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ංධ්ය පය ංම යය කය - කෘෂිකර්ම ශ පරිවර ංධ්යයය  ා ල
ං.ගපො.ව. ි උ.ගපෂ) විභ
ජනල පද්ධ්තිශ ය ක්ණගේෙය II

යට ංෙ ෂ ගපරහුරු ප්රනය පත්රය - 2018
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S

පැය තුයයි

II

විභ

ංකකය :..........................

උපගෙ වන :
 ගමම ප්රනය පත්රය පිටු 09 කින් වශ ප්රනය 10 කින් වමන්විය ගේ.
 ගමම ප්රනය පත්රය A වශ B යනුගලන් ගකොටවන ගෙ ක කි න් වමන්විය ලය ංයර ගකොටවන ගෙ ක ටම නියමිය ක ය
පැය තුය කි .

A ගකොටව - ලුශ ය රාය ිපිටු ංකක 2-7 )

 ප්රනය සියල්ට ම පිළිතුරු ගමම ප්රනය පත්රගේ  ම වපයන්ය.
 ඹගේ පිළිතුරු ප්රනය පත්රගේ  ඉ වව තතිශ යැන්ල ිවවිය යුතු ය. ගමම ඉ ප්රම ණය පිිවතුරු ිවීමමට ප්රම ණලත්
බල ෙ දීර්ඝ පිළිතුරු බ ගපොගරොත්තු ගය ොලය බල ෙ වකන්ය.
B ගකොටව - රාය ිපිටු ංකක 8-9 )

 ප්රනය ශ යරකට පමණක් පිළිතුරු වපයන්ය. ගේ වහශ වපයනු බය ක ෙ සි ප විච්චි කරන්ය. වේපර්ණ ප්රනය
පත්රයට නියමිය ක ය ංලවන් ූ  පු A වශ B ගකොටවන එක් පිළිතුරු පත්රයක් ලය ගවේ A ගකොටව උඩින් තිශගබය
පරිදි ංමුණ විභ   ධිපතිශට භ ර ගෙන්ය.
 ප්රනය පත්රගේ  B ගකොටව පමණක් විභ   ගලන් පිටයට ග ය ය මට ඔබට ංලවර තය.

පරීක්කගේ ප්රගයජනයය වහශ පමි.
ගකොටව

A

ප්රනය ංකකය ැබූ කුණු
1
2

ඉක්කගමන්

3

ංකුගරන්

4
5
6

B

උත්යර පත්ර පරීක්ක

7

උත්යර පත්ර පරීක්ක 2
කුණු පරීක් කගෂේ

8

ංධීක්ණය

9
10
එකතුල
ප්රතිශයය

(ගෙලැනි පිටුල බන්ය.)

විභ

2

ංකකය : ..........................
ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය

A - ගක ොටව - ලුශ ය රාය
සියලු ම ප්රනය ලට පිළිතුරු ගමම ප්රනය පත්රගේ  ම වපයන්ය.
.
ිA) ගබජ  කල ප්රවනය ංවනලැන්යක් බ දීම ගකගරහි ක ගුික ව ධ්ක ප්රබ බපමේ තතිශ කරයි.
(i) ෙෘය ලගජකගේ  තතිශ විවිධ් ලර්ණ ගබජ  කල හියකර ලර්ධ්යය ගකගරහි තතිශ කරනු බය බපමම පිළිබහ
පශය ෙැක්ගලය ලගුල වේපර්ණ කරන්ය.

(ii) ල

ලර්ණය
නිල් ලගජකය

ි )

බපමම

ගකොෂ ලගජකය

ි2)

පරිවරය තුෂ ව ගේක් ලර්ද්රය ලය ඉශෂ ය ම නිව තතිශ විය ශැකි ංහියකර යත්ත්ල ගෙකක් ිවයන්ය.

1)

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

2)

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

(iii) ව ර ප්රගද්ල මත්වය ංවනලැන්ය ඉශෂ ය ම වහශ
උත්කුප යයය (Upwelling)යනු කුමක්ෙ?

ගශේතු ලය, ංධික ුෂක යත්ත්ල නිව තතිශ ලය

................................................................................................. .............................................
(B) ජලරවන වය  මැීමම ිVirus wilt) ංන්ය සි ල ගේ දී බහුල ලය ේය ලය ගරජ යක් ගව ලර්යම යගේ  දී ශඳුය
ය ශැකි ය. ඊට විවඳුමක් ගව ජලරවලිවන් ගයොර පැෂ බ ැනීමට පටක ගරජපණය භ විය ගකගර්.
(i) ජලරවනලිවන් ගයොර ංන්ය සි පැෂ බ
කුමක්ෙ?

