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1. 

 

2017 ර්යේ දී, ශ්රී රංකායේ දශ යේශීඹ නිඳ්ාදනඹට  කෘෂිකර්භඹ, කර්භාන්ත වා යේා අංලලින් රැබුණු 

දාඹකත්ඹ පිළියලින්,  

 (1) 8%, 27% වා 56% යේ. (2) 11%, 37% වා 50% යේ. 

 (3) 12%, 26% වා 53% යේ. (4) 15%, 20% වා 65% යේ. 

 (5) 16%, 37% වා 48% යේ.  

 
2. වරිත විප්රඹ නිා ඇති ව අයහපත් ප්රතිපරඹි, 

 (1) ඒකක භූමිඹක අ්ැන්න අඩු වීභ. (2) යඵෝගර ්බාවික ප්රතියයෝීතතා ැඩි වීභ. 
 (3) ඳළියඵෝධ වානි ැඩි වීභ. (4) ජජ විවිධත්ඹ ඳරිවානිඹට ඳත්වීභ. 
 (5) උ් අ්නු රඵා යදන යඵෝග ප්රයේද බිහි 

වීභ. 
 

 
3. කාරගුණ භධය්ාානඹක දිනඳතා යඳ.. 8.30 ට  වා ඳ. 3.30 ට යදයක් ඳාඨාංක ගනු රඵන්යන්, 

 (1) ායුයගෝලීඹ ායප්ක් ආර්ද්රතා භැනීයේ දී ඹ. (2) සුශයේ යේගඹ භැනීයේ දී ඹ. 
 (3) ා්පීකයණඹ භැනීයේ දී ඹ. (4) ායුයගෝලීඹ උණ්ත්ඹ භැනීයේ දී ඹ. 
 (5) ර්ාඳතනඹ භැනීයේ දී ඹ.  

 
4. ර්ාඳතනඹ භැනීභ වා එභ උඳකයණඹට අදාශ මිනුේ යාක් යනොභැති අ්ාාක දී, සිලින්ඩයාකාය ඵඳුනකට 

එකතු න ජර ප්රභාණඹ ඳරිභාක් යර භැනයගන උකට ඳරිර්තනඹ යකයර්. එැනි අ්ාාක දී රඵා ගන්නා 

රද ඳාඨාංක ඳවත දැක් යේ. 

ර්ාභානයේ පුනීර කයටහි අයඹ             = 7cm  

ර්ාභානඹ තුශ එකතු ව ජර ඳරිභා       = 30.8cm3 

යභහි දී රැබුණු ර්ාඳතනඹ උක් යර මිලි මීටර්,   

 
 (1) 0.2 ි. (2) 1 ි.  
 (3) 2  ි. (4) 10 ි.                                                    (5) 20  ි.                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 
 

5. 
 
ශ්රී රංකායේ යේලගුණික කරාඳ පිළිඵ ගන්ති ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

A. ශ්රී රංකා ප්රධාන යේලගුණික කරාඳරට යඵදීයේ දී උණ්ත්ඹ වා ාර්ෂික ර්ාඳතනඹ ඳදනේ කය ගනු 

රැයේ. 

B. ප්රධාන යේලගුණික කරාඳ කෘෂි යේලගුණික කරාඳරට යඵදීයේ දී උච්චත්ඹ ැරිල්රට ගැයන්. 

C. ශ්රී රංකා කෘෂි ඳාරිරික කරාඳ 46 කට යඵදා ඇත. 

ඉවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි නුයේ,  

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) A ව B ඳභණි. 
 (4) A ව C ඳභණි. (5) B ව C ඳභණි. 

 

අධ්යාපඅ අතායාාංය - කෘෂිකර්ත හා පරිසර අධ්යයඅ ාාාල 
අ.පපො.ස. ( උ.පපළ) විභාගය - 2019 සඳහා පපරහුරු ප්රනඅ ප්රය 

 

 

උපපෙසන :  
 සියලු ත ප්රල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 උත්තය ඳත්රයේ නිඹමිත ්ාානයේ බයේ විභාග අාංකය ලිඹන්න. 

 උත්තය ඳත්රයේ දී ඇති උඳයද් ද ැරිල්යරන් ිඹා පිළිඳදින්න. 

 1 සිට 50 යතක් එක් එක් ප්රල්නඹට (1) (2) (3) (4) (5) ඹන පිළිතුරුලින් නිලැරදි පහෝ ඉාතත් ගැපපඅ පහෝ පිළිතුය 

යතෝයායගන, එඹ උත්ර ප්රප  පිටුපස ෙැක්පලඅ උපපෙසන පරිදි කතිරයක් (X) පයොො ෙක්ලන්අ. 

 ගණක යන්්ර භාවිය  ඉ  පෙු  පඅොැප..  
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6. අවුරුේයේ විවිධ කාරර දී ආයරෝක කාරසීභායේ යනට ලාක දක්න ප්රතිචායඹ ප්රකාලර්ීතතා යර වැඳින්යේ. 
ප්රකාලර්ීතතා ෘජුභ ඵරඳාන්යන්, ඳවත කය ලාක කායික ක්රිඹාලිඹකට ද ? 

 (1) ප්රබාං්යල්ණඹ  (2) බීජ ප්රයයෝවණඹ 
 (3) උත්්යේදනඹ  (4) ආකන්ද ර්ධනඹ 
 (5) පුප්ීකයණඹ  
   

7. ඳවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි ප්රකාලඹ යතෝයන්න. 

