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A - කකොටස - ව්යුහගතගර නා ා 

සියලු ම ප්රහනල  ිළිතතුරු කමම ප්රශ්න  ත්රකේ  ම වඳයන්න. 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක් 
මනොලියන්න 

1. (A) ඳෘථිවිම ෝමේ එක් එක් වහථළනල ඇති ජය විවිධ ආකළරමයන් විවිධ වහථළනල විවිධ 
කළසීභළ  තකර නෆලත මුල් වහථළනය  ඳෆමිණීමේ වංසිද්ධිය ජ චක්රය මව ශෆඳින්මේ.ඳශත 
රඳව ශමනන් ජ චක්රය නිරුඳණය මකමේ. 

 

    

  (i) ජ චක්රමේ A ශළ B මව දෆක්ලළ ඇති වංසිද්ධි නේ කරන්න.  

A ....................................................................................................... 

B ....................................................................................................... 
               (කුණු 02x2) 

  (ii) ලේණමේ විවිධ ආකළර හගතරනක් නේ කරන්න. 

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

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

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

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

(කුණු 02x4)                                                                            
    

  (iii) කළගුණික  භධයවහථළනයක  වවිකර ඇති ලේළභළනයකින් ශළ ලළහපීකරණ තෆටියකින් 

ඵළ  න්නළ ද ඳළඨළංක ඳශත දෆක් මේ. 

ලළහපීකරණ තෆටිමේ මඳරදින ඳළඨළංකය                      = 190 mm  

ලළහපීකරණ තෆටිමේ ඳසුදින ඳළඨළංකය                        = 200 mm  

එදින එභ ප්රමද්මේ ලේළඳතනය                               = 20 mm  

ඉශත දත්ත  ඇසුමරන් එභ දිනමේ ලළහපීකරණය  ණනය කරන්න.   

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

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

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

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

                                                                                                                    (කුණු 04x2) 

  (iv) එභ ප්රමද්ය  ෆබුණු ලේළඳතනය මශක් ළරය  ඝන මී ේ මකොඳභණද? 

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

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

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

                (කුණු 04) 

 (B)  ඳළංශු මවෞඛ්යය ශළ ගුණළත්භකඵල මකමරහි ඳමවහි ඳළංශු ගුණළං  ඵඳළයි. ලයනය යනු 

ඳමවහි ලෆද ත් මබෞතික ගුණළං යකි. ිළමඳට්ටු ක්රභය භගින් ඳළංශු ලයනය මවවීමේ 

ඳරීක්ණයක දී ශියමයකු විසින් ඳශත වශන් ිළයලර අනු භනය කරන දී. 
 

   A. - ඳවහ නියෆදිය 2mm මඳමන්රයකින් ශෆලීභ. 

B. - ඳවහ නියෆදිය  ශයිඩ්රජන් මඳමරොක්වයිඩ් එකතු කර රත් කිරීභ. 

C. - ඳවහ නියෆදිය  මවෝඩියේ ශයිමඩ්රොක්වයිඩ් එකතු කිරීභ 

කෙව්යැනි පිටුව්ය බලන්  
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  (i) ඉශත  වශන් එක් එක් ිළයලර අනු භනය කිරීභ  මශේතු වශන් කරන්න.  

A. ....................................................................................................................... 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න  

   B. ....................................................................................................................... 

C   ....................................................................................................................... 

    
 

                  (කුණු 04x3) 

  (ii) ඉශත ඳරීක්ණ සිදු කිරීභ  ඳදනේ කර  න්නළ නියභය කුභක්ද? 

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

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

                       (කුණු 04)  

  (iii) මභභ ක්රභය ශෆර, ඳවහ නියෆදියක ලයනය මවවීභ  බළවිත කෂ ශෆකි මලනත් ඳරීක්ණයක් 

වශන් කරන්න.  

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

                     (කුණු 04)   

  (iv) ඳළංශු මවෞඛ්යය ිළරිහීභ  මශේතුලන වහලබළවික මශේතුලක් ශළ මිනිවහ ක්රියළකළරකභක් ලියන්න. 

