
පෙරහුරු ෙරීක්ණය - 1  ප ොෂඹ අධ්යළෙක  ළෙය  ගෘශ ආර්ථි  විද්යළල 

   
   

 

 

1.සිරුරට අත්යළලය මශළ පෙෝ  3කි. 
 
     (1) ය ඩ,  ෆල්සියම් වශ අයඩීන් ය.          (2) විටමින්, ඛනිජ වශ පම්ද්ය ය. 
     (3)  ෆල්සියම්, පරෝටීන්න් වශ විටමින් ය.      (4) පරෝටීන්න්,  ළප ෝශ පේට් වශ පම්ද් ය. 

2.ඇවහල බිපටෝෙ ඇති වීම ප පරහි  ෙළක විටමිකයකි. 

      (1) විටමින් A ය.          (2) විටමින් C ය.        (3) විටමින් E ය.      (4) විටමින් K ය. 

3.රතිකක්සි ළර යක් පව ්රියළ  රක විටමිකයකි. 

      (1) පටප ොපසපරෝල් ය.      

      (2) පිරිපඩොක්සීන් ය.      

      (3) වයකප ෝ ෆවින් ය.     

      (4) නිප ොටිකම ඩ් ය. 

4.විටමින් K ඌණ වීපමන් ඇති ලක ත්ත්ත්ලයකි. 
 
       (1) ලෆඩිහිටි කවහටිපයෝපෙොපරෝසිවහ.          (2) රළග් ප ෙරිණත් ද්රු තෙත්.         
       (3) රළත්රී අන්ධ්ත්ළල                                 (4) රුධිර ගෆලීම දී  ෆටි ගෆසීම රමළද් වීම. 

5. ආශළරල විවිධ්ත්ලය යනුපලන් අද්ශවහ ලනුපේ 

      (1) පවෞඛය ත්ත්ලය, පිසීපම්   රම වශ ලයකය . 

      (2) ලර්ණය, ලයකය, රවය ශළ සුල`ද් .         

ශ්රේණිය - 11 වියය- ගෘශ ආර්ථික විද්යාල  ඳත්රය - I කාය -ඳැය එකයි.  
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      (3) පෙෝයද්ළී   ල, ලර්ණය ශළ රවය .             

      (4) රුචි අරුචි ම්, පිසීපම්   රම වශ පෙෝයද්ළී   ල . 

  

6. දද්නි  පෙෝණ අලයත්ළල ීරරණය කිරීපම් දී වෆකිල්ට ගනු  ක නිර්කළ යක් පකොලන්පන් 

     (1) සිරුපර්  ර ය.        (2) රීර තව ය.        (3) වහත් ර පුරු  ල ය.       (4) පුද්ග   රයළ ළරීත්ලය ය.  

7. කපම්ගළ 3 පම්ද් අම්යක් ලක අවම්ත්ෘප්ත් පම්ද් අම්යක් ලනුපේ   

     (1) කප ක් ය.          (2) ලිපකොප ක් ය.        (3) පමතිපයොනීන් ය.        (4) ආර්ජිනීන් ය. 

8. ආශළර වෆ සීපම් දී ආශළරපේ ගුණළත්ම  ක්ණ ලෆඩිදියුණු කිරීම ව`ද්ශළ  ළහිරල එ තු  රක ද්රලය   
    ශ`දුන්ලන්පන් 

      (1) ලර්ණ  පව ය.       2) රව ළර  පව ය.   (3) ආ ක පව ය.   (4) කුළු ඩු පව ය. 

9. පිටි පමෝලිය   ඇපද්ක සුළු  ලට පශේතුලක් ලනුපේ 

      (1)  භළවිත්ළ  රක ී වහට්ල කෆවුම්  ල .                  (2) තිරිගුල අඩංගු ග් පලටන් කම් පරෝටීන්කය .         

      (3)  තණු ජය භළවිත් කිරීම .                                  (4) මළගරින්ල අඩංගු පම්ද්මය වහලභළලය . 

10. ආශළර බීට් කිරීම පශලත් ගෆසීම මගින් 

      (1) ආශළරපේ රළු  ලක් ඇති පේ.            (2) ආශළරය කුඩළ ප ොටවහ  ලට ෙත් පේ. 

      (3) ආශළරල වෆශෆල්ල  ලක් ඇති පේ.   (4) ආශළරපේ පිපීමක් ඇති පේ. 