 (1) ඳයේ අඩංගු ජර ප්රභාණඹ අනු ඳයේ තය ඝනත්ඹ යන් යේ. 
 (2) ඳක අඩංගු කාඵනික ද්රය ප්රභාණඹ අනු ඳයේ තය ඝනත්ඹ යන ් යේ. 

 (3) ඳක තය ඝනත්ඹ ෑභවිටභ දෘය ඝනත්ඹට ඩා ැඩි යේ. 

 (4) ඳක තය ඝනත්ඹ යවීභ වා, ඳ් නිඹැදිඹක්  නිඹත ඵයක් රැයඵන යතක් 105 OC ක උදුනක විඹශනු 
රැයේ. 

 (5) බිේ ැකසීයේ දී ඳයේ තය ඝනත්ඹ අඩු යේ. 
 

8.  ශ්රී රංකායේ විඹළි කරාඳයේ යභන්භ යතත් කරාඳයඹහි ද දක්නට රැයඵන ඳ් කාණ්ඩඹි, 

 (1) යතු දුඹුරු ඳ. (2) යතු කව රැටයෝල් ඳ. 
 (3) යතු කව යඳොඩ්යොලික් ඳ. (4) දිඹළු ඳ. 
 (5) චූර්ණභඹ යනොන දුඹුරු ඳ.  

 
9. ඳ් නිඹැදිඹක අඩංගු කැටාඹන ප්රභාණ ඳවත ගුයේ දැක් යේ. 

 
 

 

අඹන ර්ගඹ H+ K+ Mg+2 Ca+2 Na+ 

කැටාඹන මිලිභක/ ඳ් 100 g 2.40 0.28 0.12 1.00 0.03 

 ඉවත වන් ඳයේ බ්භ ංතෘප්ත ප්රතිලතඹ, 

 (1) 11% ි. (2) 28% ි. 
 (3) 37% ි. (4) 47% ි. 
 (5) 73% ි  

 
10. ක්යේත්ර ධාරිතා අ්ාායේ දී ඳයේ දැිඹ වැි, එයවත් උඳරිභ ජරාකර්ණ ංගුණකඹ අ්ාා දක්ා ඳ විඹල 

විට ඳයේ දැිඹ යනොවැි ජර ආකායඹ/ ආකාය නුයේ, 

 (1) ගුරුත්ාකර්ණ ජරඹ ඹ. (2) යක්ලාකර්ණ ජරඹ ඹ. 
 (3) ජරාකර්ණ ජරඹ ඹ. (4) ජරාකර්ණ ජරඹ වා යක්ලාකර්ණ ජරඹ ඹ. 
 (5) යක්ලාකර්ණ ජරඹ වා ගුරුත්ාකර්ණ ජරඹ ඹ. 
  

11. ලාක ර්ධනඹට වා ඳැැත්භට ැදගත්න භවා මරද්රයඹක්, ක්ුදද්ර මරද්රයඹක් වා උඳකායක මරද්රයඹක්  නුයේ 

පිළියළින්,  

 (1) Ca, Fe ව Na ඹ. (2) P, I ව Cu ඹ. 

 (3) Mn, Mg ව I ඹ. (4) Na, Ca ව Fe ඹ. 

 (5) Mg, I ව Mn ඹ.  

 

12. යකොේයඳෝ්ට් නිඳ්ාදනඹ වා ේඵන්ධ ඳවත ගුට අධානඹ යඹොමු කයන්න. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 පිඹය අනුගභනඹ ිරීභට යවේතු 

A. අමුද්රය යර ගන්නා කාඵනික ද්රය කුඩා 
කැඵලි ඵට ඳත් ිරීභ. 

ක්ුදද්රජීවවීන්ට ක්රිඹාකශ වැි ඳෘ්ඨීඹ ක්යේත්රපරඹ ැඩි 
ිරීභ. 

B. යකොේයඳෝ්ට් යගොඩ ආයණ ිරීභ. යකොේයඳෝ්ට් යගොඩ ර්ායන් ආයක්ා ිරීභ.  

C. දියාඹන යකොේයඳෝ්ට් යගොඩක් තුශට රිටක් 

ඇතුළු ිරීභ. 
යකොේයඳෝ්ට් යගොඩ මිශ්ර ිරීභ ඳවසු වීභ.  

D. යකොේයඳෝ්ට් යගොඩ යඳයලීභ.  ාතනඹ දියුණු වීභ වා ක්ුදද්රජීවවීන් භාකාය විසිරීභ.  

 ඒ අනු පිඹය ව යවේතු ඹන යදකභ නිැයදි  දක්ා ඇති යප්ළිඹ නුයේ, 

 (1) A ව B  ඳභණි. (2) A ව C ඳභණි. 

 (3) B ව C ඹ. (4) A, B ව D ඳභණි. 

 (5) B, C ව D ඳභණි. 
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13. ජජ යඳොයවොය පිළිඵ ප්රකාල ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

 
 

A. ලාක යඳෝක රඵා දීයේ වැිඹා ර්ධනඹ කශ වැි ක්ුදද්රජීවවීන් අඩංගු ජීවවී ද්රයඹක් යර ජජ යඳොයවොය 

වැඳින්විඹ වැි ඹ. 

B. අමු යකොශ යඳොයවොය වා යගොවියඳොශ යඳොයවොය, ජජ යඳොයවොය ර්ගරට නිදසුන් ඹ. 

C. ජජ යඳොයවොය නිඳ්ාදනඹ වා ඇයොල්රා ඳර්ණාංගඹ සුරබ යඹොදා ගනියි. 

 ඉවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි නුයේ, 

 (1) A ව B ඳභණි.  

