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සිඹලු භ ප්රලසනර ිළිතුරු  ඳඹ්නන. ේභභ ප්රලසන ඳ්රඹ වහ රුණු  0ක්  රළේ..
අශක ක1 සි 0ක ේේ  ප්රලසනර ී  ඇි  11, 1), 1), 10, ිළිතුරු ින්න ිවළයි  ේව ාහ්
ගළශේඳන ේව ිළිතුරය ේෙ ය්නන.
ඔඵ ළඳේඹන ිළිතුරු  ඳ්රේේ එ්  එ්  ප්රලසනඹ වහ ී  ඇි  ක අුරින්න ඔඵ ේෙ යහග්
ිළිතුරේයහි අශකඹ ළේන කඹ ුරශ 1x, රුණ ේඹොද්නන.

11, ශක්රභිකක ීවිතෙඹ්  ගෙ කශ ඳළයික ිනිවහ ඳසු කහීනන හසාහන හදහ ේගන ීව්ීමභ
ඳ ්න ග්ේ්
11, නගය ආශ්රිෙඹ
1), ේගොිත ජනඳද ආශ්රිෙඹ
1), ජරහල ආශ්රිෙඹ

10, නහ්නෙය ආශ්රිෙඹ

1), ේේ වහ ිතඹිත ඵෂඵ උස ්භහන බහිතෙහ කය භිවනු රඵන කහරගුිකක ඳයහිනි ඹ නුේේ
11, ර්හඳෙනඹ

1), සුශඟ

1), උස ්ඹ

10, හේේ්  ආර්ද්රෙහ

1), ශ්රී රශකහ

ාහන ි ග ේභ  ව ර්හ රළේඵන කහර කහනු ්නේ්න

11, භහර්ුර - අේප්රේෂ

1), භළයි - ජුිවඹ

1), භළයි - ළේෙළ වඵර්

10, ේදළ වඵර් - ේඳඵයහිනඹ

ේේගඹ

10, ප්රබහශසේෂ ඹ ේකේයහි උස ්ේේ ඵරඳෆභ ඳවෙ ප්රසෙහයේඹ්න ේඳ්නනු ව ේකේර්.

ප්රබහශලසේෂ

ප්රසෙහයඹ ඇසුින්න ිවළයි  ප්රකහලඹ ේෙ ය්නන.

උස ්ඹ 1C˚)

(1) උස ්ඹ ළඩින ිත ප්රබහශලසේෂ ඹ
ේනොකාහ ළඩින ඵයි.
(2) උස ්ඹ වහ ප්රබහශලසේෂ ඹ අෙය
අනුේර භ  වඵ්නධෙහඹ්  ඇි  ඵයි.
1), ඹ ව උස ් ඳයහ්  ද් හ
ප්රබහශලසේෂ ඹ ළඩි ීම ෙදු ් උස ්ඹ
ළඩි ීමේ ව ී  ප්රබහශලසේෂ ඹ අඩුන ඵයි.
(4) ප්රබහශලසේෂ ඹ උඳිනභ සිදුීමභ වහ අඩු
උස ් ඳයහඹ්  අලය ඵයි.

15, භළටි අශශුක ිතසක වබඹ ිනින මී ර්
11, ක.ක)

ාහ අඩුඹ.

1), ක.කක)

ාහ අඩුඹ.

16, ආග්ේ්නඹ අහි ෙ වහ ිතඳිනෙ ඳහහ ර උදහවය

1), ක.ක) – ක.) අෙය ේේ.
10, )

ාහ ළඩිඹ.

ිළිතේිත්න දළ් ේන ිළිතුරය නුේේ

11, ිනිවය්න ග්රළනයි හ වහ ේාොරභයි හ ේේ.

1), ේඳග්භ යි හ හුු ගෂ වහ කිිනගු ා ේේ.

1), නයිස ග්රළනයි හ වහ නහේනොකයි හ ේේ.

10, ළිනගෂ ේෂ වහ හුනුගෂ ේේ.

17, ඳහශශු කළ හඹන හුභහු  ධහිනෙහ යහ ඳි ්නේ්න එභ ඳේහි ඇි 
11, ළින වහ ේයෝනභා ප්රභහ

ඹ භෙඹ.

1), හියුභස වහ ේයෝනභා ප්රභහ ඹ භෙඹ.

1), ළින වහ ේඵොයළු ප්රභහ

ඹ භෙඹ.

10, භළටි වහ හියුභස ප්රභහ ඹ භෙඹ.

18, ළහි බශදු ඳ භෙ ඳි ෙ ීමභ ිවහ ඳස අශශු එකිේනකි්න ේ්න ීමභ ිතසිින ඛහදනඹ න ව ේේ.ේභේර
ඳස අශශු ඳහශශු ේේවේඹ්න ේ්නීමභ අභ කශ වළ් ේ් 
11, ේභ ච්ජ ේර්ඛහ අනු සී ෆේභිව.
1), ේවෂභළු ළකසීේභිව.
1), ඳ සු්න කිිනේභිව.

10, ේ ෂ හ ළටි ේඹී ේභිව.

19, ඳහශශු ඛහදනේේ ී  ළඩි ලේඹ්නභ ඳේ්න ඉ් න ශඝ කඹ ිතඹ වළ් ේ් 
11, ළින වහ භළටි

1), ේඵොයළු වහ ළින

1), භළටි වහ ේයෝනභා

10, ළින වහ ේයෝනභා

11ක, එකභ ුණරඹ අඹ් ේඵ ග කහණ්ාඹ ්නේ්න
11, ීම ඵා ඉිනඟු උදු

1), කේිළ මශ ඵා ඉිනඟු

1), ඵටු ිනිනස ේ කහින

10, කශුණශ ඵෙර යඵර්

111, ගහ්න වහ බ ව ළකසීේ ව ී  සිදුකයන ක්රිඹහින පයඳඹ්  ඳවෙ දළ් ේේ.
A. ඳ ේඳයීනභ.

