ) විභළගය - 2018 වඳශළ පෙරහුරු ප්රහ  ේරය  

කෘෂි විද්යළල 

වෆකසුම - අධ්යළෙ  අමළයළාංය - කෘෂිකර්ම ශළ ෙරිවර අධ්යය  ළඛළල 

I පකොටව - බහුලරණ ප්රහ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ශ්රී ාංකළපද ද් තළක ක ෂ්හෙළද් යට කෘෂිකර්මපේ ද්ළයකත්ලය ලර් 1994 දී 23.8% ක් පව ෙෆලක  අර 2017 ල  විට එය 

7.5% ක් ද්ක්ලළ අඩු වී ඇ. පමම අඩු වීමට ප්රධ්ළ  පශේතුල, 

(1) රුණ ෙරපුර කෘෂිකර්මළන්පයන් ඈත් වීමයි. 

(2) ත ගශ ය ලර්ධ් ය වීම වමඟ ලගළ බිම් අඩු වීමයි. 

(3) කෘෂිකර්මය ශළ බෆඳුණු කර්මළන් දියුණු ප ොවීමයි. 

(4) කර්මළන් ශළ පවේලළ අාං කෘෂිකර්මයට ලඩළ ලෆඩි පදගයකින් දියුණු වීමයි. 

(5) අෙ ය  පබෝග ෂ්හෙළද් ය වඳශළ ෆපබ  විපේ විෂ්මය අඩු වීමයි. 
 

 

2. කෘෂි කළගුණික මධ්යවහාළ යක් ිහිටටුවීම ශළ ද්ත් බළ ගෆීමම ිහිබබඳල ලගන්ක  කිිටෙයක් ෙශ ද්ෆක් පද.  

A. -  අෂ්මළ ය ශළ සුෂාං දිළ ද්ර්කය වවි කෂ යුත්පත් පෙොපෂොල මට්ටපම් සිට මීටර පද්කක් උසිෂ්. 

B. - ලළහපීකරණ ෆටිය ආධ්ළරක ලී රළමුලක් ම බනුපේ, පෙොපෂොල ම ගෆටී ක බීපමන් ල  රත්වීම් අලම කිරීමට ය. 

C. - ලර්ළෙ ය ශළ උෙරිම අලම උහණත්ලය දි කට පද්ලරක් මෂ්නු ෆපේ. 

D. - ලර්ළමළ යක් වවි කෂ යුත්පත් ණපකොෂ ලලළ පකටිල කෙ  ද් භූමියක ය.  

       පම් අරින් ෂ්ලෆරදි ලන්පන්, 

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

(4) B, C ශළ D ය.                               (5) A, B, C ශළ D  සියල්ම ය. 
 

3. පබෝග ලගළපද දී ද්ක් ට ෆපබ  වාංසිේධි කිිටෙයක් වශ ඊට බෙළ  කළගුණික වළධ්ක ෙශ ලගුපලිට ද්ෆක්පද. ඒලළයින් 
වාංසිේධියට අද්ළෂ ෂ්ලෆරදි පශේතුල ද්ෆක්පලන්පන් කුම  ිහිබතුපරිට ද්? 

 

 වාංසිේධිය පශේතුල 

(1)  යළෙ ය ප්රපේපේ වළර්ාකල අර්ළෙල් ලගළ 
කරනුපේ, ප ොලෆම්බර්, පද්වෆම්බර් මළවලදී ය. 

එම කළපේ දී පශොඳින් ලර්ළ තය බළ ග ශෆකි බෆවිෂ්. 
 

(2)  විළඩ් අඹ ඵල සූර්යළපෝකය ෙක  ල  ෙෆත් 
රතු ෙෆශෆ ගෆන්පද. 

සූර්යළපෝකය ෙක  වීම ෂ්වළ ඇන්පොවයෂ්න් ලර්ණකය 
ෂ්ෙද්වීම ය. 

(3)  වියිබ කළපීය පකටි කළලී  පබෝගල අවහලනු 
ප්රමළණය මශ කන් පේ දී ට ලඩළ ය කන් පේ දී 
ලෆඩි ය. 

ය කන් පේ දී ලළරි තපයන් ද් මශ කන් පේ දී ලර්ළ තපයන් 
ද් ලගළ කිරීම ය. 

(4)  උඩරට ප්රපේපේ වළමළ ය ෙරිවර ත්ත්ල යටපත් 
කෆරට් ශළ බීට් ළකල පුහෙ ශට ප ොගෂ්යි. 

පමම පබෝගලට අලය දිලළ දිග ප ොෆබීම ය. 

(5)  පෙොඩි වී, A8 වී ප්රපදද්ය පකටි දිලළ කළයක දී 
ෙමණක් පුහපීකරණය පද. 

පකටි දිලළ කළපේ දී පමම වී ප්රපදද්ය තුෂ ඈ රතු ආපෝකය 
අලපෝණය කර  සයිටපරෝම් ලෆඩිපුර ෂ්ෙද්වීම යි. 

 

4. ෙෆශෆදිලිල වහාරලට පලන් ව, ෙළාංශු ෙෆක කඩක් ෂ්රීක්ණය කෂ ශෆකි ලන්පන්, 

(1) වහලභළවික ල ළන්රයක් විට භූමිල ය.  

(2) ආලරණ ෘණ ලගළලක් විට උද්යළ  භූමිල ය. 

(3) පබෝග ලගළලක් රිට අර්ධ් ශුහක ප්රපේල ය. 

(4) බහු ලළර්ෂික පබෝග ලගළ කර ඇක  කෘෂිකළර්මික ක්පේ්රල ය. 

(5) ලළර්ෂික පබෝග ලගළ කර ඇක  කෘෂිකළර්මික ක්පේ්රල ය. 