 (2) A ව C ඳභණි.  

 (3) B ව C ඳභණි.  

 (4) A, B වා C ඹන සිඹල්රභ ඹ. 

 (5) A, B වා C ප්රකාල තුනභ අතය යේ. 

  

14. යඵෝග ිහිඳඹක් වා යඵෝග ං්ාාඳන ක්රභ ිහිඳඹක් ඳවත ගුයේ දැක් යේ. ඒා ඩාත් නිැයදි ගරඳා ඇත්යත්, 

 
 
 
 
 
 

 

 යඵෝගඹ  යඵෝග ං්ාාඳන ක්රභඹ 

A. අන්නාසි E. භචතුයස්ර ක්රභඹ 

B. ඳරතුරු F. ඳංචාස්ර ක්රභඹ 

C. යඳොල් G. අවඹු ක්රභඹ 

D. වී H. යදයප්ළි ක්රභඹ 

 (1) AF, BE, CH, DG ඹ. (2) AF, BG, CH, DE ඹ. 

 (3) AG, BE, CF, DH ඹ. (4) AG, BF, CH, DE ඹ. 

 (5) AH, BF, CE, DG ඹ.  

 

15. බිේ ැකසීයේ උඳකයණ ේඵන්ධයඹන් නිැයදි ප්රකාලඹ/ ප්රකාල න්යන්, 

 A. ඹටිඳ බුරුල් කයන උඳකයණඹ (Sub soiler) ේවිතියික බිේ ැකසීයේ උඳකයණඹි. 

B. යයොටයේටයඹ භගින් විලාර ඳ් පිඩැලි කුඩා යකොට්රට කඩනු රැයේ. 

C. ජඳන් යයොටරි වීඩයඹ ඹාන්ත්රික ඵරයඹන් ක්රිඹාකයන ේවිතියික බිේ ැකසීයේ උඳකයණඹි. 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. 

 (3) A ව B ඳභණි. (4) A ව  C  ඳභණි. 

 (5) B ව C  ඳභණි.  

 

16. යගොවිභවයතකු තභ ගා භුමිඹ තුශ සිදු කයන රද ක්රිඹාකායකේ ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

 A. ඳට අළුහුණු එකතු ිරීභ. 

B. ඳට කාඵනික ද්රය එකතු ිරීභ.  

C. යභෝච්ඡ කානු කැපීභ.  

D. ඳ භතුපිට ආයණ යඵෝග ගා ිරීභ. 

 ඒා අතරින් ර්ා ජරඹ භතුපිට අඳදායඹන් ආයක්ා කය ගැනීභට ඉවල්න ක්රිඹාකායකේ නුයේ, 

 (1) A ව B ඳභණි. (2) A ව C ඳභණි. 

 (3) B ව C ඳභණි. (4) A, B ව D ඳභණි. 

 (5) B, C ව D ඳභණි.  

 

17. වි්ාාඳන ජර යඳොේඳ වා ැඳීයේ දී, යක්න්ද්රාඳාරී ජර යඳොේඳර ාසිඹක් යර ැරිඹ වැක්යක් එහි, 

 (1) ලක්තිභත් ඵ වා කල්ඳැැත්භ ැඩි වීභ යි. 

 (2) මලික විඹදභ අඩු වීභ යි. 

 (3) භඩ වා ැලි හිත ජරඹ වුද යඳොේඳ කශ වැි වීභ යි. 

 (4) ඉවශ උකට ජරඹ ඳවසුයන් යඳොේඳ කශ වැි වීභ යි. 

 (5) ඉන්ධන වා ැඩි පිරිැඹක් ැඹ යනොවීභ යි. 
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18. ිසිඹේ ක්යේත්රඹක ගා කයන රද මුං ගාක් වා තිඹකට අලය ශුේධ ජර ේඳාදන අලයතා 18 cm ක් 

යර ගණනඹ කය ඇති අතය, එභ ක්යේත්රයේ ජර ේඳාදන කාර්ඹක්භතා 75% ි. යභභ ගා වා ැඳයිඹ 

යුතු දශ ජර ේඳාදන අලයතා යකොඳභණ ද? 

 (1) 13.5 cm (2) 16  cm 

 (3) 18 cm (4) 20 cm 

 (5) 24 cm  

19. ලාකර ප්යරෝඹමීඹ ඳරිංක්රභණඹ ඹාභනඹ ිරීයභන් අයප්ක්ා කයනුයේ, 

 (1) අතු කැඵලිර මුල් අේදා ගැනීභ ඹ (2) පුප්ීකයණඹ උත්යත්ජනඹ ිරීභ ඹ. 

 (3) කැප භල්, අතු කල් තඵා ගැනීභ ඹ. (4) ඳටක යයෝඳණඹ ාර්ාක කය ගැනීභ ඹ. 

 (5) ලාක ඵේධ ාර්ාක කය ගැනීභ ඹ.  

 

20. භවා ඳරිභාණ යර යකොශ යගෝා ගා කයන යගොවියඹකුට, යගෝා ඳත්ර විලාර කය ගැනීභ වා යඹදිඹ වැි ලාක 

යවෝයභෝන කාණ්ඩඹක් න්යන්, 

 (1) ගියඵයලීන් ඹ. (2) එතිලීන් ඹ. 