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

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

                                                                                                                  (කුණු 04x2) 

 (C) (i) විදයළ ළරය තුෂ වී බීජල මබෞතික ඳළරිශුද්ධතළල මවවීභ වශළ ග්රේ 80 ක් වහකන්ධය ඇති, වී 

බීජ නියෆදිමේ අඳද්රලය  ග්රේ 4 ක් ද, කෆඩුණු බීජ ග්රේ 2 ක් ද, මඵොල් බීජ ග්රේ 2  ක් ද තිබුණි. 

මභභ බීජ නියෆදිමේ මබෞතික ඳළරිශුද්ධතළල  ප්රතිතයක් මව දක්ලන්න. 

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

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

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

                                                                                                                         (කුණු 08)             

  (ii) සිටුවීභ  සුදුසු ගුණළත්භයකින්  යුත් බීජ මතො යක තිබිය යුතු ක්ණ ශතරක්  වශන් 

කරන්න. 

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

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

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

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

                                                                                                        (කුණු 04) 

  (iii)  ඵඩළ බීජල මවෞඛ්යය මකමරහි අයශඳත් මව ඵඳළන මශේතු 4 ක් වශන් කරන්න. 

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

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

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

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

  (iv) විදයළ ළරය තු දී වී, ඵඩඉරිඟු ශළ මුං බීජල මතතභන ප්රතිතය මවවීමේ ඳරීක්ණයක දී 

ෆබුණු දත්ත ඳශත ලගුමේ දක්ලළ ඇත.  
 

 

 

 

 

ඵඳුමන් වහකන්ධය 100 g කි.  

බීජ ලේ ය  වී ඵඩඉරිඟු මුං 

ඵඳුමන් ශළ බීජල වහකන්ධය  180 g 160 g  175 g 

105 OC   රත් ක ඳසු වහකන්ධය 172 g 151 g 166 g 

   a)ඉශත දත්ත බළවිත කර වී බීජල මතතභන ප්රතිතය  ණනය කරන්න. 

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

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

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

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

                                                                                                                      (කුණු 04) 

තුන්ව්යැනි පිටුව්ය බලන්  
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   b)ඉශත දත්තල  අනුල ඵඩඉරිඟු ශළ මුං බීජ අතරින් වභළන  ඵඩළ තත්ත්ල ය මත් ලෆඩි 

කළසීභළලක්  ඵඩළ කර කල් තඵළ  ත ශෆක්මක් කුභන බීජ ලේ ය ද? 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

    

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

 (D) ජළන ඉංජිමන්රු විදයළල මයොදළ  නිමින් DNA මලනවහ කරන ද  මඵෝ  භගින් නිඳදලනු ඵන 

ආශළර, ජළන විකරණය කරන ද ආශළර මව ශෆඳින්මේ. 

  (i) ජළන විකරණය කෂ මඵෝ   වශළ උදළශරණ මදකක් වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                                                       (කුණු 02x2) 

  (ii) මඵෝ  ජළන විකරණමේ කෘෂිකළේමික ප්රමයෝජන මදකක් ලියන්න. 

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

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

                                                                                                                       (කුණු 04x2) 

  (iii) ජළන විකරණය කරන ද ආශළර බළවිතමේ ඇති අහිතකර ඵඳේ මදකක් වශන් 

කරන්න. 

 

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

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

 

                                                                                                                        (කුණු 04x2)  

  (iv) යථළතථය කෘෂිකළේමික ක යුතුල දී මඩ්රෝන තළක්ණය ඵහුල මයොදළ  ෆමන්. එලෆනි 

අලවහථළ මදකක් වශන් කරන්න.    

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

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        (කුණු 04x2) 

2. (A) (i) ළකල ලේධනය දෆක්මලන ප්රවහතළරය ඳශත දී ඇති අක්ල ඇ දක්ලන්න.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       (කුණු 04) 

  (ii) ළකල ලේධන ඳරළමිති මදකක් ලියන්න. 