11. ආශළර පත්ෝරළ ගෆනීපම්දී ඇතිලක දුහ රත්ළ අලම  ර ගෆනීමට ගත් යුතු පියලරක් පකොලන්පන්, 
 

(1)  ශෆමවිටම එෂලළු ෙතුරු පගලත්පත් සිටුවීම. 

            (2)  ආ ර්ණීය ඇසුරුම්,පලපෂඳ රචාළරලට ශසු පකොවීම. 

            (3)  කිරුම් මිනුම් තෙ රණ භළවිත්පේදී ෙළරිපභෝගි යන් ද්ෆනුලත් වීම. 

            (4)  ග ඩළ කිරීමට ත්ළක්ණ ක්රමපේද් පකොමෆති ම. 

 

 12.රමිතිපයන් පත්ොර ආශළර ලර්ග පලපෂඳ පෙොපෂේ  හු වීම අයත් ලන්පන්  
 

(1) නිහෙළද්කය කිරිපම් දුහ රත්ළ පව .                  (2) රලළශකය කිරිපම් දුහ රත්ළ පව . 
(3) ආශළර පත්ෝරළ ගෆනීපම් දුහ රත්ළ පව .            (4) ආශළර ව වහ කිරීපම් දුහ රත්ළ පව . 
 

13. ආශළර කරක්වීම ප පරහි  ෙළක පශේතු ෙළකය කිරීම වඳශළ පයොද්ළ ගන්කළ ශිල්පීය ක්රම 
 

(1)  මධ්ර්ම පේ.       (2)  තෙක්රම පේ.       (3)  ෙරිරක්ණය පේ.     (4)  ෙරිරක්   ළර  පේ. 
 
 ඳශත ද්ැක්ශ්ලන්ශ්න් ආශාර පිළිගැන්වීම වම්බන්ධ සිසුන් ඉදිරිඳත් කෂ කරුණු කිහිඳයකි, 

a.  පෙෞද්ගලි   ලරයක් භළවිත්යට  ළ දීම. 

b.  අත් පිවහකළල ශළ අත් පවෝද්ක ප ෝප්ෙ භළවිත් කිරීම. 
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c.   මට පෙර සුප් ෙළකය සිදු කිරීම. 

d.  වශන් පිඟළපකන් ශය පද්පකක් එ ලර ආශළර ගෆනීම. 

e. ආශළර ගෆනීපමන් ෙසු පත් / ප ෝපි ෙළකය කිරීම. 

 

14. මින්  ටහිර   රමයට ෙමණක් අද්ළෂ  රුණු ඇතුෂත් පිළිතුර පත්ෝරළ ද්ක්ලන්ක. 

 (1) a, b වශ c ය.            (2)  b, c වශ d ය.          (3) e, a වශ b ය.         (4) a, c, වශ e ය. 

 ශියාලක්, ඳරිරක්ණ උඳක්රම ශ්යීමශ්ම් රරුණණු කිහිඳයක් ඳශත ද්ක්ලා ඇත. 

A- ක්ෂුද්ර ීවවින් විකළ කිරීම 
B- එන්ව ම ්රියළ ළරීත්ලය මර්ද්කය  කිරීම 
C- ලළත්පයන් පත්ොර කිරීම 
D- ක්ෂුද්ර ීවවින් ශළ ආශළරපේ අඩංගු එන්ව ම විකළ කිරීම 
 

15. මින් නිලෆරදි ර ළ ලන්පන්, 
 
           (1)  A, B ශළ C ය.       (2)  A, B ශළ D ය.      (3)  A,C ශළ D ය.         (4)  B,Cශළ D ය. 
 
16. ආශළර ෙරිරක්ණ තෙක්රමයක් පව ්ලළන්්  කිරීම සිදු ර . මින්  ළපෙොපරොත්තු ලන්පන්, 
 

(1)  ක්ෂුද්ර ීවවින් වලත් කිරීම .      
(2)  එන්ව ම අ්රිය කිරීම ශළ වමශර ක්ෂුද්ර ීවවින් විකළ කිරීම . 

      (3)  ක්ෂුද්ර ීවවින් වම්පර්ණපයන්ම වලත් කිරීම .        
      (4)  ජ ව්රියත්ළල ලෆඩි කිරීම . 
 

