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අ.පෙො.ස උසස්පෙළ - 2019 පෙරහුරු ප්ර්න ෙත්රය  

කුණු දීපේ ෙටිොටිය - බහුලරණ ප්ර්න 

 

 

 

ප්ර්න 

අංකය  

නිපුණතා  

මට්ටම  

පිළිතුර  

1  1.4  1 

2  1.2 4 

3  2.3 1 

4  2.3 3  

5  2.4 5 

6  2.2 5  

7  3.4 3  

8  3.9 4 

9  3.5 3  

10  3.2 2  

11  4.1 1  

12  4.5 4  

13  4.6 2 

14  5.4 5 

15  5.3 2 

16  5.1 5 

17  6.2 3 

18  6.3 5 

19  7.4 2  

20  7.5 1 

21  8.2 5 

22  8.3 5 

23  8.5 2 

24  8.6 4 

25  8.7 2 

ප්ර්න 

අංකය 

නිපුණතා  

මට්ටම 

පිළිතුර 

26  9.2 1 

27  10.1 5 

28  11.1 4 

29  1.2 2 

30  1.4 2 

31  1.5 1 

32  1.8 2 

33  1.5 1 

34  2.1 3 

35  2.3 2 

36  2.4 5 

37  2.5 5 

38  3.2 3 

39  3.1 1 

40  4.14 2 

41  4.16 5 

42  4.22 2 

43  5.2 2 

44  5.2 1 

45  5.4 3 

46  5.6 3 

47  4.19 5 

48  4.2 5 

49  4.6 4 

50  7.2 4 
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කෘෂි විද්යාල - 2019 පෙරහුරු ප්ර්න ෙත්රය 

ලුහගත ත රානා ප්ර්න සඳහගතා කුණු ෙටිොටිය 
 

01.  
A. (i)  A අඳදාඹ 

 B උත්්වේදනඹ                                                                                (රකුණු 04x2) 
   

(ii)   1. ර්ා 
2. පිනි  
3. අයි් ැසි  
4. හිභඳතනඹ  

                                                                                        

  (iii) ාප්ීකයණ තැටිවේ වඳයදින ඳාඨංකඹ        =   190 mm      
          ර්ාඳතන අගඹ                  =   20 mm     

ා්පීකයණඹක් සිදු වනොවුවේ නම් තැටිවේ තිබිඹ යුතු ඳාඨංකඹ   =   210 mm                              (රකුණු 04) 
ා්පීකයණ තැටිවේ තිබුණු  ඳාඨාංකඹ                                         =   200 mm  
ා්පීකයණඹ                                                                             =   210 mm - 200 mm  
                                                                                                  =   10 mm                               (රකුණු 04)                                                                     
                                                                                                       

(iv)  = ර්ාඳතනඹ මීටර් ලින් 
   

     
 

   

        = වවක්ටඹායඹකට ඝන මීටර් =
   

     
 X104        

  =  200 m3                                                                   (රකුණු 04)                                                                     

                   
 
B. (i) A- වඵොයළු ඉත් කිරීභ                                                                                                            (රකුණු 04) 
              B - කාඵනික ද්රය  ඉත් කිරීභ                                                                                                 (රකුණු 04) 

C - ඳ් අංශු විසියවීභ                                                                                                               (රකුණු 04) 
 

 (ii) ්වටෝක් වේ නිඹභඹ                                 (රකුණු 04) 
  
(iii) ද්රභාන ක්රභඹ                                 (රකුණු 04) 
 
(iv ) ්බාවික වවේතු 

ඳාංශු ඛාදනඹ/ අම්ර ැසි/ සුනාමි/ නාඹ ඹෑම්                                                                         (රකුණු 04) 
 

මිනි් ක්රිඹාකායකම්  
අනිසි වර කෘෂි යාඹන ද්රය බාවිතඹ  
අනිසි බිම් ැකසීභ  
අක්රභත් ජර කරභනාකයණඹ  
නවයණඹ                                                                                                                          (රකුණු 04) 
       