 (3) යියටොකයිනීන් ඹ. (4) බක්සීන් ඹ. 

 (5) ඇේසිසික් අේරඹ ඹ.  

 

21. ්ාබාවික, පුඳ්ර ඳයාගනඹ ්ඳයාගනඹ ව ඳයඳයාගනඹ ඹන ආකාය යදකට භ  සිදු යේ. යභභ ආකාය යදකට 

භ ඳයාගනඹ න යඵෝග වා උදාවයණඹක් න්යන්, 

 (1) වී වා තක්කාලි ඹ. (2) භෑ වා කඩර ඹ. 

 (3) ඵඩඉරිඟු වා යාබු ඹ. (4) කයවිර වා භෑ ඹ. 

 (5) ේඵටු වා තේඳරා ඹ.  

 

22. බීජර ජීවයතා යකයයහි ඵරඳාන ාධක පිළිඵ යගොවි භවයතකු විසින් දැක් ව අදව් ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

 A. අධික උ්ණත්ඹ හිත ඳරියඹක බීජ ගඵඩා කය තැබීයභන් බීජයේ ජීවයතාට වානි සිදු යේ. 
B. ගඵඩා ඳරියයේ CO2 ාන්ද්රණඹ ැඩි ිරීයභන් බීජර ජීවයතා ැඩි කය ගත වැි ඹ.  

C. ායුයගෝලීඹ ායප්ක් ආර්ද්රතා වා බීජර ජීවයතා අතය ේඵන්ධඹක් යනොභැත. 

D. ක්ුදද්රජීවවීන්යගන් පිටන ඳරිෘත්ීතඹ පර යවේතුයකොටයගන බීජර ජීවයතා අඩු යේ. 

 යභභ ප්රකාල අතරින් තය ප්රකාලඹ/ප්රකාල න්යන්, 

 (1) A ඳභණි. (2) A වා B ඳභණි. 

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

 (5) A, B වා D ඳභණි.  

 

23. බීජර සුප්තතා ඉත් ිරීයේ ඳරීක්ණඹක දී, සිසුන් පිරික් ජීවවී බීජ ර්ග ිහිඳඹකට සිදු කයන රද ප්රතිකාය 

ිහිඳඹක් ඳවත දක්ා ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ප්රතිකායඹ  බීජ ර්ග 

A. බීජායණඹ පිපියවීභ. කයවිර, ැටයකොළු 

B. බීජායණඹ සීරීභ. යත්ක්ක, සිඹමරා 

C. බීජායණඹ ඉත් ිරීභ. අම, යදහි 

D. උණු ජර ප්රතිකාය ිරීභ. දමර, වී 

 යභහිදී ඩාත් ාර්ාක බීජ ප්රයයෝවණඹක් අයප්ක්ා කශ වැි ප්රතිකායඹ/ ප්රතිකාය නුයේ, 

 (1) A ව B ඳභණි. (2) A ව C ඳභණි. 

 (3) B ව C ඳභණි. (4) B, C ව D ඳභණි. 

 (5) A, B, C ව D ඹන සිඹල්රභ ඹ.  
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24. "Blotter ක්රභඹ" බාවිතයඹන් දිලීය භගින් ආාදිත වී බීජ වඳුනා ගැනීයේ 

ඳරීක්ණඹක දී ඳවත රඳයේ ඳරිදි යකොනීඩි බීජාණු දක්නට රැබුණි. යභභ 

ආාදිත දිලීයඹ විඹ වැක්යක්, 

(1) Pyricularia cladosporium ඹ. 

(2) Pyricularia cannicola ඹ. 

(3) Pyricularia apiculata ඹ. 

(4) Pyricularia oryzae ඹ. 

(5) Pyricularia lauri ඹ. 

 
 
 

 
 
 
 
 

25. ඳවත ගුයහි දක්ා ඇත්යත් වතික කශ බීජ නි්ඳාදන ක්රිඹාලියේ විවිධ පිඹය සිදු කයන ්ාාන යේ. 

 

 

 ක්රිඹාලිඹ සිදුකයන ්ාාන/ ්ාානඹ 

A. අභිජනන බීජ නිඳ්ාදනඹ  අභිජනන ඳර්යේණ භධය්ාාන වා කෘෂිකර්භ යදඳාර්තයේන්තුයේ 
යගොවියඳොශර ඹ. 

B. අත්තිායේ  බීජ නිඳ්ාදනඹ කෘෂිකර්භ යදඳාර්තයේන්තුයේ යගොවියඳොශර ඳභණි. 

C.  ලිඹාඳදිංචි බීජ නිඳ්ාදනඹ කෘෂිකර්භ යදඳාර්තයේන්තුයේ යගොවියඳොශර ඳභණි. 

D. වතික කශ බීජ නි්ඳාදනඹ  යජයේ ලිඹාඳදිංචි වී ඇති යඳෞේගලික යගොවියඳොශර ඳභණි. 

 ඒ අනු ක්රිඹාලිඹ වා ්ාානඹ / ්ාාන නිැයදි දක්ා ඇති යප්ළිඹ/ යප්ළි නුයේ, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. 

 (3) A ව B ඳභණි. (4) A ව D ඳභණි. 

 (5) A, B ව C ඳභණි. 

  

26. යඵෝග අ්නුර ප්රභාණාත්භකඵ වා ගුණාත්භකඵ ැඩි ිරීභ වා න ප්රයේණිදර්ල හිත ලාක අභිජනනඹ 

ිරීභ අතයලය වී ඇත. භෑතක දී එයේ විඹළි කරාඳඹ වා වඳුන්ා දුන් යගොවීන් අතය ඩාත් ජනප්රිඹ ව අම 

ප්රයේදඹ න්යන්, 

 (1) යටොේ EJC ඹ.   

