අ.පපො.ව. ( වා.පපෂ ) පපරහුරු ප්රනන ප්රය - 2018
lDIsl¾uh yd wdydr ;dlaIKh (81) - I, II
පෙය අධ්යාපන අොයාාංපය කෘෂිකර්ෙ ශා පරිවර අධ්යයන ාාාප පෙපශයවීපෙන්
වකවන කරන ද්දකි.

පැය තුනයි

උපපදවන :





සියලු ෙ රලසනර පිළිතුරු ඳඹන්න.
උත්ත උය ඳත්රලේ නිඹමිත උ සථහනලේ බල විභාග අාංකය ලිඹන්න.
උත්ත උය ඳත්රලේ පිටුඳ දී ඇති උඳලදස ද ළරකිල් මලරන් කිඹහ පිළිඳදින්න.
1 සි 40 ලත උක් එක් එක් රලසනඹ (1) (2) (3) (4) ඹන පිළිතුරුලින් නිලැරදි පශෝ ඉාෙත් ගැපපන පශෝ පිළිතුය
ලත උෝයහලගන, එඹ උත්ර ප්රපය පිටුපව දැක්පලන උපපදවන පරිදි කතිරයක් (X) පයොදා දක්ලන්න.

1.

ආවහය වහ කෘෂිකර්භ ංවිධහනඹ විසින් කෘෂිකහර්මික ළදගත් ලරෝක උරුභඹක් ලර වඳුනහලගන, 2018
අලරේල් ම භ 19 න දින ලයෝභලේ දී රකහලඹ ඳත් කයන රද්ලද්, ශ්රී රංකහල ,
(1) සීගිරි යහජධහනිඹ ආශ්රිත උ උදයහනඹ යි.
(2) ඳලුගසළ එල් මරංගහ ළ ගම්භහනඹ යි.
(3) ලවෝර් න් ත උළන්න ජහතික ලනෝදයහනඹ යි.
(4) සිංවයහජ නිර්ත උන ළසි නහන්ත උයඹ යි.

2.

ර්හඳත උනඹ වහ සුශලේ ල ගඹ භනිනු රඵන ම්භත උ ඒකක පිළිලලින් දළක්ලන පිළිතුය ලත උෝයන්න.
(1) ලන්ටිමී ර් වහ ඳළඹ කිලරෝ මී ර්
(2) මිලි මී ර් වහ ඳළඹ කිලරෝ මී ර්
(3) මිලි ලී ර් වහ ත උත්ඳයඹ මී ර්
(4) මිලි ලී ර් වහ ඳළඹ කිලරෝ මී ර්

3.

ලඵෝග ගහ ලකලයහි ලද්ලගුණික හධකර ඵරඳෆභ පිළිඵ ඇති රකහල කිහිඳඹක් ඳවත උ දළක් ල .
A - අර ලඵෝගර ආකන්ධ ර්ධනඹ වහ දිහ කහරලේ ළඩි උසණත්ඹක් ව යහත්රී කහරලේ අඩු

උසණත්ඹක් තිබීභ හිත උකය ල .

B - කළයට් වහ බීට්ර පුසඳ පිපීභ සිදුන්ලන් එභ ලහක අඩු උසණත්ඹක ඳහත්ර ව වි ඹ.

C - දඬු කළඵලි මුල් ම ඇද්දවීභ ඳරියලේ හලේක් ආර්ද්රත උහඹ ළඩි වීභ හිත උකය ල .
ලභභ රකහල අත උරින් නිළයදි න්ලන්,
(1) A වහ B ඳභණි.
4.

(2) B වහ C ඳභණි.

(3) A වහ C ඳභණි.

(4) A, B වහ C ඹ.

ඳහංශු ර්ණඹ ඳලේ ළදගත්න ලබෞතික රක්ණඹකි. ඳහංශු ර්ණඹ පිළිඵ රකහල කිහිඳඹක් ඳවත උ දළක්ල .
A - ඹකඩ අධික ඳ යතු ඳළවළඹ හුරු ල .
B - ජරවනඹ දුර්ර සථහනර ඳ අඳුරු කව ර්ණඹක් ගනියි .
C - කළල් මසිඹම් අධික ඳ කළු ඳළවළඹ හුරු ල .
ලභභ රකහල අත උරින් නිළයදි න්ලන්,
(1) A වහ C ඳභණි.

(2) B වහ C ඳභණි.

(3) A වහ B ඳභණි.

(4) A, B වහ C ඹ.

5.

ඳස නිඹළදිඹක්, විසකම්බඹ 0.2mm ක ලඳලන්යඹකින් වළල වි ලඳලන්යඹ භත උ ඉතිරි න්ලන්,
(1) යළු ළලි වහ ලඵොයළු ඹ.
(2) සියුම් ළලි වහ යළු ළලි ඹ.
(3) ලයොන්භඩ වහ සියුම් ළලි ඹ.
(4) භළටි වහ ලයොන්භඩ ඹ.

6.

ඳක් ංත උෘේත උ අසථහල සි ක්ලේත්ර ධහරිත උහ ඳත්වීලම් දී ඳලන් ඉත්න ජර ආකහයඹ ආකහය න්ලන්,
(1) ජරහකර්ණ ජරඹ යි.
(2) ලක්හකර්ණ ජරඹ යි.
(3) ගුරුත්හකර්ණ ජරඹ යි.
(4) ජරහකර්ණ වහ ගුරුත්හකර්ණ ජරඹ යි.

7.