B. භූිනඹ එිතේඳේවින කිරීභ.

C. කළ ේඳොඩි කිරීභ.

D. ඳහ්ි  ළකසීභ.

ේ වහයි්න ප්රහාිනක බ ව ළකසීභ අඹ් කහර්ඹඹ්න නුේේ
11, A වහ B ඳභික.

1), B වහ C ඳභික.

1), C වහ D ඳභික.

10, A ඳභික.

11), ේිති යික බ ව ළකසීභ වහ ේඹොදහ ගනු රඵන බ ව ළකසීේ ව උඳකය
11, ෙර ේඳ ු  දළි ේඳ ු  ේයො ේේ යඹ ිනජයඹ
1), ේකොුණ නඟුර ෙළටි නඟුර උදලු මෂලු උදළෂර
1), ජඳ්න ේයො ින ීමායඹ ේකොුණ නඟුර අ්ේඳ ු  උදළෂර
10, ේර්් කඹ ිනජයඹ ළවළෂලු ඹකා නඟුර උදළෂර

්නේ්න

11), ගු හ්භක ඳළශ රඵහ ගළනීභ වහ ෙහ්න කස කයනු රළේ..ේ ව වහ  වඵ්නධ ප්රකහල
කිහිඳඹ්  ඳවෙ දළ් ේේ.
A.ෙහ්න වහ ජරවනඹ ේවොඳි්න සිදුන ේර භ ඳ්  සුදුසුඹ.
B.ෙහ්න ිනශ්ර ඹ වහ වරහග් භුරිළ ඳස වහ කහඵිවක ේඳොේවොය ):1 අනුඳහෙඹ ිනශ්ර
කිිනභ සුදුසුඹ.
C.ෙහ්න ඳහ්ි ඹක බීජ ශසාහඳනඹ කිරීේ ව ී  ඇිනඹක ගළඹුය වහ ඇින ) ්  අෙය ඳයෙයඹ
බීජේේ ිතලහර්ඹ භෙ තීය ඹ ේේ.
ඉවෙ ප්රකහල අුරේය්න සතය ප්රකහල ්නේ්න
11, A වහ B ඳභික.

1), A වහ C ඳභික.

1), B වහ C ඳභික.

10, A B වහ C ඹන සිඹෂරභ ෙය ේේ.

110, ෙහ්න ඳහ්ි  ිළිතසසීභ භගි්න අේේ් හ කයනුේේ
11, ඳ කහඵිවක ද්රය එකුර කිරීභ යි.

1), ඳ ් ෂුද්ර ේඳ ක එකුර කිරීභ යි.

1), ඳේේ ජජ ගු

10, ඳහශශු ේය ග කහයක ිතනහල කිරීභ යි.

හශග ි යුු  කිරීභ යි.

115, ගහ වහ ළකසු ් ේේ්රේේ බීජ ශසාහඳනඹ වහ බහිතෙහ කයන උඳකය ඹ
11, ේයො ේේ යඹ

1), ීමායඹ ේේ.

1), බීජ ේකයඹ ේේ.

10, ේව උඳකය ඹ ේේ.

116, ගහ බභක ජරඹ ළඳයීභ වහ ේඹොදහ ග්නනහ ජර  වඳහදන ක්රභඹ්  ඳවෙ ූපඳ  වේ්න
දළ් ේේ.
ඉවෙ ූපඳ  වේ්න දළ් ේන ජර  වඳහදන ක්රභඹ ්නේ්න,
(1) ිළ හය ජර වඳහදනඹ යි.
(2) තීු  ජර  වඳහදනඹ යි.
(3) ඉසින ජර වඳහදනඹ යි.
(4) ශලු ජර වඳහදනඹ යි.

117, බශදු ජර  වඳහදනේේ හසිඹ්  ්නේ්න
11, ඉවශ ෙහ් ිකක දළනුභ්  අලය ේනොීමභ.
1), මූිනක ිතඹදභ අඩුීමභ.
1), ිවෙය ිවෙය නා්ුර කිරීභ අලය ේනොීමභ.
10, ජර  වඳහදන කහර්ඹ් භෙහ ළඩි ීමභ.
118, ලහකර ේඳො ෆසිඹ ව මූරද්රය ණ

ෙහඹක ී  දළකිඹ වළකි ර්  ඹ්  ්නේ්න

11, ේ වූප ඳ්ර කවඳහ ීමභ ඹ.

1), ඳ්ර දහය ිළිතසසුු  සහබහඹ්  ගළනීභ ඹ.

1), ර්ධනඹ අඩුීම ලහක ුණු ීමභ ඹ.

10, ේ වු  ඳ්ර ද වඳහ ීමභ ඹ.

119, ේකො වේඳ ස හ ිවසඳහදනේේ ී  කහඵිවක ද්රය ීවර් ඹ ීමභ ේේග් කිරීභ වහ
"මහු ව”ලේඹ්න ේඹොදහ ගෙ වළකි ද්රයඹ්  ්නේ්න
11, දළ අළු සෂඳඹ්  ඹ.
1), ඳය ේකො වේඳ ස හ සෂඳඹ්  ඹ.
1), ි ඹ ගළසු හුු  සෂඳඹ්  ඹ.

10, යහඹිවක ේඳොේවොය සෂඳඹ්  ඹ.

1)ක, කහඵිවක ේඳොේවොය ඳ ේඹී භ ිවහ ඇි න හසි කිහිඳඹ්  ඳවෙ දළ් ේේ.
1A, ඳේේ ් ෂුද්ර ීවීම ගවනඹ ළඩි කයයි.
1B, ඳේේ ුවඹ වහ ජර අේල 

ධහිනෙහ ළඩිකයයි.

1C, කහඵිවක ේඳොේවොය ර ළඩි ේඳ ක ප්රභහ ඹ්  අාශගු න ඵළිත්න ුණාහ ප්රභහ ඹ් 
ේඹී භ ප්රභහ ් ේේ.
ේභභ කු ු  ින්න ිවළයි  ්නේ්න
11, A වහ B ඳභික.

1), A වහ C ඳභික.

1), B වහ C ඳභික.

10, A B වහ C ඹන සිඹෂරභ ඹ.

