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අ.පෙො.ව. ( උ.පෙෂ) විභළගය - 2018 වඳශළ පෙරහුරු ප්රහ  ේරය  

කෘෂි විද්යළල 

වෆකසුම - අධ්යළෙ  අමළයළාංය - කෘෂිකර්ම ශළ ෙරිවර අධ්යය  ළාළල 

I පකොටව - බහුලරණ ප්රහ  

 

 
 

1. ෙරිවර උහණත්ලය පබෝග නිහෙළද් ය පකපරහි බෙළ  ලෆද්ගත් වළධ්කයකි. ලළයුපගෝලීය උහණත්ලය වශ ෙළාංශු උහණත්ලය 

ලඩළත්ම බෙළනුපේ කුම  පබෝග කළණ්ඩය පකපරහිද්? 

(1) ධ්ළ ය පබෝග  (2) එෂලලු පබෝග            (3)  ෙළ පබෝග  

(4) අ පබෝග                                (5) ෙතුරු පබෝග  

 

2. කෘෂිකර්මය ආශ්රි රැකියළ කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 

A. - කෆපුම් මල් ලගළල  

B. - කළබනික පෙොපශොර නිහෙළද් ය 

C. - මී මෆසි ෙළ ය  

D. - පෙොල්පල් නිහෙළද් ය  

E. - වත්ත්ල ආශළර නිහෙළද් ය  

F. - විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම   

      පම්ලළ අරින් කෘෂිකර්මළන්ය ආශ්රි වෘජු ශළ ලක්ර රැකියළලක් පිළිපලලින් අන්ර්ග පිළිතුර ලන්පන්, 
(1) A ශළ C ය. (2) B ශළ E ය.    (3)  C ශළ F ය. 

(4) F ශළ E ය.                               (5) D ශළ B ය. 

 

3. කෘෂි වම්ෙත් කෂම ළකරණය පිළිබඳ ප්රකළ කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 

A. පේගුණික විෙර්යළව මගින් කෘෂිකර්මයට සිදුල  බෙම් අලම කරග ශෆකි ය. 

B. නිහෙළද්  පිරිලෆය අලම කිරීම තුළින් ළභය ලෆඩි කර ග ශෆකි ය. 

C. කෘෂිකර්මය ආශ්රිල ඇතිවිය ශෆකි පවෞාය ගෆටලු අලම කර ග ශෆකි ය. 

ඉශ ප්රකළ අරින් වය ප්රකළයපප්රකළ ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි.  (2) B ෙමණි.                     (3)  C ෙමණි. 

(4) A ශළ B ෙමණි.                                (5) ඉශ සියල්ම ය.  

 

4. පකටි දි  ළකල පුහපීකරණය වඳශළ, 

(1) දිගු රළත්රී කළයක් අලය පේ. 

(2) පකටි රළත්රී කළයක් අලය පේ 

(3) දිගු දිලළ කළයක් අලය පේ. 

(4) දිලළ කළපේ දිග පශෝ රළත්රී කළපේ දිපගහි බෙමක් ප ොමෆති ය. 

(5) රළත්රී කළපේ දිගට ලඩළ දිලළ කළපේ දිග ලෆඩිවීම අලය පේ. 

 

5. අලගළරයකින් බළගත් ෙවහ නියෆදියක ෙරිමළල 100cm3 ව අර ජපයන් වාංෘප් කර  ද් එම ෙවහ නියෆදිපේ වහකන්ධ්ය 210g 

විය. ෙවහ නියෆදිපේ  වියළි වහකන්ධ්ය 180g විය. පමම ෙපවේ වවිලරළලය පකොෙමණ ද්? 

(1) 10%   (2) 20%                                   (3) 30% 

(4) 40% (5) 50%  

 

6. ශළය ය ව ෙවක් පු රුත්ථළෙ යට පයොද්  ක්රමයක් පව වෆකිය ප ොශෆක්පක්, 

(1)  ෙපවේ  වන්පශම්ප් ළක  සිටුලළ මල් පිපීම ඇරපඹ  විට ඒලළ ෙවට මිශ්ර කිරීම ය.  

(2)  ලවර කිහිෙයකට ලරක් ෙව යටිෙවහ  ඟුකින් සී වම ය. 

(3)  ෙවට හුණු පයදීම ය. 

(4)  පබෝග මළරු රටළ අනුගම ය කිරීම ය. 

(5)  ෙවට රවළය  පෙොපශොර පයදීම ය. 

අධ්යළෙ  අමළයළාංය - කෘෂිකර්ම ශළ ෙරිවර අධ්යය  ළාළල 
අ.පෙො.ව. (උ.පෙෂ) විභළගය - 2020 වඳශළ පෙරහුරු ප්රහ  ේරය 

 

උෙපද්වහ :  
 සියලු ම ප්රහ ලට පිළිතුරු වෙයන් . 

 උත්ර ේරපේ නියමි වහථළ පේ බප  විභළග අාංකය ලියන් . 

 උත්ර ේරපේ දී ඇති උෙපද්වහ ද් වෆකිල්පන් කියලළ පිළිෙදින් . 

 1 සිට 50 පක් එක් එක් ප්රහ යට (1) (2) (3) (4) (5) ය  පිළිතුරුලලින් නිලෆරදි පශෝ ලඩළත් ගෆෂපෙ  පශෝ පිළිතුර 

පෝරළපග , එය උත්ර ේරපේ පිටුෙව ද්ෆක්පල  උෙපද්වහ ෙරිදි කතිරයක් (X) පයොද්ළ ද්ක්ලන් . 

 ගණක යන්්ර භළවියට ඉඩ පද්නු ප ොෆප .  