A වහ B ලර නම් කශ ඳස නිඹළදි ලදකක යහඹනික රක්ණ ඳවත උ ගුල දළක්ල .
ලභභ ඳස ර්ග පිළිඵ ඇති ඳවත උ රකහල අත උරින් නිළයදි රකහලඹ ලත උෝයන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)

A ඳ ක්හරීඹ න අත උය හයත් ඵවින් අඩු ඹ.
B ඳ ක්හරීඹ න අත උය හයත් ඵවින් ළඩි ඹ.
A ඳ ආම්ලික න අත උය හයත් ඵවින් ළඩි ඹ.
B ඳ ආම්ලික න අත උය හයත් ඵවින් අඩු ඹ.

ඳස
ර්ගඹ
A
B

pH
අගඹ
4.8
8.0

කළ හඹන හුභහරු ධහරිත උහ
(ඳස 100 g ක මිලි භක)
16
50
(ලදළනි පිටු ඵරන්න.)

2
8.

ඳවත උ දළක්ලන්ලන් අභහලිලේ භ විසින් ලශලඳොලරන් මිර දී ලගන එන රද එශළු භල් මරක අඩංගු එශළු
ර්ග කීඳඹකි. අභහලි එහි ඇති එශළු කුර අනු ලන් කය ගුක ඇතුශත් කශහ ඹ. එභ එශළු අඹත්න කුර
නිළයදි දක්හ ඇත්ලත් ගුල කුභන ලේළිලේ ද?
ෂළල සිලේ

9.

කුකබිලට්සිලේ

භළල් මල සිලේ

ඇභරිලිලේසිලේ

ලොරලන්සිලේ

1
2

ළ ලකොළු
ලඵෝංචි

අමු මිරිස
ළ ලකොළු

ඵණ්ඩක්කහ
ඵණ්ඩක්කහ

අර්ත උහඳල් ම
ලරොකු ලණු

ලරොකු ලණු
අමු මිරිස

3
4

අර්ත උහඳල් ම
අමු මිරිස

ලරොකු ලණු
ඵණ්ඩක්කහ

ළ ලකොළු
ලඵෝංචි

ලඵෝංචි
ළ ලකොළු

ඵණ්ඩක්කහ
අර්ත උහඳල් ම

ලවක් හය ලදකක ඳභණ භූමිඹක ඉන්නර ගහක් වහ ඇලි වහ ළටි කස කිරීභ ලගොවි භවලත උකු අලය
විඹ. ඒ වහ බහු බහවිත උ කශ යුතු ඩහත් සුදුසු උඳකයණඹ න්ලන්,
(1) ජඳන් ඳරිර්ත උය නගුර යි.
(2) වළඩ රෆලි නගුර යි.
(3) ත උළටි නගුර යි.
(4) රිජයඹ යි.

10. ලඵෝග ගහ කිරීභ වහ ද්විතියික බිම් ළකසීලම් රධහන ඳයභහර්ථඹක් න්ලන්,

(1) ඳස කළපීභ වහ ලඳයළීභ ඹ.
(2) ත උයගකහරී ල් ම ඳළශ විනහල කිරීභ ඹ.
(3) ගහ ලඹෝගය භතුපි ඳස සත උයඹක් ළකසීභ ඹ. (4) අහිත උකය ක්ෂුද්ර ීවවින් විනහල කිරීභ ඹ.
11. අලරවි කිරීභ වහ මිරිස ඳළශ නිසඳහදනඹ ඩහත් සුදුසු ත උහන් ර්ගඹ න්ලන්,

(1) උස ත උහන් ඳහත්ති ඹ.

(2) ගිල් ම ව ත උහන් ඳහත්ති ඹ. (3) ත උහන් ඵඳුන් ඹ.

(4) ත උහන් ත උළටි ඹ.

12. බිංදු ජර ම්පාදනඹ වහ ම්ඵන්ධ රකහල කිහිඳඹක් ඳවත උ දළක්ල .

A
B
C
D

- අලනක් ජර ම්ඳහදන ක්රභ වහ න වි අලය මලික විඹදභ ළඩි ඹ.
- අඩු ජර රභහණඹකින් ලඵෝග ජර අලයත උහ ළඳයිඹ වළකි ක්රභඹකි.
- මර භණ්ඩරඹ ආන්න ලකලින්භ ජරඹ රඵහ දිඹ වළකි ක්රභඹකි.
- ළලි අධික ඳසර එත උයම් ලඹෝගය ලනොල .

ඉවත උ ගන්ති අත උරින් ඩහත් නිළයදි න්ලන්,
(1) A, B, වහ C ඳභණි. (2) A, C, වහ D ඳභණි.

(3) A, B, වහ D ඳභණි. (4) B, C වහ D ඳභණි.

13. ඳ රළලඵන ජරඹ ඳ තුළින් ඳලේ ගළඹුය ගභන් කිරීභ (ගළඹුරු ෆසසීභ) ළඩිපුයභ සිදුන ඳ නුලේ,

(1) භළටි ඳ ඹ.

(2) ළලි ඳ ඹ.

(3) ලරෝභ ඳ ඹ.

(4) ළලි ලරෝභ ඳ ඹ.

14. අත උයලය භවහ ලඳෝක ඌනත උහ රක්ණ ලඳන්න ලහක කිහිඳඹක් සිසුන්

ලඳන් ව බවුන්ලේ ගුරුතුමිඹ, එභ
ඌනත උහ රක්ණ ඇසුරින් ලඳෝක ඌනත උහ වඳුනහ ගළනීභ බවුන් අසථහ රඵහ දුනි.
A - ඳරිණත උ ඳත්ර කව ඳළවළ වී ඇති ලදොඩම් ලහකඹක්
B - ඳත්ර අ්ර දම් ඳළවළඹ හුරු ත උද ලකොශ ඳළවළති වී ඇති ඵඩ ඉරිු  ලහකඹක්
C - ඳත්ර අ්රර වරිත උක්ඹ සිදු වී ක්රභලඹන් දුඹුරු ඳළවළ ගළන්වී ඇති ලඵෝංචි ලහකඹක්
ලභහි A, B, වහ C නිදර්ලකලින් ලඳන්න ඌනත උහ රක්ණ රධහන ලලඹන් දළකිඹ වළක්ලක් පිළිලලින් කුභන
ලඳෝක හිඟ ව වි ද?
(1)
(2)
(3)
(4)

15.