 

 
 

අධ්යළෙ  අමළයළාංය - කෘෂිකර්ම ශළ ෙරිවර අධ්යය  ළඛළල 
අ.පෙො.ව. ( උ.පෙෂ) විභළගය - 2018 වඳශළ පෙරහුරු ප්රහ  ේරය 

 

උෙපද්වහ :  
 සියලු ම ප්රහ ලට ිහිබතුරු වෙයන් . 

 උත්ර ේරපේ ෂ්යමි වහාළ පේ බපේ විභළග අාංකය ලියන් . 

 උත්ර ේරපේ දී ඇක  උෙපද්වහ ද් වෆකිල්පන් කියලළ ිහිබෙදින් . 

 1 සිට 50 පක් එක් එක් ප්රහ යට (1) (2) (3) (4) (5) ය  ිහිබතුරුලලින් ෂ්ලෆරදි පශෝ ඉළමත් ගෆපෙ  පශෝ ිහිබතුර 

පෝරළපග , එය උත්ර ේරපේ ිහටුෙව ද්ෆක්පල  උෙපද්වහ ෙරිදි කක රයක් (X) පයොද්ළ ද්ක්ලන් . 

 ගණක යන්්ර භළවියට ඉඩ පද්නු ප ොෆපේ.  

 

කෘෂි විද්යළල  I ෙෆය පද්කයි  8 S I 

 (පද්ලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ඉශ රෙ වටශපන් ද්ෆක්පල  ආකළරයට ෙළාංශු වාංඝටක විට ෙවක්, මිරිවහ ලගළලක් ආරම්භ කිරීම වඳශළ සුදුසු භූමියක් බලට ෙත් 

කිරීම වඳශළ කෂ යුතු ලන්පන්, 

(1) ෙවට පශොඳින් ත වම්ෙළද් ය කර පඩොමයිට් පයදීම ය. 

(2) ෙව පශොඳින් ත ලශ ය කර කළබෂ්ක පෙොපශොර පයදීම ය. 

(3) කළබෂ්ක ද්රලය පයොද්ළ ෙව පශොඳින් පෙරලීම ය. 

(4) ශු ය බිම් වෆකීමම වශ රවළයෂ්ක පෙොපශොර පයදීම ය. 

(5) ෙව පශොඳින් ත ලශ ය කර අලම බිම් වෆකීමමට ක් කිරීම ය. 
 

ප්රහ  අාංක 06 ශළ 07 ෙශ රෙ වටශ  ම ෙද් ම් පද. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. ඉශ E ශළ F කළර්යයන් ඉටු කර  ක්ෂුද්රජිවවීන් ිහිබපලිබන්, 

(1)  ක්පොවහට්රිඩියම් ශළ  යිපරොබෆක්ටර් ය.  

(2)  පයොබෆසිවහ ශළ සියුපඩොපමො ළවහ ය. 

(3)   යිපරොපවොපමො ළවහ ශළ රයිපවෝබියම් ය. 

(4)  පයොබෆසිවහ ශළ රයිපවෝබියම් ය. 

(5)   යිපරොබෆක්ටර් ශළ සියුපඩොපමො ළවහ ය.  
 

7.   C ශළ D ක්ෂුද්රජීවවීන් විසින් ඉටු කර  කළර්යය ලන්පන්, 

(1)  යිට්රීකරණය ය.  (2) ඇපමෝීමකරණය ය.  (3)  යිරතන් ක ර කිරීම ය.  

(4) ිටයුමීකරණය ය.               (5)  යිට්රීශරණය ය.  
 

8. ෙවක ත අලපෝණ ධ්ළරිළල ිහිබබඳල අද්ශවක් බළ ගෆීමමට ලඩළත් ලෆද්ගත්ල  ෙළාංශු ක්ණ ලන්පන්, 

(1) ෙපවේ ලර්ණය ශළ වවිලරළලය ය. 

(2) ෙපවේ කෆටළය  හුලමළරු ධ්ළරිළලය ශළ ද්ෘය ඝ ත්ලය ය. 

(3) ෙපවේ වය ඝ ත්ලය ශළ ෙළාංශු ලය ය ය. 

(4) ෙපවේ ද්ෘය ඝ ත්ලය ශළ ෙළාංශු ලය ය ය. 

(5) ෙපවේ ලර්ණය ශළ ෙපවේ ලය ය ය. 
 

කළබෂ්ක ද්රලය  - 3% 

ෙළාංශු ඛෂ්ත  - 70% 

ෙළාංශු තය  - 14% 

ෙළාංශු ලළය  - 13% 

ලළයු පගෝලීය N 2 

 යිපේට  (NO3
-
) 

ඇපමෝෂ්යම් වාංපයෝග/ ඇපමෝෂ්යළ 
 (NH4

+
 / NH3) 

 යිරයිට  (NO2
- 
) 

ළක පප්රෝටී  වත්ත්ල පප්රෝටී  

කළබෂ්ක ද්රලය ශළ බිට්ළවීය ඵ 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

(පලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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9. ලගළ ක්පේ්රයක සිටුල  ද් මළව 2ක් ෙමණ ලයව ව මුාං ළකයක ේරල අන්ර්  ළරටි ශරික්ය ශළ ප ක්පරෝීමය ෙ ඇක  වී 

ක පබනු ෂ්රික්ණය විය. පමම ත්ත්ලයට පශේතු විය ශෆක්පක් කුම  මද්රලයයක ඌ ළලය ද්? 

(1) N                                         (2) Mg                                              (3) Ca  

(4) P     (5) Fe   
 

10. පමිට ද්ක්ලළ ඇත්පත් ෙවට පයොද්  පෙෝක ප්රමළණය ශළ ඊට වළපකක්ල ළකයක ලර්ධ් ය පෙන්නුම් කර  ප්රවහාළරයකි. 