1)1, ෂ ඳළශෆටි ර ද් න රළේඵන ේඳොදු ර්  ඹ්  න ොලන්නන්,
11, අහිෙකය ඳිනය ේ ඹ ේ් ේවොි ්න ර්ධනඹ ීමභ.
1), ඳිනයේේ සීඝ්රේඹ්න ඳළි රී ඹෆභ.
1), ීවන නක්රඹ ේකටි ීමභ.
10, බීජ ින්න ඳභ

්  ප්රනහය ඹ ීමභ.

1)), ේඵ ගර ළශේදන ිළටිපුස ේය ගඹ වහ ේවේුරකහයක න ීවීම කහණ්ාඹ නුේේ
11, ි ීනය ඹ.

1), ඵළ් ටීිනඹහ ඹ.

1), ජයස ඹ.

1)), ුණඹුයක ි බී ගරහ ග් ෂඳළශෆටිඹක ඳවෙ ූපපීඹ ර් 
 ලහක ක සිින්නායහකහයඹ.


ලහක ක ඇුරශෙ ුණවය හිෙඹ.



ක අග්රසාේේ පුසඳ භශජිනඹ්  ව ේගන ි බීභ.

10,  ඳු ්නඹ.

ද් න රළබුික.

ේභභ ෂඳළශෆටිඹ
11, ෙෘ

ර්ගේේ ෂඳළශෆටිඹකි.

1), ඳ්න ර්ගේේ ෂඳළශෆටිඹකි.

1), ඳශෂ ඳ්ර ර්ගේේ ෂඳළශෆටිඹකි.
10, ආක්රභ

ශිීන ර්ගේේ ෂඳළශෆටිඹකි.

1)0, ළ ේකොළු ඳේෙ ර වහ කයිතර ගහ්නහි පර ේඳොිනතී්නින්න ආය ඹ කයනු රඵ්නේ්න
11, ඉෂභළසහේග්න සිදුන වහිවඹ ඳහරනඹ කිිනභ ඹ.
1), අවුරකේඳ යහ ුණු ිනිකඹහේග්න සිදුන වහිවඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඹ.
1), එිළරළ් නහ ුණු ිනිකඹහේග්න සිදුන වහිවඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඹ.
10, ඳරුරු  භළසහේග්න සිදුන වහිවඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඹ.

1)5, එිළරළ් නහ ුණු ිනිකඹහ ේඵ ගර වහිව කය්නේ්න
11, පය අධිේේී  ඹ.

1), සුහුඹුෂ අධිේේී  ඹ.

1), පය වහ සුහුඹුෂ අධිේේී  ඹ.

10, ීවන නක්රේේ කිසිදු අධිඹ්  වහිව ේනොකය යි.

1)6, ේගොඹ ව ලහකේේ ඳ්රඹක ඳ්ර ෙරඹ ඳ්ර ේකොපු  වඵ්නධ න සාහනේේ ිළහි න දෆකළි 
වළාළි  ේය භ හිෙ ුණාහ ුව වදු්න්නේ්න
11, ජිවසරඹ ේර ඹ.
1), කර්ිකකහ ේර ඹ.
1), භිකඳ්ර ේර ඹ.

10, ලෂක ඳ්ර ේර ඹ.

1)7, ශ්රී රශකහේේ ද් න රළේඵන ඳහය වඳිනක ීම ප්රේදද ිළිතඵ ිවළයි  ප්රකහලඹ ුණභ් ද?
11, ඒහ යහඹිවක ේඳොේවොයර ේවොි ්න ප්රි නහය ද් යි.
1), ඒහේේ අසළ්නන ඉෙහ ළඩි ඹ.
1), ඒහ ඇද ළටීභ ඔේයෝුර ේේ.
10, ඒහ ේය ග වහ ඳිතේඵ ධ ර ඔේයෝුර ී ේ ව වළකිඹහ්  ඇෙ.
1)8, ීම ගහ වහ බ ව කස කිරීභ ිළඹය කිහිඳඹකි්න සිදු ේකේර්. ේභභ ිළඹය අනුිළිතේින්න
දළ් ේ්නේ්න
11, භාහීඹ පුය්නහීඹ ේඳ ු ගෆභ ිවඹය භා ෙළබීභ.
1), පුය්නහීඹ ේඳ ු ගෆභ භාහීඹ ිවඹය භාෙළබීභ.
1), පුය්නහීඹ භාහීඹ ිවඹය භා ෙළබීභ ේඳ ු  ගෆභ.
10, භාහීඹ ිවඹය භා ෙළබීභ පුය්නහීඹ ේඳ ු  ගෆභ.
1)9, ඒක බීජ ඳත්රි බීජ ඳභ

්  අාශගු ේඵ ග කහණ්ාඹ ේෙ ය්නන.

11, ීම ඵා ඉිනඟු කාර ේ ග ව

1), ඵා ඉිනඟු කාර කේිළ ේ ග ව

1), කාර කේිළ මශ ඵා ඉිනඟු

10, ඵා ඉිනඟු ේ ග ව ීම ුණය් ක්න

1)ක, බීජ ප්රේය ව ඹ ිළිතඵ නිලැරදි ප්රකහලඹ ්නේ්න
11, බීජ ප්රේය ව ේේ ී  බීජහශුණයේේ ර්ධනේඹ්න ලහකේේ හඹ ේකො  ව ගිව.
1), අිළේබෞභ ප්රේය ව

ේේ ී  බීජේේ ේකො ස ේඳොේශො ුරශභ ිළහි න ේර බීජ ඳළශඹ

ෆේේ.
1), ෆභ ර්ගඹකභ බීජර ප්රේය ව
10, බීජ ප්රේය ව

ඹ ආේර කඹ ඵරඳහයි.

ේේ ී  ඒකබීජ ඳත්රි ලහක ේඵොේවොභඹ්  අිළේබෞභ ප්රේය ව

ඹ ේඳ්නයි.