A
ලඳො ෆසිඹම්
ලඳොසඳයස
නයිට්රජන්
නයිට්රජන්

B
නයිට්රජන්
ලඳො ෆසිඹම්
ලඳො ෆසිඹම්
ලඳොසඳයස

C
ලඳොසඳයස
නයිට්රජන්
ලඳොසඳයස
ලඳො ෆසිඹම්

පර්ණ ලඳොලවොය මිශ්රණඹක් ඹනු,
(1)
(2)
(3)
(4)

රධහන ලහක ලඳෝක තුලනන් එකක් ඳභණක් ළඳලඹන ලඳොලවොය ල .
රධහන ලහක ලඳෝක එකක ළඩි ගණනක් ළඳලඹන ලඳොලවොය ල .
රධහන ලඳෝක තුනභ අඩංගු කය කන රද මිශ්රණඹකි.
රධහන ලඳෝක තුලනන් ලදකක් ඳභණක් අඩංගු මිශ්රණඹකි.
(ලත උළනි පිටු ඵරන්න)

3
16. A, B, වහ C ලර නම් කශ ෘජු යහඹනික ලඳොලවොය ර්ග තුනක ලබෞතික රක්ණ ඳවත උ ගුල දක්හ ඇත උ.

A
 සුදු ඳළවළති ඹ.

B
 රහ අළු ඳළවළති ඹ.



C
යතු දුඹුරු ඳළවළති ඹ.

 ලගෝරහකහය කළ ල .

 ලගෝරහකහය කළ ල .



කුඩහ සපටික ල .

 ජරලේ ලවොඳින් දිඹ ල .

 ජරලේ භක් දිඹ ල .



ජරලේ ලවොඳින් දිඹ ල .

ඉවත උ දළක්ලන ඳරිදි A, B, වහ C පිළිලලින් විඹ වළක්ලක්,
(1)
(2)
(3)
(4)

යූරිඹහ, ත්රිත් සුඳර් ලඳොසලෂේට් වහ මියුරිලේට් බෂස ලඳො ෆස ඹ.
මියුරිලේට් බෂස ලඳො ෆස, ඇලභෝනිඹම් ල් මලෂේට් වහ සුඳර් ලඳොසලෂේට් ඹ.
ත්රිත් සුඳර් ලඳොසලෂේට්, යූරිඹහ වහ ල් මලෂේට් බෂස ලඳො ෆස ඹ.
යූරිඹහ, ත්රිත් සුඳර් ලඳොසලෂේට් වහ ඇලභෝනිඹම් ල් මලෂේට් ඹ.

17. ල් ම ඳළශෆටිඹක රපීඹ රක්ණ කිහිඳඹක් ඳවත උ දළක්ල .

 ඳත්ර සිහින් ඹ, දිග ඹ, ඳත්රර භහන්ත උය නහයටි විනයහඹක් ඇත උ.
 ක ත්රිලකෝණහකහය ඹ, ක ඇතුශත උ කුවයඹක් නළත උ.
 කලේ අ්රසථලේ ව ගන්නහ පුසඳ භංජරිඹ දිලහ තුනක ලඵදී ඇත උ.
ඳවත උ වන් ල් ම ඳළශෆටි අත උරින් ලභභ රපීඹ රක්ණ ඇතුශත් ල් ම ඳළශෆටිඹ න්ලන්,
(1) ලභොණය කුඩුම්බිඹ ඹ.

(2) ඵ දළල් මර ඹ.

(3) ඉලුක් ඹ.

(4) තුනළස ඹ.

18. ඳවත උ දළක්ලන්ලන් කුකබිලට්සිලේ කුරලේ ලඵෝගර ඵහුර වහනි කයන කෘමිලඹකුලේ රඳඹකි.

ලභභ කෘමිඹහ විඹ වළක්ලක්,

(1) අවුරකලඳෝයහ ඹ.
(2) යතු ලඳොල් ම කුරුමිණිඹහ ඹ.

(2) ඉල් ම භළසහ ඹ.
(4) එපිරළක්නහ ඹ.

19. ගහ බිලම් භහයිම්ර වහ ඳහත්ති අත උය කෘමි විකර්ලක ලහක සිටුවීලභන් කෘමින් විකර්ලණඹ ල . ලම් වහ නිදසුන්

අඩංගු නිළයදි යණඹ ලත උෝයන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)

දහසලඳතිඹහ, ඉපිල් මඉපිල් ම, ේලිරිසීඩිඹහ ව එයඵදු.
සරිඹකහන්ත උ, දහසලඳතිඹහ, ආඩලත උෝඩහ ව භදුරුත උරහ.
එයඵදු, සරිඹකහන්ත උ, ඇවළශ ව ලකොලවොම.
අයලිඹ, කලන්රු, ලකොලවොම ව ේලිරිසීඩීඹහ.

20. දුඹුරු ඳළශ කීඩෆහ රතිලයෝී  වී රලදද ලදකකි,

(1) Bg – 300, Bg – 379 – 2.
(3) Bw – 351, Bg 450.

(2) PTB – 16, ලඳොඩි වී A 8.
(4) Bg 3 – 5, Bg 4.