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

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

                                                                                                                   (කුණු 02x2) 

  (iii) මඵෝ යක ඳත්ර ක්මේත්රප දේකය (LAI) වශ මඵෝ  ලේධන දේකය (CGR) අේථ 

දක්ලන්න. 

a. LAI 

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

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

b. CGR 

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

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

                                                                                                                        (කුණු 04x2) 

Q1

 

         

100 

හගතරනව්යැනි පිටුව්ය බලන්  

වි
ය
ිත

 ඵ
ර

 (
g
) 

))
 

සිටුවීමභන් ඳසු දින  ණන  

 



                          
                                                                               4                           විභාග අංකය  

                                                                                                          
 

  (iv) උඳරිභ ප්රබළවංවහමල්ණ සීඝ්රතළලක් ඳලත්ලළ  ෆනීභ වශළ අනු භනය කෂ යුතු කෘෂිකළේමික  

ක්රියළකළරකේ මදකක් ලියන්න. 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

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

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

 

                                                                                                                       (කුණු 04x2) 

 (B)  ඳශත රඳමේ දෆක්මලන්මන් බිේ වෆකසීභ  මයොදළ  න්නළ උඳකරණයකි. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (i) මභභ උඳකරණය කුභක්ද? 

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

  (ii) එභ උඳකරණය ආශ්රිතල දී ඇති ඳශත ලගුල වේපුේණ කරන්න. 

   

 

 

 

 

 

 

 

මකො ව මකො මවේ නභ කළේයය 

A   

B   

C   

D   

                                                                                                                       (කුණු 02x8) 

  (iii) මයොදළ  නු ඵන බිේ වෆකසීමේ අලවහථළල අනුල මභය අයත්ලන්මන් කුභන බිේ 

වෆකසීමේ උඳකරණ කළණ්ඩය ද? 

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

 (C) (i) මඳොමෂොමලහි අඳළර භය ඳළළණ වහථර මදකක් අතර අධික පීඩනයක් ය මත්  ඵඩළ වී 

ඇති ජය ඵළ  ෆනීභ  වකවනු ඵන ිතං ශඳුන්ලන්මන් කුභන නභකින්ද? 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

  (ii) ල ළ භූමියක් වශළ කෘත්රිභල ජය වේඳළදනය කිරීභ  අලය අලවහථළල දී ජ ප්රබලමේ 

සි  ක්මේත්රය  ජය එවවීභ  විවිධ ක්රභ මයොදළ  ෆමන්. එභ ක්රභ අතරින් වළේප්රදළයිකල 

ජය එවවීභ වශළ කප්ිළ මයොදළ  ෆනීභ ඵහුල සිදු මේ. කප්ිළල  අභතරල මයොදළ 

 න්නළ වළේප්රදළයික ජය එවවීමේ ක්රභයක් නේ කරන්න. 

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

                                                                                                                          (කුණු 02) 

  (iii) “ජ වේඳළදන කළේයක්භතළල”  යන්න ශඳුන්ලන්න. 

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

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

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

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

තසනව්යැනි  පිටුව්ය බලන්  

D 
A 

B 

C 
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  (iv) ජ වේඳළදන කළේයක්භතළල ලෆඩි කර  ෆනීභ භගින් මඵෝ ය වශළ අලය මුළු ජ ප්රභළණය 

අඩු ලන අතර එය නිහඳළදනය ිළරිලෆය අලභ කර  ෆනීභ  ද මශේතුලක් මේ. ජ  

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

   වේඳළදන කළේයක්භතළල ලෆඩි කර  ෆනීභ වශළ ල ළ භුමිය තුෂ දී  සිදු කෂ ශෆකි 

ක්රියළකළරකභක් වශන් කරන්න. 

 

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

  (v) මඵෝ ය  අලය ප්රභළණය  ලඩළ ලෆඩි ජ ප්රභළණයක් වේඳළදනය කිරීභ තුිතන් ඇතිවිය ශෆකි 

 ෆ ලු මදකක් වශන් කරන්න. 

   a) .................................................................................................................................. 

b) .................................................................................................................................. 

                                                                                                                        (කුණු 02x2) 

  (vi) මඵෝ ල අමප්ක්ෂිත ලේධනය අඩු වීභ  එක් මශේතුලක් ලන්මන් දුේල ජලශනයයි. ඳවක 

ජලශනය දුේලවීභ   ඵඳළන මශේතු මදකක් වශන් කරන්න.  

a) ......................................................................................................................................     

b) ......................................................................................................................................                                                                                                              

                 (කුණු 02x2) 

 (D) කෘෂි නිහඳළදන ක්රියළලලිය යළන්ත්රිකරණය කිරීමභහි උඳරිභ ලළසිය අත්කර  ෆනීභ  නේ, ඒ තුිතන් 

සිදුලන ආඳදළ ශළ මවෞඛ්ය  ෆ ලු අලභ කර  ෆනීභ  සුදුසු ක්රියළභළේ   ත යුතු ය.  