 

කෘෂි විද්යළල  I ෙෆය පද්කයි  08 S I 

 (පද්ලෆනි පිටුල බන් .) 
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7. අධික ලර්ළෙ ය නිවළ ෙවක සිදුවීමට අඩුපලන්ම  ඉඩ ඇති වාංසිේධිය  ම් 
(1) ෙව ආම්ලික වීම ය.                                         (2)  ෙව භළහමික වීම ය. 
(3)  ෙව ක්රණයට ක්වීමය.                           (4)  ෙව නිවරු වීම ය. 

(4) ෙව ාළද් ය වීම ය. 

   

8. ෙවක කෆටළය  හුලමළරු ධ්ළරිළල පකපරහි බෙළ  කළබනික වශ අකළබනික කලිමය ද්රලයය ලන්පන් පිළිපලලින්, 
(1) මෆටි වශ හියුමවහ ය.                                          (2)  මෆටි වශ පරොන්මඩ ය. 
(3)  හියුමවහ වශ මෆටි ය.                                                        (4)  පරොන්මඩ වශ හියුමවහ ය. 

(5) හියුමවහ වශ පරොන්මඩ ය. 

9. ළක පෙෝක අලපෝණයට බළධ්ළ සිදුවිය ශෆක්පක් ෙශ කුම  මුද්රලය යුගය ඌ  වීපමන් ද්? 

(1) N වශ P                                       (2) N වශ K                                             (3) N වශ Ca  

(4) P වශ Ca                  (5) K වශ Ca  

 

10. ලර්ධ්  අලධිපේ ෙලති  පබෝගයක ෂෙටි ේරල  ළරටි අර ප්රපේපේ ශරික්ය ඇති වීමට පශේතු විය ශෆක්පක් ෙශ වඳශන් 
කුම  පෙෝක ඌ ළල ද්? 

(1) N ය . (2)  P ය. (3) K ය. 

(4) Mg ය.                (5)  Fe ය. 

 

11. ෙශ ද්ෆක්පල  ලගුපලහි ළකලට විවිධ් ද්රලය අලපෝණය ල  ප්රධ්ළ  ක්රම වඳශන් ල  පප්ළිය කුමක් ද්? 

 

වර විවරණය ආශ්රෆතිය වක්රිය අලපෝණය 

(1) ලළයු  ජය  ානිජ ලණ 

(2) ජය  ලළයු  ානිජ ලණ  

(3) ජය  ානිජ ලණ ලළයු  

(4) ලළයු  ානිජ ලණ ජය  

(5) ානිජ ලණ  ලළයු  ජය  

(1)  1 ය.  (2) 2 ය. (3) 3 ය. (4)  4 ය.  (5) 5 ය. 

12. පබෝග ලගළ කිරීම වඳශළ බිම් වෆකසීපම් දී සී වම මගින් අපප්ක්ළ කරනුපේ ප්රධ්ළ  ලපයන්, 

(1) ෙළිපබෝධ් ශළ පරෝග ෙළ ය ශළ ෙළාංශු ලය ය වෆකසීම යි. 

(2) ලල් ෙෆෂ ෙළ ය ශළ ෙපවේ වය ඝ ත්ලය අඩු කිරීම යි.  

(3) පබෝග ශළ ලල් ෙෆෂටි අලපේ පකොටවහ ෙවට යට කිරීම ශළ ෙළාංශු ලය ය වෆකසීම යි. 

(4) ෙපවේ පභෞතික ක්ණ පබෝග ලගළලට හිකර ත්ත්ලයට ෙත් කිරීම ශළ ෙළිපබෝධ් ෙළ ය යි. 

(5) පබෝග ශළ ලල් ෙෆෂටි අලපේ පකොටවහ ෙවට යට කිරීම ශළ ෙපවේ ද්ෘය ඝ ත්ලය ලෆඩි කිරීම යි. 

 

13. ෙෆෂ සිටුවීම ශළ බීජ ලෆපිරීම වී ලගළපේ දී බහුල පයොද්ළ ගනු බ  පබෝග වාංවහථළෙ  ක්රම පේ. පම් වම්බන්ධ්ල ලඩළත් නිලෆරදි 

ලගන්තිය කුමක්ද්? 

(1) ෙෆෂ සිටුවීපම් දී ලෆයල  ශ්රමයට වළපප්ක්ල  බීජ ලෆපිරීපම් දී ලෆයල  ශ්රමය ලෆඩි ය. 

(2) ෙෆෂ සිටුවීමට ලඩළ බීජ ලෆපිරීපම් දී ෆපබ  අවහලෆන්  ලෆඩි ය. 

(3) ලල් ෙෆෂටි ශළ පබෝග ෙෆෂ අර ඇති රගය ලෆඩිලන්පන් ෙෆෂ සිටුල  ද් ක්පේ්රල ය. 

(4) අහිකර ෙළරිවරික ත්ත්ලලට ලඩළත් පශොදින් බපරොත්තු පද්න්පන් ෙෆෂ සිටුවීපමන් ෆපබ  ළක පේ. 

(5) ඉශෂ ෙඳුරු ද්ෆමීපම් ප්රතියක් ලළර්ළ ලන්පන් බීජ ලෆපිරීපම් දී ය. 

 

14.  එක්රළ පබෝගයක ශුේධ් ජ වම්ෙළද්  අලයළල 10cm කි. ජ වම්ෙළද්  කළර්යක්මළල 80%ක්  ම්, එම පබෝගපේ ද්ෂ ජ     

වම්ෙළද්  අලයළල ලන්පන්, 

(1) 12.5cm කි.  (2)  80cm කි. (3) 10cm කි. 

(5) 15 cm කි.                (5)  15.5cm කි. 

 

15. ලළග ලගළපේ දී භළවි කෂ ශෆකි ජ වම්ෙළද්  ක්රමයක් ලන්පන්, 

(1) බිාංදු ජවම්ෙළද් ය යි.                                        (2)  මිහිදුම් ජ වම්ෙළද් ය යි. 