1)1, කෘෂි න ගහ ිළිතඵ නිලැරදි ප්රකහලඹ ුණභ්  ද?
11, කෘෂි න ගහ ේභ ධහිවක ේගොිතෙළ්න ක්රභඹ්  ේේ.
1), කෘෂි න ගහ ශය් 

ේගොිතෙළන ුරශ ාහ් ප්රනිනෙ උඳ ඳේධි ඹ කි.

1), ීමි  ේඵ ග ගහේේ උඳ ඳේධි ඹ්  ේර කෘෂි න ගහ දළ් ිතඹ වළකිඹ.
10, කෘෂි න ගහේේ ී  ඒක ේඵ ග ගහ මිනක ේේ.

1)), ිවර්ඳහශශු ගහේේ ී  ේඹොදහ ග්නනහ ේඳ 
11, 1.5 – ).5

භහධයේේ ි බඹ යුුර pH ඳයහඹ ්නේ්න

1), ).5 – ).5

1), ).5 – 5.8

10, 5.8 – 6.5

1)), ඳ ක ේය ඳ ඹ සිදු කය්නේ්න
11, අපි ගෙ ේ් ඹ ේ් ඹ.

1), ඳහිනෙ ඳිනය ේ් ඹ ේ් ඹ.

1), ිතේලේ ේය ඳ

10, ඉවෙ සිඹළු ේ් ඹ ේ් ී  ඹ.

භහධයඹක ඹ.

1)0, ිවර්ඳහශශු ගහේේ ී  ඵහුර බහිතෙ කයන ේඳ 
11, ඇෂඵ හ ිනශ්ර

භහධය ්නේ්න

ඹ යි.

1), ේඵ ර්ේා ිනශ්ර

1), භළ් සිේක්රොේඹ.

ඹ යි.

10, ේකොේවොම ඇ ිනශ්ර

ඹ යි.

1)5, භූිනඹක ගහකය ඇි  ප්රධහන ේඵ ග අෙය එභ ේඵ ගඹ ෙයඟඹ්  ඇි  ේනොන ඳිනි  ේන්
ේඵ ග එක්  ේව ළඩි ග න්  ක්රභ් ගහ කිරීභ
11, ිනශ්ර ේඵ ග ගහ යි.
1), කඩි්න කා ේඵ ග ගහ යි.
1), අුරු  ේඵ ග ගහ යි.

10, ලය භහු  යි.

1)6, ිනිවස සිු ය ගනු රඵන ේඳ ක අුරින්න ළඩි ල් ි  ප්රභහ ඹ්  ිවඳද්නේ්න
11, කහේඵ වයිේේ ිනිව.

1), ේප්ර ටීන ිනිව.

1), ිනිළා ිනිව.

10, ිත ිනන ිනිව.

1)7, ඳසු අසනු වහිවඹ ළඩි ීමභ ඵරඳහන හධකඹ කි.
11, ිවඹිනෙ උඳකය

බහිතෙ කය ඳරුරු  අසනු ේනළීභ.

1), ඳින ෙ අධිඹ ඳළිනණීභ ේඳය අසනු ේනළීභ.
1), ිවඹිනෙ ේ වරීේ ව අධිේේ ී  අසනු ේනළීභ.
10, ේනළීේභ්න ඳසු අසනු ේ්රීභ.
1)8, අුර ඵළඳීේ ව ී  ේෙ යහ ගනු රඵන අ්ේ් ේඳොුර රඹ්  ඉ් කිරීේභ්න අේේ් හ කය්නේ්න
11, එභ සාහනේේ ේව ේභ න හ්නද්ර
1), එභ සාහනේේ ආවහය හ්නද්ර

ඹ ළඩි කිිනභ යි.

ඹ ඉවශ නළශීමභ යි.

1), මෂ ඇී භ වළකි ් ේේ්ර පරඹ ළඩි කිරීභ යි.
10, ඳළශඹ ේ්න කය ගළනීභ ඳවසු ීමභ යි.
1)9, අළු ේකේෂ ේගඩිර ේඳෝෙ ඉ් කශ ිත කව ිළේේ. ා ේවේුර
11, ඒහේේ ඇි  එ්නයිභ ක්රිඹහකහින්ඹ යි.

1), ක්ෂුද්ර ීවීම්නේග් ඵරඳෆභ යි.

1), භවහ ීවීම්නේග් ඵරඳෆභ යි.

10, කඳන ිළහිේේ ඵරඳෆභ යි.

10ක, ආවහය කෂ ෙඵහ ගළිවභ වහ බහිතෙහ කයන ිවර්ේේශිෙ ඳිනය් ක ද්රයඹකි.
11, ේභොේනොේ ඩිඹ ව ග්ලු ේ ව හ

1), ේ ඩිඹ ව ේභ හ ඵයි ෂෂයි හ

1), එි ෂ ඇෂේකොේවොෂ

10, ේභි ෂ ඇෂේකොේවොෂ

ol=Kq m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=j
11 fY%aKsh - wkdjrK mÍCIKh 2020
කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය- II
ku$wxlh ( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ld,h ( meh 02 hs'