ඳශත ව ශමන් දෆක්මලන්මන් කෘෂි නිහඳළදන ක්රියළලලිය  අදළෂ වහථළන මදකකි. 

                                                                                                                

      
 

  (i) කුඹුමේ දී  සිදුවිය ශෆකි ආඳදළලක් ශළ ලෆෂඳිය ශෆකි වංක්රභණික මරෝ යක් නේ කරන්න. 

a. ආඳදළල        .................................................................................................. 

b. වංක්රභණික මරෝ ය ........................................................................................ 

                                                                                                                       (කුණු 04x2) 

  (ii) වී මභෝමල් දී ඇතිවිය ශෆකි ආඳදළලක් ශළ මවෞඛ්ය  ෆ ලුලක්  නේ කරන්න. 

a. ආඳදළල   ......................................................................................................... 

b. මවෞඛ්ය  ෆ ලුල .............................................................................................. 

                                                                                                                        (කුණු 04x2) 

  (iii) වී නිහඳළදන ක්රියළලලිමේ දී සිදු විය ශෆකි  ෆ ළු නිවළ නිහඳළදකයළ  භළනසික ආතතිය ඇතිවිය 

ශෆකි අලවහථළ මදකක් ලියන්න. 

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

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

 

                                                                                                                  (කුණු 04x2) 
     

3. (A) ඳ ක මරෝඳණ භගින් ඳෆෂ  ඵළ  ෆනීභ ලේතභළනමේ ජනප්රියල ඳලතින ක්ෂුද්ර ප්රචළරණ ක්රභ 
ශිල්ඳයකි. ඳ ක මරෝඳණ ක්රියළලලිය සිදුකරනු ඵන විදයළ ළරයක් තුෂ දක්න  ෆමඵන උඳකරණ 
/මභලේ  කිහිඳයක් ඳශත දක්ලළ ඇත. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

A, B, C ශළ D නේකරන්න. 

A. ............................................................  

B. ............................................................ 

C. ............................................................ 

D. ............................................................  

                                                (කුණු 02x4) 
 
 
 

හගතයව්යැනි පිටුව්ය බලන්  

Q2

 
         

100 

A 

D 

B 

C 

කුඹුර වී මභෝ 
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  (ii) A, B,C ශළ D ල  අදළෂල ඳශත ලගුල වේපුේණ කරන්න. මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

උඳකරණය 
/මභලේ  

ඉටුකරනු ඵන  කළේයය  උඳකරණ වහථළන ත කෂ 
යුතු ඳ ක මරෝඳණ 
විදයළ ළරය තුෂ මභභ 
උඳකරණ තෆන්ඳත් කෂ යුතු 
වහථළනය  

A   

B   

C   

D   

 

                                                                                                                       (කුණු 02x8) 

  (iii) ඳ ක මරෝඳණ ක්රියළලලිය වශළ බළවිත කරන උඳකරණ ශළ මඳෝක භළධයය මබෞතිකල 

මභන් භ   රවළයනිකල ද ජීලළනුශරණය කරනු ෆමේ. ඳ ක මරෝඳණ විදයළ ළරය 

රවළයනික ලමයන් ජීලළනුශරණය වශළ මයොදළ ත ශෆකි ද්රලයයක් නේ කරන්න. 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

 (B) වළභළනය මද්ගුණමේ  දිගුකළලීනල ඳලත්නළ වෆකිය යුතු මලනවහකේ මද්ගුණික විඳේයළව මව 

ශෆඳින්මේ. 

  (i) මද්ගුණ විඳේයළව ඇතිවීභ  ඵඳළන මශේතු මදකක් වශන් කරන්න.  