(3)  විසිරි ජ වම්ෙළද් ය යි.                           (4)  ලෂලු ජ වම්ෙළද් ය යි. 

(5)  ප වම් ජ වම්ෙළද් ය යි. 

16. ළක ේරල උත්වහපේද් ය සිදුල  බල ෙරීක්ළ කිරීමට ශියපයකුට අලය විය. ඒ වද්ශළ බහුට අලය රවළයනික ද්රලයයක් ලන්පන්, 
(1) සිල්ලර් ක්පෝරයිඩ්        (2) සිල්ලර්  යිපේට්   (3)  පෙොටසියම්  යිපේට්                          
(4)  පකොපබෝල්ට් ක්පෝරයිඩ්   (5) පකොෙර් ක්පෝරයිඩ්  
 

(පලෆනි පිටුල බන් .) 
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17. ලර්ධ්  ෙරළමිති ඇසුරින් ළක විකව ය පිළිබඳ තීරණ ගෆනීපම් දී භළවි කරනු බ  එක් ෙරළමිතියක්  ලනුපේ ේර ක්පේ්රඵ   

ද්ර්කය යි. එය පවවීම වඳශළ භළවි කරනු බ  ක්රම ඇතුෂත් ලරණය කුමක්ද්? 

(1) ප්ෆනිමීටර ක්රමය ශළ ෆටි ක්රමය 
(2) ප්ෆනිමීටර ක්රමය ශළ  ක්පේ්ර ආතිමළ  ක්රමය  

(3) ග්රිඩ් (grid) ක්රමය ශළ ජිප්වම් කුට්ටි ක්රමය  

(4) ග්රිඩ් (grid) ක්රමය ශළ ක්පේ්ර ආතිමළ  ක්රමය   

(5) ෆටි ක්රමය ශළ ජිප්වම් කුට්ටි ක්රමය  

 

18. පුහෙල වහලෙරළග ය වම්බන්ධ්පයන් නිලෆරදි ප්රකළය කුමක්ද්? 

(1) ෙරළගධ්ළනි විලෘ වීම ශළ කාංකය ග්රළහී වීම අලවහථළ පද්කක දී සිදුපේ. 

(2) වමවිටම ඒකලිාංගික පුහෙල සිදු පේ. 

(3) වහල අවාංගතිය, වහලෙරළග ය වඳශළ අනුලර් යකි. 

(4) වී, කුරක්කන් ශළ ම ආදී පබෝග වහලළභළවිකල වහලෙරළග ය සිදුල  ළක පේ.  

(5) වහලෙරළග ය සිදුල  ළකල ජළයළාංගය ශළ පුමළාංගය අවමෙරි තිය පෙන්ලයි. 

 

19. ෙශ ද්ෆක්පල  ලගන්ති පිළිබඳ ල අලධ්ළ ය පයොමු කරන් .  

A. ඒක බීජ ෙත්රී  බීජල ලර්ථිකළල පමන්ම භ්රණපෙෝය ද් පිහිටළ ඇ. 

B. අපධ්ෝපභෞම ප්රපරෝශණපේ දී බීපජෝෙරිය පේගපයන් ලර්ධ් ය වීම නිවළ භ්රණපෙෝය ශළ බීජේරය පෙොපෂොල තුෂම රැපඳේ. 

C. වළද් බීජලට රතු ආපෝකය වෆෙයීපමන් ඒලළපයහි සුප්ළලය ඉලත් කෂ ශෆකි ය. 
 

ඉශ ප්රකළ වම්බන්ධ්පයන් නිලෆරදි ලරණය ලනුපේ, 
(1) A ශළ B නිලෆරදි ය.  (2)  B ශළ C නිලෆරදි ය.   (3)  A ශළ C නිලෆරදි ය. 

(4) A ෙමණක් නිලෆරදි ය.  (5)  A, B ශළ C සියල්ම නිලෆරදි ය. 

 

20. ෙටක පරෝෙණය  පිළිබඳල නිලෆරදි ප්රකළය කුමක් ද්? 

(1) බක්සීන් ශළ වයිපටෝකයිනීන් පල වහ අනුෙළලට භළවි කිරීපමන් සව විභළජ ය ශළ විපබ්රුද් ය අලයළ වපුරළග 

ශෆකි ය. 

(2) පරෝෙණ කුටීරපේ වළපප්ක් ආර්ද්රළල 75% ලඩළ ලෆඩිපයන් බළගෆනීපමන් ක්ෂුද්රජීවවී ලර්ධ් ය අඩු පේ. 

(3) පරෝෙණ ද්රලය ජීවලළනුශරණය වඳශළ වියළි ළෙ ක්රමය භළවි කරනු ෆප . 

(4) අ ලර ප්රලළශ කෆබිප ට්ටුල භළවි කරනුපේ පෙෝක මළධ්යය ජීවලළණුශරිල පිළිපයෂ කිරීමට ය. 

(5) ගුණ  අලධිපේ ඇති ෙෆෂ මුල් ඇේද්වීම වඳශළ වයිපටෝකයිනීන් බහු පරෝෙණ මළධ්යයක් භළවි කරනු ෆප . 

 

21. බේධ් කිරීම වම්බන්ධ්පයන් නිලෆරදි ප්රකළය කුමක්ද්? 

(1) වහපටෝන් බේධ්පේ දී ෂෙටි ග්රළශක ෙෆෂ පයොද්ළ ගන් ළ අර අනුජය පව ද් ඉළ ෂෙටි රිකිලි පයොද්ළ ගනියි.  

(2) බේධ් කිරීපම් දී අනුජය ශළ ග්රළශකය එකම කුපේ පමන්ම වම ලයවහ කළණ්ඩවීම අයලය පේ. 

(3) කිරුළු බේධ්පේ දී එක ශළ වමළ  විහකම්භයකින් යුත් ග්රළශකයක් ශළ අනුජයක් භළවි කරයි. 