C. (i) බීජ නිඹැදිවේ වබෞතික ඳාරිශුද්ධතා  =   පිරිසිදු බීජර ්කන්ධඹ  
                                                                       මුලු බීජර ්කන්ධඹ     
       මුළු අඳද්රයර ්කන්ධඹ                   =  4+2+2 = 8                                                              (රකුණු 02) 
       පිරිසිදු බීජර ්කන්ධඹ                      = (80 -8) = 72                                                            (රකුණු 02) 
                                                              =   72 g X 100   

                                                                           80 g                                                                  
                                                              =   90%                                                                        (රකුණු 04) 
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 (ii)  ඉවශ ප්රවයෝවණ ප්රතිලතඹ තිබීභ  ප්රවේික ඳරිශුද්ධතාඹ  ල්බීජ ලින් වතොය වීභ  අඳද්රය ලින් වතොය 
වීභ      වඵොල් බීජලින් වතොය වීභ.                                                                              (රකුණු 04) 

 (iii) බීජර අඩංගු ජර ප්රතිලතඹ ැිවවීභ  ගඵඩා ඳරියවේ ආර්ද්රතාඹ ැිවවීභ  ගඵඩා ඳරියවේ උණ්ත්ඹ 
ැිවවීභ  ඳළිවඵෝධ වානිරට රක්වීභ                                                                                   (රකුණු 04) 

 

               
(iv)(a) වී බීජර වතතභන ප්රතිලතඹ   =   බීජර වතත් ඵය- බීජ ර විඹළි ඵය   

                                                                  වඹොදාගත් බීජ ර වතත් ඵය                                   
                                                       =   (80 -72) g X 100   

                                                                       80 g        
                                                       =     8 g X 100   

                                                                   80 g                                        
                                                         =   10%                                                                             (රකුණු 04)                                                                                     
 
(b) ඵඩ ඉරිඟු   =   (60 – 51)g X 100  = 15%                                                                     

                                        60 g        
       මුං             =   (75  – 66 )g X 100  = 12%  

                                      75  g                                                                                                     (රකුණු 04) 
 

D.  (i) වී  වෝඹාවඵෝංචි  සීනිබීට්  ඵඩ ඉරිඟු  අර්තාඳල්  ඇඳල්  කපු  ග්රබු                                       (රකුණු 04x2) 
  

(ii)  ැිව අ්නු රඵා ගත වැකි වීභ 
       අ්නුර වඳෝණ අගඹ ැිව වීභ 
       ඳළිවඵෝධ වානිරට ඔවයොත්තු වදන වඵෝග නිඳදවිඹ වැකි වීභ 
       අහිතකය ඳරිය තත්ත්ඹට ඔවයොත්තු වදන වඵෝග නිඳදවිඹ වැකි වීභ                                    (රකුණු 04x2) 
 

(iii) මිනිාට අහිතකය යාඹන ද්රය අඩංගු විඹ වැකි වීභ. 
  මිනිාට ආාත්මිකතා ඇති කයන ංවඹෝග අන්තර්ගත විඹ වැකි වීභ  
  මිනිා ප්රතිීවකරට ප්රතිවයෝී  වීභ නිා වෞඛය ගැටළු ඇතිවිඹ වැකි වීභ  
  එභ ආවායර අධික වර ඵැය වරෝව අඩංගු විඹ වැකි වීභ                                                      (රකුණු 04 x2) 
 

(iv) ඳාංශු වා ක්වේත්ර විල්වල්ණ වා  
වඵෝග වෞඛයඹ තක්වේරු කිරීවම් දී  
කෘමිනාලක ඉසීවම් දී 
වඳොවවොය වඹදීවම් දී  
බීජ ැපිරීවම් දී  
විලාර ගා භුමි නිරීක්ණඹ කශ වැකි වීභ                                                                            (රකුණු 04 x2) 
                                                                                                

02.    
A.                                             

(i)  
 
 
 
 
 
     

                 

          (රකුණු     04)                 
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(i) ලාකවේ උ  කවේ ඳරිධිඹ  ඳත්ර ංඛයා  අතු ංඛයා  ඳත්ර ක්වේත්රපරඹ  ලාකවේ විඹළි ඵය  
(ඕනෑභ 2 ක් )                                                                                                                       (රකුණු 04x2) 
  