  

  

 

 

 

 

 

  

පමම ප්රවහාළරයට අනුල ළකය සුපඛෝෙපභෝී  පව ළක පෙෝක බළ ගන් ළ අලවහාළල ද්ෆක්පලන්පන්, 

(1) 1 ල  කළෙපයෂ්. (2)  2 ල  කළෙපයෂ්. (3) 3 ල  කළෙපයෂ්. 

(4) 4 ල  කළෙපයෂ්.  (5)  5 ල  කළෙපයෂ්. 
 

11. ඇෆම් ළකල සුවිපේෂී ව ක්රියළ වඳශළ උෙකළර ල  මද්රලය, උෙකළරක මද්රලය  ම් පද. එලෆෂ් මද්රලය වඳශළ උද්ළශරණ 

ලන්පන්, 

(1)   B ශළ Cu ය.    (2)  Ca ශළ Mg ය.          (3) P ශළ S ය. 

(4) Co ශළ Si ය.   (5)  Zn ශළ Mn ය. 
 

12. ේවිතීයික බිම් වෆකීමමට පයොද්ළ ගන් ළ උෙකරණ ලන්පන්, 

(1) උද්ෆල්, පකොකු  ගු වශ ෆටි  ගු යි. 

(2) ෆටි පෙෝරුල, ඇණ ද්ත් පෙෝරුල, වශ පකොකු  ගු යි. 

(3) උද්ෆල්, ෙළ මුල්ලුල වශ පකොකු  ගු යි. 

(4) ෆටි  ගු, ෆටි පෙෝරුල වශ මුල්ලුල යි. 

(5) පරොටරි වීඩරය, ෆටි  ගු වශ පකොකු  ගු යි. 
 

13. ලළන් ිහිබබඳල ප්රකළ ීපෙයක් ෙශ ද්ෆක්පද. 

A. - බේධ් කිරීම වඳශළ ග්රළශක ෙෆෂ බළ ගෆීමමට ලෆලි ලළන් පබොපශෝ විට පයොද්ළ ග ශෆකි ය. 

B. - ත පරෝිහ ලගළල වඳශළ අලය ෙෆෂ ෂ්ෙද්ලළ ගෆීමමට වහපෙොන්ජ් ලළන් පයොද්ළ ගෆපන්. 

C. - ලට්ටක්කළ, ම, ෙපෝ ආදී ළකල ෙෆෂ ෂ්ෙද්ලළ ගෆීමමට ප රිපඩෝපකෝ ලළන් සුදුසු ය. 

D. - ෙෆරෂුට් රමයට වී බිත ෙෆෂ වාංවහාළෙ ය වඳශළ ඩෆපෙෝ ලළන් පයොද්ළ ගෆපන්. 

      ඉශ ප්රකළ අතුරින් ෂ්ලෆරදි ප්රකළ ඇතුෂත් ිහිබතුර ලන්පන්, 

(1) A, B, D (2)  A, C, D (3)  B, C, D 

(4) A, B, C   (5)  A  ශළ  B ෙමණි. 
 

14. ෙශ වඳශන් ත වම්ෙළද්  රම අරින් ලෆඩිම කළර්යක්මළලකින් යුත් ත වම්ෙළද්  රමය  ම්, 

(1) ලෂලු ත වම්ෙළද් ය යි.  (2)  තීරු ත වම්ෙළද් ය යි. 

(3)  පේවම් ත වම්ෙළද් ය යි.  (4)  බිාංදු ත වම්ෙළද් ය යි. 

(5) ඉසි  ත වම්ෙළද් ය යි. 
 

15. ඉන්ධ්  බපයන් ක්රියළ කර  පක්න්ද්රළෙවළරී පෙොම්ෙයක් ක්රියළත්මක කෂ ද් චූණ  ය බවහපවේ තය ඉශෂට ඇදී ප ොආපදය. 

පමයට පශේතුල විය ශෆක්පක්, 
 

(1) ඉන්ධ්   ෂ මළර්ගපේ ලළය රැඳී ක බීම ය. 

(2) පෙොම්ෙය වවි කර ඇක  වහාළ ය වමළ වහාළ යක් ප ොවීම ය. 

(3) ෙළ කෙළටය ශළ එන්ජිවම ද්ක්ලළ  පේ ලළය රැඳී ක බීම ය. 

(4) එන්ජිවම තුෂ දවිලි රැඳී ක බීම ය. 

(5) එන්ජිවපමිට වහපන්ශක පල් ප ොක බීම ය. 
 

1 2 3 4 5 6 
ළක
 ල
ර්
ධ්
 
ය

 

ෙවට පයොද්  පෙෝක ප්රමළණය 

(ශරලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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16. බීත ජීවද යළල ිහිබබඳ ෂ්ලෆරදි ප්රකළය කුමක්ද්? 
 

(1) සුකළලපේ ෙලක   බීත ජීවලයළලපයන් පොර බීත පව වෆෂපක්. 

(2) ගබඩළ ෙරිවරපේ O2   වළන්ද්රණය ලෆඩි කිරීපමන් බීතල ජීවලයළල දිගු කක් ෙලත්ලළ ග ශෆකි ය. 

(3) අලට වළපකක් ආර්ද්රළල ලෆඩි ව විට බීතල ජීවලයළල ිහරිපශේ. 

(4) අෙරිණ කෂයක් ෙලක   බීත ජීවලයළලපයන් පොර බීත පද. 

(5) ශීකරණයක බීත ගබඩළ කිරීපමන් ජීවලයළල ිහරිීමම පදගලත් පද. 
 

17. කෘෂිකර්මපේ දී පයොද්ළ ගනු බ  බීත ප්රක කළර රම කිිටෙයක් ශළ බීත ලර්ග ීපෙයක් ෙශ ලගුපලිට ද්ෆක්පද. 
 