ැනීමට පටක ගරජපණගේ  දී ගයොෙ

ැනීමට ුදුු  ක ගකොටව

..............................................................................................................................................
(ii) ඉශය  ක ගකොටව ගයොෙ
ෙක්ලන්ය.

ැනීගමන් ජලරවන ගරජ ලිවන් ගයොර පැෂ බ

ැනීමට ශැකි ීමමට ගශේතුලක්

..............................................................................................................................................
(iii) පටක ගරජපණගේ  දී පශය වහශන් උපකරණ භ විය කරනු ැගේ. එම එක් එක් උපකරණගේ  විගේ භ වියය
ිවය ෙක්ලන්ය.
1) ය ප්රල ශ කැබිගයට්ටුල
........................................................................................................................................
2)

වියළි පබළු ජීල නුශරකය ( Steri – beads sterilizer)
........................................................................................................................................

(C) ක් රීය ශ ලණ ංධික ූ  පවක් ගබජ ල

ල වහශ නුුදුු ය.

(i) පවක ලණය ල තතිශ ීමමට බපම ශැකි ගශේතු ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1)

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

2)

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

(ii) ක් රීය පවක නිර්ල යු යත්ත්ලයක් තතිශීමමට ගශේතුල වහශන් කරන්ය.
.............................................................................................................................................
(iii) එලැනි ක් රීය පවක් යථ යත්ත්ලයට පත් කිරීමට ය ශැකි ක්රිය ම ර් යක් වහශන් කරන්ය.
.............................................................................................................................................
(D) ගබජ ල ගේ දී ප්රවනය  ක ලර්ධ්යයක් ශ ලැඩි ංවනලැන්යක් බ
ලය උප පෘනඨීය න වේප ෙයය භ විය කෂ ශැකි ය.

ැනීම වහශ ක ර්යක්ම න වේප ෙය ක්ර මයක්

(i) ප්රධ් ය උපපෘනඨීය න වේප ෙය ක්රම ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1) ............................................................................... ...................................................
2) .............................................................................................. ....................................
ිගයලැනි පිටුල බන්ය)

විභ

3

ංකකය:..........................

(ii) ගබජ ල කර තතිශ ක්ගේත්රයකට උප පෘනඨීය න වේප ෙය පද්ධ්තිශයක් වැුේ කිරීගේ දී වක බැිවය යුතු
ප කශු පරිවර ව ධ්ක ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1) ........................................................................................................................................
2)

ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය

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

(iii) උප පෘනඨීය න වේප ෙය ක්රමගේ  පලතිශය ීමම ක රී ව ධ්කයක් වහශන් කරන්ය.
........................................................................................................................... ...................
(E) යැඹිිව ලයින් නිනප ෙයය වහශ භ විය කෂ තටවුමක් පශය රපගේ  ෙැක්ගේ.

ීමදුරු
ීමදුරු
යය
යය
රබර්
තබය
500ml
ගක්තු
ේ වනකු ල

A

යැඹිළි
ීමනී++යීවන
යීවන
යැඹිළි ++ීමනී
ට් ට්
මිශ්රණය
මිණය
i. ඉශය තටවුගේ තතිශ A යේ කර, එය එම ගකොටව ගයදීමට ගශේතුල පැශැදිිව කරන්ය.
(01) A = ...........................................................................................................................
(02) ීමදුරු යයට A ගයදීමට ගශේතුල:
..................................................................................................................................

Q1

ii. නිනප දිය යැඹිිව ලයින්ල ං කගු මධ්යව ර ප්රම ණය මැය බැීම වහශ ල නින නිනප ෙය ක්ගේත්රගේ  දී ගයොෙ
ය ශැකි උපකරණය කුමක්ෙ?
..............................................................................................................................................

60

2.
ිA) පෘථිවිය මය තතිශ ක්යයක ව ගේක් පිහිටීම නිර්ණය කිරීම වහශ බිේ මැනුම උපගයජගී කර නු ැගේ. ගේ වහශ
ය ගේව මිතිශක ක්රමය ගයොෙ ැනීගමන් ංඩු වියෙමකින් වශ පශුගලන් එම ක්රිය ල නිම කර ය ශැකි ය.