 (2) දේඳය ඹ.  

 (3) පීටර් ඳාන්ඩ් ඹ. 

 (4) කර්තයකොයරොේඵන් ඹ. 

 (5) විරාඩ් ඹ. 

  

27. සර්ඹ ප්රචායක ුව ේඵන්ධයඹන් සිසුයකු ඉදිරිඳත් කශ ප්රකාල ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

 A. සර්ඹ ප්රචායක ෑදීභ වා ආයරෝකඹ ගභන් කශ වැි යඳොලිීතන් ඵහුර යඹොදා ගනියි. 

B. සර්ඹ ප්රචායක තුශ සිටුන රද දඬු කැඵලිර ප්රබාං්යල්ණඹ භනා  සිදු යේ. 

C. සර්ඹ ප්රචායක තුශ උණ්ත්ඹ වා ආර්ද්රතා ඵාහිය ඳරියඹට ඩා අඩු යේ. 

D. අලයතා අනු විවිධ ආකායයේ සර්ඹ ප්රචායක ුව ාදා ගත වැි ඹ. 

 යභභ ප්රකාල අතරින් තය ගන්තිඹ/ තය න්යන්, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) A වා B ඳභණි. 

 (4) A, B ව C ඳභණි. (5) A, B ව D ඳභණි. 

 

28. නිර්ඳාංශු ගා ේඵන්ධයඹන් ඳවත ප්රකාල පිළිඵ අධානඹ යඹොමු කයන්න. 

 A. යඹොදා ගනු රඵන යඳෝණ භාධයයඹහි pH වා EC අගඹඹන් නිඹමිත ඳයාර ඳත්ා ගැනීභ අතයලය යේ. 

B. නිර්ඳාංශු ගායේ ගා භාධය යර ද්ර යවෝ ඝන භාධය ඳභණක් යඹොදා ගැයන්. 

C. ගැඹුරු යඳෝක ධායා තාක්ණඹ ඹටයත් නිර්ඳාංශු ගායේ දී ගා භාධය යර යකොහුඵත් යවෝ කාඵනීකෘත 

දවයිඹා යඹොදා ගැයන්. 

D. ඝන භාධය තුශ යඵෝග ගා වා අලුත් යකොහුඵත් යඹොදා ගැනීභ අහිතකය ඹ. 

 ඉවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි නුයේ, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) A ව B ඳභණි. 

 (4) A, C ව  D ඳභණි. (5) A, B, C ව D ඹන සිඹල්රභ ඹ. 

 



                          
                                                                               6                            

                                                                                                          
 

29. ඳාල් යගත්යත් සිදු කශ ඳරීක්ාක දී ඳවත වන් රක්ණ නිරීක්ණඹ කශ වැි විඹ. 

 A. ඳයතෝර ඳත්රර තැනින් තැන සිදුරු කය තිබීභ 
B. ේඵටු ඳත්ර දැරක් යේ දි්න ඳරිදි, නායටි අතය ඳභණක් කා දභා තිබීභ 
C. භෑ කයල් වා විකෘති ව ශඳටි ඳත්ර භත කුඩා කෘමි වියලේඹක් සිටීභ  
D. විකෘති ව කයවිර කයල් කඳා ඵැල විට, නලිඹන සුදු කීටඹන් මවඹක්  දැිඹ වැි වීභ 
E. ේඵටු ලාකයේ ශඳටි රිිළි භැශවී තිබු අතය, ශඳටි කයේ තැනින් තැන සිදුරු දැිඹ වැි වීභ 

 ඉවත වන් වානි ඳමුණුන ඳළියඵෝධ කෘමීන් නිැයදි  දක්ා ඇත්යත් ඳවත ගුයේ කුභන යප්ළියඹහිද? 

 
 

 නිරීක්ණඹ  

A B C D E 
(1) අවුරකයඳෝයා කඩිත්තා  පර වා රිිලි විදින්නා  එපිරැක්නා පර වා රිිලි විදින්නා 

(2) අවුරකයඳෝයා  එපිරැක්නා කඩිත්තා  ඉල් භැ්ා පර වා රිිලි විදින්නා 

(3) එපිරැක්නා භයිටාන්  කඩිත්තා පිටි භකුණා  ඳතංගඹා  

(4) එපිරැක්නා අවුරකයඳෝයා යඵෝංචි භැ්ා  ඉල් භැ්ා ඳතංගඹා 

(5) කඩිත්තා එපිරැක්නා පර වා රිිලි විදින්නා ඉල් භැ්ා භයිටාන් 

30. ල් ඳැශෑටි ේඵන්ධයඹන් අසය ප්රකාලඹක් නුයේ, 

 (1) ආක්රභණශීලී ල්ඳැශෑටි ජජ විවිධත්ඹ යකයයහි ඵරඳෑේ ඇති කයයි. 

 (2) ඇටයා ඹනු ඳන් ර්ගඹට  අඹත් ල් ඳැශෑටිඹි. 

 (3) වී ගායේ ල් භර්දනඹට ජරයඹන් ඹට ිරීභ ඵහුර යඹොදා ගැයන්. 

 (4) ගඳාන ඹනු ආගන්තුක ආක්රභණශීලී ල් ඳැශෑටිඹි. 