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

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

                                                                                                                       (කුණු 04x2) 

  (ii) මද්ගුණ විඳේයළව භගින් කෘෂිකළේමික ක්මේත්රය  ඇතිලන අයශඳත් ඵඳේ මදකක් 

වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                                                        (කුණු 04x2) 

  (iii) මද්ගුණික විඳේයළව භගින් කෘෂි ක්මේත්රය  විය ශෆකි ඵඳේ අලභ කිරීභ   ත ශෆකි 

ක්රියළභළේ   මදකක් වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                               (කුණු 04x2) 

 (C)   ඳශත දෆක්මලන්මන් එෂමදනකමේ ඩිේඵමකෝයක අබයන්තර මකො වහ මඳන්නුේ කරන දෂ 

රඳව ශනකි. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

හගතත්ව්යැනි පිටුව්ය බලන්  
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  (i) ඉශත රඳමේ A ශළ B මකො වහ නේ කරන්න. 

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

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

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

                                                                                                                        (කුණු 01x2) 

  (ii) ඉශත A ශළ B භගින් නිඳදලන මශෝමභෝන මදක වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                                                        (කුණු 02x2) 

  (iii) ඉශත A ලුශය නිඳදලන මශෝමභෝනමයහි ප්රධළන කළේයය වශන් කරන්න.  

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

  (iv) මයෞලමනෝද්බළලය  ඳත්ල ඇති එෂමදනකමේ ඩිේඵ මභෝචනය සිදුලන්මන් දින කීයක  

ලරක්ද? 

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

                                                                                                                            (කුණු 02) 

  (v) එෂමදනකමේ භද චක්රය ඳළනය කිරීභ මකමරහි ඵඳළන පුේල ිළටියු රිය භගින් ශ්රළලය 

ලන මශෝමභෝන මදකක් වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                                                        (කුණු 04x2) 

  (vi) භද ක්ණ ආරේබ වී ඇති එෂමදනක් කෘත්රිභ සිංචනය කිරීභ  සුදුසුභ කළසීභළල 

කුභක්ද?  

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

 (D)  ම ොවිමඳොෂ වත්ත්ල ඳළනමේ  දී ලෆද ත්ලන උහණත්ල ඳළන කළඳ ඳශත ප්රවහතළරමයන් 

නිරඳණය මේ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (i) මභහි P ශළ Q ලක්රලලින් නිරඳණය ලන්මන් වත්ත්ලයළමේ කුභන කළයික විදයළත්භක 

ක්ණ ද? 

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

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

                                                                                                                 (කුණු 04 x2) 

  (ii) ම ොවිමඳොෂ වමතකුම න් උඳරිභ නිහඳළදනයක් ඵළ  ත ශෆකි ලන්මන් කුභන තළඳ කළඳය 

තුෂ ද?              

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

                                                                                                                     (කුණු  04) 

Q 

P 

අටව්යැනි පිටුව්ය බලන්  
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  (iii) B සි  C දක්ලළ ඳරිවර උහණත්ලය මලනවහවීමේ  දී ම ොවිඳෂ වතුන්මේ දෆකිය ශෆකි ශෆසිරීේ 

ර ළ මදකක් වශන් කරන්න. 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

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

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

 

                                                                                                                       (කුණු 02x2) 

  (iv) ම ොවිමඳොෂ වතුන්මේ තළඳ විඩළල භඟ ශරලළ  ෆනීභ  ඔවුන් දක්ලන ප්රතිචළර මදකක් වශන් 

කරන්න.            

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

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

 

                                                                                                                      (කුණු 04 x2) 

4. (A) දදනිකල වභඵ ආශළර මේල් මනො ෆනීමභන් මඳෝණ  ෆ ලු ඇති මේ. 

  (i) “දුහමඳෝණය” යන්න ඳෆශෆදිලි කරන්න.  

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

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

  (ii) මප්රෝටීනවනල "දජල විදයළත්භක අ ය" යනුමලන් ශඳුන්ලන්මන් කුභක්ද? 

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

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

   (iii) භළනල මඳෝණමේ දී ලෆද ත්ලන මඳෝක මනොලන, එමශත් අතයලය වංඝ ක කෙකක් නේ 

කරන්න. 

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

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

                                                                                                                       (කුණු 02x2) 

   (iv) ශ්රී ංකළමේ ඵහුල දෆකිය ශෆකි මඳෝණ ඌනතළ මරෝ  මදකක ඡළයළරඳ  ඳශත දෆක්මේ. එභ 

මරෝ  නේ කර, ඊ  මශේතුලන්මන් කුභන මඳෝකයදෆයි වශන් කරන්න. 