 ඳශත ද්ැක්ශ්ලන්ශ්න් ශියශ්යු විසින් ලියන ද් ඌනතා ශ්රෝග පිළිබ රද්ශව් කිහිඳයකි. 
 

 රුධිර හිපමෝග් පපොබින් මට්ටම අඩු වීම. 
 සුදුමෆලි  ල ශළ තද්ළසීක  ල. 
 අලධ්ළකය පයොමු කිරීපම් අෙශසුත්ළ. 
 ශෘද් වහෙන්ද්කය පේගලත් වීම. 

 
17.පමම ක්ණ ද්ෆකිය ශෆක්පක් ෙශත් වඳශන් කුමක පරෝගපයන් පෙපෂක පුද්ගයන් තුෂ ද්? 
 

(1)  කවහටිපයෝ මෆපල්ෂියළ පරෝගපයන් පෙපෂක පුද්ග න් තුෂ ය. 
(2)  නීරක්තිපයන් පෙපෂක පුද්ගයන් තුෂ ය. 
(3)  ත්මවහ අන්ධ්ත්ළලපයන් පෙපෂක පුද්ගයන් තුෂ ය. 
(4)  රි ට්වහ පරෝගපයන් පෙපෂක පුද්ගයන් තුෂ ය. 

 
18. මුල් පයොවුන් විපේ දී ගෆශෆණු ශළ පිරිමි ද්රුලන් පද්පිරිවම තුෂ පිළිබිඹු  රක ෙෆශෆදිලි ක්ණයකි. 
 
  (1) පයෟ ලපකෝද්යට ෙත් වීම.                 (2) ෙෂමු ආර්ථලය සිදුවීම.   
  (3)  ටශඩ පලකවහ වීම.                        (4) ෙරිණත් ශෆසිරීමක් පෙන්වීම. 
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             19. ඩිම් ප ෝ ශළ ගර්භළය ලර්ධ්කය, 
 
                     (1) ද්විති   ලිංගි  ක්ණයකි.       (2) ෙ රළථමි  ලිංගි  ක්ණයකි. 

           (3) පයොවුන් විපේ ක්ණයකි.          (4) වහත් ර ක්ණයකි. 
   20. ද්විති   ලිංගි  ක්ණයක් පකොලන්පන්, 
 

(1) සිරුපර් ශෆඩය පලකවහ වීම ය.         (2) තරහිවහ ෙෂල් වීම ය. 
(3) තව ශළ  ර ලෆඩි වීම ය.                  (4) තද්රපේ පේද්කළ ඇති වීම ය. 
 

21. පයොවුන් විපේ ද්රුපලකුපග් ප චිත්ත්පේග ෙ ර ළකය, 
 

(1) ක්ණි  ශළ ීරල ර පේ.                      (2) වළම ළමී ශළ ීරල ර පේ. 
(3) ක්ණි  ශළ  ෂශ ළරී පේ.            (4)  ෂශ ළරී පේ. 

 
22.   අලධියට අයත්  ළය ලනුපේ 
 
             (1) වති 2 කි.             (2) මළව 9 කි.             (3) මළව 2 කි.         (4) දික 14 කි.      

23. ෙ රජකක ෙද්ධ්තිය ශළ වම් න්ධ්, තත්පත්ජ  පශෝපමෝකය  රළලය ලනුපේ 

(1) ඩිම්  ප ෝ මගිනි.     (2) ෙෆපෝපීය කළ මගිනි. 

(3) පිටියුටරි ග රන්ථිය මගිනි.   (4) අධි ලෘක්  ග රන්ථිය මගිනි.  

24. පයොවුන් විපේ පිරිමි ෂමපයකුපග් ප  ළ   ලර්ධ්කපේ ඇති විය ශෆකි විපේ ලර්ධ්ක අලවහථළලකි, 

(1)  ටශඩ මිහිරි වීම.    (2)  පප්ශී ෙට ල සීග ර ලර්ධ්කය. 

(3) අවහථි ඝකත්ලය අඩු වීම.   (4) පම්ද් ෙට  ලර්ධ්කය සීමළ වීම. 

 ගර්භණී  ළය වම් න්ධ්ල ශියයකු විසින් ෙදිරිෙත්  ෂ  රුණු කිහිෙයක් ෙශත් ද්ෆක්පේ. 