 (5) කරාඳුරු, ඇටයා ආදී ල්ඳැශ භර්දනඹට ඳරිංක්රභණ ල්නාලක බාවිත කශ වැි ඹ. 

 

31. ඳාල් යගත්යත් ගා කය තිබ ේඵටු ගාක ඳැශ ිහිඳඹක් භැශවී තිබුණි. එභ ලාක ගරා ඵැලු විට මුල් කුණු වී 

තිබුණු  අතය ආාදිත ලාකයේ ක යකොටක් කඳා පිරිසිදු ජරඹ හිත විනිවිද යඳයනන ඵඳුනකට දභා තැබ විට 

එයින් සුදු ඳැවැ ශ්රාඹක් පිට විඹ. යභඹ කුභන ආාදනඹක් විඹ වැි ද? 

 (1) ඵැක්ටීරිඹා (2) ජය ් (3) දිලීය 

 (4) යනභයටෝඩා (5) ඳයියටොප්රා්භා 

 

32. LD50 අගඹ 50 mg/kg න කෘමිනාලකඹක් පිළිඵ ශියයින් පිරික් ප්රකාල කශ අදව් ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ, 

 A. එඹ එශලු, ඳරතුරු, ඳරා ර්ගරට යඹදීභට ඩාත් සුදුසු ඹ. 

B. එඹ ඉතා උග්ර වි හිත ඹ. 

C. එඹ අඩංගු යඵෝතරයේ යතු ඳැවැති ර්ණ ීතරුක් තිබිඹ යුතු ඹ. 

D. ඉරක්කගත ත්ත් ගවනඹ මුළුභනින්භ විනාල ිරීභට යභභ කෘමිනාලකයඹන් අලය ප්රභාණඹ ජීව ඵය 

ියරෝග්රෑභඹට මිලිග්රෑේ 50 ි. 

 යේ අතරින් නිැයදි න්යන්, 

 (1) A ව  B ඳභණි. (2) B ව C ඳභණි. (3) A ව C ඳභණි. 

 (4) C ව  D ඳභණි (5) A, B ව D ඳභණි. 

 

33. ඳයන් යඵෝන ලාක යයෝගඹක් න්යන්, 

 (1) යඵර් සුදු මුල් යයෝගඹ යි. (2) යකෝපි භරකඩ යයෝගඹ යි. 

 (3) මිරි ්යකොශ යකොඩවීයේ යයෝගඹ යි. (4) යෝගේ ඇට දුඹුල් යයෝගඹ යි. 

 (5) යත් බිබිලි යයෝගඹ යි.  

 

34. ආවාය නිඳ්ාදන ක්රිඹාදාභයේ එක් අ්ාාක් න, යගොවිබියේ සිට කර්භාන්තලාරා යත අ්නු රැයගන ඒභ 

දක්ා ක්රිඹාලිර දී එභ අ්නුරට අහිතකය ද්රය එකතුවීභ ැශක්වීභ වා රඵා යදන ප්රමිති වතිකඹ 

යකටියඹන් වඳුන්න්යන්,   

 (1) HACCP යර ඹ. (2) GMP යර ඹ. (3) GAP යර ඹ. 

 (4) SLS යර ඹ. (5) ISO යර ඹ. 
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35.  ආවාය ඳරියක්ණඹ පිළිඵ ඩාත් නිැයදි ප්රකාලඹ කුභක්ද? 

 (1) ශීතනයේ දී ආවායයේ ඳතින ්බාවික එන්යිභ විනාල යේ. 

 (2) තාඳඹ භගින් ජීවාණුවයණඹ කීරීයේ දී ආවායඹක යඹ යභන්භ ර්ණඹ ද යන් විඹ වැි ඹ. 

 (3) ඳැ්ටරීකයණයේ දී ආවායයේ සිටින සිඹලුභ ක්ුදද්රජීවවීන් වා බීජාණු විනාල යේ. 

 (4) ප්රවිියණයේ දී ආවායයේ ජර ක්රිඹතාඹ ඳවත යවලීභ භගින් ක්ුදද්රජීවවී ක්රිඹා නියලේධනඹ කයයි. 

 (5) ඳැවීයේ දී ආවායයේ ර්ණඹ වා ඹනඹ යන් වු ද ්ාද ඳැතිකඩ යන් යනොයේ. 

  

36. ආවාය පිළිඵ නිරීක්ණඹ කයන රද ංසිේධි ිහිඳඹක් වා ඊට යවේතු ගුයහි දැක් යේ. 

 
 

ංසිේධිඹ යවේතු 

A. කඳන රද ඇඳල් යගඩිර කැපුේ ඳෘ්ඨ දුඹුරු ඳැවැ වීභ. යභරාඩ් ප්රතික්රිඹා සිදු වීභ  

B. ඵටර් මුඩු ය වීභ  අංතෘප්ත යේද අේර බක්සිකයණඹ වීභ  

C. වල් යේද ජරඹ අළු ඳැවැ වීභ  දිලීය ර්ධනඹ වීභ  

 ඉවත ංසිේධිඹ ව යවේතු නිැයදි දක්ා ඇත්යත්, 

 (1) A හි ඳභණි.   

 (2) B හි ඳභණි.  

 (3) C  හි ඳභණි. 

 (4) A ව B හි ඳභණි. 

 (5) B ව  C හි ඳභණි. 

  

37. ආවාය විවිධාංගීකයණඹ භගින් අත්න ප්රතිරාබ පිළිඵ ප්රකාල ිහිඳඹක් ඳවත  දැක් යේ. 