 

 

 

 

 
 

 

මරෝ ය .............................................        මරෝ ය.................................................    

මඳෝකය ..........................................        මඳෝකය............................................. 

                                                                                                                 (කුණු 02x2 = 4) 

   (v) වහථුතළලමේ ප්රතිපයක් මව දියලෆඩියළල ඇති මේ. දියලෆඩියළල නිවළ ඇතිවිය ශෆකි වංකතළ 

මදකක් වශන් කරන්න. 

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

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

                                                                                                                 (කුණු 02x2 = 4) 

 (B) කෘෂි නිහඳළදනයක මයදවුේ අනුල නිහඳළදනය මලනවහ ලන ආකළරය ප්රවහතළරමයන් දෆක්මේ. 

Q3

 

         

100 
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   (i) A, B, ශළ C ලක්ර නේ කරන්න. 

A. .................................................................................................................................... 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

   B  .................................................................................................................................... 

C ..................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                        (කුණු 02x3) 

   (ii) A ලක්රය උඳරිභ ලන අලවහථළමේ ආන්තික නිහඳළදනය මකොඳභණද? 

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

   (iii) C ලක්රය වෘණ අ යක්  ෆනීමභන් ඳෆශෆදිලි ලන නයළය කුභක්ද? 

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 
 

   (iv) ඉශත ප්රවහථළරමේ I, II වශ III ලමයන් දක්ලළ ඇති නිහඳළදන අලධිල සීභළ ඳෆශෆදිලි කරන්න. 
 

I අලධිය      ........................................................................................................................ 

II අලධිය     ........................................................................................................................ 

III අලධිය    ....................................................................................................................... 

                                                                                                                        (කුණු 02x3) 
 

   (v) නිහඳළදකමයකු විසින් තලදුර ත් ක්මේත්රය  යුරියළ මයදීභ ළබදළයි මනොලන  අලවහථළල නේ 

කරන්න. 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

 (C) වී ල ළමේ අවහලෆන්න  ලල් ඳෆෂටි භගින් විළ ඵඳභක් සිදු මේ. ඳළන ක යුතු ඳශසුවීභ ිළණිව 

ලල්ඳෆෂටි විවිධ ඳදනේ ය මත් ලේගීකරණය කර ඇත.  
 

   (i) රඳ විදයළත්භක ක්ණ භත කරනු ඵන ලේගීකරණය  අනුල, ලල්ඳෆෂටි ලේ  නේකර, වී 

ල ළමේ දක්න  ෆමඵන ලල් ඳෆෂටිය ඵෆගින් උදළශරණ ලමයන් මදන්න.  

ලල් ඳෆෂටි  ලේ                                උදළශරණ 

1. ...................................................             .................................................................... 

2. ...................................................             .................................................................... 

3. ...................................................             .................................................................... 

                                                                                                                       (කුණු 02 x6) 

   (ii) වී ම ොවිතෆමන් ලල් භේදනය වශළ  ත ශෆකි රවළයනික මනොලන ක්රියළභළේ  හගතරනක් වශන් 

කරන්න. 

   1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................... 

                                                                                                                   (කුණු 02 x4) 

   (iii) ල ළ භූමියක ඳශත අවළභළනයතළ දක්න  ෆබුණි. 

A. ඳෆමඳොල් ම ඩිල ශරිතක්ෂීය ඳ ල ළ මනක්මරෝසීය මුදු මශෝ කශ ඳෆශෆති ලයක් දෆකිය 

ශෆකි විය. ළක අග්රවහථමේ ඳත්ර විකෘති වී තිබුණි. 

B. භනළල ජ වේඳළදනය කරනු ඵන ල ළලක තෆනින් තෆන තක්කළලි ඳෆෂ දුඹුරු කශලන් වී, 

ලේධනය ඵළ වී භෆවී තිබුණි.  

   ඉශත වශන් තත්ත්ල වශළ මශේතු වශන් කර එය ඳළනය කෂ ශෆකි ආකළරය ඵෆගින් 

දක්ලන්න.                                                                                                               

            මශේතුල      ඳළනය කරන ආකළරය 

1. .......................................................      ..................................................................... 

2. .......................................................      ....................................../.............................. 