(4) වළර්ථක බේධ්යකට අලය ග්රළශකයක් බළ ගෆනීමට, බේධ් කිරීමට වතියකට පෙර සිට පෙොපශොර ශළ ජය පයදිය යුතු ය. 

(5) වළර්ථක අාංකුර බේධ්යක් වඳශළ අාංකුර බළ ගෆනීම ද්ළු ඇතිල  අලවහථළපේ  කෂ යුතු ය.  

 

22. පබෝග ළක ලෆඩි දියුණු කිරීම වම්බන්ධ්පයන් නිලෆරදි ලගන්තිය කුමක්ද්? 
 

(1) නුමුහුම් පෙෂ ලරණය, ෙරෙරළග ය  පෙන්ල  ළකල  අවහලෆන්  ලෆඩි කිරීමට පයොද්ළ ග ශෆකි ය. 

(2) ලරණය මගින් ළක ලෆඩි දියුණු කෂ ශෆක්පක් එක්රළ මට්ටමකට ෙමණි. ලදුරටත් ලෆඩි දියුණු කිරීම වඳශළ පද්මුහුම් 

අබ්රජ  ය භළවි කෂ යුතු ය. 

(3) වශළබ්රජ පේ දී වම ජළ  ෙථයක්ම විමයුග්මක වීපමන් එම පබෝගල අවහලෆන්  අඩු පේ. 

(4) ජළ  ඉාංජිපන්රු ළක්ණය යටපත් DNA ප්රතිවම්බන්ීකකරණය මගින් බහුල සිදුකරනුපේ අවහලෆන්පන් ප්රමළණළත්මක 

ලෆඩිකිරීමකි. 

(5) පද්මුහුම් බීජ  ෆල  ෆල ලගළකිරීපම් දී පද්මුහුම් දිරිය ක්ෂීණවීමට පශේතුල ලන්පන් ජළ  ෙථ විමයුග්මකළලයට 

ෙත්වීමයි. 

 

23. ජළ  වම්ෙත් වාංරක්ණය වම්බන්ධ්පයන් ලෆරදි ප්රකළය ලන්පන්,  
 

(1) වම්ෙත් අධි ෙරිපභෝජ ය පශේතුපලන් ජළ  කිටුල (gene pool) ෙටුවීපම් ර්ජ යකට මුහුණ ෙළ ඇ.  

(2) උඩලල, විල්ෙත්තු ජළතික ලප ෝද්යළ  යනු වහථළනීය ජළ  වාංරක්ණ මධ්යවහථළ  පේ. 

(3) මින්පන්රිය සජල විවිධ්ත්ල උද්යළ ය, ෙරිබළහිර ජළ  වාංරක්ණ මධ්යවහථළ යක් වඳශළ නිද්සු කි. 

(4) ජළ  බෆාංකුල දී ජීවවීන් වහලළභළවික ත්ත්ල යටපත් වාංරක්ණය පකපර්. 

(5) බීජ පව ජළ  වම්ෙත් වාංරක්ණපේ දී බීජල ජීවලයළලය  ෆතිවීම අලළසියකි. 

(ශරලෆනි පිටුල බන් .) 
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24. ෙළලි ත්ත්ල යටපත් පබෝග ලගළපේ දී  පයොද්ළ ගන් ළ ළලකළලික ආරක්ෂි ලුශල ප්රළපයෝගික භළවි ෙශ ද්ෆක්පේ. 
 

ළලකළලික ආරක්ෂි ලුශ  ප්රළපයෝගික භළවි  

A. ශී රළමු  E. ළෙ  ද්ඟරයක් භළවිපයන් බීජ ප්රපරෝශණයට අලය උහණත්ලය 
බළ පේ. 

B. පප්ළි ආලරණ  F. වියළි කළපේ දී වුලද් ජ වම්ෙළද් යකින් පොරල පබෝග ලගළ 
කිරීමට පයොද්ළ ගෆපන්. 

C. ජ වාංරක්ණ ප්රචාළරක ලුශ  G. විද්ුය භළවිකර කුඩළ ෙෆෂ අධික සීපන් ආරක්ළ කරයි. 

D    උණුසුම් ෙළත්ති  H. අහිකර ත්ත්ලලලින් ආරක්ළ කිරීම වඳශළ ෙෆෂ ආලරණය 
කිරීමට භළවි කරයි. 

 

ළලකළලික ආරක්ෂි ලුශය ශළ එහි ප්රළපයෝගික භළවිය නිලෆරදිල ගෙළ ඇති පිලිතුර ලන්පන්, 

 

(1) AF, BG, CH  වශ DE ය.                                      (2)  AG, BH, CE වශ DF ය. 

(3)    AH, BE, CF වශ DG ය.                                      (4)  AE, BF, CG වශ DH ය. 

(5)    AG, BH, CF වශ DE ය. 

25. ජග පරෝෙණ ලගළල පිළිබඳ ෙශ දී ඇති ප්රකළ පල  අලධ්ළ ය පයොමු කරන් . 
 

A. ජග පරෝෙණපේ දී ෂෙටි මුල්ල ඉශෂ 2ප3 පකොටව ලළයට නිරළලරණය ල  පවත්, ඉතිරි පකොටව පෙෝණ 
ද්රළලණපේ ෙළපල  පවත් ෆබිය යුතු ය. 

B. පෙෝණ ද්රළලණ මට්ටම අඩුල  විට ද්රළලණපේ ලණ වළන්ද්රණය ලෆඩි විය ශෆකි ය. 

C. ජග පරෝෙණපේ දී  කෘෂි රවළය  ද්රලය භළවි ප ොපේ. 

 

පමම ප්රකළ අතුරින් වය ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි.                            (2)  B ෙමණි.                     (3)  A ශළ B ෙමණි.  

(5) B ශළ C ෙමණි.              (5)  A ශළ C ෙමණි. 