(i) ඉශය ෙැක්ගලය සිතිශයම තඳීම වහශ ගයොෙ ග ය තත්ගත් කුමය යගේවමිතිශක ක්රමය ෙ?
..............................................................................................................................................
(ii) ගමම ඉ ගේ ගකෂලරට ලන්යට වි  ග ො යැඟිල්ක් තිශබිි යේ , භ විය කෂ ශැකි යගේවමිතිශක ක්රමය
වහශන් කරන්ය.
.................................................................................................................................... ..........
(iii) ඒක න්යර ම යිමක් තතිශ ඉ මක ක්ගේත්රඵලය ගවීමම වහශ ගයොෙ ය ශැකි ල ත් ුදුු නීතිශය වහශන් කරන්ය.
...............................................................................................................................................

ිශයරලැනි පිටුල බන්ය)

4

විභ

ංකකය:..........................

ිB) යල නිනප ෙයයක් ලගයන් ඝයගමජිව විවනගකජතු ලර් යක් ගලෂහගපොෂට ශඳුන්ල දීමට ංගේක් ගලන් පුලය
ලයලව යකගයකුට ගලෂහගපොෂ ඉල්ලුම ගවොය බැීමට ඉදිරිපත් කෂ ශැකි ක්රමගේෙ තුයක් වහශන් කරන්ය.
1)
2)
3)
(C)

ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය

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

 ක ස්ර ල බ ැනීගේ දී  කයට ංලම ශ නියක් සිදු ලය පරිදි ංවනලනු ගය ෂ
වැකීමමත් ලැෙ ත් ගේ.

ැනීමත්, ගයෂ

ත් ංවනලනු ගශොඳින්

(i)

රබර් කිරි බ ැනීම වහශ  ක කගහහි කට්ටයක් කැපීගේ දී වැකිිවමත් විය යුතු කරුණු ගෙකක් වහශන්
කරන්ය.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

(ii)

ංවනලැන්ය ගව බ ත් පැගපොල් කිරි හිරු එළිගේ  වියළීම නිව යත්ත්ලය බ  ලය ංයර එයට බ පම ශැකි
ගශේතුලක් වහශන් කරන්ය.
..............................................................................................................................................

ිD) පතුරු ශ එෂලළුල පු ංවනලනු ශ නිය ංලම කිරීම, ංවනලනු ගයළීගේ සිටම ලරේභ කෂ යුතු ක්රිය ෙ මයක් ලය
ංයර, නියමිය පරිණය ංලවනථ ගේ දී ංවනලනු ගයළීම මගින් ංවනලනු ශ නිය ංලම කෂ ශැකි ය.
(i)

පතුරු ශ එෂලළුල පරිණයභ ලය නිර්ණය කිරීගේ දී මනිනු බය රව යනික ව ධ්ක තුයක් යේ කරන්ය.
1)
2)
3)

(ii)

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

ඉශය වහශන් කෂ ව ධ්ක ංයරින් ප වල් විෙය
ව ධ්කය යේ කරන්ය.

රය තුෂ දී ංනුම පය ක්රමය භ වියගයන් මැනිය ශැකි රව යනික

.............................................................................................................................................
(iii)

පරිණය ෙර්කය නිර්ණය වහශ ංනුම පයය කිරීගේ දී භ විය කරනු බය රව යනික වකගයජ ය ශ ෙර්කය
යේ කරන්ය.
1)
2)

රව යනික වකගයජ ය
ෙර්කය

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

(E) ලය ප රික ගබජ ල ල වහශ නිනප ෙයය කරය බීනල ජීලයය ල දිගු ක ීයල පලත්ල
ක්රමය ශ වැකුේ ක්රමය ඉය ලැෙ ත් ය.
(i) ලය ප රික ගබජ ල ගේ දී බීනල ජීලයය ල ඉශෂ යකල දිගු ක ීයල
9 – 2% පමණ ප්රම ණයට ංඩු කෂ යුතු ීමමට ගශේතු ගෙකක් ිවයන්ය.
1)
2)

බ

ැනීමට බීන ගයෂ

න්ය

කර යැබීමට ඒල ගේ  න ප්රතිශයය

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

(ii) සිටුීමමට ගයජර ත් බීන, ක්ගේත්රගේ  සිටුීමමට ගපර ජනීමය , ගභෞතිශක ගශජ රව යනික පර්ල ප්රතිශකර්ම ගයදීගේ
ංලයය ගෙකක් ිවයන්ය.
1)
2)

.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .......
Q2

(F)

ඉගක්ගරොනික පරිපථයක වරීය ශ ංරීය ගව උප ක
ංරීය උප ක භ විය කිරීගේ ංලයය ල වහශන් කරන්ය.