                                                                                                                        (කුණු 02 x4) 

ෙහගතව්යැනි පිටුව්ය බලන්  
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 (D) කෘෂිකේභළන්තමේ මයමදන්නන්  අලය ලන මතොරතුරු ඵළ  ෆනීභ වදශළ විවිධ භළේ  ශළ මවේලළ 

ඵළ  ෆනීභ වශළ විවිධ ආයතන ඳලතියි. 

මභභ 
තීරමේ  
කිසිලක්  
මනොලියන්න 

   (i) කෘෂිකේභ ක්මේත්රමේ ඳෆන නගින  ෆ ලුල  විවඳුේ ඵළ  ෆනීභ වශළ ඇභතිය යුතු දුරකථන 

අංකය කුභක්ද? 

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

 

                                                                                                                            (කුණු 02) 

   (ii) කෘෂිකේභ මදඳළේතමේන්තුමේ මලේ ලිිළනය කුභක්ද? 

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

                                                                                                                            (කුණු 02) 

   (iii) ම ොවි භශමතකු  තභ ම ොවිමඳොමෂේ  ල මදනුන් කෘත්රිභ සිංචනය කිරීභ වශළ මුණ ෆසිය යුතු 

ආවන්නතභ නිධළරියළ නේ කර, ඒ වශළ මයොමුවිය යුතු ප්රළමද්යය ආයතනය නේ කරන්න. 

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

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

                                                                                                                           (කුණු 04) 

   (iv) ශළලත ප්රමද්මේ ම ොවි භශමතකු  මඳොල් ල ළලක් ආරේබ කිරීභ  මදමුහුේ මඳොල් ඳෆෂ ඵළ 

 ෆනීභ වශළ මුණ  ෆසිය යුතු ප්රළමද්යය නිධළරියළ නේ කරන්න. 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

   (v) මත් ඉඩේ හිමිමයකු  තභ ඳෆරණි මත් ල ළල ඉලත් කර නෆලත මත් ල ළ කිරීභ  වශනළධළර 

ඵළ  ෆනීභ   අලය වී ඇත.ඒ වශළ මයොමුවිය යුතු ආයතනය කුභක්ද? 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 

   (vi) a .ජළතයන්තර ජ කෂභනළකරණ ආයතනය ිළහිටි ර  කුභක්ද? 

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

 

                                                                                                                            (කුණු 04) 

   b . එය එභ රමට් ිළහිටුවීභ  මලික ව කරුණ කුභක්ද? 

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

                                                                                                                            (කුණු 04) 
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B කකොටස - නා ා 

 

 
 

 
 
5.  
 (i) ලළයුම ෝලීය වළමප්ක් ආේද්රතළල මඵෝ  ල ළල  ඵඳළන ආකළරය විවහතර කරන්න. 
 (ii)  ශ්රී ංකළමේ අතීත කෘෂිකළේමික වශ්රීකත්ලය  මද්යය තළක්ණය ඉලශල් ව ආකළරය, උදළශරණ මදමින් 

විවහතර කරන්න. 
 (iii) යරියළ, ත්රිත්ල සුඳේ මඳොවහමප්ට් (TSP) ශළ මියුමේට් ඔසහ මඳො හ (MOP) මයොදළ  නිමින් N, P2O5, K2O 

අනුඳළතය 4:3:2 ක් ලන මඳොමශොර මිශ්රණයකින් කි.ග්රේ 100 ක් වෆකසීභ  ඉශත මඳොමශොරලලින් අලය ලන 
කිමෝග්රේ ප්රභළණ  ණනය කරන්න. යරියළ (N- 46%) , TSP (P2O5 - 45%) , MOP (K2O - 60%) 

   
6.   
 (i) වර සේය ප්රචළරකයක් වකවහ කර , එතුෂ මඳොලිතීන් ඵඳුන්ල සිටුලන ද මභන් දඬුකෆඵලි මුල් අද්දලළ 

 න්නළ ආකළරය රුඳව ශනක් ඇසුරින් විවහතර කරන්න. 
 (ii) ල ළ ක්මේත්රයක මරෝ  ශළ කෘමි ශළනි කෂභනළකරණය ිළණිව අනු භනය කෂ ශෆකි, රවළයනික මනොලන ක්රභ 

විවහතර කරන්න. 
 (iii) කෘෂිකේභළන්තමේ නිරතවීමේ දී සිදු ලන ආඳදළ, අලභ කිරීභ   ත ශෆකි ක්රියළභළේ  විවහතර කරන්න. 
   
