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A ක ොටස - ව්යුහගත රචනා ො 

(01) A) i) දේශගුණික විපර්යාස යන්න අර්ථ දක්වන්න. 

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

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

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

 

ii) දේශගුණික විපර්යාස මගින් කෘෂිකාර්ික කටයුතු දකදෙහි සිදු කෙන බලපෑම් 

අවම කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග ්ක් දක්වන්න. 

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

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

 

iii) නවතම වර්ීකෙණය අනුව ශ්රි ලංකාදේ කෘෂි පාරිසරික කලාප 46 කි. ප්රධාාන 

දේශගුණික කලාප තුළ පිහිටි කෘෂී පාරිසරික කලාප සංඛ්යාවන් දක්වන්න. 

   1. දතත් කලාපය  - ....................................................... 

   ්. අතෙමැදි කලාපය - ....................................................... 

   3. වියළි කලාපය  - ....................................................... 

 

 

 

 දමම ප්රශ්න පත්රය  A හා B යන දකාටස් දදකකින් යුක්ත දේ. 
 A  ක ොටස -  ව්යුහගත රචනා ො 

 එම ප්රශ්නවලට දමම පත්රදේම පිළිතුරු සපයන්න. 

B ක ොටසච- නා ො 
 ප්රශ්න හතෙකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 
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Assignment for Vacation -2020 

lDIs úoHdj II 



 

AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

 B) i) ශ්රී ලංකාදේ කෘෂිකාර්ික අංශය හුණපණපාන ප්රධාාන අීයදය ග ්ක් දක්වන්න. 

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

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

ii) ශ්රී ලංකාදේ කෘෂිකාර්ික අංශය තුළ පවතින අභිදය ග ජය ගැනීම සඳහා 

ක්රියාත්මක කළ හැකි කපරම 3ක් දක්වන්න. 

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

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

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

 C) i) ආහගතොනචසුනක්ෂිරරොව්යය යන්න අර්ථ දක්වන්න. 

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

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

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

ii) ජාතික මට්ටදම් ආහාෙ සුෙක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ප්රාදේය ය මට්ටින් 

ගත හැකි ඵලදායී පියවෙ ්ක් සඳහන් කෙන්න. 

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

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

D) ශාකයක විවිධා වර්ධාන අවධි තුළදී ශාක දප ෂක වැදගත් කාර්යයන් ඉටු කෙයි. දගායම් 

ශාකදේ ) Oryza sativa) ජීවන චරදේ වැදගත් අවදි 3ක් පහත දැක්දේ.  

  P - බීජ ප්රදෙ හණය හා බීජ පැළ වර්ධානය 

  Q - ප්රජනක අවදිය 

  R - පරිනත අවදිය 

 P,Q,R සංදක්ත භාවිතා කෙින් පහත ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

i) ශාකදේ අස්වැන්න තීෙණය කිරීමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබීම සඳහා 

නයිට්රජන් දප ෂකය සැපයිය යුත්දත් කවෙ අවධීන්වලදිද  

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

ii) දපාටෑසියම් දප ෂකය වඩාත් වැදගත් කාර්යයක් සිදු කෙන්දන් කුමන 

අවධිදේදීද  

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

  iii) සමස්ථ දපාස්පෙස් දප ෂකදේ අවශයතාවය වැඩි වන්දන් කුමන අවධිදේදීද  

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



 

AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

E) අතයාවශය ශාක දප ෂකයක් හුනනාගැනීම සඳහා දයාදා ගනු ලබන ිරර්නායක ්ක් 

සඳහන් කෙන්න. 

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

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

F) ප්රභාසංස්දේෂණය යනුප පෘවිවිය මත ජීවදේ පැවැත්ම සඳහා ඉතාමත් වැදගත්වන 

සංසිේදිය දේ. 

i) ශාකයක ප්රභාසංස්දේෂණ ආදල ක ප්රතික්රියාව සිදුවන ලසයය ඉන්රයිකාව නම් 

කෙන්න. 

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

  ii) ප්රභාසංස්දේෂණදේ අුනරු ප්රතික්රියාදේ පියවෙ 3 දක්වන්න. 