21. ශ්රී රංකහල රධහන ලලඹන් වී නිසඳහදනඹ කයන දිසත්රික්ක නුලේ ,

(1)
(2)
(3)
(4)

ලඳොලශොන්නරු, කුරුණෆගර, වම්ඵන්ලත උො වහ නුයඑළිඹ යි.
අම්ඳහය, භඩකරපු, අනුයහධපුයඹ වහ කළුත උය යි.
අම්ඳහය, භඩකරපු, ලඳොලශොන්නරු වහ අනුයහධපුයඹ යි.
කුරුණෆගර, යත්නපුය, අම්ඳහය වහ භඩකරපු යි.

22. අපිලබෞභ බීජ රලයෝවණලේ දී සිදු න්ලන්,

(1)
(2)
(3)
(4)

බීජලඹහි, බීජහධයඹ බීලජෝඳරිඹ ඩහ ල ගලඹන් ර්ධනඹ වීභ ඹ.
බීජලඹහි, බීලජෝඳරිඹ බීජහධයඹ ඩහ ල ගලඹන් ර්ධනඹ වීභ ඹ.
බීජලඹහි, බීජහධයඹත් බීලජෝඳරිඹත් එකභ ල ගලඹන් ර්ධනඹ වීභ ඹ.
බීජලඹහි, බීජහධයඹ ඩහ ල ගලඹන් බීජහංකුයඹ ර්ධනඹ වීභ ඹ.
(වත උයළනි පිටු ඵරන්න.)
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23. බීජ රලයෝවණඹ වහ ම්ඵන්ධ ත උය රකහලඹ ලත උෝයන්න.

(1)
(2)
(3)
(4)

වතික කයන රද බිත්ත උය වීර රලයෝවණ රතිලත උඹ 75 ක් ල .
හිත උකය ඳරිය ත උත්ත් ඇති ව වි සුේත උ බීජ ඉක්භනින් රලයෝවණඹ ල .
රහද බීජ රලයෝවණඹ වහ ආලරෝකඹ ද අත උයලය හධකඹක් ල .
ෆභ බීජඹක්භ රලයෝවණඹ වහ උසණත්ලේ ඵරඳෆභක් ලනොභළත උ.

24. ඳවත උ වන් ලහක අත උරින්, ර්ධක රචාහයණලේ දී රහ දඬු කළඵලි සිටුහ ගනු රඵන ලහක කහණ්ඩඹ න්ලන්,

(1) ලයෝ, ද වහ ලක්රෝ න් ල .
(3) ඵත උර, ඉන්නර වහ ලකොලිඹහස ල .

(2) ද, ලයෝ වහ ඵත උර ල .
(4) භඤසලඤොක්කහ, ලයෝ වහ ලකෝලිඹහස ල .

25. ඒකීඹ සර්ඹ රචාහයකඹක දඬු කළඵලි මුල් ම ඇද්දවීභ වහ ම්ඵන්ධ රකහල කිහිඳඹක් ඳවත උ දළක්ල .

A - ලයෝඳණ භහධය ලර, ළලි: ලකොම්ලඳෝසට්: භතුපි ඳස, 1:1:1 අනුඳහත උඹ ලඹොදහ ගළනීභ සුදුසු ඹ.
B - දඩු කළඵළල් මර සිටුවීභ ගන්නහ ලඳොලිතීන් ඵඳුලන් ජරවන සිදුරු ෆදිඹ යුතු ඹ.
C - ඒකීඹ සර්ඹ රචාහයකඹ වහ ගන්නහ ලඳොලිතීන් ඵඳුලන් උසින්, ¾ ක් ඳභණ ලයෝඳණ භහධය පියවිඹ යුතු ඹ.
ඉවත උ රකහල අත උරින් ත උය න්ලන්,
(1) B වහ C ඳභණි.

(2) B ඳභණි.

(3) A වහ B ඳභණි.

(4) A ඳභණි.

26. සියස ගහ භලු තුශ ලකලයන නිර්ඳහංශු ගහල දී ලයෝඳණ භහධය ලර ලඹදීභ ඩහත් සුදුසු න්ලන්,

(1) ලකොහු ඵත් ඹ.

(2) දවයිඹහ ඹ.

(3) ගල් ම කුඩු ඹ.

(4) ලකොහු ලකඳි ඹ.

27. ලගොවිභවලත උක් ත උභ ගහ භූමිලඹහි ඳශමු එශළු ගහ කශ අත උය, ඊශඟ කන්නලේ දී අර ලඵෝග ද, අර ලඵෝග

අන් ව ඳසු භහ ලඵෝග ද ගහ කලශේ ඹ. ලභභ ගහ ක්රභඹ වඳුන්නු රඵන්ලන්,
(1) ලය ලඵෝග භහරු ලලඹනි.
(2) මිශ්ර ලඵෝග ගහ ලලඹනි.
(3) අතුරු ලඵෝග ගහ ලලඹනි.
(4) කඩින් කඩ ලඵෝග ගහ ලලඹනි.
28. අතුරු ලඵෝග ගහ ලර වළඳින්ලන ලඵෝග ගහ ය හල දී ,
(1) ක්ලේත්රඹක ලඵෝග ර්ග ලදකක් භහරුලන් භහරු ගහ ලකලර්.
(2) ක්ලේත්රඹක එක් ලඵෝගඹක් ඳභණක් අණණ්ඩ ගහ ලකලර්.
(3) රධහන ලඵෝගඹක් ගහ කය, එභ ලඵෝගඹ අත උය ලනත් ලඵෝග ර්ග එකක් ලවෝ කිහිඳඹක් ගහ ලකලර්.
(4) එක් ලඵෝගඹක් ගහ කය, එහි අසළන්න ලනළීභ ආන්න කහරලේ දී ත උත් ලඵෝගඹක් සථහඳනඹ

ලකලර්.
29. ඳරිණත උ අධිඹ

ඳසු අසනු ලනළීභ නිහ, ත උන්තුභඹ සබහඹ ළඩී වීභ වහ අඩු වීභ ලඳන්නුම් කයන ලඵෝග
ර්ග පිළිලලින් දළක්ලන පිළිතුය කුභක්ද?
(1) ලීක්ස වහ මුරුංගහ ඹ.
(2) කළයට් වහ ළ ලකොළු ඹ.
(3) ඵණ්ඩක්කහ වහ භෆ ඹ.
(4) ලඵෝංචි වහ ත උක්කහලි ඹ.