7.   
 (i) මඵෝ  ල ළමේ දී ඳසු අවහලනු ශළනි සිදුලන අලවහථළ වශන් කර, එභ එක් එක් අලවහථළල දී ඳසු අවහලනු ශළනි 

අලභ කිරීභ   ත ශෆකි ක්රියළභළේ  වළකඡාඡළ කරන්න. 
 (ii) කෘෂිකේභළන්තමේ දී ලෆද ත්ලන ජීවි ඳරළ කළරක හිඟ වී යළභ  ඵඳළන මශේතු වශන් කර, එභ ඳරළ කළරක 

ආරක්ළ කර  ෆනීභ   ත ශෆකි ක්රියළභළේ  විවහතර කරන්න. 
 (iii) මඵෝ ල විකෘති අභිජනනය සිදු කරන ක්රභ විවහතර කරන්න. 
   
8.   
 (i) ළක මඳෝක සුඵතළල මකමරහි ඳළංශු ක්ෂුද්ර ජීවීන්මේ ඵඳභ විවහතර කරන්න. 
 (ii) වී ල ළල වශළ භඩ බිේ වෆකසීමේ ිළයලර විවහතර කරන්න. 
 (iii) ආශළර කේභළන්තමේ දී බළවිත ලන ප්රමිතිල ඇති ලෆද ත්කභ ඳෆශෆදිලි කරන්න. 
   
9.   
 (i) අ යදළභ විහමල්ණ ක්රියළලලිමේ දී ිළයලර ඇ යීමේ අලයතළල ඳෆශෆදිලි කර, එභ ක්රියළලලිමේ ප්රතිළබ 

ඳෆශෆදිලි කරන්න. 
 (ii) නිේඳළංශු ල ළලක් මව වංවරණය මනොලන ද්රල භළධය තුෂ මුල් ගිල්ව ක්රභය  තක්කළලි ඳෆෂ ල ළ කර 

නඩත්තු කරන අයුරු විවහතර කරන්න. 
 (iii) මඵෝ  ල ළමේ දී ජ වේඳළදන කළේයක්භතළල ලෆඩිකර  ෆනීභ වශළ අනු භනය කෂ ශෆකි උඳළයභළේ  

ඳෆශෆදිලි කරන්න. 
   
10.   
 (i) එෂමදනකමේ භද චක්රමේ විවිධ අලධි ප්රවහතළරයක් ඇසුමරන් ශඳුන්ලළ දී එභ අලධි තුෂ දී සිදුලන මශෝමභෝනල 

ක්රියළකළරිත්ලය ශළ ප්රජනක ඳද්ධතිමේ සිදුලන මලනවහකේ විවහතර කරන්න. 
 (ii) මඵෝ ල ළමේ දී ඳරිවර තත්ත්ල ඳළනය  මයොදළ  න්නළ විවිධ ආරක්ෂිත ලුශ ප්රධළන කළණ්ඩ ඔවහමවේ 

උදළශරණ මදමින් ලේගීකරණය කර, ඒලළමේ උහණත්ලය ඳළනය වශළ ම න ඇති ිළයලර විවහතර කරන්න. 
 (iii) ළකල ප්රබළවංවහමල්ණය කළේයක්භ කර, අවහලෆන්න ලෆඩි කර  ෆනීභ  මඵෝ  ඳළනමේ දී අනු භනය 

කෂ ශෆකි උඳළයභළේ  විවහතර කරන්න. 
 

   

 

 

උතකෙසන :  
 ප්රහන හගතරනකට ඳභණක් ිළිතතුරු වඳයන්න. 

 අලය තෆන්හි දී නේ කරන ද ඳෆශෆදිලි රඳ ව ශන් මදන්න. 

(එක් එක් ප්රහනය වශළ නියමිත කු්ර ප්රභළණය 150 කි.) 

 

අධ්යාත  අමාරයාංශ්ය - කෘෂිකර්ම හගතා තරිසන අධ්යය  ශ්ාාාව්ය 
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