ඳශම ප්රලසනඹ වහ ේ ප්රලසන වෙයක ිළිතුරු  ඳඹ්නන.
1) ේකොේය නහ ශගෙ ේ්ේේ ඵරඳෆභ ිවහ යේ හ ආවහය සුය් ෂිෙෙහ ඳ්හ ගළනීේ ව
අලයෙහඹ්  ඳළන නළගුික. එඵළිත්න ජනෙහ ේගුර ගහ දවහ ේඹොම කිරීභ ිතිතධ භහධය
වයවහ සිදු වුික. යජේේ නෙභ කෘෂිකහර්ිනක ප්රි ඳ්ි ඹ අනු ේගුර න ව කය ඇ්ේ්
ේෞබහගයහ ේගුර ේරයි.
1i, ේග්ේ  ෆී ේ ව ි  මින්නභ බ ව කස කශ යුුරයි.
1a, බ ව ළකසීේ ව අයමු  නෙකක් ිනඹ්නන.
1b, අුරු ඹ් ගෆේ ව ී  ඉටු කයන කහර්ඹඹ්න නෙකක් ව්න කය්නන.
1ii, ේග්ේ් ඵෆවු ව භූිනඹ්  ි ේ. න ව ඳහශශු ඛහදනඹ අභ කිරීභ ක යුුර කශ යුුරඹ.
1a, ඒ වහ අනුගභනඹ කශ වළකි ක්රිඹහභහර්ග නෙකක් ව්න කය්නන.
1b, ේග්ේ් ඳ ආ විනක ේ්ඹ ඳ් වු ේවෝ ඳ එ්  කශ යුුර ද්රය නෙකක් න ව
කය්නන.
1Iii, ළසි ජර ශය්  ේේ ළදග්ක ව නෙකක් ිනඹ්නන.
1iv, 1a, ේගුර ගහේේ ී  ේකොශ ේඳොේවොය ේර ේඹොදහ ගෙ වළකි ලහක ර්ග නෙකක් න ව
කය්නන.
1b, ේකො වේඳොස හ හදහ ගළනීභ බහිතෙහ කශ වළකි ක්රභ නෙකක් ව්න කය්නන.
1v, ේග්ේ් ඳිතේඵ ධ ඳහරනේේ ී  ිළ ෙ සි ගහ භූිනඹ ුරශ ඳිතේඵ ධ ුර්න ඇුරලු ීමභ
ළශළ් ිතඹ යුුරඹ. ඒ වහ ගෙ වළකි ක්රිඹහභහර්ග නෙකක් ිනඹ්නන.
1vi, ේගුර ගහේේ ි  ෙහ්න කය ඳළශ රඵහ ග්නනහ එශළු ේඵ ග නෙකක් න ව කය්නන.
1vii, 1a, ේවේ්න ේගොිතෙළේ්න ිතේලේ ර් 

නෙකක් ිනඹ්නන.

1b, ේභ ධහිවෙ ේගොිතෙළ්න ක්රභේේ ී  ේඹොදහ ග්නනහ ිවසඳහදන ඒකක නෙකක් න ව
කය්නන.
1Viii, 1a, භස භහළු නය්  වු ිත වදුනහ ගෙ වළකි ර්  නෙකක් ද් ්නන.
1b, ආවහය ඳිනය්  ේේ ී  බහිතෙහ කයන ආවහය ිතඹිතේ ව ක්රභ නෙකක් ිනඹ්නන.

1Ix, ේගුර ශර්ධනඹ කිිනේ ව අයමු  නෙකක් ිනඹ්නන.
1x, ඵඳු්නගෙ ගහේේ ී  ේඹොදහ ගෙ වළකි ිතිතධ ඵඳු්න ර්ග හතරක් ව්න කය්නන.
1), ේඵ ග ගහ වහ ේේලගු

ඹ වහ ඳ ඹන ඳිනය හධක ළදග් ේේ.

1i, 1a, ශ්රී රශකහේේ ප්රධහන ේේලගුිකක කරහඳ න ව කය්නන.
1b, එභ එ්  එ්  කරහඳේේ හර්ෂික ර්හඳෙනඹ ව්න කය්නන.
1ii, ඳේේ ේබෞි ක ර් 

නෙකක් න ව කය්නන.

1iii, 1a, ශ්රී රශකහේේ ඵහුර යහේෙ ීම ඇි  ඳස කහණ්ා තු ක් ිනඹ්නන.
1b, ඉවෙ ඒහයි්න ිතඹිත කරහඳේේ ඵහුර ඳළි රී ඇ්ේ් ුණභන ඳස කහණ්ාඹ ද?
1iv, ේඵ ග ර්ගීකය

ේේ ළදග්ක ව තු ක් ව්න කය්නන.

1), ප්රජනනඹ වහ ලහක ුර වළකිඹහ උඳේඹ ගි කය ගිවින්න ගහ ක යුුරර අලය ේය ඳ
ද්රය ිවඳදහ ගළනීභ ලහක ප්රනහය ඹ යි.
ඳවෙ දළ් ේ්නේ්න පුසඳඹක ේකො ස ේඳ්නන ූපඳ  වනකි.
A

B

C
D

1a, ේභහි දළ් ේන A B C D ේකො ස න ව කය්නන.
1b, ඉවෙ B වහ C ර කෘෙය ව්න කය්නන.
1iii, ඵේධ කිරීභ වහ ග්රහවකඹ්  ේෙ යහ ගළනීේ ව ී  ළශකිිනභ් ිතඹ යුුර කු ු  නෙකක්
ිනඹ්නන.
1iv, ිනකිින ඵේධ ක්රභ ේදක්  න ව කය්නන.
10, ෙහ්න ඳළශ ිවඳදහ ගළනීභ වහ ේගොිත භවේේ  මී ර් 1 ්  ඳශර මී ර් ) ්  ි ග ෙහ්න
ඳහ්ි ඹ්  කහ එඹ ිළහිටි බේභ්න ේ්නටි ින ර් 1ක ්  උස කයන රද අෙය එහි භුරිළ ේ්නටි
මී ර් 5 ්  උ ෙහ්න ිනශ්ර ඹ ේඹොදන රී .
1i, 1a, ේභභ ෙහ්න ර්ගඹ ුණභන නභකි්න වළඳි්නේේ ද?
1b, ේභභ ෙහ්න ර්ගඹ ාහ් ේඹ ගය ්නේ්න ුණභන ප්රේේලර ද?