30. දීර්ඝ විඹළි කහරඹක ඳසු, ඳ ජරඹ රළබුණු වි අර්ත උහඳල් ම ලඵෝගර අසළන්න සිදුන වහනිඹක් න්ලන්,

(1)
(2)
(3)
(4)

දිලීය ලයෝග යහේත උ වීභ ඹ.
අරර ලඳොලශො භතුපි ඇති ලකො  ලකොශ ඳළවළති වීභ ඹ.
අර ඳළලීභ ඹ.
අර විකෘති වීභ ඹ.

31. වි මින් ඹනු, භහන ලඳෝණලේ දී ළදගත් න ලඳෝණ ංඝ කඹකි. වි මින් පිළිඵ ඩහත්භ නිළයදි ගන්ති

ලත උෝයන්න.
A - වි මින් ඹනු අකහඵනික ංලඹෝග ල .
B - වි මින් B වහ C ජර අද්රහය වි මින ර්ග ල .
C - වි මින් K රුධියඹ කළටි ගළසීභ ළදගත් ල .
(1) A වහ B ඹ.

(2) A වහ C ඹ.

(3) B වහ C ඹ.

(4) A, B වහ C ඹ.

32. ලඹෝගට්, විනහකිරි වහ යින් නිසඳහදනලේ දී ලඹොදහ ගළලනන ආවහය ඳරියක්ණ ක්රභඹ න්ලන්,

(1) හන්ද්රීකයණඹ යි.

(2) ඳළවීභ යි.

(3) ඳළස රීකයණඹ යි.

(4) ීවහණුවයණඹ යි.

(ඳසළනි පිටු ඵරන්න.)
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33. හභහනය ලුණු භඟ අඹඩින් මිශ්ර කය ලශලඳොර ඉදිරිඳත් කිරීභ වඳුන්න්ලන්,

(1) ආවහය රු කිරීභ ලර ඹ.
(3) ආවහය අභ ළකසීභ ලර ඹ.

(2) ආවහය රඵර කිරීභ ලර ඹ.
(4) ආවහය ඳරියක්ණඹ ලර ඹ.

34. ආවහය නයක් වීභ ඵරඳහන ලබෞතික හධකඹක් න්ලන්,

(1)
(2)
(3)
(4)

ආවහයලේ අඩංගු ලත උත උභන රභහණඹ ල .
ආවහයඹ ඵහහිය ඳරියලඹන් ඇතුළුන ක්ෂුද්රීවවීන් ඹ.
ආවහයඹ ලඹොදහ ඇති කෘෂි යහඹන ද්රය ල .
ආවහයලේ අඩංගු ඵළය ලරෝව ල .

35. විලද්ශීඹ ම්බඹක් ඇති, කිරි රඵහ ගළනීභ වහ ඇති කයනු රඵන මී ග රිග තුනකි,

(1) ත උර්ඳකහර්, කිරහරි වහ කන්ගහඹම්.
(3) වරිඹහනහ, කිරහරි වහ නිලියවි.

(2) මුයහ, සර්ති වහ නිලියවි.
(4) කිරහරි, වරිඹහනහ වහ සර්ති.

36. ඳවත උ ය ලත උත් කරහඳඹ වහ නිර්ලද්ල කය ඇති එශ ග රිග කිහිඳඹකි,

(1) ප්රිෂිඹන්, ජර්සි වහ අඹර්ඹර්.
(3) හීහල් ම, ජර්සි වහ AMZ.

(2) ජර්සි, අඹර්ඹර් වහ AMZ.
(4) හීහල් ම, සින්දි වහ ප්රීෂිඹන්.

37. ලගොවිලඹක් කිරි ලදවීභ

රථභ ලදනලේ බුරුල් මර නිරීක්ණඹ කය, ත උන පුඩු වත උලයන් කිරි සල් මඳඹ ඵළගින් කලු
ලයදි කළඵළල් මරක ලදොහ ඳරීක්හ කලශේ ඹ. බහු ලභභගින් එශලදන කුභන ලයෝගඹ ළශඳී ඇති දළයි නිගභනඹ
කශ වළකි ද?
(1) භළස යිටිස ලයෝගඹ (2) කිරි උණ ලයෝගඹ

(3) යක්ත උහශ්ර ලයෝගඹ

(4) කහරගහත්රහ ලයෝගඹ

38. කුකුළු ඳහරනලේ විවිධ අසථහර දී පි රෆභ සිදු කයනු රළල . බිත්ත උය දභන අධිලේ ඳසු න කිකිළිඹන් පි රෆභ

වහ ම්ඵන්ධ නිළයදි ගන්තිඹ කුභක් ද?,
(1) අපිරිසිදු වහ ඳළුදු ව පිඹහඳත් හිත උ කිකිළිඹන් පි රෆභ සුදුසු ඹ.
(2) පි රෆභ භගින් කුකුළු යහඳහයලේ රහබඹ අඩු ල .
(3) පි රෆභ භගින් ආවහය වහ ඹන විඹදභ ළඩි ල .
(4) කුකුළු ඳට්ටිලේ ලයෝග ලඵෝවීලම් අදහනභ පි රෆභ භගින් අඩු කය ගත උ වළකි ඹ.
39. ඇත උළම් ආවහය ඳරියක්ණලේ දී, ආවහය ඇසුරුභ තුශ ඇති බක්සිජන් හයු ඉත් කය, ඒ ලනු

ලනත් හයු

ඇතුල් ම කයනු රළල . එභ හයු නිළයදි දළක්ලන පිළිතුය ලත උෝයන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)

ලඳොසෆීන් වහ කහඵන්ඩලඹොක්යිේ ඹ.
කහඵන්ඩලඹොක්යිේ වහ නයිට්රජන් ඹ.
නයිට්රජන් වහ ලඳොසෆීන් ඹ.
ලඳොසෆීන් වහ මීත උයිල් ම ලරෝභයිේ ඹ.