 

26. කෘමි ෙළිපබෝධ් පගෝ්ර පිළිබඳ වය ලගන්තිය පෝරන් . 

(1) පකපවල් කඳ ගුල්ළ පකෝලිපයොප්පටරළ පගෝ්රයට අයත් ෙළිපබෝධ්පයකි. 

(2) ඕපොප්පටරළ පගෝ්රයට අයත් කෘමීන් ධ්ළ ය විද් යු උරළ පබොයි. 

(3) සලරව පරෝග ලළශකපයකු ල  සුදු මෆවහවළ ඩිප්පටරළ පගෝ්රයට අයත් කෘමි ෙළිපබෝධ්පයකි. 

(4) පශෝපමොප්පටරළ පගෝ්රයට අයත් පගොයම් මකුණළපග් පර්ල පියළෙපත් අවිදුර තුප න් පද්කක ෙමණ පකොටව ඝ  වී ඇ. 

(5) කශපුරුක් ෙණුලළ පකෝලිපයොප්පටරළ පගෝ්රයට අයත් පේ. 

 

27. ලල් ෙෆෂටි 3ක් පිළිබඳ ල සිසුපලකු වටශන් කරගත් නිරීක්ණ කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 
A. ේරල ජළළකළර  ළරටි වි යළවයක් ඇ. කපඳේ කුශර  ෆ. 
B. ේරල වමළන්ර  ළරටි වි යළවයක් ඇ. කඳ ත්රිපකෝණළකළර ල  අර කපඳේ කුශර  ෆ. 

C. ේරල වමළන්ර  ළරටි වි යළවයක් ඇ. සිලින්ඩරළකළර කපඳේ කුශර වහි ෙර්ල ඇ. 
 

පමම නිරීක්ණ අනුල ඒලළ ලර්ගීකරණය කෂ ශෆකි නිලෆරදි අනුපිළිපල කුමක් ද්? 
(1) ෘණ, ෙන්, ෙෂල් ේර  (2) ෙෂල් ේර, ෙන්, ෘණ  

(3) ෙෂල් ේර, ෘණ, ෙන්  (4) ෙන්, ෘණ, ෙෂල් ේර  

(5) ෙන්, ෙෂල් ේර, ෘණ  

 

28. ෙළිපබෝධ් ෙළ ය වඳශළ සජල ෙළ  ක්රම භළවිය පිළිබඳ ෙශ දී ඇති ලගන්ති අතුරින් නිලෆරදි ලගන්තිය පෝරන් . 

(1) සජල ෙළ ය වළර්ථක වීමට  ම් සජල ෙළකයළ ධ්ළරක විශිහටළල ද්ෆක්විය යුතු ය. 

(2) සජල ෙළ පේ දී වමවිටම භළවි කරන්පන් ෙළිපබෝධ්යින්පග් විපෝපිකයින් ය. 

(3) සජල ෙළ පේ දී ෙළිපබෝධ් ගශ  මට්ටම ආර්ථික පේශලීය මට්ටමට ලඩළ ෙශළින් බළ ගෆපන්. 

(4) පමහි ඇති අලළසියක් ලන්පන් ෙළිපබෝධ් ෙළ ය දිගුකළලී  වීම යි. 

(5) අධික ප්රජ   ශීඝ්රළල නිවළ සජල ෙළකයින්, ෙසුල ෙළිපබෝධ් බලට ෙත් පේ. 

 

29. නිලෆරදි කෘෂිකළර්මික ලත් පිළිපලත් අනුගම ය  කිරීපමන් ක්පේ්රය තුෂ ම ළ පව ෙළිපබෝධ් කෂම ළකරණය කෂ ශෆකි ය. 

ළක පරෝග ෙළ ය කිරීම වඳශළ ලඩළත්ම වළර්ථක කෘෂිකළර්මික ෙළ  ක්රමය ලන්පන්,  

(1) ම ළ බිම් වෆකසීම ය. (2)  කල් යල් බළ පගොවිෆන් කිරීම ය.  

(3) ප්රතිපරෝීක ප්රපබ්රුද් ලගළල ය.  (4)  ෙව ජීවලළනුශරණය ය. 

(5) මිශ්ර පබෝග ලගළල ය. 

 

 

(ෙවහලෆනි පිටුල බන් .) 
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30. වපමෝධ්ළනි ෙළිපබෝධ් කෂම ළකරණ ක්රමය ළක පරෝග, ලල් ෙෆෂටි පමන්ම වත්ත්ල ෙළිපබෝධ් ෙළ යට ද් ලඩළත්ම සුදුසු 

ක්රමයක් පේ. එහි දී, 

(1) රවළයනික ද්රලය භළවි ප ොකරයි. 

(2) රවළයනික ද්රලය භළවි කර  නිවළ ෙරිවර ශළනියක්  සිදු පේ. 

(3) සියලුම ෙළිපබෝධ් ෙළ  ක්රම එකලර පයොද්ළ ගෆපන්.  

(4) ආර්ථික ශළනිද්ළයි මට්ටපම් දී ෙළිපබෝධ් ෙළ  ක්රම පයදීම ආරම්භ කරයි. 

(5) ෙරිවර ශළනිය අලම ල  පව විවිධ් ෙළිපබෝධ් ෙළ  ක්රම පයොද්ළ ගෆනීමට වෆෂකිලිමත් පේ. 
 

31. ශ්රී ාංකළපේ බහුල ද්ක් ට ෆපබ  පෙෝණ ගෆටළු කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. පෙෝණ ගෆටළු ශළ අද්ළෂ පශේතුල නිලෆරදි ල ගෂෙළ 

ඇති පිළිතුර පෝරන් . 