(ii)   ඳත්ර ක්වේත්රපර දර්ලකඹ (LAI)  
ඒකීඹ බිම් ක්වේත්රපරඹක ඳතින ඳත්ර ක්වේත්රපර ප්රභාණඹ                                                       (රකුණු 04) 

 වඵෝග ර්ධන වේගඹ (CGR)  
 වඵෝග ගා භූමිඹක ඒකීඹ කාරඹක් තුශ දී ඒකීඹ ක්වේත්රපරඹක සිදුන විඹළි ඵය ැිව වීභ          (රකුණු 04)                                                                                                                                             

 (iv). වඵෝග අතය නිඹමිත ඳයතයඹ ඳත්ා ගැනීභ. 
දුර ඉත් කිරීභ  
පර වනොදයන අක්රිඹ අතු ඉත් කිරීභ  
කප්ඳාදු කිරීභ                                                                                                                       (රකුණු 04x2) 

B.  
(i)    තැටි නඟුර                                   (රකුණු 04) 
 

(ii)   

වකොට වකොටවේ නභ කාර්ඹඹ 

A තැටිඹ ඳ කැපීභ වා ඉවරට එවීභ  

B භඩ සයනඹ ඉවරට එවන ඳ් ගරා ඳවශ දැමීභ  

C කම්ඳන ායකඹ (Shock absorber) ගැ්සීම් අවලෝණඹ කිරීභ  

D බිම් වයෝදඹ නඟුර එක එල්වල් ඉදිරිඹට වගන ඹාභ  

                                                                                                                                                          (රකුණු 02x8)

  (iii) ප්රාථමිමික බිම් ැකසීවම් උඳකයණඹ කි.                 (රකුණු 04)

  

C.     

(i). ආටිසිඹානු ළිං                                                                                                                             (රකුණු 04) 

 

(ii)  1. වඹොත්ත වා ඳැද්වදන වගොටු  
 2. ආඬිඹා ලි  
 3. දිඹ වයෝදඹ                 (රකුණු 04) 

 

(iii).ජර ම්ඳාදන කාර්ඹක්භතා ඹනු ම්ඳාදනඹ කශ ජරවඹන් වකොඳභණ වකොටක් වඵෝගඹ භගින් 
ප්රවඹෝජනඹට ගනී ද ඹන්න ප්රතිලතඹක් වර දැක්වීභයි. 
                   වවෝ  

  ජර ම්ඳාදන කාර්ඹක්භතාඹ =   ලාකඹ බාවිත කශ ජර ප්රභාණඹ x100                                   (රකුණු 04)                                                             
                                                             ඳඹන රද ජර ප්රභාණඹ  

(iv) ඳට කාඵනික ද්රය එකතු කිරීභ  ඳ සුන් කිරීභ  බිංදු ජර ම්ඳාදනඹ වඹොදා ගැනීභ                 (රකුණු 04) 

   

(v) ඳාංශු රක්ණ පිරිහීභ/ වයෝග වා ඳළිවඵෝධ ඳැතිරීභ/ ඳාංශු ඛාදනඹ               
                                                                                                                                            (රකුණු 02x2) 
 

(vi) භූගත ජර භට්ටභ ඉවළින් පිහිටීභ/ ඳවත් බිම්ර නිතය ජරඹ එක්රැ් වීභ/උඳ ඳ තද වීභ/එකභ ගැඹුයකට 
අඛණ්ඩ සී ෑභ/ විවිධ ජර ප්රබලින් කෘෂි ක්වේත්රරට ජරඹ කාන්දු වීභ.               
                                                                                                                                            (රකුණු 02x2) 
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D. 