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

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

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

iii) C3  හා C4  ශාකවල ප්රභාසංස්දේෂණ ක්රියාව අ අතෙ ිති ප්රධාාන දවනස්කම් 3ක් 

ලයිස්තු ගත කෙන්න. 

C3 ප්රභාසංස්දේෂණ ක්රියාව අය  C4 ප්රභාසංස්දේෂණ ක්රියාව අය 
  

  

  

 

iv) කස් තවාන් පාත්ති ජීවානුහෙණය කිරීමට දයාදා ගත හැකි රම 4ක් සඳහන් 

කෙන්න. 

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

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

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

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

 

 

 



 

AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

)0්) A) ප්රශ්න අංක )i ) සිට )iv) ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්දවන රූපසටහන දයාදා  

  ගන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i) දමම දගාවිපළ කපකෙණය නම් කෙන්න. 

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

  ii) කෘෂිකර්මාන්තදේදී දමම කපකෙණදේ භාවිතාවක් සඳහන් කෙන්න. 

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

  iii)  ඉහත කපකෙණදේ P,Q,R,S,T හා N දකාටස් නම් කෙන්න. 

   P - .................................  Q - .............................. 

   R - .................................  S - .............................. 

   T - .................................  N - .............................. 

  iv) දමම කපකෙණදේ පහත දකාටස්වල ක්රියාකාරීත්වය සඳහන් කෙන්න. 

    

 දකාටස ක්රියාකාරීත්වය 
1. S  

2’ Q  

 

B) i) කෘෂිකර්මදේදි පොංශුචසුසංහගත ය ිරසා ිතිවන හාිරකෙ බලපෑම් ්ක් සඳහන්  

  කෙන්න. 

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

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

 

 

 

T 



 

AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

  ii) පාංශු වයනය ිරර්නය කිරීමට දයාදා ගන්නා පරික්ෂෂ ො ොනචක්රමචකක්ෂ සඳහන්  

   කෙන්න. 

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

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

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

 C) ගවයින්දේ මද සමාදය ජනදේ වාසි ්ක් සඳහන් කෙන්න. 

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

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

 D) දහ්වලට සාදේක්ෂව සයිදේජ් සෑදීදමන් ලැදබන වාසි ්ක් සඳහන් කෙන්න. 

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

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

 E) සත්ව ආහාෙවලට දයාදන ආ ල  රවය ්ක් නම් කෙන්න.  

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

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

 F) ගවයින්දේ ශුර තනුක කිරීමට දයාදා ගන්නා රනු ච ොන  ්ක් දක්වන්න. 

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

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

)03) A) කෘෂිකර්මාන්තදේදී ශාක දෙ ග පාලනයට දයාදා ගන්නා ශෂය විදයාත්මක රම ්ක්  

  සඳහන් කෙන්න. 

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

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

B) රැක්ක වීම සඳහා බිත්තෙ දත්රීදම්දි පහත සඳහන් බිත්තෙ ප්රතිකක්ෂකෂේපච ිරීමමට එක් 

දහ්තුවක් බැගින් සඳහන් කෙන්න. 

 1. කුඩා බිත්තෙ - ..................................................................................... 

 ්. කවචය පිපිරුණු බිත්තෙ - ............................................................... 

 3. කවචදේ මළ රවය තැන්පත් වී ිති බිත්තෙ -  

  ...................................................................................................................... 
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 C) පහත (i ) සිට (ii) දක්වා ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට දමම රූපසටහන දයාදා ගන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i) ඉහත බිත්තෙ ෙක්කවන දදක හුනනාදගන නම් කෙන්න. 

   A - .............................................................................   

   B - ............................................................................. 

  ii) ඉහත නම් කළ බිත්තෙ ෙක්කවනවල ිති දවනස්කම් 3ක් වගු ගත කෙන්න. 

 A B 

1.   

්.   

3.   

 

D) i) දපා අතීන් ගෘහයක අභයන්තරනචෂෂේත්ව්යය පාලනය කිරීම සඳහා දයාදා ගත  

  හැකි කපරම ්ක් දක්වන්න 

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

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

  ii) ආෙක්ෂීත ගෘහ තුළ දබ ග වගා කිරීදම්දී කෘි පළිදබ ධා හාිර පාලනය කිරීමට 

   දයාදා ගනු ලබන කපරමයක් සඳහන් කෙන්න. 

