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කෘෂි විද්යාව 

වුහගත ර නා ා ප්රශ්  සඳහගතා ලකුණු පටිපාටිය 

 
01. 

i. සුන් යඹදීභ, කාඵනික ද්රය ක්  ිරීමභ, ිංදදු ලර ්පඳාදන ්රභ යඹදීභ       (රකුණු 1x2 = 2) 

ii. ර්ාඳතනඹ   -  යර ර්ාභානඹ , ්ඹදක්රිඹ ර්ාභානඹ 

උ්ණත්ඹ  -  ාභානය උ්නත්භානඹ 
      උඳරිභ වා අභ උ්ණත්භානඹ 

ආයරෝකඹ  -  සර්ඹ විිරයණභානඹ 
සර්ඹ දීප්තභානඹ 

ායප්්  ආර්ද්රතාඹ -  යතත් වා විඹළි ඵල්ඵ උ්ණත්භානඹ 
සුශඟ   -  අනිරභානඹ 

                 සුශද දිලා දර්ලකඹ                   (රකුණු  ½ x4=2) 
 

iii.  

a. යතු දුඹුරු ඳ           (රකුණු 1) 

b. රණ යේදීඹාභ අඩු ඹ, භැටි ැඩි ඹ, කැටාඹන හුභාරු ධාරිතා ැඩි ඹ ායත්බාඹ ැඩි ඹ  
                         (රකුණු 1) 

iv. ඉන්නර  -  ්කන්ධ ආකන්ධ 
ඉඟුරු  -  රයයෝභ 
ිරරි අර  -  යකෝභ 
යගොටු යකොශ -  ධාක           (රකුණු  ½ x4=2) 
 

v. ඉල් භැ්ා                    (රකුණු 01) 

යඳයයභෝන උගුල් බාවිතඹ 
පර ආයණඹ ිරීමභ 
ඳළියඵෝධ වානි කයන රද පර යකොට් ගා ිංයභන් ඉත් කය ැශලීභ     (රකුණු 1/2x2=1)                           

                                                                                                                         
vi. ැල්වීනිඹා, ගිණි තණ, ලඳන් ලඵය, වියේලිඹා, ඳාතීනිඹ්ප, ගඳාන           (රකුණු 1x2)

               
vii. අඩු විඹදමින්,  ගුණාත්භකබායඹන් ැඩි ලරඹ රඵා ගත වැිර වීභ  

 යභභ ලරඹ යගොවිතැන් කටයුතු වා යභන්භ ගෘව්ථ ඳරියබෝලනඹ වා ද බාවිත කශ වැිර වීභ  
 ලරඹ රැ් ිරීමභ වා යේශීඹ තා් ණඹ වා ්පඳත් යඹොදාගත වැිර වීභ              

                                                                                                                     (රකුණු 1x2=2) 

viii. ාන්ද්ර ආවාය- ඵඩ ඉරිඟු, වාල් නිවුඩු, යඳොල් පුන්න් කු 

 දර ආවාය- පිදුරු, තෘණ, යනිර, යඵෝග අයලේ           (රකුණු 1x2=2)     
                                                                                                                                         

ix. යඹෝගට් ෑදීභ 
 මී ිරරි ෑදීභ 
 ශීතනඹ 
 අධිශීතනඹ                (රකුණු 1x2=2) 
 

x. ඵරල් ති නි්ඳාදනඹ සිදුවීභ 

 යඳොයවොය නිඳ්ාදනඹ සිදුවීභ 

 අඳද්රය ප්රතික්රීකයණඹ සිදුවීභ              (රකුණු 1x2=2) 

                    (මුළු රකුණු  = 20) 
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02.  

i. (a) ායප්්  ආර්ද්රතාඹ                     (රකුණු 01) 
 

(b)  A - විඹළි ඵල්ඵ උ්ණත්භානඹ 
B - යතත් ඵල්ඵ උ්ණත්භානඹ          (රකුණු  ½×2=1) 
 
 

ii. (a) භ සුරඟින් ලාක ඳත්ර අට ාතඹ හුභාරු සිදුන ඵැවින් ප්රබාද්යල්ණ යගගඹ ැඩි වී අ්ැන්න    
ැඩි යග  

 භද සුශඟ යඵෝගර ඳයාගනඹ වා දාඹක යග  

 උත්්යගදන යගගඹ ැඩි වීයභන් ලරඹ වා ලාක යඳෝක අයලෝණඹ ැඩි යග     (රකුණු 1x2=2) 
 