40. කිරි වහ කිරි නිසඳහදනර

ලනත් ද්රය මිශ්ර කය ඇත්දළයි වඳුනහ ගළනීභ පිණි කයන රද ඳරීක්ණඹක දී රඵහ
ගත් නිරීක්ණ ඳවත උ දළක්ල .
පරීක්ණය

නිරීක්ණය

A

දිඹය කිරි නිඹළදිඹක ේලිරින් බිංදු ලදකක් දභන රදී.

කිරි යතු ඳළවළ විඹ.

B

කිරි පිටි නිඹළදිඹක අඹඩින් දිඹය සල් මඳඹක් දභන රදී.

හම්ඳරඹ නිල් ම දම් ඳළවළ විඹ.

ලම් අනු නිගභනඹ කශ වළක්ලක්, දිඹය කිරිර වහ කිරි පිටිර එක්කය ඇති ද්රය පිළිලළින්,
(1) සීනි වහ ලුණු ඹ.
(2) කිරි පිටි වහ පිටි කශ ලඳොල් ම කිරි ඹ.
(3) ජරඹ වහ තිරිු  පිටි ඹ.
(4) ලඳොල් ම කිරි වහ තිරිු  පිටි ඹ.
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01.

ලද්ශීඹ ආවහය නිසඳහදනඹ වහ ඳහරිලබෝජන ය හ දරුන් හුරු කයවීභත්, ඳරියඹ ංල දී අනහගත උ
ඳයපුයක් බිහිකිරීභත් ඹන අයමුණු ලඳයදළරි ක්රිඹහත්භක ලකලයන, “තියය ඳහල් ම ළඩ වන” නම් ව,
දීඳයහේත උ ළඩ වන ඹ ලත් උතුරුභළද ඳශහලත් එක්ත උයහ ඳහරක ලගොවිලඳොශක් ආයම්බ කය
ඳත්හලගන ඹනු රළල .

i.
ii.

ලභභ රලද්ලලේ ඹර කන්නලේ දී, ජරඹ හිඟන ඵළවින් ඳහංශු ජරඹ ංයක්ණඹ කිරීභ වහ ගත උ වළකි
ක්රිඹහභහර්ග ලදකක් ලිඹන්න.
ලභභ රලද්ලලේ ලඵෝග ගහ කිරීලම් දී ඵරඳහන ලද්ලගුණික හධක ලදකක් නම් කයන්න. එභ හධක
භළනීභ වහ බහවිත උ කයන උඳකයණඹ ඵළගින් වන් කයන්න.

iii.

iv.

(a) ලභභ ඳශහලත් ඵහුර යහේත උ වී ඇති ඳස කහණ්ඩඹ නම් කයන්න.
(b) ලභභ ඳ ලත උත් කරහඳලේ ඳතින ඳස කහණ්ඩර ඩහ හයත් වීභ ලවේතුක් වන්
කයන්න.
ලභභ ලගොවිලඳොලශේ ඉන්නර, ඉු රු, කිරි අර වහ ලගොටුලකොශ ඹන ලඵෝග ගහ කිරීභ වහ බහවිත උ කශ
වළකි ර්ධක රචාහයක යුව ලන් ලන් වන් කයන්න.
ළ ලකොළු වහ කයවිර අඹත්න කුරලේ ලඵෝගර පරර ඵහුර වහනි කයන ඳළිලඵෝධඹකු නම් කය,
එභ වහනිඹ ශක්හ ගළනීභ වහ අනුගභනඹ කශ වළකි ඳරිය හිත උකහමී ක්රභ ලදකක් වන් කයන්න.
ලභභ රලද්ලලේ ඵහුර දක්න රළලඵන ආගන්තුක ආක්රභණශීලී ල් ම ඳළශෆටි ලදකක් නම් කයන්න.
ලභභ ඳහලල් ම ළසි ජර ංයක්ණ ළංකිඹක් පිහිටුවීලභන් රළලඵන හසි ලදකක් ලිඹන්න.
ලභභ ලගොවිලඳොලශේ කිරි රඵහ ගළනීභ වහ ග ලදනක් ඇති කයනු රළල . ග ලදන ලඳෝණඹ වහ
රඵහ දීභ සුදුසු හන්ද්ර ආවහය ර්ගඹක් වහ දර ආවහය ර්ගඹක් නම් කයන්න.
එභ ගලදනලගන් රළලඵන කිරි ඳහලල් ම දී ඳරියක්ණඹ කිරීභ වහ බහවිත උ කශ වළකි ක්රභ ලදකක් ලිඹන්න.
ලභභ ලගොවිලඳොලශහි ීව හයු ඒකකඹක් පිහිටුවීභ අදවස කය ඇත උ. එභගින් රළලඵන රලඹෝජන
ලදකක් ලිඹන්න.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

02. (i) ලඵෝග ගහකිරීලම් දී රලසත උ අසළන්නක් රඵහ ගළනීභ
ඳහංශු රක්ණ භනහ ඳත්හ ගළනීභත් අලය ල .