පෙෝණ ගෆටලුල  පශේතුල  

(1) මෆරවහමවහ  අයඩින් ඌ ළල  

(2) ගගණ්ඩය  යකඩ ඌ ළල  

(3) නීරක්තිය  විටමින් A ඌ ළල  

(4) ක්පලෝෂිපයෝපකෝර් පප්රෝටීන් ප්රමළණළත්මකල ශළ ගුණළත්මකල ඌ වීම  

(5) සීපරොප්ෆල්මියළල  විටමින් C ඌ ළල  

 
32. ආශළර ෙරිරක්ණය කිරීමට පෙර සිදු කර  පර්ල ප්රතිකළර ක්රමයක් ල   ළන්චිකරණපේ (සුබ්රිකරණපේ) ප්රධ්ළ  අරමුණක් 

ලන්පන්, 
(1) ආශළරපේ ෙලති  වහලළභළවික එන්වයිම අක්රිය කිරීම යි. 

(2) ආශළරය තුෂ සිටි  ක්ෂුද්රජීවවීන් වි ළ කිරීම යි . 

(3) ආශළරපේ ෙලති  වහලළභළවික එන්වයිම වක්රිය කිරීම යි. 

(4) ආශළරපේ ෙරිමළල අඩු කිරීම යි. 

(5) ආශළරපේ අාංශු අර ඇති ලළය ඉලත් කිරීමයි. 
 

33.  ෆවුම් කිරි භළවිපයන් පයෝගට් නිහෙළද් පේ දී එහි ආපේණික රවය බළ දීමට ලෆද්ගත්ල  ෙරිරක්ණ ක්රියළලලිය ලන්පන්, 

(1) සුබ්රීකරණ ක්රියළලලිය ය. (2) වළන්ද්රීකරණ ක්රියළලලිය ය. 

(3) ඇසිටික් අම් ෙෆසීම ය. (4) ෆක්ටික් අම් ෙෆසීම ය. (5) මධ්යවළර ෙෆසීම ය. 
  

34. ආශළර පුරුදු පිළිබඳ ෙශ ප්රකළ කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 

A ධ්ළ ය ලර්ග, රනි ලර්ග ලෆඩිපුර ආශළරයට ගෆනීම ශළ කිරි ආශළර අඩුපලන් ආශළරයට ගෆනීම නිවළ මිනිවළට Ca ඌ ළල ඇති 

විය ශෆකි ය. 

B ධ්ළ ය ලර්ග, රනි ලර්ගල අඩාංගු සයිටික් අම්ය මගින් Ca අද්රළලය ත්ලයට ෙත් කරයි. 

මින් ලඩළත් නිලෆරදි පිළිතුර ලන්පන්, 

(1) A ශළ B ප්රකළ පද්කම අවයය ය. 

(2) A ප්රකළය වය ල  අර B ප්රකළය අවයය ය. 

(3) A ප්රකළය අවය ල  අර B ප්රකළය වය ය. 

(4) A ශළ B ය  ප්රකළ පද්කම වය ල  අර B මගින් A ෙෆශෆදිලි කරයි. 

(5) A ශළ B ය  ප්රකළ පද්කම වය ල  අර A මගින් B ෙෆශෆදිලි කරයි. 
 

35. ෙතුරු ශළ එෂලලු අඩු උහණත්ල ත්ත්ල යටපත් ගබඩළ කිරීම නිවළ ෙශ ප්රතිඵ ඇතිල  බල සිසුපලකු විසින් වඳශන් කර  දී. 
 

A. ඒලළපේ ජය ඉලත්වීම අඩු පේ. B. රවය ශළ ලය ය ආරක්ළ පේ. 

C. පරෝග ෙෆතිරීම අඩු පේ.  D. එතිලීන් නිහෙළද් ය ලෆඩි පේ. 
 

ඉශ ප්රකළ අරින් වය ලන්පන්, 
(1) A ශළ D ෙමණි. (2) B ශළ D ෙමණි.   (3)  A, C ශළ D ෙමණි. 

(4) A, B ශළ C ෙමණි. (5)  B, C ශළ D ෙමණි. 
 

36. ෙසු අවහලනු ශළනි අලම කර ගෆනීම එෂලලු ශළ ෙතුරු නියමි ෙරිණ අලවහථළපේ දී ප ළීම ඉළ ලෆද්ගත් පේ. ඒ වඳශළ ෙරිණ 

ද්ර්ක භළවි පේ. 
 

 

 

 

 
 

 

ෙශ ද්ක්ලළ ඇති පබෝග අවහලනු ප ළීමට අද්ළෂ නිලෆරදි ෙරිණ ද්ර්කය ද්ෆක්පලන්පන් ෙශ ලගුපේ කුම  පප්ළිය මගින් ද්? 

(1) A              (2) B  (3) C (4)  D.  (5) E 

පබෝගය ෙරිණ ද්ර්කය  

A වළද්  පුහෙ ලෘන්ය ෙෆ   ගි  විට  

B ෙපෝ  ඵල පකෝණළකළර  බල  ෆතිල  විට  

C අඹ  ඵපේ උරහිවහල උවහවීමක් සිදු ව විට  

D ඉඟුරු  ේර පකොෂ ෙෆශෆපයන්  ෙලති  විට  

E පකපවල්  ඵ කශ ෙෆශෆ වී එ  විට  

(ශයලෆනි පිටුල බන් .) 



 
 
 
 
37. ලෆඩි බිත්ර නිහෙළද් යක් බළ පද්  කිකිළියකපග්  

(1) කරම ශෆකිළුණු, රළු ගතියකින් යුක් පේ. (2)  පිශළටු ම ළල ලෆඩී ඇ. 

(3) පශොට ශළ නියපෙොතු පගවී ගිය වහලරෙයක් පෙන්ලයි. (4)  ජම්බළලිය කුඩළ, වියළි රළු ගතියකින් යුක් පේ. 

(5) ක ගෆසීම ශළ කබකළරී බල ලෆඩි ය. 
 