(b)  

 උච්කත්ඹ 

 මුහුයේ සිට ඇති දුය ප්රභාණඹ 

 න ගවණඹ 

 අබයන්තය ලරාල පිිටීභ                        (රකුණු  1×2=2) 
 

iii. (a)   ඳාදශු ඹනඹ                                  (රකුණු 01) 
 

(b)  කකභ ගැඹුයකට ැඩි ාය ගණන්  ඳ යඳයළීභ 
ඳාදශු ඛාදනඹ අධික වීභ 

යෝඩිඹ්ප රණ අධික වීභ 

ලරවනඹ දුර්ර වීභ               (රකුණු 1x2=2) 
 

 (C)  ඳාදශු මවන ඇති ිරීමභට දාඹක වීභ 
   ඳයේ ලරඹ යා ගැනීය්ප ධාරිතා ැඩි ිරීමභ 

ලාක ර්ධනඹට අලය යඳෝක යා තඵා ගන්නා දඝටකඹ්  යර ක්රිඹා ිරීමභ 

ඳ භතුපිටින් ගරා ඹන ලරඹ ආඳදාඹ අඩු වී ඳාදශු ඛාදනඹ අඩු වීභ 

ඳාදශු ් ෂුද්ර ීවවීන්ය  ර්ධනඹට අලය උඳ්ථයඹ යර ක්රිඹා ිරීමභ 

ඳයේ ලරවනඹ දියුණු ිරීමභ 

ිටයුභ් කලිර භගින් ඳයේ කලිර ගුණාදග ැඩි දියුණු ිරීමභ (ඳ ායත් වීභ) 

ඳට යඳෝක ැඳයීභ                                    (රකුණු  1×2= 2) 
                                                 (මුළු රකුණු  = 10) 

03  
i. (a)  ඒකාකාය ගා්  ඳත්ා ගත වැිර ඹ  

      බීල අඳයත් ඹාභ අඩු ඹ  
      ල් තිභත් වා නියයෝගී ඳැශ ් යේත්රයේ  සිටුවිඹ වැිර ඹ                                                 (රකුණු 1× 2 =  02) 
 

  (b)  බීල කුඩා නිා බීල අඳයත් ඹයි  
කුඩා ඳැශ ඳරියඹට ඔයයොත්තු දීය්ප වැිරඹා අඩු ඹ      (රකුණු 01) 

 

ii. (a)  ගා කය ඇති යඵෝගඹ 

යඵෝගයේ  ර්ධන අ්ථා 

අලය ලර ප්රභාණඹ, ලර ්පඳාදන ්රභඹ 
ලර ප්රබයේ  ්බාඹ        (රකුණු 03) 

(b)  ඳට කාඵනික ද්රයඹ සුන් ිරීමභ 

ඳට කාඵනික ද්රය යඹදීභ 

ල් ඳැශ ඳාරනඹ                    (රකුණු 01) 
 

(iii) (a)  මලික යඳොයවොය වා භතුපිට යඳොයවොය                                                                        (රකුණු ½ ×2 = 2) 
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(b)  යඵෝගයේ  අලයතා අනු යඹදිඹ වැිර ඹ  

මිශ අඩු ඹ  

ඳයේ තත්ත්ඹ අනු යඳොයවොය යඹදිඹ වැිර ඹ  

යඳොයවොයරට අඳද්රය කකතු වීභ අඩු ඹ        (රකුණු 02) 

         (මුළු රකුණු  = 10)
    

04  

i. (a) රූඳඹ ඇඳීභට - (රකුණු 01)  යකොට් න්ප ිරීමභට - ¼×4 – 01    (රකුණු 02) 

(b) ඉවශ උණ්ත්ඹ, ඉවශ ායප්්  ආර්ද්රතා         (රකුණු  ½×2=1) 
 
 

ii. A – භ්රෑණ යඳෝඹ    B – බීලාදකුයඹ      C – බීල ඳත්රඹ    D - බීල මරඹ                  (රකුණු  ¼×4=1) 
 

(b) භ්රෑණ යඳෝඹ                     (රකුණු 01) 

(c) බීලයේ  ීවයතාඹ, යතතභනඹ, ලරඹ, ාතඹ, ප්රල්ත උණ්ත්ඹ, ආයරෝකඹ         (රකුණු  ½×2=1) 
 

iii. (a) නිර්ඳාදශු ගා         (රකුණු 01) 
 