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

 E) ජලවහනය දුර්වල පසක වැදඩන ශාකවල දැකිය හැකි ලක්ෂණ ්ක් නම් කෙන්න. 

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

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

A 
B 
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 F) විදුත් දක්න්රාපසාරී ජල දපාම්පයක රූපයක් පහත දැක් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

i) ඉහත දැක්දවන ජල දපාම්පදේ A,B,C,D 

ii)  දකාටස් නම් කෙන්න. 

   A - ....................................................................................... 

   B - ....................................................................................... 

   C - ....................................................................................... 

   D - ....................................................................................... 

  ii) ඉහත නම් කළ A,B,C දකාටස්වල ක්රියාකාරීත්වය දක්වන්න. 

දකාටස ක්රියාකාරීත්වය 
A  

B  

C  

 

  iii) දක්න්රාපසාරී ජල දපාම්ප භාවිතදේ ිති වාසි 3ක් දක්වන්න. 

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

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

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

iv) දක්න්රාපසාරී ජල දපාම්පදේ මනා ක්රියාකාරීත්වය සඳහා පාද වෑේවදේ ිති 

වැදගත්කම කුමක්ද  

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

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

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

A 

B 

C 

D 
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)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

)04) A) i) ස්වපොගනය යන්න අර්ථ දක්වන්න. 

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

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

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

  ii) ස්වපොගනය සඳහා ශාකවල ිති විවිධා හැඩගැසීම් 3ක් නම් කෙන්න. 

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

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

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

 B) පහත දැක්දවන්දන් දර්ීය ේවී බීජ පත්රී බීජයක දික් කඩකි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  i) දමහි A,B,C,D,E,F දකාටස් නම් කෙන්න. 

   A - ................................  B - .............................. 

   C - ................................  D - .............................. 

   E - ................................  F - .............................. 

  ii) ඉහත රූපසටහදන් A, E,F දකාටස්වල කාර්යයන් දක්වන්න. 

වුහය කාර්යය 
A  

E  

F  

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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 C) පහත දැක්දවනුදේ කුකුළාදේ ආහාෙ ජීර්ණ පේධාතිදේ රූපයකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i) දමහි A,B,C,D,E,F,G,H,I,J දකාටස් නම් කෙන්න. 

   A - ................................  B - .............................. 

   C - ................................  D - .............................. 

   E - ................................  F - .............................. 

   G - ................................  H - .............................. 

   I - ................................  J - .............................. 

  ii) ඉහත රූපසටහදන් A,C,,D,E,F,I දකාටස්වල කාර්යයන් දක්වන්න. 

   A - ................................................................................................ 

   C - ................................................................................................ 

   D - ................................................................................................ 

   E - ................................................................................................ 

   F - ................................................................................................ 

   I - ................................................................................................ 

 

 

 

B 
A 

C 
D 

E 
F 

G 
H 

I 

J 
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D) අංකුෙ බේධාය හා රිකි අ බේධාය යනු කෘෂිකර්මාන්තදේදී දයාදා ගනු ලබන ජනප්රිය වර්ධාක 

ප්රචාෙණ රම ්කි.  

i) සංගත ග්රාහකයක් හා අනුජයක් අතෙ අංකුෙ දහ  රිකි අ බේධායක් සාර්ථක විම 

සදහා ව්යඩෝචව්යැද ්ව්ය  සාධාකය කුමක්ද  

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

ii) ග්රාහකයක් දත ො ගැනීදම්දී සලකා බලන ලබනු ප්රධාාන සාධාක ් ක් නම් කෙන්න. 

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

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

  iii) ඒක බීජ පත්රී ශාකවල අංකුෙ දහ  රිකි අ බේධාය සාර්ථක දනාවන්දන් ියි  

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

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

E) i) ශ්රී ලංකාව තුළ නාගරික කෘෂිකර්මය ජනප්රිය වීමට ප්රධාාන දහ්තු ්ක් නම්  

  කෙන්න. 