බීත ප්රක කළර රමය බීත ලර්ගය 

A - ලෆලි වමඟ මිශ්ර කිරීම P - පවෝයළ පබෝාංචි 

B - රයිපවෝබියම් ආමුකූ ය Q - කපු 

C - 45–50o C උණු තය පයදීම R - ඉිහල් ඉිහල් 

D - මෆටි ද්රළලණයක් ලරළ වියළ ගෆීමම S - අබ 
 

පමම එක් එක් බීත ප්රක කළර රම, පයොද්නු බ  බීත ලර්ග අනුල ෂ්ලෆරදිල ගෙළ ඇක  ිහිබතුර කුමක්ද්?  
 

(1) AP, BQ, CQ, DR   (2) AR, BS, CR, DP  (3) AS, BP, CQ, DR 

(4) AS, BP, CR, DQ  (5) AR, BP, CQ, DP 
 

18.  
 

වාංපවේච යට පෙර වාංපවේච යට ෙසු 

A. ඩිම්බ පකෝ බිත්ක ය ඵළලරණය 

B. ේවිතීයික  යහටිය + පුාං  යහිය භ්රණපෙෝය 

C. ඩිම්බ පකෝය අනුේලළරය 

D. ඩිම්බ බීත 

E. පුාං  යහටිය + යුක්ළනුල කෂය 
 

ඉශ ද්ෆක්පල  ලගුපලිට ෙරළග ය ව පුහෙයක වාංපවේච  ක්රියළලලිපේ දී සිදු ල  ෙරිලර්  ෂ්ලෆරදිල පෙන්ලළ ඇත්පත්, 
 

(1) A, C ශළ D මගිෂ්. (2) C, D  ශළ E මගිෂ්.  (3) A, B ශළ D මගිෂ්. 

(4) A, D ශළ E මගිෂ්.  (5) A, B ශළ E මගිෂ්. 
 

19. ෙටක පරෝෙණපේ දී භළවි කරනු බ  පශෝපමෝ  ලර්ග ජීවලළණුශරණයට පයොද්ළ ග ශෆක්පක්,  

(1) පීඩ  උඳු ක් ( Pressure cooker) ය. (2)   විදුලි උදු ක් ය. 

(3) පවෝඩියම් ශයිපෙොක්පෝරයිඩ් ය. (4) ෙටමය පෙරශන් ය. 

(5) ිහඩ  ළෙකයක් (Autoclave) ය. 

 

20. බහුගුණකළලපයන් යුක් පබෝග ෂ්ෙද්වීපම් ක්රියළලලිය ිහිබබඳල ලගන්ක  කිිටෙයක් ෙශ ද්ෆක් පද. 
 

A. සියළුම බහුගුණක ළකල වරු බීත ෂ්ෙද්ලන්පන්  ෆ. 

B. ේවිගුණ ළකයක තන්මළනු, චතුර්ගුණ ළකයක තන්මළනු වමඟ වාංපවේච ය වීමට වෆෆවහවීපමන් ත්රිගුණ ළක ෂ්ෙද්විය 

ශෆකි ය. 

C. බහුගුණ ළකල ඵ ගුණළත්මපයන් ලෆඩි වලත් ප්රමළණපයන් කුඩළ ය. 

D. චතුර්ගුණ ළක ෂ්හෙළද් යට පකොල්චිසින් පයොද්ළ ගෆපන්. 

පම්ලළ අරින් වය ලන්පන්, 

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

(4) B ශළ D ය.  (5)  A, B, C ශළ D ය. 
 

21. ශ්රී ාංකළපද පෙොලිතීන් උමාං තුෂ ඇක  ප්රධ්ළ  ගෆටළුල ලනුපේ එතුෂ  උහණත්ලය ඉශෂ යළමයි. පමම ගෆටළුල මගශරලළ ගෂ්මින් 

ලඩළත් වළර්ාකල පබෝග ලගළ කිරීම වඳශළ කෂ යුත්පත්, 
 

 

(1) ලශයට පෙොලිතීන් පයොද්ළ ෙෆක  බිත්ක ලට කෘමි ප්රක පරෝී  ද්ෆල් පයදීම ය. 

(2) පෙොලිතීන් ලශ මුදුප ිට ලළ කවුළු බළ ෙෆක  බිත්ක ලට කෘමි ප්රක පරෝී  ද්ෆල් පයදීම ය 

(3) ෙෆක  බිත්ක ලට කම්බි ද්ෆල් පයදීම ය. 

(4) ෙළරතම්බු කිරණ ප්රක පරෝී  පෙොලිතීන් පයදීම ය. 

(5) ෙෆක  බිත්ක  විලෘල බළ ලශයට ලළ කවුළු පයදීම ය. 

(ෙවහලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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22. පබෝග ෂ්හෙළද් පේ දී පයොද්ළගනු බ  ක්රියළකළරකම් ීපෙයක් ෙශ ද්ෆක් පද. 
 

A. බීත ලළන් කිරීපමන් ෙසු ෙළත්ක  මතුිහටට ලසුන් පයදීම. 

B. අතු කෆබලි මුල් අේද්ලළ ගෆීමම ිහණිව සූර්ය ප්රචළරක පයොද්ළ ගෆීමම 

C. බීත ගබඩළ කර බ  ඇසුරුම් තුෂ ශයිඩ්රතන්, ශළ  යිරතන් ආදී ලළයු ිහරවීම. 

 

පමම ක්රියළකළරකම් අරින් බීතල පශෝ අතු කෆබලිල හලව  පදගය ලෆඩි කිරීමට පශේතු ල  ක්රියළකළරකම් ලනුපේ, 

(1) A ෙමණි.   (2) B ෙමණි.   (3) C ෙමණි. 

(4) A ශළ B ෙමණි. (5) A ශළ C ෙමණි. 
 

23. විසිතුරු ළකයක අග්රවහා ප්රමුඛළල ඉලත් කර මිටි ෙඳුරක් පව වකවහ කර ගෆීමමට භළවි කෂ යුතු ළක පශෝපමෝ  කළණ්ඩය 

ලන්පන්, 
 

(1) බක්සින් ය.   (2)  ගිබරලීන් ය   (3) වයිපටෝකයිීමන් ය. 