ලර්

ගෙකකි. එයින්, ඉගක්ගරොනික පරිපථයක් වහශ

.................................................................................................................................................
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(පවනලැනි පිටුල බන්ය)

5
3.
(A)

ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය

 ක ගරජ ලැෂඳීම ගබජ ල

ගේ දී ැගබය ංවනලැන්ගයහි ප්රම ණය ශ ගුණ ත්මක බල ංඩු ීමම වහශ ගශේතු ගේ.

(i) ප්රධ් ය  ක ගරජ ක රක ක ්ඩ පශ යේ කරන්ය.
1)
2)
3)
4)
5)

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

ඉශය වහශන් ගරජ ක රක ංයරින් විෙය
ක රක ක ්ඩ ය වහශන් කරන්ය.

(ii)

රය තුෂ දී “ යු ලමවනීමගේ පරීක් ල” මඟින් ශඳුය

ය ශැකි ගරජ

.............................................................................................................................................
(B)

මිනිව ජෙනික ගප්රජටීය ංලයය ල වපුර
ගකගර්.

ැනීගේ ප්රභල ගව බිත්යර ශ මවන ලශ්රිය නිනප ෙය බහුල භ විය

බිත්යර ුදු මෙගේ  ං කගු ප්රතිශ ක්ුදද්රජීීම ද්රලයය කුමක්ෙ?

(i)

.............................................................................................................................................
බිත්යර කශ මෙගේ  ලර්ණය වහශ ගශේතු ලය ලර්ණකයක් වහශන් කරන්ය.

(ii)

.............................................................................................................................................
මවන භ වියගයන් ගවොගවේනවන නිනප ෙයගේ  දී ංයිවන කැට ගශජ ංයිවන ලතුර වමඟ මිශ්ර කර මවන තඔරීමට ගශේතුල
කුමක්ෙ?

(iii)

.............................................................................................................................................
ගවොගවේනවන නිනප ෙයගේ  දී තඹර මවනලට ගපොවනගේට් ලර් යක් එක් කිරීමට ගශේතුල කුමක්ෙ?

(iv)

.............................................................................................................................................
සිුන් ක්ඩ යමක් විසින් ඔවුන්ගේ ක්ඩ යේ ලය පෘතිශය ගව ප ව තුෂ විසිතුරු මත්වය ටැකකියක් වනථ පයය
කරය දී. දියක් එම ටැකකිය නිරීක්ණගේ  දී පශය නිරීක්ණ ෙක්යට ැබිි.

(C)

a)
b)

වමශර මුන්ගේ උෙරය පිේබී, ලරල් ං රතුල කුණු ීම තිශබීම.
වමශර මුන්ගේ ගද්ශගේ  යැය යැය ශ නක්ගජමල ුදු පැශැ පුළුන් ලැනි ෙම තිශබීම.

(i)

ඉශය නිරීක්ණ වහශ ගශේතු ලය ගරජ ක රකය ශඳුය ග ය එම ගරජ
ශැකි ක්රිය ම ර් යක් බැගින් වහශන් කරන්ය.
ගරජ ක රකය
(a) .........................................
(b) .......................................

ැනීමට

ය

ප යයට වශ ලෂක්ල ැනීමට ය ශැකි ක්රිය ම ර් ය
...............................................................................................
...............................................................................................

(D) ගලගෂහගපොෂ ඉල්ලුම වහිය මල් ශ විසිතුරු පත්රික  ක ල
වහිය ංකයකි.
(i)

ප යයට ශ ලෂක්ල

ල, රී කක ගේ දියුණු කිරීම වහශ වි  විභලයක්

ංපයයයය වහශ ුදුු ඕකිඩ් මල් කිනිත්යක තිශබිය යුතු ක්ණ ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1)

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

2)

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

(ශයලැනි පිටුල බන්ය)
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(ii)

(iii)

කැප මල් ශ පත්ර ගයෂ
ිවයන්ය.

ත් පු කල් යබ

ැනීම වහශ ගයජ ය ලය පු ංවනලනු ය ක්ික ක්රමගේෙ ගෙකක්

1)

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

2)

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

තන්තරියේ ල
කරන්ය.

ගේ පශය ෙැක්ගලය ගරජ ශ පළිගබජධ් ප යය වහශ ගයජ ය මර්ෙය ක්රමයක් බැගින් වහශන්

1)

බැක්ටීරිය ංක ම රය

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

2)

මයිට ශ නිය

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

4.
(A) ලය න්යරලිවන් බ

ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය
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ය ශැකි ලයන නිනප ෙය ර ශියක් තය.