38. පගොවිපෙොෂ වතුන්ට පේගුණික වළධ්කල බෙම පිළිබඳ ල ද්ක්ලළ ඇති ෙශ ප්රකළ පල අලධ්ළ ය පයොමු කරන් . 

A ෙරිවර උහණත්ලය ලෆඩිල විට ගලයින්පග් වඵළලය ලෆඩි පේ. 

B දිලළකළපේ දිග ලෆඩිල විට බිත්ර ද්ම  කිකිළියන්පග් ලිාංගික ෙරි තියට එෂඹීම ඉක්මන් පේ. 

C ෙරිවරපේ වළපප්ක් ආර්ද්රළල ලෆඩි ව විට පගොවිපෙොෂ වතුන්ට පරෝග ෙෆතිරී යළම ලෆඩි ය. 
ඉශ ප්රකළ අරින් නිලෆරදි ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි.              (2) B ෙමණි.              (3) A ශළ B ෙමණි. 

(4) B ශළ C ෙමණි.              (5) A ශළ C ෙමණි. 
 

39. පප්රොබපයොටික්වහ ශළ පකොක්සිඩිපයෝවහටෆට් යනු වත්ත්ල ෙළ පේ දී පයොද්ළ ගනු බ   

(1) එන්වයිම ලර්ග පේ.                           (2)  විටමින් ලර්ග පේ.              (3)  ආක  ද්රලය පේ. 

(4) රවකළරක ද්රළලණය පේ.              (5)  ෙරිපරක ද්රලය පේ. 
 

40. ද්ෂ න්තු 18%ට ලඩළ ලෆඩි වත්ල ආශළරයකි, 

(1) වශල් නිවුඩු  (2)  වයිපල්ජ්  (3)  පවෝයළ පුන් ක්කු  

(4) මවහ අන් ය               (5)  බඩ ඉරිඟු බීජ  
 

41. පරෝමළන්තික වාංකීර්ණ ආමළපේ පකොටවහ අතුපරන් පෙප්සීන් ශ්රළලය කරනු බන්පන්,  

(1) රම පයනි.    (2) විාංශිකළපලනි.    (3) බහු ෆමිපයනි.  

(4) ජඨරළපයනි.    (5) ග්රශනිපයනි.  
 

42. මුල් කිරි ශළ වළමළ ය කිරි පිළිබඳ ල කර ඇති ෙශ ප්රකළ අරින් වය ප්රකළය පෝරන් . 

(1) මුල් කිරිල ලර්ණය සුදු ෙෆශෆති ල  අර වළමළ ය කිරි ෂළ කශ ෙෆශෆති ය. 

(2) මුල් කිරිල අඩාංගු පප්රෝටී  ප්රතිය වළමළ ය කිරිලට ලඩළ අඩු ය. 

(3) මුල් කිරිල පම්ද් පගෝලිකළ වළමළ ය කිරිලට ලඩළ විළය. 

(4) මුල් කිරිල ඉමියුප ෝග්පොබීන් අඩාංගු වුල ද් වළමළ ය කිරිල අඩාංගු ප ොපේ. 

(5) මුල් කිරිල අඩාංගු ෆක්පටෝවහ ප්රතිය වළමළ ය කිරිලට ලඩළ ලෆඩි ය. 
 

43. එෂපද් කපග් ගෆ  භළලය ෙලත්ලළ ගෆනීම වඳශළ පප්රොපජවහටපරෝන් පශෝපමෝ ය ලෆද්ගත් පේ. පප්රොපජවහටපරෝන් ශ්රළලය කරන්පන්, 

(1) පීපේශය මගිනි.  (2) ග්රළපීය වුනිකළල මගිනි.  (3) පර්ල පිටියුටරිය මගිනි  

(4)  අෙර පිටියුටරිය මගිනි. (5) ක්ෂීර ග්රන්ථි මගිනි. 
 

44. විවිධ් පලෂඳපෙොෂ ලුශල ක්ණ  කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 

A පලෂඳපෙොෂට පිවිසුම ශළ පිටවීම වඳශළ බළධ්ළ තිබීම B භළණ්ඩ වඳශළ ආපේ  ප ොමෆති වීම 

C අධි ප්රමළණික ළභ අාණ්ඩල ෙෆලතීම 
 

පමම පලෂඳපෙොෂ ලුශය ලන්පන්, 
 

(1) පර්ණ  රඟකළරී පලෂඳපෙොෂ  ය. (2)  ඒකළධිකළරී පලෂඳපෙොෂ ය. (3) කතිෙයළධිකළරී පලෂඳපෙොෂ ය. 

(4) ඒකළධිකළරී රඟකළරී පලෂඳපෙොෂ ය.  (5)  පුර්ණ රඟකළරී පලෂඳපෙොෂ වශ කතිෙයළධිකළරී පලෂඳපෙොෂ ය.  
 

45. පර්ණ රඟකළරී නිහෙළද්  ආය යක පිරිලෆය ලක්ර ෙශ රෙ වටශනින් ද්ෆක්පේ. 

 

 

 

 

 

නිමෆවුම් ඒකක 20  දී වළමළ ය විචාය පිරිලෆය රු. 10ප= ක්  ම්  වළමළ ය වහථළලර පිරිලෆය, 

(1) රු.   410.00   (2) රු.  390.00    (3) රු. 21.00 

(4) රු.   11.00   (5) රු.  52.00 

(ශත්ලෆනි පිටුල බන් .) 
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46. නිහෙළද්  ක්රියළලලිපේ දී භළවි කරනු බ  නිහෙළද්  වළධ්ක අරින් ලයලවළයකත්ලය යනු,  

(1) වම්ෙත් උෙරිමල පයොද්ළපග   පලෝත්ෙළද්  බිහි කිරීම යි. 

(2) නිහෙළද්  ක්රියළලලිය වඳශළ වශභළගී ල  මළ ල වම්ෙ නිසි පව ශෆසිරවීම යි. 