(4) ඇේසිසික් අම්ය ය.  (5)  එක ලීන් ය. 
 

24. පරෝග ත්රිපකෝණපේ විවිධ් වාංරචකල වශවම්බන්ධ්ළලය ෙශ ද්ෆක් පද. 

 

 

 

 

  

  

පරෝග ෙළ  රමයක් පව ප්රක පරෝී  ළක ප්රපදද් ලගළ කිරීම මගින් අලධ්ළ යට ක් කර ඇක  වාංරචකය ලන්පන්, 

(1) ෙරිවර වළධ්ක ය. (2)  ධ්ළරකයළ ය.   (3) පරෝගකළරකයළ ය. 

(4) පරෝග කළරකයළ ශළ ධ්ළරකයළ ය. (5)  ෙරිවරය ශළ ධ්ළරකයළ ය. 

 

25. වී ලගළ කර  ක්පේ්රයක ෂ්රීක්ණය කර  ද් විවිධ් ෙිබපබෝධ් ශළෂ් කිිටෙයක් ෙශ ද්ෆක් පද. 
 

A. පීදීමට ආවන්  පගොයම් ළකල පුහෙ මාංතරියට ශළෂ් වීම ෂ්වළ සුදු ෙෆශෆ කරල් ශට පග  ක බුණි. 

B. කිරි ලදි  අලධිපේ වී ළකල පබොල් කරල් ශට පග  ක බුණි. 

C. පගොයම් ළකපේ ලර්ධ්  අග්රයට ශළෂ් කිරීම ෂ්වළ සුදු ෙෆශෆක  ූණණු පකොෂයක් ලෆෂ් පගොබ ද්ක් ට ෆබුණි.  
 

ඉශ ශළෂ් සිදු කර  ෙිබපබෝධ්කයින් ිහිබපලලින්, 
 

(1) දුඹුරු ෙෆෂ ීපඩලළ, පගොයම් පකොෂ ශකුෂ  ද්ෂඹුලළ ශළ පගොයම් මකුණළ ය. 

(2) පගොයම් පගොක් මෆවහවළ, පගොයම් මකුණළ ශළ ෙෆෂ මෆක්කළ ය. 

(3) කශ පුරුක් ෙණුලළ, පගොයම් පගොක් මෆවහවළ ශළ පගොයම් මකුණළ ය. 

(4) කශ පුරුක් ෙණුලළ, පගොයම් මකුණළ ශළ පගොයම් පගොක් මෆවහවළ ය. 

(5) පගොයම් මකුණළ, දුඹුරු ෙෆෂ ීපඩලළ ශළ ෙෆෂ මෆක්කළ ය. 
 

26. ලල් ෙෆෂටි ෙළ පේ දී  ලගළ භූමිය තුෂ ඇක  ලල් ෙෆෂටි වි ළ කිරීමත් ිහටක න් ලගළ බිමට ලල් ෙෆෂටි පකොටවහ ඇතුළු වීම 

ලෆෂෆක්වීමත් ිහිබබඳල අලධ්ළ ය පයොමු කෂ යුතු ය. 
 

පමම රමපදද් පද්කටම අයත් ල  ෙළ  රම ඇතුෂත් ිහිබතුර කුමක්ද්? 

(1) ෙව සූර්යළෙයට භළත ය කිරීම වශ ෙවට ලසුන් පයදීම ය. 

(2) ම ළල බිම් වෆකීමම වශ ිහරිසිදු පරෝෙණ ද්රලය භළවිය ය. 

(3) අක න් උදුරළ ද්ෆමීම වශ ජතල ෙළ  රම පයදීම ය. 

(4) පබෝග මළරුල වශ ආලරණ පබෝග පයදීම ය. 

(5) ෂ්ලෆරදි රවළයෂ්ක පෙොපශොර භළවිය වශ පබෝග ෙෆෂ අර ෙරරය අඩු කිරීම ය. 
 

27. ජතල ෙලිපබෝධ් ෙළ පේ දී පිහපඩොකපටරළ ීපටයන් ෙළ ය වඳශළ ජීවවිපයකු පව පයොද්ළ ගන්පන්, 

 

(1) Oryctus rhinoceros ය. (2) Promocotheca cumingi ය. 

(3) Bacillus thuringiensis ය. (4) Beauveria bassiana ය.  

(5) Neochatina eichhorniae ය. 
 

 

(ශයලෆෂ් ිහටුල බන් .) 

ධ්ළරක

 

පරෝග 

 

ෙරිවරය  
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28. පබෝග ලගළ කර ඇක  ක්පේ්රයක ත ලශ ය දියුණු කිරීපමන් ෙළ ය කෂ ශෆකි ළක පරෝග ලන්පන්, 

(1) වී දුඹුරු පුල්ලි පරෝගය වශ මිරිවහ පකොෂ පකොඩ වීම ය. 

(2) ලළන් ෙෆෂ දියමන්කම වශ ක්කළලි ිටටු මෆරීම ය. 

(3) පකපවල් ලඳ පීදීම වශ බණ්ඩක්කළ විචි්ර ජලරවහ පරෝගය ය. 

(4) ෙෆපෙොල් මුදු පුල්ලි ජලරවහ පරෝගය වශ රබර් සුදු මුල් පරෝගය ය. 

(5) අර්ළෙල් ෙහචිම අාංගමළරය වශ පද්ොඩම් ට්රිවහපටවළ ජලරවහ පරෝගය ය. 
 

 

 

29.  අන් උෙරිමය ප ොල  (Non Climacteric) කළණ්ඩයට අයත් ෙතුරු ෙමණක් අඩාංගු ිහිබතුර කුමක්ද්? 

