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10 ශ්රේණිය - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - පිළිතුරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිළිතුරු පත්රය 

I පත්රය 

 

1.  -2 11.  -4 21.  -1 31.  -3 

2.  -1 12.  -3 22.  -1 32.  -1 

3.  -1 13.  -3 23.  -4 33.  -4 

4.  -2 14.  -2 24.  -2 34.  -3 

5.  -2 15.  -3 25.  -3 35.  -4 

6.  -3 16.  -3 26.  -4 36.  -2 

7.  -1 17.  -1 27.  -2 37.  -3 

8.  -3 18.  -3 28.  -1 38.  -3 

9.  -1 19.  -4 29.  -1 39.  -4  

10. -3 20.  -2 30.  -2 40.  -1 

(ලකුණු 1*40=40) 

 

II පත්රය 

 

1. i. අපෙ% Aල් මස 
i. මැයි - සැප්තැම්බර් 

ii. නිරිත දිග පමෝසම් වැසි 

iii. හැඩ ලෑලි නගුල / ජෙන් ෙරිවර් තH නගුල /තැටි නගුල  

iv. තවාන් ොත්ති / බÿන් තවාන් / කුට්ටටි තවාන් 

v. ොත්තිය වපට්ටට පොල් පලලි / ගපඩාල් තැබීම 

vi. කාබනික  ඝන පොපහාර -කුකුල් පොපහාර හා පකාළ පොපහාර ,ශ් ාම ශ් ාශ්හාර 

,ශ්කාමශ් ෝස්ේ් ,ශ් ාවිශ් ාළ ශ් ාශ්හාර  

කාබනික ෙළිපබෝOනාශක - අලු, පකාපහාඹ නිස්සාරකය/ සුදුලුනු දියර ආදිය  

vii. පකාළ ොලුව / දුඹුරු පුල්ලි ශ්රෝ ය  

viii. ඉසින ,බිxÿ ජල සම්ොදනය 

ix. පගාවිජනපසව්ා මOHස්ථාන ,රාජH බැxකු    

                                                                                  ( ලකුණු 2«10 =20) 

2. i. උෂ්ණත්තවය / ජලය / මුහුපේ රැලි කි%යා / මිනිසාපේ කි%යා /කුර සහිත සතුන් ( ලකුණු 2) 

               ii.  a) මැටි / පරාන් මඩ /සියුම් වැලි / රලු වැලි / පබාරලු   ( ලකුණු 2) 

                   b) මැටි ඛනිජ ශාකවලට අවශH පෙෝෂක ර|වා තබා ගැනීමට / ජීර් ණයවන ශාක පකාටස් මගින් 

පෙෝෂක සෙයා දීම        ( ලකුණු 2) 

10     කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය   

වර්ෂ අවසාන ඇගයීම 
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10 ශ්රේණිය - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - පිළිතුරු 

            iii a)  ාාංශු අවකාශ අඩුවීම නිස්ා ශාක මුල්ල හා ක්ුද්ර ජීවී වර්ධනය දුර් වල ශ්ේ ( ලකුණු 2) 

                 b) තද වූ යටි ෙස බුරුල් කිරීම / ආම්ලික ෙසට හුනු වර් ග පයදීම /ක්ෂාරීය ෙසට ජිප්සම් ,සල්ෆර් 

පයදීම / ොxශු සxරක්ෂන ක %ම පයාදාගැනීම     ( ලකුණු 2) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

3. i. A- 11   B- මීටර 300ට අඩු ය.  C- 1750 mm අඩුය D- මහ   ( ලකුණු 5 ) 

 

ii. a) බිපසෝ පකාටුව - ජලය බැස යාපම් දී වැව් බැම්මට ඇිවන පීඩනය අවම කිරීමට 

        පගාඩ පසාපරාව්ව - වැපව් ජලය වාරි ඇළ පවත පයාමු කිරීම  ( ලකුණු 2) 

b) එල්ලxගා ෙේOිය       ( ලකුණු 1) 

iii. සුර් යාශ්ලෝකය  වතින කාලසීමාව අඩු නිස්ා අස්ේවැන්න අඩුවීම අධික  ාාංශු ඛාදනය . ාාංශු ඛාදනය නිස්ා 

ශ් ෝ  වලට හානි සිදුවීම        ( ලකුණු 2) 

(මුළු ලකුණු 10) 

4i)  ෙපසහි පහෞික තත්තත්තවය දියුණු කිරීම,මූල ෙේOි ෙැිරීමට ෙහසුවන ෙරිදි ෙස බුරුල් කිරීම,පබෝගයට 

උචිත ෙරිදි ොත්ති සැකසීම,ෙසට පොපහාර මිශ% කිරීම,ෙලිපබෝO ොලනය,ජලවහනය වීමට ස්ැලැස්ේවීම , ාාංශු 

තද ස්ේථර බිද ශ්හලීම         (ලකුණු 3) 

ii) a)  ොංාංශු ඛාදනය වීම,ශ් ෝෂක  ැඹුරට කාන්දු වීම ,ශාක ඇද වැටීම  (ලකුණු 2) 

 b) රාබු ,කැර් කුකබිශ්ටසිශ්ේ කුලශ්ේ ඕනෑම ශ් ෝ යක් , ණ්ඩක්කා,මෑ ,ශ් ෝාංචි (ලකුණු 2) 

iii.තවාන පිහිටුවන ප්රශ්ේශශ්ේ වර් ශා තනය ,උච්චත්වය  භාවිත කරන ජලසම්ොදන ක %මය, භූමිපේ පහෞික 