(i) මිනිව විසින් ලය න්යරලිවන් ලයන ද්රලය බ
තතිශ ැටළු ගෙකක් වහශන් කරන්ය.

ැනීගේ දී තිශරවර භ වියය පිළිබහ ංයලගබජධ්ය නිව පැය යැඟි

1)

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

2)

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

(ii) ලයන නිනප ෙය බ න්ය ගේ ගයන් ඒල පුයර්නයනීය ගයොලය බැවින් ඒල තිශරවරල භ වියයට ගයොෙ
ශැකි ක්රම ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1)

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

2)

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

ය

(B) ගභෞය රව යනික ක්රම උපගයජගී කර නිමින් ජනල වනක න්ධ් ද්විතීයික ක්තිශ ප්රභල බලට පත් කිරීගේ ක්රිය ලිවය
මඟින් ජනල ඩීවල් නිනප ෙයය කෂ ශැකි ය.
(i) ජනල ඩීවල් නිනප ෙයගේ  දී , තල්ගකොගශොල් වමඟ මිශ්ර කිරීම වහශ ංලය ගයල් ිරයි ේිවවරයි )  භෙ යී
ගව බ ය ශැකි ලක ර ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
1)

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

2)

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

(ii) ජනල ඩීවල් ඉන්ධ්ය ගව භ විය කිරීගේ ල සියක් ශ ංල සියක් වහශන් කරන්ය.
1)
2)

ල සිය ............................................................................................................................. .......
ංල සිය...................................................................................................................................

(C) ග ොවිපෂ ලුශ ඉදි කිරීමට ගපර එම ග ො යැගිිව නිර්ම ණයට ලැය ලය මුෙ පිළිබහ ංලගබජධ්යක් පැලතීම ංයය ලය
ගේ.
(i) ඉදිකිරීේ වහශ ලැය ලය මුෙ නිර්ණය කිරීගේ දී ඉදිකිරීේ ශිල්පිය විසින් වකව

ය යුතු ගල්ායය කුමක්ෙ?

..............................................................................................................................................
(ii) ඉදිකිරීේ වහශ ංලය මිනුේ බ

ැනීගේ දී ංනු මයය කෂ යුතු වේමය මිනුේ ක්රමය වහශන් කරන්ය.

..............................................................................................................................................
(iii) ඉශය වහශන් මිනුේ ක්රමයට ංනුල මිනිවන ශ්රමය වහශ ංෙ ෂ මිනුේ ඒකකය වහශන් කරන්ය.
............................................................................................................................................ ..

(ශත්ලැනි පිටුල බන්ය)
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ගමම තීරගේ 
කිසිලක්
ගයො ිවයන්ය

(D)
i.

1)
2)
ii.

1)
2)

ලය ප ර ංෙශවක් ව ර්ථක ලය ප ර ංලවනථ ලක් බලට පත් කිරීම වහශ පුද් ගයකු විසින් වක බැිවය යුතු
ලැෙ ත් කරුණු ගෙකක් වහශන් කරන්ය.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
පුද් ගයක් යම ලයලව යකත්ල තිශ ක්ණ ලැඩි දියුණු කර ැනීම වහශ බ හිර පරිවරය තුළින් වපුර
ලය ප රික ංලයය ගෙකක් වහශන් කරන්ය.

ය යුතු

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

(E) රැකිය කරය වනථ යය තුෂ දී , ංහියකර රව යනික, ගභෞතිශක ගශජ ජනීමය ක රකලට ග ොදුරු ීමගමන් කල්ය ගේ දී
මතු ලය ගරජගී යත්ත්ල ලර්යම යය ලය විට ුබල ෙක්යට ැගේ.
i.

ලෘත්තිශයක ගයදී සිටීම නිව ගරජගී යත්ත්ලයට පත් ූ  ංගයකුට වශය වැීමමට වකව තතිශ නීතිශ ගකටුේපය
වහශන් කරන්ය.
.............................................................................................. ................................................

ii.

ලැ පරිවරයක් තුෂ ලෘත්තිශකය ට ලැෂඳිය ශැකි පශය ෙැක්ගලය ගරජ ල ගරජ
බැගින් වහශන් කරන්ය.

1)
2)

කුරුළු උණ
ගමොගෂේ උණ

ගරජ ක රකය
..........................................
...........................................

ක රකය ශ ගරජ

ල ශකයකු

ගරජ ල ශකය
.........................................................
..........................................................
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