 

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

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

ii) ඔබට ිරවදස්දී පිළිදයළ කෙ ගත හැකි දගවතු වගාදේදී භාවිතා කළ හැකි 

 ොබනි චපළිකබෝධ ොශ  ්ක් නම් කෙන්න. 

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

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

 

F) ිල හැෙ දවනත් සාධාකවල බලපෑම ිරසා ඉේුම් වරය වමට දහ  දකුණට විතැන් වීම 

සිදු දේ. 

  i) ඉේුම් වරය දකුතටචවිරැන්තචවීමට බලපාන කරුණු ක් දක්වන්න. 

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

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

  ii) පූර්තචරන  ොීමචකව්යළඳකපොළ  ලක්ෂණ ්ක් දක්වන්න. 

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

   ්. ........................................................................................................... 
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B ක ොටස - නා ො 

 

 

 

 

)05) i) දබ ග ිරෂ්පාදනය දකදෙහි පරිසෙ කෂ්ණත්වදේ බලපෑම විස්තෙ කෙන්න. 

 ii) හරිත විේලවදේ ධානාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම විස්තෙ කෙන්න. 

 iii) කසස් ගුණාත්මදයන් යුත් කිරි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා එළදදනකදගන් කිරි  

  දදාවා ගන්නා ිරවැෙදි පිළිදවල විස්තෙ කෙන්න. 

 

)06) i) විවිධා ක්රියාකාෙකම් සඳහා දහ්තු දක්වින් දහාඳ ගුණාත්මදයන් යුත් සයිදේජ්  

  ිරෂ්පාදන ක්රියාව අය පැහැඳි අ කෙන්න. 

 ii) ශාක ක්ුර ප්රචාෙණ රමය හා එහි වාසි අවාසි විස්තෙ කෙන්න. 

 iii) ලජව දපාදහාෙවල වැදගත්කම විස්තෙ කෙන්න. 

 

)07) i) ශ්රී ලංකාදේ ධාානයවලට සාදේක්ෂව පලතුරුවල හා එළවුවල පසු අස්වනු හාිරය වැඩි  

  වීමට දහ්තුව විස්තෙ කෙන්න. 

 ii) දබ ග වගාදේදී ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීදම් කපරම විස්තෙ කෙන්න. 

 iii) ජාන සම්පත් සංෙක්ෂණදේ වැදගත්කම විස්තෙ කෙන්න. 

 

)08) i) ශ්රි ලංකාදේ කෘෂි කාර්ික දක්ෂත්රය තුළ දපා අතීන් කමං භාවිතදේ ිති සීමාවන්  

  විස්තෙ කෙන්න. 

 ii) පදසහි දෘශය ඝනත්වය ිරර්නය කිරීදම් රමයක් විස්තෙ කෙන්න. 

 iii) පාංශු ආම් අකතාවයට බලපාන සාධාක විස්තෙ කෙන්න. 

 

)09) i) රැක්ක වීම සඳහා සුදුසු බිත්තෙවල ලක්ෂණ විස්තෙ කෙන්න. 

 ii) කෘෂිකර්මය තුළ ඒකාබේධා පළිදබ ධා කළමනාකෙණදේ ිති වැදගත්කම විස්තෙ  

  කෙන්න. 

 iii) ආහාෙ නෙක් වීම සඳහා දහ්තුවන ලජව විදයාත්මක සාධාක දකටිදයන් විස්තෙ  

  කෙන්න. 

 

)10) i) ගවයාදේ මද චරය දකදෙහි දහ ර්දම නවල බලපෑම විස්තෙ කෙන්න. 

 ii) බීජ ප්රදෙ හණ ප්රතිශතය ිරර්නය කිරීදම් රමයක් පැහැඳි අ කෙන්න. 

 iii) ිරර්පාංශු වගාදේ වැදගත්කම විස්තෙ කෙන්න. 

 

 ප්රශ්න හතෙකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

 අවශය තැන්හි දී නම් කෙන ලද පැහැඳි අ රූපසටහන් දදන්න. 

) එක් එක් ප්රශ්නය සඳහා ිරයිත ලකුණු ප්රමාණය 15 කි.) 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 
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