1ii, 1a, ෙහ්න දභහ රඵහ ග්නනහ ඳළශ ් ේේ්රේේ සිටුීමේභ්න රළේඵන හසි නෙකක් ව්න
කය්නන.
1b, ් ේේ්රේේ සිටුීමේ ව ී  ඳළශේේ මෂර සිදුන වහිවඹ අභ කිරීේ ව අයමු  ඇි 
කනු රඵන ෙහ්න ර්ගඹ ුණභ් ද?
1iii, 1a, ඳේ්න ජරඹ ඉ් න ක්රභ නෙකක් ව්න කය්නන.
1b, දුර්ර ජරවනඹ ිවහ ඇි න ගළ ලු තු ක් ද් ්නන.
15, ේඵ ග ගහේේ ී  ේඳ ක ඳේ්න ඉ් ඹන ිත එභ ේඳ ක නළෙ ඳ ළඳයිඹ යුුරඹ.
1i, 1a, ේඵ ග ගහේේ ී  බහිතෙහ කයන පර් ේඳොේවොය ිනශ්ර ඹක අාශගු ිතඹ යුුර ප්රධහන
ේඳ ක ේභොනහ ද?
1b, යහඹිවක ේඳොේවොය බහිතෙේේ හසි අහසි නෙක ඵළගි්න ව්න කය්නන.
1ii, 1a, ේඵ ග ගහ්න ේය ග ඇි  කයන ේය ග කහයක තු ක් න ව කය්නන.
1b, යහඹිවක ඳිතේඵ ධ නහලක බහිතෙේේ ී  අනුගභනඹ කශ යුුර ආය් ෂිෙ ිළිතේ්
හතරක් ිනඹ්නන.
1iii, 1a, ශ්රී රශකහ ීම ගහ ළදග් න ආකහය නෙකක් ව්න කය්නන.
1b, ීම ගහේේ ි  ේඵ ග ශසාහඳනඹ කයන ක්රභ නෙකක් ිනඹ්නන.
16, ලහක ර්ධක ේකො සර මෂ ඇී භ උ්ේ්ජනඹ කිරීභ ිළික සර්ඹ ප්රනහයක ේඹොදහ ගිව.
1i, 1a, සර්ඹ ප්රනහයක ර්ග නෙකක් න ව කය්නන.
1b, මෂ ඇී භ උ්ේ්ජනඹ කිිනභ සර්ඹ ප්රනහයක ුව ුරශ ඳි න ේේලගුිකක හධක නෙක
ව්න කය්නන.
1ii, සථිය ගහ ුව නෙකක් න ව කය්නන.
1iii, ිනශ්ර ේඵ ග ගහේේ හසි හතරක් ිනඹ්නන.
17, ඳසු අසනු වහිව අභ කිරීභ වහ ේඳය අසනු හධක වහ ඳසු අසනු හධක භනහ
කශභනහකය ඹ කශ යුුර ේේ.
1i, ේභහිී  කශභනහකය ඹ කශ යුුර ේඳය අසනු හධක නෙකක් ව්න කය්නන.
1ii, අසනු ගඵාහ කිරීේ ව ී  ඳසු අසනු වහිවඹ අභ කිරීභ ගෙ වළකි ක්රිඹහභහර්ග නෙකක් ිනඹ්නන.
1iii, 1a, දුසේඳ  ේේ ආකහය නෙක න ව කය්නන.
1b, ඹකා ණනෙහ ිවහ ිනිවහේග් ේෞඛය ඇි  න අහිෙකය ඵරඳෆ ව නෙකක් ිනඹ්නන.
1iv, ිනිවස සිු ේර් ක්රිඹහකහින්ඹ වහ ජරේඹ්න ඇි  ප්රේඹ ජන නෙකක් ව්න කය්නන.

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය 11 - නරේණිය
පිළිතුරු පත්රය )
1) )
2) 0
3) 0
4) )
5) )
6) )
7) 0
8) )
9) )
10) )

11) 1
12) 1
13) )
14) 0
15) )
16) 0
17) 0
18) )
19) )
20) 1

21) 0
22) 1
23) 1
24) 1
25) )
26) )
27) 0
28) )
29) 0
30) 1

31) )
32) 0
33) 0
34) 1
35) )
36) )
37) )
38) )
39) 1
40) )
රුණු  0ක

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය II
පිළිතුරු හා කුණු දීනේ ක්රමය
(1) (i) a







ඳේහි ේබෞි ක ර්  ි යුු  කිරීභ.
ේඵ ගේේ මර ඳේධි ඹ ඳළි රීභ ඳවසු න ඳිනි  ඳ බුු ෂ කිරීභ.
ඒ ඒ ේඵ ගඹ උචිෙ ඳිනි  ඳහ්ි  දළමීභ.
ඳේහි ඇි  ගෂ මෂ ආි ඹ ඳේ්න ඉ් කිරීභ.
ඳ ේඳොේවොය ිනශ්ර කිරීභ.
ඳිතේඵ ධ ඳහරනඹ.
රුණු  ½ ×)=ක1

(b)
 ෂ භර්දනඹ.
 ඳළශ අ ඳ බුු ෂ කිරීභ.
 ඳ ේඳොේවොය ිනශ්ර කිරීභ.




(ii)a
 ආය ේඵ ග ගහ.
 ඳ සු්න ේඹි භ.
 ශුනය බ ව ළකසීභ.
 අභ බ ව ළකසීභ.
 සුශශ ඵහධක ේඹොදහ ගළනීභ.






ඳළශේේ මර ඳස එකුර කිරීභ.
කහනුර ඳස ඉ් කිරීභ.
රුණු  ½ ×)=ක1
ඳ කහඵිවක ද්රය එ්  කිරීභ.
ේභ ච්ජ ගෂළටි ේඹී භ.
ේභ ච්ජ කහනු කළපීභ.
ේදළටි ක්රභඹ ේඹොදහ ගළනීභ.(SALT)