ලඵෝගර

සුදුසු ඳරිය හධක රඵහදීභත්

(a) රඳ වලන් දළක්ලන උඳකයණඹ බහවිත උ කයනු රඵන්ලන්, කුභන කහරගුණික ඳයහමිතිඹ භළනීභ
වහ ද?
(b) එභ උඳකයණලඹහි, A වහ B ඹන ලකො ස නම්
කයන්න.

A

B

(ii)(a) ලඵෝග ගහ ලකලයහි, සුශලේ හිත උකය ඵරඳෆම් ලදකක් ලිඹන්න.
(b) රංකහල විවිධ රලද්ලර උසණත්ඹ ලනස වීභ ඵරඳහන හධක ලදකක් ලිඹන්න
(iii)(a) ඳක අඩංගු විවිධ විලහරත්ලඹන් යුතු, ඳහංශු ණනිජ අංශුර හලේක් යහේතිඹ අනු
නිර්ණඹ ලකලයන ඳහංශු රක්ණඹ කුභක්ද?
(b) ඳක යුවඹ විනහල න ආකහය ලදකක් වන් කයන්න.
(c) ඳ කහඵනික ද්රය එක් කිරීලභන් රළලඵන රලඹෝජන ලදකක් ලිඹන්න.
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03. ත උහන් ඳළශ ක්ලේත්රලේ සිටුවීලභන් ඳසු, භනහ ජර ම්ඳහදනඹ වහ ලඳොලවොය ලඹදීභ භගින් රලසත උ
ත උත්ත්ලේ ගහක් ඳත්හ ගත උ වළකි ල .
(i) (a) ලඵෝගඹක් ක්ලේත්රලේ ංසථහඳනඹ කිරීලම් දී ත උහන් දභහ ඳළශ සිටුවීභ භගින් අත්න හසි ලදකක්
වන් කයන්න.
(b) ත උක්කහලි වහ මිරිස ආදී ලඵෝගර, බීජ ත උහන් ලනොදභහ ලකලින්භ ක්ලේත්රලේ සිටුවීලභන් ඇතිවිඹ
වළකි ගළ ළුක් වන් කයන්න.
(ii) (a) ලඵෝග වහ ජර ම්ඳහදනඹ කිරීලම් දී රකහ ඵළලිඹ යුතු කරුණු තුනක් වන් කයන්න.
(b) ලඵෝග ගහ භූමිඹක ඳහංශු ජරඹ ංයක්ණඹ වහ සුදුසු ඳරිය හිත උකහමී ක්රභඹක් ලඹෝජනහ කයන්න.
(iii) (a) ලඵෝගර ලඳොලවොය ලඹොදනු රඵන රධහන අසථහ ලදක වන් කයන්න.
(c) මිශ්ර ලඳොලවොය ලනු ඍජු ලඳොලවොය බහවිත උලඹන් රළලඵන හසි ලදකක් වන් කයන්න.
04. බීජ රලයෝවණඹ උත්ලත්ජනඹ කිරීභ ලවෝ ලනත් ලහක ර්ධක ලකො ස මුල් ම ඇදීභ උත්ලත්ජනඹ කිරීභ සර්ඹ
රචාහයක ලඹොදහ ගළලන්.
(i) (a) ඒකීඹ සර්ඹ රචාහයකඹක් ඇ එහි ලකො ස නම් කයන්න.
(b) දඬු කළඵලි භනහ මුල් ම ඇදීභ වහ සර්ඹ රචාහයකඹක තිබිඹ යුතු රධහන ඳරිය ත උත්ත් වන්
කයන්න.
(ii) ඳවත උ දළක්ලන්ලන් ඒක බීජ ඳත්රී බීජඹක දික්කඩකි.
(a) ලභභ රඳ  වලන් A,B,C වහ D ඹන ලකො ස නම් කයන්න.
(b) ලභභ බීජඹ රලයෝවණඹ අලය ආවහය ංචිත උ කය ඇති ලකො  කුභක් ද?
(c) බීජ රලයෝවණඹ අලය න හධක වන් කයන්න.

A
C

B
D

(iii) (a) ඳස ලනු , ලනත් ලයෝඳණ භහධයඹක් ලඹොදහ සිදු කයනු රඵන ගහ කුභන නභකින් වළඳින්ල ද?
(b) ලභහිදී, බහවිත උ කයනු රඵන ලඳෝණ ද්රහණ ර්ග ලදකක් වන් කයන්න.
(c) ලභභ ක්රභලේ දී ලඹොදහ ගන්නහ ලයෝඳණ භහධයලේ තිබිඹ යුතු රක්ණ ලදකක් දක්න්න.
05. ලගොවිලඳොශක එක් ගහ කන්නඹක් තුශ දී, ඳවත උ වන් ක්රිඹහකහයකම් වහ සිදුවීම් දකින්න රළබුණි.
A.
B.
C.
D.
E.