 A. න මුහුණුයින් ආවායඹ යශයඳොශට ඉදිරිඳත් කශ වැි වීභ 
B. ආවාය අඳයත් ඹාභ අභ කය ගත වැි වීභ 
C. ආවායයේ යඳෝණීඹ අගඹ ැඩි වීභ 

 ඉවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි නුයේ, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) A ව B ඳභණි. 

 (4) B ව C ඳභණි. (5) A, B ව  C ඹන සිඹල්රභ තය යේ. 

 

38. පර ඉදීයේ දී ආන්ත උඳරිභඹ යඳන්න ඳරතුරු (Climacteric fruits)  ඳභණක් අඩංගු න පිළිතුය කුභක්ද? 

 (1) අම, අන්නාසි, ඇඳල්, යකයල් ව යඳඹාර්්   

 (2) අම, අන්නාසි, ඇඳල්, යකයල් ව  මිදි   

 (3) අම, ඇඳල්, යකයල්, ඳැයඳොල්, ව යඳඹාර්්  

 (4) අන්නාසි, යදොඩේ, මිදි, ්යරෝයඵරි ව යචරි  

 (5) ඇඳල්, මිදි, ්යරෝයඵරි, යඳඹාර්්, ව යචරි  

   

39. යඵෝග අ්නුර ඳරිණත දර්ලකඹ නිර්ණඹ කයනු රඵන කායික විදයාත්භක ක්රභඹක් න්යන්, 

 (1) නිඳ්ාදනඹ න එතිලීන් ප්රභාණඹ භැනීභ යි. (2) දෘඩතා භැනීභ යි. 

 (3) විශි්ඨ ගුරුත්ඹ යවීභ යි. (4) බ්රික්් අගඹ භැනීභ යි. 

 (5) දෘ්ඨි ඳරීක්ා සිදු ිරීභ යි. 

   

40. එශිරිර ංයුතිඹ පිළිඵ නිැයදි ප්රකාලඹ කුභක්ද? 

 (1) ිරිර අඩංගු යප්රෝටීනඹ ඇල්බියුමින් ඹ. 

 (2) ිරිර ර්ණඹට යවේතු කැයයොටීන් ඹ. 

 (3) ිරිර යේදඹ ැඩි ලයඹන් ඳතින්යන් අංතෘප්ත යේදඹ ලයඹනි. 

 (4) ිරිර අඩංගු යේද ප්රතිලතඹ 10% ක් ඳභණ යේ. 

 (5) කැල්සිඹේ වා යඳොඳ්ය් ිරිර අඩංගු ප්රධාන ඛනිජ යේ. 
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41. එශයදනකයේ ිරි ස්රාඹ යකයයහි ප්රධාන ලයඹන් ඵරඳාන යවෝයභෝනඹ නුයේ, 

 (1) ලුයටනීකායක යවෝයභෝනඹ යි.  

 (2) ඊ්රජන් යවෝයභෝනඹ යි.  

 (3) ුනිකා උත්යත්ජක  යවෝයභෝනඹ යි. 

 (4) ඇඩ්රිනලින් යවෝයභෝනඹ යි. 

 (5) යප්රෝරැක්ටින් යවෝයභෝනඹ යි. 

  

42. තුන්යගන් මිනිාට යඵෝ න යයෝගඹක් න්යන්, 

 (1) රැනිකට් ඹ. (2) කුරුළු උණ ඹ. 

 (3) ගේයඵෝයයෝ ඹ. (4) යකොක්සිඩියඹෝසි් ඹ. 

 (5) පුල්යරෝයේ ඹ. 

  

43. 2018 යර් එක්තයා කාරසීභාක දී, ශ්රී රංකායේ  යඳොල් යගඩි වා න ඉල්ලුේ ක්රඹ ඳවත රඳයේ දක්ා ඇති 

ඳරිදි D සිට D1 දක්ා විතැන් විඹ. එයේ විතැන් වීභට යවේතුක් විඹ වැක්යක්, 

 (1) ඳැකට් කශ යඳොල් ිරිර මිර අඩුවීභ ඹ.  

(2) ඳැකට් කශ යඳොල් ිරිර මිර ැඩිවීභ ඹ. 

(3) යඳොල් යගඩිර මිර අඩු යේ ඹැයි පුත්ඳතක ලිපිඹක් 

ඳරවීභ ඹ. 

(4) යඳොල් වා ඳාරියබෝගික රුචිඹ අඩු වීභ ඹ. 

(5) ඳාරියබෝගිකඹායේ ආදාඹභ අඩු වීභ ඹ. 

44. කෘෂිකාර්මික බාණ්ඩර ඉල්ලුයේ ්බාඹ නිරඳණඹ යකයයන නිැයදි ප්ර්ාායඹ කුභක්ද? 

 
 

 

45. පුර්ණ තයගකාරී යශයඳොර තත්ත්ඹක දී, 

 (1) ැඳයුේකරුට මිර ීතයණඹ කශ වැි ඹ. 

 (2) ැඳයුේකරුන් ිහිඳයදයනක් සිටිති. 

 (3) යශයඳොරට පිවිසීභට යවෝ පිටවීභට ඵාධා යනොභැත. 

 (4) බාණ්ඩ අතය ප්රයේදනඹක් ඇත. 

 (6) එක නිඳ්ාදකයඹකුට යශයඳොර භත විලාර ඵරඳෑභක් කශ වැි ඹ. 