(b) ඇල්ඵර්ට් යඳොයවොය මිශ්රණඹ, ඇරන් කඳර් මිශ්රණඹ        (රකුණු  1×2= 2)
  
 

(c) භනා ාතනඹ්  ඳැතීභ 

භනා යර ලරවනඹ සිදු වීභ 

ලරඹ යා ගැනීය්ප වැිරඹා තිබීභ 

්ාය් ක ගුණඹ ඳැතීභ         (රකුණු  1½×2=1) 
                        (මුළු රකුණු  = 10) 
        

05)   i)  (a) B, C                     (රකුණු 1/2X2 = 01) 

 (b) D, E                     (රකුණු   ½X2 = 01) 
 

D - අම අ්ැන්න යනල ඳසු ිරරි ඉත් න යර පිරිසිදු භ උණුසු්ප තුරින් යේදීභ 

E - යවොඳින් ඳරිණත ව පර ඉදීභට යඳය අ්නු යනළීභ 
 

(පර යකොශ ඳැවැයේ  සිට කව ඳැවැඹට වැීමභ ආය්පබ න විට අ්නු යනළීභ) 
 

 ii) (a)   නා්තිඹ අභ වීභ 

කාලීන රැයඵන අ්නු අායයේ  දී බාවිතඹ 

ඳාරියබෝගික රුචිඹ ඇති යකයයන විවිධ නිඳ්ාදන ැකසීභ  

බාවිතයේ  ඳවසු / රැිරඹා රැබීභ/ ආවාය නය්  වීභ ඳාරනඹ     (රකුණු 1X2 = 02) 
 
(b) 1. යඳ් ීන් - ලෑ්පරට අලය ඝන ඵ  රඵා දීභට  
     2. යෝඩිඹ්ප යඵන්යොඒට් - ලෑ්ප නය්  යනොවී කල් තඵා ගැනීභට (ඳරිය් කඹිර)   

            (රකුණු 1X2 = 02) 
 

iii. (a) ආවායර ගුණාත්භකඵ ැඩි කය ගැනීභ වා යඳෝකඹ්  වා යඳෝක ිරිටඳඹ්  ්පභත ප්රභාණලින්  

ආවායඹට ක්  කය ගැනීභ                    (රකුණු  01) 

(b) රු ිරීමභ, ප්රඵර ිරීමභ          (රකුණු 1X2 = 02) 

(c) 1. ලිනභීමන්  

 2. ට්රිප්සීන් කන්යිභඹ නියලේධක ද්රයඹ්  අඩදගුඹ                          (රකුණු 1/2X2 = 01) 
            (මුළු රකුණු  = 10) 
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 06)  

i. (a) මිනිාට යවෝ මිනිා විසින් ගා කයනු රඵන යඵෝගරට යවෝ ඇති කයනු රඵන තුන්ට යවෝ ඳරිවයණඹ  

කයන ද්රයරට යවෝ වානි ඳමුණුන නනෑභ ීවවියඹකු ඳළියඵෝධ යග                (රකුණු  01) 
 

(b) ල් ඳැශෑටි බීලලින් යතොය බීල ැපිීමභට යවෝ සිටුවීභට ගැනීභ 

ාරි ඇශ භාර්ග ල් ඳැශෑටිලින් යතොය ඳත්ා ගැනීභ 

පිරිසිදු කෘෂි උඳකයණ බාවිතඹ 

ලරඹ ඵැ තැබීභ                   (රකුණු  01X2 = 02) 
 

 

ii. (a) කීඩෑන්, කඩිත්තන්, සුදු භැ්ා                (රකුණු 1/2X2 = 01) 

 
 

(b) පුල්ලි ඇති වීභ, අදගභායඹ, භැරවීභ, ගඩු ඇති වීභ, පු්/ පිටි ැනි ද්රයඹන් තිබීභ, යතත් වා විඹළි කුණු වීභ 

භරකඩ ැනි ඳැල්ර්ප ඇති වීභ                (රකුණු 1/2X2 = 01) 
 

(c) නීයයෝගී බීල යයෝඳණඹ ිරීමභ, බීල ප්රතිකාය ිරීමභ, ඳ ීවානුවයණඹ ිරීමභ, තාන් ඳැශ ඳයතයඹ ැඩි  