රුණු  ½ ×)=ක1
B
 කළෂසිඹ ව කහඵේ්න හ
 කළෂසිඹ ව ඔ් යි්




කළෂසිඹ ව වයිේරෝ යි්
ේාොරභයි හ
රුණු  ½ ×)=ක1

1iii,





අඩු ිතඹදභකි්න ගු හ්භේඹ්න ඉවශ ජරඹ රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.
ේගොිතෙළ්න ක යුුරර භනහ ජර  වඳහදනඹ කශ වළකි ිතභ.
ගෘවසා ඳිනේබ ජනඹ වහ ජරඹ රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.
ජරඹ ු සකිරීභ වහ ේේශිඹ ෙහ්  ඹ වහ  වඳ් ේඹොදහ ගෙ වළකි ීමභ.
රුණු  1 ×)=ක)
(iv)

a




ග්ිනිනසීඩීඹහ
එයඵදු
ඉිළෂ ඉිළෂ

b



ේගොා ක්රභඹ
ශ ක්රභ




අඬනහිිනඹහ
ෂසුිනඹකහ්නෙ






සුිනඹ
කළේිළටිඹහ
රුණු  ½ ×)=ක1

ඵළයෂ ක්රභඹ
ේක ටු යහම ක්රභඹ

රුණු  ½ ×)=ක1








ප්රි ේය ධී ප්රේදද බහිතෙඹ.
ිළිනසිදු ේය ඳ ද්රය බහිතෙඹ.
ේය ඳ ද්රයර සිටුීමභ ේඳය ප්රි කහය කිරීභ.
ුරිනෙ ේඳ  ඹ ඳ්හ ගළනීභ.
ිතකර්ලක උඳක්රභ ේඹී භ.
ිවේය ධහඹන නීි  අනුගභනඹ කිිනභ.

රුණු  1 ×)=ක)





ේ කහින
 වඵටු
භහළු ිනිනස



(v)

(vi)

(vii) a





b







ේග හ
ඵටු
ඳ්ර කළඵිනමමෂ කළඵින භගි්න හදහ ග් ඳළශ
රුණු  1 ×)=ක)

ර්හඳෙන ය හ අනුගෙ සිදුේකේර්.
ජරඹ ළඳයීභ්  ේව ේඳොේවොය ේඹී භ්  නළෙ.
බ ව ළකසිභ්  ේව ඳහශශු ශය්  ක්රභ ේඹී භ්  ේනොේකේර්.
කෘෂි යහඹන ද්රය බහිතෙේඹ්න ේෙොයඹ.
එ් ය ිතිතධ ේඵ ග ර්ග ගහ ේකේර්.
රුණු  ½ ×)=ක1
ේඵ ග ගහ
භ්ය ගහ




(viii)a
 භෘදු සහබහඹ්  ගළනීභ.
 ඇඟිින ුරඩි්න ෙද කශ ිත ඇුරශ එබීභ.
 දුර්ග්නධඹ.

්් ඳහරනඹ
ීව හයු උ්ඳහදනඹ

රුණු  ½ ×)=ක1

රුණු  ½ ×)=ක1

b


(ix)





සර්ඹ ෙහඳේඹ්න ිතඹළීභ.



උඳුේ්න ිතඹිතභ.

ආවහය සුය් ෂිෙෙහ ඉවශ නළශීමභ.
ේෞඛයහය් ෂිෙ ආවහය ඳඹහ ගළනීභ.

ිතසිින ිතඹිතභ.
රුණු  ½ ×)=ක1




ආදහඹ ව ඉඳයීභ.
ිතේේකඹ පරදහයී ගෙ කිරීභ.
රුණු  1×)=ක)




සිේභ්නි  ඵඳු්න
ඉෙ රන ේ. වමඵහෂි  ආි ඹ
රුණු  ½ ×0=ක)

(x)



ේඳොිනතී්න ඵඳු්න
ේරහසටි්  ඵඳු්න

1),(i)a
).අෙයභළි  කරහඳඹ

1.ේේ කරහඳඹ

).ිතඹිත කරහඳඹ
රුණු  ½ ×)=1 ½

(b) ේේ කරහඳඹ - හර්ෂික ර්හඳෙනඹ )5කකmm ළඩි
අෙයභළි  කරහඳඹ - .
..
)5කකmm -175ක mm
ිතඹිත කරහඳඹ
- .
..
175කmm අඩු
රුණු  ½ ×)=1 ½
(ii)



ඳහශශු ඹනඹ
ඳහශශු ුවඹ



යුර දුඹුු  ඳ




ඳහශශු ර් ඹ
ඳහශශු ගළඹුය
රුණු  1 ×)=ක)

(iii)(a)


යුර කව ේඳෝේොින්  ඳ

(b)යුර දුඹුු  ඳ



1), (a) A - දර ඳ්ර

C - ඩි වඵ ේක 

B - ඳයහග ිවඳදීමභ

B - ඳයහග ධහිව

ඵේධ කිරීභ ලහක ේෙ යහ ගළනීභ ඳවසුඹ.
ඳිතේඵ ධ ඳහරනඹ ඳවසු ේේ.
රුණු  1 ×)=ක)

C - ඩි වඵ ිවඳදීමභ

(iii)




ි ඹළු ඳ
රුණු  ½×)=1 ½
රුණු  ½

(iv)
 බ ව ළකසීේ ව ි  ඳවසු ීමභ.
 ේඳොේවොය ේඹී ේ ව ී  ප්රේඹ ජන් ඹ.

(b)



අහිෙකය ඳහශශු ඳිනය ේ්ර ඔේයෝුර ී භ
ල් ි භ් මර ඳේධි ඹ්  ඳළතීභ
ේය ග වහ කෘමී වහිවර ඔේයෝුර ී භ

D - භිවඳ්ර
රුණු  1 ×0=ක0
රුණු  1 ×)=ක)




ඒකහකහින ර්ධනඹ්  ඳළතීභ
අනුජඹ අඹ් ුණරේේභ ලහකඹ්  ීමභ

රුණු  1 ×)=ක)

(iv)




ඳළලු ව ිනකිින ඵේධඹ 1කූඤසඤ,

ආු ් ුණ ඵේධඹ
රුණු  1 ×)=ක)

10, 1i) (a) උස වු ෙහ්න ඳහ්ි 
(b) ජරවනඹ දුර්ර ඳසර වහ ර්හ අධික ප්රේේලර

රුණු  1
රුණු  1

(ii) (a)




ිවේය ගි ගහ්  රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.

ුණාහ ඳළශ රැක ඵරහ ගළනීභ ඳවසු ීමභ.

් ේේ්රඹ කස කය ගළනීභ ළඩි කහරඹ්  රළබීභ .