 

 

  

 

 

මි
ර

 

ඉල්ලුභ 



                          
                                                                               9                            

                                                                                                          
 

46. කෘෂි නි්ඳාදනඹක් වා යඳොයවොය වා ශ්රභඹ ඹන යඹදවුේ බාවිත කශ වැි ආකාය ඳවත ප්ර්ාායයඹන් දැක් යේ. ඒ 

ේඵන්ධයඹන් සාලෙය  ප්රකාලඹ යතෝයන්න. 

 (1) X ක්රඹට ඩා ැඩි නිඳ්ාදන භට්ටභක් Y ක්රඹ භගින් 

දක්යි. 

 

(2) යභභ ක්ර භගින් නිඳ්ාදන ාධක යදකක් ආයේල ිරීයේ 

වැිඹා යඳන්යි. 

(3) X ක්රයේ ඳවශට ඹන විට නිඳ්ාදනඹ අඩු යේ. 

(4) Y ක්රයේ දැක්යන නිඳ්ාදන භට්ටභ රඵා ගැනීභට X 

නිඳ්ාදනඹට අලය යඹදවුේරට ඩා ැඩි යඹදවුේ 

ප්රභාණඹක් අලය යේ. 

(5) Y ක්රයේ ෑභ රක්ඹින්භ භාන නි්ඳාදන භට්ටභක් 

නිරඳනඹ කයයි. 

 

47. කුකුළු ඳාරනඹ පිළිඵ ප්රකාල ිහිඳඹක් ඳවත දැක් යේ. 

 A. බිත්තය දභන ිිළිඹන් ඳාරනයේ දී ඝන ආ්තයණ ක්රභඹ ඵහුර යඹොදා ගැයන්. 

 B. දිනක් ඹැති කුකුළු ඳැටවුන්ට කුකුළු සරිඹ වා ඳශමු එන්නත රඵා යදනු රැයේ. 

 C. ආවාය රාකයේ කැල්සිඹේ හිඟ වීභ නිා ැේ බිත්තය ඇති යේ. 

 ඉවත ප්රකාල අතරින් නිැයදි ප්රකාලඹ න්යන්, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) C ඳභණි. 

 (4) A ව  B ඳභණි. (5) A ව C ඳභණි.  

  

48. ඳරිය උ්ණත්ඹ ැඩිවීභත් භග, 

 (1) යගොවියඳොශ තුන්යේ ආවාය වා ජර ආගනු අඩු යේ. 

 (2) ගයින්යේ ශුක්රර ගුණාත්භකබාඹ ැඩි යේ. 

 (3) ගයින්යේ භද රක්ණ යඳන්වීභ ඳැවැදිළි යේ. 

 (4) යගොවියඳොශ තුන්යේ යයෝගරට ග්රාහීතාතා අඩු යේ. 

 (5) ිරියදනුන්යේ පරතා අඩු යේ. 

  

49. යයෝභාන්තිකයඹකුයේ ආවාය භාර්ගයේ යකොට් නිරීක්ණඹ කශ ශියයඹකු තභ ක්යේත්ර යඳොයත් ඳවත දැක්යන 

ටවන් තඵා ගන්නා රදී. 

 A ුවයේ අබයන්තය බිත්තියේ තුාඹක වල් යභන් ඇිලලි ආකාය යප්ශිභඹ යනරුේ පිහිටා තිබුණි. 

 B ුවයේ අබයන්තය බිත්තියේ පිටිකා යනොභැති අතය මී දඹක වැඩැති ඩාශ්රාකාය ුව පිහිටයි. 

 C ුවඹ යඳොතක පිටු ආකායයේ යප්ශිභඹ ඳටි හිත තයභක් යවුේ වැඩැති ුවඹි. 

 ශියඹා විසින් ටවන් කයගත් A, B ව C ුව විඹ වැක්යක් පිළියලින්, 

 (1) ජඨයාලඹ, රභනඹ ව ඵහුනැමිඹ ඹ. 

 (2) ජඨයාලඹ, ඵහුනැමිඹ ව විතංශිකා ඹ. 

 (3) විතංශිකා, ඵහුනැමිඹ ව රභනඹ ඹ. 

 (4) රභනඹ, විතංශිකා ව ඵහුනැමිඹ ඹ. 

 (5) රභනඹ, ඵහුනැමිඹ ව විතංශිකා ඹ. 

  

50. කෘෂිකර්භාන්තයේ දී ඇතිවිඹ වැි ආඳදා වා යෞඛය ගැටලු ේඵන්ධ ඳවත දී ඇති ගන්ති යකයයහි අධානඹ 

යඹොමු කයන්න. 

 A. විඹළි කරාඳයේ යභෝේ ැසි කාරඹට යගොවීන්ට සිදු න ර්ඳ ද්ඨන අඩු ඹ. 

 B. ගයින් භගින් යගොවීන්ට ක්ඹ යයෝගඹ ංක්රභණඹ විඹ වැි ඹ. 

 C. තද හිරු එළියඹහි ැඩකයනවිට, යගොවීන් විජරනඹ වීභ කෘෂිකර්භයේ දී ඇති විඹ වැි යබෞතික ආඳදාි. 

 යේ අතරින් ඩාත් නිැයදි ප්රකාලඹ/ප්රකාල නුයේ, 

 (1) A ඳභණි. (2) B ඳභණි. (3) A ව C ඳභණි. 

 (4) B ව C ඳභණි. (5) A, B ව C සිඹල්රභ ඹ.  

    

 