(1) පකපවල්, පකර, ෙෆන් ෙෘට් (2)  අලිගෆට පකර, අඹ, ෙෆපෙොල් 

(3) පකර, පද්ොඩම්, පකොමඩු (4)  මිදි, රඹුටන්, අන් ළසි 

(5) පකපවල්, පෙයළවහ, පද්ලුම් 
 

 

30. වී ළකපේ විවිධ් ලර්ධ්  අලධි ිහිබබඳ ප්රකළ ීපෙයක් ෙශ ද්ෆක් පද. 

A. - ලර්ධ්ක අලධිපේ දී ම ළ ෙළ  ත්ත්ල බළ දීපමන් ඒකක ක්පේ්රඵයක ඇක  කරල් ගණ  ලෆඩි කෂ ශෆකි ය. 

B. - ප්රත ක අලධිපේ දී ප්රවහ උහණත්ලය ශළ සූර්යළපෝකය ෆබීපමන් පුහෙ මාංතරිපේ අඩාංගු පුහෙ ප්රමළණය ලෆඩි පද. 

C. - වී ප්රපදද්යක ලයව තීරණය ලනුපේ ෙරිණ අලධිපයිට දිග අනුල ය. 
 

  

ඉශ ප්රකළලලින්, 

(1) A ශළ B ෙමණක් වය ය. (2) A ශළ C ෙමණක් වය ය. (3) B ශළ C ෙමණක් වය ය. 

(4) A, B ශළ C සියල් වය ය. (5) A, B ශළ C සියල් අවය ය. 
 

31. කෆකුන් රමයට වී ලගළ කිරීපම් දී , 

(1) මශ කන් පේ පමෝවම් ලෆසිලට පෙර ෆපබ  අන්ර් පමෝවපම් දී බිම් වෆකීමම ආරම්භ කරයි. 

(2) ය කන් පේ පමෝවම් ලෆසිලට පෙර ෆපබ  අන්ර් පමෝවපම් දී බිම් වෆකීමම ආරම්භ කරයි. 

(3) ෙව මට්ටම් කර ප්රපරෝශණය ව බිත්ර වී ලපුරයි. 

(4) ෙව මට්ටම් කර ප්රපරෝශණය ව බීත ෙෆෂ සිටුලයි. 

(5) ලළරි ත වම්ෙළද් ය කර ප්රපරෝශණය ව බිත්ර වී  ලපුරයි. 
 

32. වම්ප්රද්ළයික පගලත්ක් ශළ  ළගරික පගලත්ක් වෆවඳීපම් දී  ළගරික පගලත්ක ද්ක් ට ෆපබ  විපේ ක්ණයක් ලන්පන්, 
(1) ක රවහ ලගළල ප්රමුඛ වීම ය. 

(2) සිරවහ ලගළල ප්රමුඛ වීම ය.  

(3) භූමිය , තය, ඉඩකඩ, ිටරු එිබය ලෆෂ් වලභළවික වම්ෙත් කළර්යක්මල භළවි වීම ය. 

(4) ළභ බළ ගෆීමපම් අරමුණින් ෙලත්ලළ ගෆීමම ය. 

(5) රවළයෂ්ක පෙොපශොර ශළ ෙලිපබෝධ් ළක බහුල භළවි වීම ය. 
 

33. කුකුළු ෙළ පේ දී ලෆඩි ෂ්හෙළද් යක් බළ ගෆීමම වඳශළ කුකුළු ෂ්ලළවයක් තුෂ පේගුණික වළධ්ක ප්රවහා අයුරින් ෙලත්ලළ ගෆීමම 

ලෆද්ගත් පද. ඒ ිහිබබඳල ඇක  ෙශ ප්රකළ අරින් ෂ්ලෆරදි ප්රකළ /ප්රකළය පෝරන් . 

A. වක  0-8 ද්ක්ලළ කුකුළු ෙෆටවුන්ට ෙෆය 24 ක ආපෝක ෙෆය ගණ ක් බළ දිය යුතුය. 

B. බිත්ර ෂ්හෙළද් ය වඳශළ ප්රවහා උහණත්ලය 22-24 °C කි. 

C. 70 – 80 % ක ආර්ද්රළලය බිත්ර ෂ්හෙළද් යට ප්රවහ ත්ත්ලය පද. 

 
    

මින් වය ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි. (2) B ෙමණි.  (3)  A ශළ B ය. 

(4) A ශළ C ය. (5)  B ශළ C ය. 
  

34. ඉශෂ බිත්ර ෂ්හෙළද් යක් විට කිකිිබයන් ප්, 

(1) තම්බළලිය වියිබ වශ ප ොඇපද්  සුළු වහලභළලයක් ගීම. 

(2) කරම ශෆකිළුණු, වියිබ, රළු ගක යකින් යුක් පද. 

(3) පශොට ශළ ෂ්යපෙොතුල පගවී ගිය වහලරෙයක් ඇ. 

(4) වම පම්ද් විටය, රළුය. 

(5) ිහශළටු දීකක මත් ය, ම ළල ලෆඩී ඇ. 
 

35. මුල් කිරි (පකොපවහරම්) ිහිබබඳල ඇක  ෙශ ප්රකළ අතුපරන් ෂ්ලෆරදි ප්රකළය /ප්රකළ පෝරන් . 

A පකොපවහරම්ල අඩාංගු ්පොබියුලින් මඟින් ෙෆටවුන් තුෂ ප්රක ක්ක කරණය ඇක  කරයි. 

B පකොපවහරම් විපර්ක ගුණපයන් යුක් ය. 

C ගල ෙෆටපලකුප් මුල් කිරි අලයළල රීර බපරන් 8% - 10% කි. 
 

මින් වය ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි. (2)  A ශළ B ය.   (3)  B ශළ C ය. 

(4) A ශළ C ය. (5)  A ,B ශළ C ය. 
 