බීජ අඳේ් ඹහභ අඩු ීමභ.
ඒකහකහින ගහ්  රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.
රුණු  1 ×)=ක)

(b) ේනොිනේා ේක ෙහන 1ුණ හටි ෙහ්න,

රුණු  1

(iii) (a)


උ්සේේදනඹ





හසිළකය ඹ

ගළඹුු  ෆසසීභ
රුණු  1 ×)=ක)

දුර්ර ජරවනේේ ගළ ලු
 ඳහශශු හෙනඹ දුර්ර ීමභ.
 කහඵිවක ද්රය ිතේඹ ජනඹ දුර්ර ීමභ.
 ිවර්හයු ේඹ ඹ ේ් ිත හයු ිවඳදිතභ.
 මර ඳේධි ඹ දුර්ර ීමභ.
 ලහක ඇද ළටීභ.
 ඳ භා ීමභ ිවහ කෘෂි උඳකය බහිතෙඹ අඳවසු ීමභ.

රුණු  1 ×)=ක)

15, 1i) (a)


නයිට්රජ්න (N)



ේඳොසඳයස (P)



ේඳො ෆසිඹ ව(K)
රුණු  ½ ×)=1 ½





(b) හසි
ඉ් භිව්න ලහකර අේල  ඹ කශ වළකිඹ.
ණනෙහඹ්න භග වයහ ගළනීභ උචිෙ ේේ.
ේඹී භ ඳවසුඹ.




ප්රහවනඹ ඳවසුඹ.
ගඵාහ ඳවසුඹ.





අහසි
ිනර අධික ේේ.
ේඹි භ ළඩි ෙහ් ිකක දළනුභ්  අලය ේේ.
ළඩිපුය ේඹදු ිත ලහකර වහිව ේේ.




ඳ වහ ජරඹ දු ඹ ේේ.
ිතේේල ිතිවභඹ ළඹේේ.
රුණු  ½ ×0=)

(ii) (a,
 ි ීනය










ඵළ් ටීිනඹහ

(b)
සුදුසු ඳිතේඵ ධ නහලකඹ ේෙ යහ ගළනීභ.
ප්රේේලේභ්න ප්රහවනඹ.
ආය් හකහින ගඵාහ කිරීභ.
ිවර්ේේශිෙ හ්නද්ර ඹ ිනශ්ර කිරීභ.

  ඳනු්න
රුණු  ½ ×)=1½

ජයස





ආය් ෂිෙ ඇඳු ව ක හ රඹ ඇඳීභ.
ිවඹිනෙ ක්රභඹ ේඹී භ.
ඉසින අෙය ුරය ආවහය ේව ජරඹ
ේනොගළනීභ.
රුණු  ½ ×0=)




ජනෙහ ේඳ  ඹ ඳඹයි
ේේශිඹ ීම ප්රේදදර ෂධීඹ ගු ඹ්  ඇෙ.
රුණු  1 ×)=ක)

(iii, (a,
 ශ්රී රහශකිකඹ්නේග් ප්රධහන ආවහයඹ ේේ
 ආවහය සුය් ෂිෙෙහ ඉවශ නශයි
(b)
 බීජ ළිළරීභ.



ඳළශ සිටුීමභ.



යර සුර්ඹ ප්රනහයකඹ
රුණු  1 ×)=ක)



හේේ්  ආර්ද්රෙහ
රුණු  1 ×)=ක)

රුණු  ½ ×)=1

16, 1i) (a)


ඒකිඹ සර්ඹ ප්රනහයකඹ
(b)



උස ්ඹ

(ii)
 ේඳොිනි ්න ගෘව
 දළෂ ගෘව




ීන ඳටි ගෘව1රළ් ගෘව,
ීමදුු  ගෘව



(ii)
 භූිනේේ ඒපයඹ ් ේේ්රපරඹකි්න ළඩි අසළ්නන්  රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.
 ය පුයහ අසනු රඵහ ගෙ වළකි ීමභ.
 ිතේලේ බ ව ළකසීේ ව ක්රභ අලය ේනොීමභ.
 ඳහශශු ඛහදනඹ අඩු ීමභ.
 ඳිතේඵ ධ වහිව අභ ීමභ.

විනෙහගහය
රුණු  1 ×)=ක)

රුණු  1 ×0=ක0

17, 1i)




භනහ ේඵ ග ේෙ යහ ගළිවභ.
ග හ්භක ේය ඳ ද්රය බහිතෙඹ.
ේේලගුිකක හධකර ඵරඳෆභ අභ ීමභ.

(ii)
 උචිෙ ගඵාහ ේෙ යහ ගළනීභ.
 ගඵාහ ුරශ ේ්ඹ භනහ ඳහරනඹ කිරීභ.
 කෘින ඳිතේඵ ධ ඳහරනඹ.





භනහ භුිනඹ ේෙ යහ ගළනීභ.
භනහ ජර  වඳහදනඹ.
භනහ ඳිතේඵ ධ ඳහරනඹ.
රුණු  1 ×)=ක)





අසනු ේ්න ේ්න ගඵාහ කිරීභ.
ිවඹිනෙ ඳිනි  අසුයහ ගඵාහ කිරීභ.
ේනීනේභ්න ඳසු ිළිනසිදු කය ගඵාහ කිරීභ.
රුණු  1 ×)=ක)

(iii, (a,
 භ්නද ේඳ  ඹ



අධි ේඳ  ඹ
රුණු  1 ×)=ක)

(b)
 ය් ෙහීනෙහ ඇි  ීමභ.
 ල් ි ඹ හීන ීමභ.
 අධහනඹ ේනොභළි  ීමභ.




අර ගි ඹ ඇි  ීමභ.
ඉ් භිව්න ිතාහ ඳ්ීමභ.
රුණු  1 ×)=ක)

(iv)





ලිනයඹ ුරශ සිදුන සිඹලුභ ඳිනෘ්ි ඹ ක්රිඹහ වහ අලය ේේ.
ආවහය ීවර් ඹ ඳවසු කිිනභ ළදග්ඹ.
ආවහය අේල  ඹ ඳවසු කයයි.
අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ උඳකහින ේේ.
රුණු  1 ×)=ක)