(3) නිහෙළද්  වම්ෙත් ප්රවහල ශසුරලමින් නිහෙළද්  ක්රියළලලිය වාංවිධ්ළ ය කිරීම යි. 

(4) ෙළරිපභෝගික අලයළ අනුල භළණ්ඩ ශළ පවේලළ නිහෙළද් ය කිරීම යි. 

(5) නිහෙළද්  ක්රියළලලියක් ආරම්භ කිරීම වඳශළ ප්රතිෙත්ති වෆකසීමයි. 

 

47. ෙසු ගිය ලවපර් එක්රළ කළ සීමළලක දී එෂලළු නිහෙළද් ය වඳශළ ල  වෆෙයුම් ලක්රය විෆන් ව ආකළරය ෙශ රෙ වටශප න් 

ද්ෆක්පේ.  

 

 

 

 

 

 

වෆෙයුම් ලක්රය S  සිට S1  ද්ක්ලළ විෆන් වීමට ෙශ කලර සිදු වීමක් පශේතු විය ශෆකි ද්? 

 

(1) පේගුණය යශෙත් වීම නිවළ එෂලලු අවහලෆන්  ඉශෂ යළම  

(2) පේගුණය අයශෙත් වීම නිවළ අවහලෆන්  ෙශෂ යළම  

(3) එෂලලු වඳශළ පෙොපශොර වශ ළධ්ළරය ක්රියළත්මක කිරීම  

(4) අවහලනු අපෂවි කිරීම වඳශළ ආර්ථික මධ්යවහථළ  වක්රිය කිරීම  

(5) විපේ රටලලින්  ෆවුම් එෂලලු ආ ය ය කිරීම  

 

48. ලර්මළ පේ ලඩළත් ප්රචාලි තිරවර කෘෂිකර්මළන්ය පිළිබඳ ප්රකළ කිහිෙයක් ෙශ ද්ෆක්පේ. 

A. කෘත්රිම රවළය  ද්රලය භළවිය ශු ය කිරීම මගින් ෙපවේ වළරලත්බල ශළ සජල විවිධ්ත්ලය දියුණු කර  පගොවිෆන් 

ක්රමයකි. 

B. ෙළාංශු පෙෝක වමතුලිළල ෙලත්ලළ ගෆනීම වඳශළ ප්රතිචා්රීකරණ ක්රියළලලිය ප්රලර්ධ් ය ශළ පෙෝක හී  ව විට පෙෝක 

බළහිරින් එකතු කර  පගොවිෆන් ක්රමයකි . 

C. නිහෙළද් ය ලෆඩි කිරීම පමන්ම අලද්ළ ම් කෂම ළකරණය පිළිබඳල ද් අලධ්ළ ය පයොමු කර  පගොවිෆන් ක්රමයකි. 

ඉශ ප්රකළ අරින් වය ප්රකළයප ප්රකළ ලන්පන්, 

(1) A ෙමණි.     (2)  A ශළ B ෙමණි.   (3) B ශළ C ෙමණි. 

(4) A ශළ C ෙමණී.  (5)  A, B ශළ C ය  සියල්ම ය. 

 

49. ගල පද්නුන්ට ලෆෂපඳ  බෘපවල්පෝසිවහ වම්බන්ධ්පයන් ලෆරදි ප්රකළය කුමක්ද්?  

(1)  බෘපවල්පෝසිවහ පරෝගපේ පරෝග කළරකයළ බෆක්ටීරියළලකි. 

(2) බෘපවල්පෝසිවහ පරෝග කළරකයළ වපම් කෆපුම්, සීරීම් ශළ ආවළදි ආශළරෙළ ලලින් මිනිවහ සිරුර තුෂට ඇතුළුවිය ශෆකි ය. 

(3) ගල කෂය මළව 6 ට ෙසු ග වළ වීම බෘපවල්පෝසිවහ පරෝගපේ ප්රධ්ළ ම ක්ණය යි. 

(4) ගල පද්නුන්ට ලෆෂපද්  බෘපවල්පෝසිවහ පරෝගය බහු ල ලවාංග ත්ලයට ෙත්වීමට ඉඩ ඇති පරෝගයකි.  

(5) බෘපවල්පෝසිවහ පරෝගය වඳශළ එකම ප්රතිකළර ක්රමය ලන්පන් එන් ත් බළදීම යි. 

 

50. ෙශ ද්ෆක්පලන්පන් ලර්මළ පේ ද්ක් ට ෆපබ  මළ ල ක්රියළකළරකම් ප සිදුවීම් ය. 

A. පෙොසි ඉන්ධ්  ද්ශ ය කිරීම  

B.  ළය යළම, නියඟ ලෆනි ත්ත්ල ඇතිවීම  

C. කළර්මීකරණය සිදුවීම  

ඒ පිළිබඳ ල දී ඇති ෙශ ප්රකළ අපරන් නිලෆරදි ප්රකළය පෝරන් . 

 

(1) A ශළ B පේගුණ විෙර්යළව ඇතිවීමට ඉලශල් ල  වළධ්ක ල  අර C පේගුණ විෙර්යළවල ප්රතිඵයකි. 

(2) A ශළ C පේගුණ විෙර්යළව ඇතිවීමට ඉලශල් ල  වළධ්ක ල  අර B පේගුණ විෙර්යළවල ප්රතිඵයකි. 

(3) A, B ශළ C ය  තු ම පේගුණ විෙර්යළව ඇතිවීමට පශේතුල  ත්ත්ල පේ. 

(4) B ශළ C පේගුණ විෙර්යළව ඇතිවීමට පශේතුල  වළධ්ක ල  අර A පේගුණ විෙර්යළවල ප්රතිඵයකි. 

(5) A, B ශළ C ත්ත්ල පේගුණ විෙර්යළවල ප්රතිඵයකි. 