(ශත්ලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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36. කුඩළ ලසු ෙෆටවුන්ප් වාංීපර්ණ ආමළපේ පකොටවහ අරින් වළපකක්ල විළල ද්ෆකිය ශෆකි පකොටව ලන්පන්, 

(1) රම ය ය.   (2) විාංශීකළල ය.   (3) බහු  ෆමිය ය. 

(4) තඨරළය ය.   (5) ග්රශණිය ය. 
 

 

37. පරෝමළන්ක ක වතුන්ප් පෙෝණය වම්බන්ධ්ල ප්රකළ පද්කක් ෙශ ද්ෆක් පද. 

A පරෝමළන්ක ක ආශළර වළක වඳශළ යූරියළ එකතු කරයි. 

B රම  ක්ෂුද්රජීවවීන්ට පප්රෝටී  ප ොල   යිරතීමය වාංපයෝග මඟින් පප්රෝටී  ෂ්ෙද්ලළ ග ශෆක.  

ඉශ ප්රකළ අරින්, 

(1) A ෂ්ලෆරදි ල  අර B වළලද්ය පද. 

(2) A වළලද්ය ල  අර B ෂ්ලෆරදි පද. 

(3) A ශළ B ප්රකළ පද්කම ෂ්ලෆරදි ල  අර B මගින් A ලෆඩි දුරටත් ෙෆශෆදිලි පද. 

(4) A ශළ B ප්රකළ පද්කම ෂ්ලෆරදි ල  අර A මගින් B ලෆඩ දුරටත් ෙෆශෆදිලි පද. 

(5) A ශළ B ප්රකළ පද්කම ෂ්ලෆරදි ල   මුත් එක් එක් ප්රකළය අර වම්බන්ධ්යක්  ෆ.  
 

38. වත්ත්ල ෙළ පේ දී පද්මුහුම් දිරිය විට තෂ්යින් බළ ගෆීමම වඳශළ පද්මුහුම් අභිත  ය පයොද්ළගනු ෆපේ. පද්මුහුම් දිරිය 

වම්බන්ධ් ප්රකළ කිිටෙයක් ෙශ ද්ෆක්පද. 

A ත කයින්ට ලඩළ තෂ්යින් උවවහ ෂ්හෙළද් යක් පෙන්වීම පද්මුහුම් දිරිය පද. 

B කිට්ටු ඥළක  වම්බන්ධ්ළලයකින් යුතු වතුන් අර මුහුම් කිරීම මඟින් පද්මුහුම් දිරිය ඇක  පද. 

C පද්මුහුම් දිරිය ෙරම්ෙරළපලන් ෙරම්ෙරළලට වම්පප්රේණය පද. 
 

මින් වයය ලන්පන්, 

(1) A ෙමණී.  (2) B ෙමණී.   (3) C ෙමණී. 

(4) A ශළ B ය.   (5) B ශළ C ය. 
 

39. පගොවිපෙොෂ වතුන්පගන් මිෂ්වළට වාංරමණය ල  පරෝග ෙමණක් අඩාංගු ිහිබතුර පෝරන් .  

(1) කිරි උණ, කුරුළු උණ, බෘපවල්පෝසිවහ. 

(2) කුරුළු උණ, කිෂ්තුළු උණ, රක්ළශ්රල පරෝගය.  

(3) රක්ළශ්රල පරෝගය, බෘපවල්පෝසිවහ, සූකර උණ. 

(4) කිරි උණ, උමතු ගල පරෝගය, කුරුළු උණ. 

(5) කුරුළු උණ, බෘපවල්පෝසිවහ, සූකර උණ.  
 

40. කිරි, ප්රපරෝශණය ල  බීත ශළ පීකුදුල අඩාංගු කළපබෝශයිපේට ලර්ග ිහලිපලිබන් අඩාංගු ිහිබතුර පෝරන් . 

(1) ෆක්පටෝවහ, පමෝල්පටෝවහ, ්යිපකොතන්. 

(2) පමෝල්පටෝවහ, ෆක්පටෝවහ, පවලියුපෝවහ. 

(3) පක්ීමන්, පමෝල්පටෝවහ, ්පොබියුලීන්. 

(4) ෆක්පටෝවහ, සුක්පරෝවහ, ්යිපකොතන්. 

(5) ෆක්පටෝවහ, ්ලුපකෝවහ, පවලියුපෝවහ. 
 

41. මවහ, බිත්ර ආදී ආශළර වමඟ ක්ෂුද්ර ජීවවීන් රීරග වීම ෂ්වළ මිෂ්වළට ඇක  ල  පරෝගය කි, 

(1) ක්ය පරෝගය.  (2) මෆවහටයිටිවහ.  (3) වෆල්පමොප ල්පෝසිවහ . 

(4) උණවන්ෂ්ෙළය.  (5) බෘපවල්පෝසිවහ . 
 

42. ආශළර ෙරිරක්ණය ිහිබබඳ ඇක  ෙශ ලගන්ක  අතුපරන් වය ලගන්ක ය පෝරන් . 

(1) ේළන්චීකරණපේ දී ආශළරයක අඩාංගු වහලභළවික එන්වයිම ලර්ග අක්රිය පද. 

(2) ෙෆවහටරීකරණපේ දී ආශළරයක අඩාංගු සියළුම ක්ෂුද්රජීවවීන් ශළ බීතළනු වි ළ පද. 

(3) ජීවලළනුශරණපේ දී ආශළරයක අඩාංගු ලයළධිත ක ක්ෂුද්ර ජීවවීන් ෙමණක් වි ළ පකපර්. 

(4) ෙෆවහටරීකෘ ආශළරයක් වළමළ ය ෙරිවරපේ  රක් ප ොවී දි  තු ක් ෙමණ බළග ශෆකිය. 

(5) එෂලළු ලර්ග ේළන්චීකරණපේ දී පකොෂ ෙළට ලර්ණය ප ොපල වහල ෙලතී. 
 

 

43. ෙශ ද්ෆක්පලන්පන් පගොවිපෙොෂ ක්රියළකළරකම් කිිටෙයකි. 