(i) a. විජරනඹ/ උඳකයණරට කැපීභ/ ර්ඳ ද්ඨන/ කෘමි දඨ්න                                            (රකුණු 04) 
b. මී උණ                                                                                                                         (රකුණු 04)

                   

(ii) a. ධානය  කුඩු ආඝ්රාණඹ/ අධික ලබ්දඹ/ කම්ඳන/ඹන්ත්රලින් ඇතිවිඹ වැකි තුාර                        (රකුණු 04)                                                              
b. වඳනවළු ර තන්තුභඹතා (Fibrosis) /අාත්මිකතා /ල්න අඳවසුතා                              (රකුණු 04) 

  

 
                        

(iii) පුවයෝකථමිනඹ කශ වනොවැකි වද්ලගුික තත්ත් 
මුරයභඹ තත්ත්ඹ දුර්ර වීභ  
ංගත තත්ත්  
ඉඩම් අයිතිඹ පිළිඵ ගැටලු ඇතිවීභ  
අ්නු අවරවිඹ පිළිඵ ගැටළු                                                                                           (රකුණු 04x2) 

 
03.  

A.    (i).  A. පීඩන උදුන/පීඩන තාඳකඹ /Auto clave                                                                               (රකුණු 02)                                                                                                    

B.  අනයථමි ප්රාව කැබිවනට්ටු                                                                                              (රකුණු 02) 

C. විදුලි උදුන                                                                                                                           (රකුණු 02)  

D. වීදුරු ඳඵළු ීවානුවයකඹ                                                                                                     (රකුණු 02) 

  

                                                                                                                                                      (රකුණු 02x8) 

(iii) වියංජන කුඩු /CaOCl                                    (රකුණු 04)
      

(B).  
(i)    වඳොසිර ඉන්ධන දවනඹ  

න විනාලඹ  
කාර්මීකයණඹ  
නාගරික අඳද්රය එකතුවීභ  
කෘෂිකාර්මික කටයුතු නිා වරිතාගාය ායු ාන්ද්රණඹ ැිව වීභ.                              (රකුණු 04x2) 
 

(ii)  වඵෝග අ්ැන්වන් ගුණාත්භක වා ප්රභාණාත්භක  අඩු වීභ  
ධානය ශුකිකා  වීභ  
වඵෝග ජර ඌනතාඹට  ඳාත්ර වීභ  
එල්නිවනෝ තත්ත් වා රානිවනෝ තත්ත් ඇති වීභ  
ආක්රභණීලී ල්ඳැශෑටි ැිව වීභ  

උඳකයණ
/ද්රය  

ඉටුකයනු රඵන  කාර්ඹඹ  උඳකයණ ්ථමිානගත කර යුතු ඳටක 
වයෝඳණ විදයාගායවේ වකොට  

A වයෝඳණ භාධය ීවාණුවයණඹ  වයෝඳණ භාධයඹ/වඳෝක භාධයඹ පිළිවඹශ 
කයන කාභයඹ (media preparation ) 

B ාතඹ පිරිසිදු කිරීභ  වයෝඳණ භාධයඹ තුශට ඳටකඹ ඇතුල් 
කිරීභ සිදු කයන වකොට (transfer room ) 

C වීදුරු උඳකයණ ීවාණුවයණඹ භාධයඹ පිළිවඹර කයන කාභයඹ 

D ඩැහි අඬු  ීවාණුවයණඹ  වයෝඳණ භාධයඹ තුශට ඳටකඹ ඇතුල් 
කිරීභ සිදු කයන වකොට (transfer room ) 
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ත්ත් නිඳ්ාදන අඩු වීභ                                                                                                      (රකුණු 04x2)
  

(iii) ඳරියඹට සුදුසු න ප්රවේද වඳුන්ා දීභ  
රුක්වයෝඳණ ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ  
ඳරිය හිතකාමී වගොවිතැන් ක්රභ අනුගභනඹ කිරීභ  
වඳොවවොය බාවිත කාර්ඹක්භතා ැිව කිරීභ  
පුනර්ජනනීඹ ඵර ලක්ති ප්රබ බාවිත කිරීභ  
කෘෂි ඳාරිරික කරාඳ භට්ටමින් වඵෝග නිර්වද්ල රඵා දීභ                                                      (රකුණු 04x2) 

 
  
(C). 
(i)    A -පීත  වද්වඹ 

B - ග්රාපීඹ  ුනිකා                                                                                                          (රකුණු 01x2) 
 