ලක්ෂන,  ශ්ස්ේ ශ් ෞතික ලක්ෂණ , සිටුවන පබෝග වර්ගය     (ලකුණු 3) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

 

5)  i) a) ශාකපේ කායික ක% sයා වලට,බීජ ෙ %පරෝහනයට, බීජ වHdප්ියට, ශාකවල සන්Odරනය සදහා,බිම් 

සැකසීමට,අල පබෝගවල අස්වනු පනලීම ෙහසු වීමට,වී වගාපව් වල්ෙැළ ොලනයට, රසායන øවH 

ක්පෂ්ත%යට පයදීමට      (ලකුණු 2) 

b) උත්තස්පව්දනය,වාෂප්ීකරනය, ගැඹුරු වෑස්සීම,ෙෘෂ්ීය අෙදාවය(ලකුණු 1)  

ii) a) ෙසට කාබනික øවH එකතු කිරීම,වසුන් පයදීම,වල් ෙැළ ඉවත්ත කිරීම,මතුපිටින් ගලායන ජලයට 

බාදා ඇි කිරීම        (ලකුණු 2) 

• b)  හුවාර් ෂික  ළතුරු ශ් ෝ  වර්   ස්ඳහා - පේසම් ජල සම්ොදනය 

• අල හා රටකජු ශ් ෝ  ස්ඳහා - ඇළි හා වැටි ජල සම්ොදනය 

• වී ව ාව ස්ඳහා - පිටාර ජල සම්ොදනය    (ලකුණු 3) 

c) ොxශු වාතය දුර් වල වීම, විෂවායු නිෂ්ොදනය,ශාක මුල්වල ක% sයාකාරිත්තවය දුර් වල වීම,කෘෂි 

උෙකරන භාවිතය අෙහසු වීම,ලවනතාවය වැඩිවී ෙපස් රසායනික ලක්ෂන දුර් වල වීම, දිලීර ආසාදන 

වැඩිවීම        (ලකුණු 2) 

(මුළු ලකුණු 10) 
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10 ශ්රේණිය - කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය - පිළිතුරු 

6. i. කාබනික පොපහාර ස්ම  මිර කර  රසායනික පොපහාර පයදීම/  ෙස ක්පෂ්ත%Odරිතාවයට ෙත්තකර 

පොපහාර පයදීම/සුදුසු කාළගුණික තත්තවයක් ඇිවිට පොපහාර පයදීම / පොපහාර එකවර පනාපයාදා 

එම ෙ %මාණය කිහිෙ වාරයකින් පයදීම     (ලකුණු 3) 

 

ii. ජල මූලාශ%වලටපොපහාර අවපශ්ෂ රසායනික øවH එකතුවීම, ඇතැම් පොපහාරවල අඩxගු මූල øවH 
ොනීය ජලයට එකතුවීම මගින් මනුෂHයන්ට පරෝග සෑදීම/ ෙහත්තබිම්වල ආම්ලිකතාවය වැඩි 

වීම/සුපෙෝෂණය වීමනිසා මසුන් මියයාම    (ලකුණු 3) 

 

iii a)පගාවි ජනතාවට ඒපිළිබ| දැනුම ලබාදීම / ෙ %dපයෝගික පුහුනුව ලබාදීම / නිසි උෙපදස් ලබාදීමට 

කෘෂි උෙපේශකවරුන් පයාදාගැනීම /ආOdර ලබාදීම   (ලකුණු 2) 

 

b) ශ්කාමශ් ෝස්ේ් , ැඩවිල්ල දියර ශ් ාශ්හාර ,මත්ස්ය තතශ්ලෝදය ,කුකුල්ල ශ් ාශ්හාර හා ශ්කාළ 

ශ් ාශ්හාර නිස්ේස්ාරකය       (ලකුණු 2) 

(මුළු ලකුණු 10) 

 

 

7. i.   

 

 

 

 

 

   (ලකුණු 3) 

 

ii  

• ෙත%මත ඇිවන මලකඩ - දිලීරයක් නිසා 

• මෘදු කුණුවීම - බැක්ීරියාවක් නිසා 

• ෙත% විචිත% වීම - වවරසයක් නිසා 

• මුල්වල ගැට ශ්රෝගී තත්ත්වය - වට ෙනුවන් නිසා 

                                                                               ( ලකුණු 4«1/2 =2) 

 

iii  

තෘණ ෙන් 
ක| සිලින්ඩරාකාරයි ක| %ිපකෝණාකාර  
ක| ඇතුලත කුහර නැත ක| ඇතුලත කුහර නැත 
ක| අග%ස්ථපේ පුෂේ මxජරිය ඇත 
උදා ; ටදැල්ලල , ැලතණ,ඇටවරා ,මාරුක් 
, ජරි   

ක| අග%ස්ථපේ පුෂේ මxජරිය ඇත.එය දිශා 
තුනකට විහිදීගිය ෙ %ිකා තුනක් ඇත උදා 
;තුනෑස්ේස් ,තුන්හිරිය ,කලාදුරු ,කුඩමැ්ට 
,ශ් ාරු  න්  

                                                                                       (ලකුණු 2) 

Iv පයෝO නිදිකුම්බා, ඇලිපේටර්,ොතීනියම්, විපේලියා, ග|ොන, ජෙන් ජබර   (ලකුණු 3) 

 

(මුළු ලකුණු 10) 

 