වතික කයන රද බීජ ර්ග සිටුවීභ
කයවිර ගහල ඉල් මභළසි වහනිඹ දක්න රළබීභ
මිරිස ගහල ත උළනින් ත උළන ලකොශ ලකොඩ වීභ
ලනල අම අසළන්න ලනොලෝදහ ඇසිරීභ
ලවොඳින් ඉදුනු ඳසු, ලකලල් ම අසළන්න ලනළීභ

(i) (a) ඒහ අත උරින්, ලභභ ලගොවිලඳොලශහි ලඵෝග අසළන්ලන් ලඳය අසනු වහනි සිදුවිඹ වළකි සිදුවීම්
ලදකක් වන් කයන්න.
(b) ඉවත උ ලත උොයතුරු අනු, ඳසු අසනු වහනිඹ ලවේතු විඹ වළකි ක්රිඹහකහයකභක් නම් කය, එභ
වහනිඹ අභ කයගන්නහ එක් ආකහයඹක් ලිඹන්න.
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(ii) (a) ඉවත උ ලගොවිලඳොලශේ, එශළු වහ ඳරතුරු ඳරියක්ණඹ කයන්ලන් නම්, එයින් රළලඵන රලඹෝජන
ලදකක් වන් කයන්න.
(b) ඳරතුරු ජෆම් නිසඳහදනලේ දී, ඇත උළම් අසථහර එක් කයනු රඵන ඳවත උ වන් ද්රයර
ළදගත්කභ වන් කයන්න.
1. ලඳක්ටීන්
2. ලෝඩිඹම් ලඵන්ලොඒට්
(iii) (a) ආවහයර අගඹ ළඩි කිරීභ ඹනුලන් අදවස කයන්ලන් කුභක්ද?
(b) ආවහයර අගඹ ළඩි කිරීභ වහ බහවිත උ කයනු රඵන උඳක්රභ ලදකක් ලිඹන්න.
(c) ඳවත උ දළක්ලන ආවහයර අඩංගු අහිත උකය යහඹන ද්රය ඵළගින් වන් කයන්න.
1. භඤසලඤොක්කහ අර
2. ලෝඹහ ලඵෝංචි බීජ
06. ශ්රී රංකහල නත උන කෘෂි කර්භහන්ත උලේ රධහන ඉරක්කඹක් න්ලන් ය , ආවහයලින් සඹංලඳෝෂිත උ ත උත්ත්ඹ
ඳත් කය ගළනීභයි. නිසි ඳරිදි ඳළශෆටි ංයක්ණ ක්රභ බහවිත උ කිරීභ භගින් ලඵෝග අසනුර ගුණහත්භකඵ වහ
රභහණහත්භකඵ ඉවශ නංහ ගත උ වළකිඹ.
(i) (a) “ඳළිලඵෝධ” ඹන්න වඳුන්න්න.
(b) වී ගහ ක්ලේත්රඹක පි තින් ල් ම ඳළශෆටි බීජ ලවෝ ලකො ස ඇතුළු වීභ ළශළක්වීභ , ලඹොදහ ගත උ වළකි
ඳරිය හිත උකහමී ක්රභ ලදකක් ලිඹන්න.
(ii) (a) ලහකර ළශලන ඇත උළම් ලයෝග, හවක කෘමීන් භගින් යහේත උ ල . ලයෝග හවක කෘමීන්
වහ නිදසුන් ලදකක් ලිඹන්න.
(b) ලහකර ළශලන දිළීය ලයෝගර ලඳොදු රක්ණ ලදකක් වන් කයන්න.
(c) ත උහන් ඳළශර ළශලන “දිඹභරන් කෆභ” ලයෝගඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ සුදුසු ක්රභ ලදකක් ලිඹන්න.
(iii) (a) ගහ භූමිඹ තුශ සිටින කෘමි ඳළිලඵෝධ ඳහරනඹ කය ගළනීභ වහ, අනුගභනඹ කශ වළකි ඳරිය
හිත උකහමී ක්රිඹහභහර්ග ලදකක් වන් කයන්න.
(b) වී ගහල , කයල් ම කිරි දින අසථහල දී ඵහුර වහනි සිදු කයන කෘමිඹහ නම් කයන්න.
07. ර්ත උභහනලේ, ශ්රී රංකහල ත්ත් ඳහරනඹ යහජය වහ ලඳෞද්ගලික අංල භගින් යහඳහයඹක් ලර ඳත්හලගන
ඹනු රළල .
(i) (a) ත්ත් ඳහරනඹ නිහ රළබිඹ වළකි රතිරහබ ලදකක් වන් කයන්න.
(b) ත්ත් ඳහරනඹ, අඳ ය තුශ යහේත උ කිරීභ වහ ඇති විබඹ නිදසුන් ලදකක් ලිඹන්න.
(ii) (a) ගයින්, නිහ තුශ ඇති කිරීලභන් රළලඵන හසි ලදකක් වන් කයන්න.
(b) ඳවත උ වන් න්ලන්, ග, එළු වහ කුකුළු රිග කිහිඳඹ කි. බවුන් ඇති කයනු රඵන රධහන අයමුණ
එභ රිගඹ ඉදිරිලඹන් ලිඹහ දක්න්න.





කිරහරි හනන් ප්රිෂිඹන් R.I.R. –

(iii) (a) ලගොවිලඳොශ හිමිකරුලක්, ත උභ ලගොවිලඳොලශේ ඇති කයනු රඵන තුන් පිළිඵ ඳවත උ නිරීක්ණ සිදු කලශේ
ඹ.එක් එක් නිරීක්ණ අනු ඊ ඵරඳෆ වළකි ලවේතු ඵළගින් වන් කයන්න.
1. ලදනුන් ලේ කිරිර ලල් ම කළටිති තිබීභ.
2. භධයවසනලේ දී කිකිළිඹන් ගන්නහ ආවහය රභහණඹ අඩු වීභ.
3. කිකිළිඹක් කටු යහිත උ බිත්ත උයඹක් දළමීභ.
4. ලල් ම හිත උ ත උද දුඹුරු ඳළවළති කුකුළු සුරු (භර ද්රය) තිබීභ.
(b) කුකුළු නිහඹක් වහ සථහනඹක් ලත උෝයහ ගළනීලම් දී ළරකිඹ යුතු කරුණු ලදකක්
වන් කයන්න.
(c ) කුකුළු ඳහරනලේ දී ඳළ වුන් ලේ ලවො කළපීලම් අයමුණු ලදකක් වන් කයන්න.