(ii)    A -වප්රොවජ්ටවයෝන්  
 B - ඊ්ට්රජන්                                                                                                                      (රකුණු 02x2) 
  

(iii)  ගර්බනීබාඹ ඳත්ාවගන ඹාභ /ිවම්බ වභෝචනඹ ැශැක්වීභ                                                     (රකුණු 04)                                                                              
  

(iv)  දින 21 කට යක්                                                                                                                     (රකුණු 02) 
 
(v) LH වා FSH                                                                                                                           (රකුණු 04x2) 

 
(vi) භදඹ ආයම්බ වී ඳැඹ 12 -18ත් අතය කාරවේ දී                                                                             (රකුණු 04) 
   

(D). 
(i)    P -ලරීය උණ්ත්ඹ  

Q - තාඳ නි්ඳාදනඹ                                                                                                            (රකුණු 04x2) 
 

(ii)   සු ඳවසු කරාඳඹ තුර                                                                                                             (රකුණු 04) 
 
  
(iii)   වේීභ   

පිවාටු පුම්ඵා සිටීභ/ වයෝභ උද්ගභනඹ වීභ                                                                             (රකුණු 02x2)                                                                                                       
  

(iv) වන/ සිසිල් ්ථමිාන වොඹා ඹාභ  
තුන්වේ චරනඹ අඩු වීභ  
දිග වැරී නිදා සිටීභ  
තුන් වන්වන්  විසිරී සිටීභ                                                                                            (රකුණු 04x2) 
  

04.  (A). (i). ලරීයඹට අලය සිඹලු වඳෝක  ආවාය වේවරහි ප්රභාණත් වනොතිබීවභන් වවෝ ප්රභාණඹට ඩා ැිවපුය  

තිබීවභන් ඇතින වෞඛය ගැටලු දු්වඳෝණඹ වර වැිනන්වේ.                                         (රකුණු 02)                                                                        

දු්වඳෝණවේ ආකාය වදකකි. අධිවඳෝණඹ ව භන්දවඳෝණඹ                                        (රකුණු 02)                                      

 (ii). ඹම් වප්රෝටීනඹක  අතයලය ඇභයිවනො අම්ර සිඹල්ර ඳැතීවම් වැකිඹා                             (රකුණු 04) 

 (iii). ජරඹ ව තන්තු                                                                                                            (රකුණු 02x2)

 (iv)  a. ගරගණ්ඩඹ /අඹඩීන් ඌනතා  

b. බිවටෝරඳ/ විටමින් A ඌනතාඹ                                                                               (රකුණු 02x4)    
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(v ). අන්ධඵ /කුගඩු අකර්භනය වීභ/ ්නායු වානි වීභ/වදඳාර ංවේදී ඵ අඩු වීභ/වෘදඹාඵාධ  

                                                                                                                                            (රකුණු 02x2) 

(B). (i). A -මුළු නි්ඳාදන ක්රඹ  

             B -ාභානය  නිඳ්ාදන ක්රඹ 

             C -ආන්තික  නි්ඳාදන ක්රඹ                                                                                         (රකුණු 02x3) 

 (ii). ශුනයඹ වේ.                                                                                                                       (රකුණු 04) 

 (iii). හීන න ආන්තික පරදා නයාඹ                                                                                           (රකුණු 04)                                                                                                  

 (iv ). I – නි්ඳාදනඹ 0 සිට ආන්තික නි්ඳාදනඹත් (MP) වා ාභානය නිඳ්ාදනඹත් (AP) භාන න  

අ්ථමිා දක්ා    

               II – AP = MP න අ්ථමිාවේ සිට මුළු නිඳ්ාදනඹ උඳරිභ න අ්ථමිා දක්ා   

               III –මුළු නි්ඳාදනඹ උඳරිභ න අ්ථමිාවේ සිට මුළු නි්ඳාදනඹ අඩු වීභ දක්ා               (රකුණු 02x3)                                                                                                

      (v ). Z / ආන්තික නි්ඳාදනඹ 0 න අ්ථමිා / මුළු නි්ඳාදනඹ උඳරිභ න අ්ථමිාවන් ඳසු  

                    (රකුණු 02x2) 
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