ිරීමභ, දිළීය නාලක යඹදීභ        (රකුණු 1X2 = 02) 

 
 

iii. (a) ඳ යඳයලීභ, ඳ ීවානුවයණඹ, යඵෝග භාරු, ඹාඹ කකට ගා ිරීමභ, ඳළියඵෝධඹන් අතින් අල්රා  
විනාල ිරීමභ, උගුල් බාවිතඹ, කෘමි විකර්ලක යඵෝග සිටුවීභ, ඇභ තැබීභ, පර ආයණඹ ිරීමභ, 

යඳයයභෝන උගුර තැබීභ                (රකුණු 1/2X2 = 01) 

 

(b) යගොඹ්ප භකුණා                   (රකුණු 1X2 = 02) 

             (මුළු රකුණු  = 10) 

 

07   (i) 

(a)  1  ත්ත් නිඳ්ාදන යප්රෝීන ප්රබඹ්  යර යඹොදාගත වැිර වීභ 

2  ආදාඹ්ප රැබීභ ව රැිරඹා ැඳයිඹ වැිර වීභ 

3  අතුයණු ව භරද්රය කාඵනික යඳොයවොය්  යර බාවිත කශ වැිර වීභ 

4  ීව ායු නි්ඳාදනඹ වා අමු ද්රය රඵා ගත වැිර වීභ 

5  යඵෝග ගාට නුසුදුසු භූමි ත්ත් ඳාරනඹට යඹොදා ගත වැිර වීභ 

6  විවිධ කර්භාන්තරට අමුද්රය ැඳයිඹ වැිර වීභ                          (රකුණු 1 /2X2 = 01) 

 

 

(b)   1. ත්ත් ආවාය යර තෘණ රඵා ගත වැිර ඉඩ්ප තිබීභ 

2  යඵෝග නිඳ්ාදන අතුරුපර ව මුළුතැන්යගයින් ඉතරන අඳේ යය ආවාය යර යඹොදා ගත වැිර වීභ 

3  ත්ත් නි්ඳාදන වා විලාර ඉල්ලුභ්  තිබීභ 

4  යාලය අනු්රවඹ තිබීභ 

5  ගැරයඳන යේලගුණික තත්ත් ැඳයීභ               (රකුණු 1/2X2 = 01)
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(ii)  

(a) 1 අිටතකය යේලගුණික තත්ත්ලින් ආය් ා 

2  යොය තුරු උඳද්රය භගින් ආය් ා 

3  යාත්රිඹට ්රභත් ආවාය, ලරඹ ැඳයිඹ වැිර වීභ 

4  තුන් පිරිසිදු තඵා ගත වැිර වීභ 

5  ිරරි යදවීභ, අඳ ද්රය ඉත් ිරීමභ ැනි කටයුතු ඳවසු වීභ 

6  තුන්ට සු ඳවසු ැරසිඹ වැිර වීභ               (රකුණු 1/2X2 = 01) 

 

 

(b) ිරරාරි  - ශ්රභඹ/ ඵය ඇදීභ වා 

ානන් - ිරරි වා 

ප්රීෂිඹන් - ිරරි වා 

RIR   - ිංත්තය වා (ේවි කාර්ඹඹ)                (රකුණු 1/2X4 = 02) 

 

(iii)   

(a)  1  යදනට බුරුළු ප්රදාවඹ ැශදී තිබීභ 

2  ැඩි උණුසුභ නිා ආතතිඹට (stress) ර්  තිබීභ 

3  ආවායයේ  Ca ඌන වීභ 

4  යකෝ සිඩියඹෝසී් යයෝගඹ ආාදනඹ                (රකුණු 1/2X4 = 02) 

 

(b)  1  ලර වනඹ තුටුදාඹක ්ථානඹ්  වීභ 
 2  ාතාශ්රඹ යවොඳින් රැබීභ 

                  3  භාර්ග ඳවසුක්ප, විදුලිඹ, ලර ඳවසුක්ප, ැනි ඹටිතර ඳවසුක්ප ිටත වීභ             (රකුණු1/2X4 = 02) 
 
 

(c)   1  ඇන යකොටා ගැනීභ අඩු ිරීමභ 

                   2  ආවාය අඳයත් ඹාභ අඩු ිරීමභ                                                                             (රකුණු 1/2X2 = 01) 

             (මුළු රකුණු  = 10) 

  

 