A බවුම් භූමිල පශල් මළු පයදීම. 

B පබෝග ඉෙ ෆලි  ෆල ෙවට පයොද්ළ දිරළෙත්වීමට ඉඩ ශෆරීම. 

C රවළයෂ්ක ප ොල  ෙලිපබෝධ් ෙළ  රම පයොද්ළ ගෆීමම. 

D වත්ත්ල පගොවි පෙොෂ අෙද්රලය ඇසුපරන් ජීවල ලළයුල ෂ්ෙද්වීම. 
 

පම්ලළ අරින් වාංරක්ණ පගොවිෆන් උෙරම ලූයපේ, 

(1) A ශළ B ෙමණි.  (2) B ශළ C ෙමණි.  (3) A, B ශළ C ෙමණි. 

(4) A, C ශළ D ෙමණි. (5) B, C ශළ D ෙමණි. 
 

(අටලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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44. බහු පබෝග ලගළපද ද්ෆ ට භළවි කරනු බ  ලගළ රටළලක් ප්රවහාළරපයන් ද්ක්ලළ ඇ. පමම ලගළ රටළල ලන්පන්, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) අතුරු පබෝග ලගළල යි.  (2) මිශ්ර පබෝග ලගළල යි.  (3) පබෝග මළරුල යි. 

(4) කඩින් කඩ ලගළල යි. (5) බහු වහාර පබෝග ලගළල යි. 
 

45. ෙශ ද්ෆක්පල  ඉල්ලුම් ශළ වෆෙයුම් ශ්රි ඇසුරින් තීරණය ල  වමතුලි මි පකොෙමණද්? 

  Q s = 1500 + P 

 Q d = 2000 - P  
 

(1) රු.   500.00 (2) රු.   250.00  (3) රු.1,750.00 

(4) රු.   125.00 (5) රු.1,000.00 

ෙශ ද්ෆක්පලන්පන් මි ඉල්ලුම්  මයළලය ද්ෆක්පල  ප්රවහාළර ීපෙයකි. ඒලළ ඇසුපරන් 46 - 47 ප්රහ ලට ිහිබතුරු වෙයන් . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

46. කෘෂිකළර්මික භළණ්ඩල මි ඉල්ලුම්  මයළලය ද්ෆක්පල  ප්රවහාළරය ලනුපේ, 

(1) a ය.  (2)  b ය. (3) c ය. (4)  d ය. (5)  e ය. 
 

47. ආපේක ප ොමෆක  භළණ්ඩල මි ඉල්ලුම්  මයළලය ද්ෆක්පල  ප්රවහාළරය ලනුපේ, 

(1) a ය.  (2)  b ය. (3) c ය. (4)  d ය.  (5)  e ය. 
 

48. පලපෂඳපෙොෂ ආකෘක  ීපෙයක ක්ණ ෙශ ද්ෆක්පද. 

A භළණ්ඩ වමතළතීය වීම. 

B පලපෂඳ ප්රපදය වඳශළ බළධ්ළ ෙෆලතීම. 

C භළණ්ඩ වඳශළ ආපේක ප ොමෆක  වීම.  

D වෆෙයුම්කරුලන් රළශියක් සිටීම. 

පර්ණ රගකළරී පලපෂඳපෙොෂක ෙලක   ක්ණ ලනුපේ, 

(1) B ශළ C ෙමණි.  (2)  A ශළ B ෙමණි.   (3) A ශළ D ෙමණි. 

(4) C ශළ D ෙමණී.  (5) A ශළ C ෙමණි. 
 

P 

(a) 
Qd 

(c) 
Qd 

P 

(d) 
Qd 

P 

(e) 

Qd 

P 

(b) Qd 

P 

කළය 

පබෝගපේ 

ලර්ධ් ය පද්ල  පබෝගය 

ෙෂමු පබෝගය 

( ලලෆෂ් ිහටුල බන් .) 
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49.  

 

 

 

  

 

ඉශ ප්රවහාළරපේ A, B ශළ C ලර ිහිබපලලින් ෂ්ලෆරදිල ද්ෆක්පලන්පන් කුම  ිහිබතුපරිට ද්? 

(1) මුළු ිහරිලෆය ලරය, වහාළලර ිහරිලෆය ලරය, විචය ිහරිලෆය ලරය 

(2) මුළු ිහරිලෆය ලරය, වළමළ ය ිහරිලෆය ලරය, වහාළලර ිහරිලෆය ලරය 

(3) වළමළ ය විචය ිහරිලෆය ලරය, වම ෂ්හෙළද්  ලරය, වහාළලර ිහරිලෆය ලරය 

(4) ආන්ක ක ිහරිලෆය ලරය, වළමළ ය විචය ිහරිලෆය ලරය, වළමළ ය වහාළලර ිහරිලෆය ලරය 

(5) ආන්ක ක ිහරිලෆය ලරය, වළමළ ය විචය ිහරිලෆය ලරය, වම ෂ්හෙළද්  ලරය 
 

 

50.  පමොරගශකන්ද් ලයළෙෘක ය මඟින් තය වෙයනු බ  දිවහත්රික්ක ලනුපේ, 

(1) අනුරළධ්පුර, ලදෂ්යළල, මන් ළරම, මුක ද, මඩකපුල පද. 

(2) ත්රිකුණළමය, මළපල්, අම්ෙළර, ලදෂ්යළල, කුරුණග පද. 

(3) අනුරළධ්පුර, පෙොපෂොන් රුල, ත්රිකුණළමය, කුරුණග, මළපල් පද. 

(4) මළපල්, මශනුලර, කුරුණග, පුත්ම, අනුරළධ්පුරය පද. 

(5) මුක ද, පුත්ම, පෙොපෂොන් රුල, අම්ෙළර, මඩකපුල පද. 

 

A 

Q 

C 

C 

B 