 

a. වළමළකයපයන් ගර්භනී  ළයට අයත්  ළය ලනුපේ මළව 9කි. 

b. දියලෆඩියළ පරෝගය ගර්භණී අලධිපේදි ඇති විය ශෆකි සුළු ආ ළධ්යකි. 

c. ගර්භණි මල ෙෂමු දෛමළසි ය තු පරෝටීන්න් ම් 13ක් ලෆඩිපුර ගත්යුතුය. 

d. ගර්භණී  ළය තුෂ අයඩීන් ඌණත්ළලපයන් පෙලීම නිවළ ග්ලවළවීම් ඇතිවීමට වඩ ඇත්. 

e. වළමළකයපයන් ගර්භනී  ළයට අයත්  ළය ලනුපේ මළව 10කි.  

 

25. ගර්භණී  ළය වම් න්ධ් වත්ය ර ළ ඇතුෂත් පිළිතුර ලනුපේ 

 

             (1) a, b වශ c ය.          (2) a වශ c ය.        (3) d වශ e ය.      (4) c, d වශ e ය. 
  
 26. ගර්භණී  ළය වම් න්ධ් අවත්ය ර ළ ඇතුෂත් පිළිතුර ලනුපේ 
 
             (1) a, b වශ c ය.          (2) a වශ c ය.        (3) d වශ e ය.      (4) c, d වශ e ය. 
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 27. ගර්භළපේ ලෆපඩක භූණයළපග් ප පෙෝණය ව`ද්ශළ මලපග් ප රුධිරය මගින් වෙයනු  න්පන්, 
 

  (1) කක්සිජන් ශළ පෙෝය ෙද්ළර්ථ ය.           (2)  ළ න්ඩපයොක්ව ඞ් ශළ කක්සිජන් ය. 
  (3) පෙෝය ෙද්ළර්ථ ශළ ජය ය.                  (4) කක්සිජන් ශළ ජය ය. 

  
28. ලළටිය  ෙෂ ඒ ළ ළරීල ත් ළ ගෆනීම ව`ද්ශළ පයොද්ක මලි  මෆහුම්   රමයකි. 
 

  (1) ලළටි මෆවහම.          (2) ද්ම්ලෆල් මෆවහම.          (3) කෆටි මෆවහම.          (4) නල් ඇදීම. 
 
29.විසිතුරු මෆහුම්   රම පද් කි. 
 

(1)  තිර මෆවහම ශළ ලළටි මෆවහම.                      (2) සිහින් නල් දුලවීම ශළ සිප්පි ලළටි මෆවහම. 
(3) පිවහපම්න්තු මෆවහම ශළ  තිර මෆවහම.            (4) ද්ම්ලෆල් මෆවහම ශළ  තිර මෆවහම. 

 
30. මට්ටුල  අද්ද්ර නිම කිරිමට පයොද්ළ ගත් ශෆකි මෆහුම්   රමයකි. 
 

(1) ්ලෆන් ට් මෆවහම.       (2) කෆටි මෆවහම.         (3) වන්කළලි මෆවහම.        (4) ද්ම්ලෆල් මෆවහම 
 
31. තෙළංග නිර්මළණය ව`ද්ශළ අලය පමලම් පද් ක් ලනුපේ 
 

(1) මිනුම් ෙටිය ශළ එම්පෞළ ඩර් රළමුල ය.                (2) මශක යන්ත් රය ශළ දුඹුරු  ඩද්ළසි ය. 
(3) ද්ෆති පරෝද්ය වශ ප ෝඩ් ය.                                 (4) වන්කළලි හුණු වශ ප ොත්ත්ම් ය. 
 
 
 

A B C D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 

32. වශත් මෆහුම් ක්රම අත්රින් කෆටි මෆවහම ශළ  තිර මෆවහම පිළිපලලින් ද්ෆක්පලන්පන් 

       (1)  A, C ය.             (2)  B, D ය.                   (3)   C, A ය.                (4) A, Dය. 
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33. නිලවක් තුෂ භළවිත්  රක විවිධ් පරදිපිළි අත්රින්,ඇ`ද් ඇතිරිලි වශ පරදි ෙළපිසි යකළදිය අයත් ලන්පන් 
 

 (1) තෙළංගලට ය.                             (2) පරදිපිළිලට ය.        
 (3) ගෘශපිළිලට ය.                            (4) පෙෞද්ගලි  පරදිපිළි ලට ය. 

34. ප දි ලර්ගි රණයට අනුල අර්ධ්  ෘත්රීම ප දි ෙමණක් ඇතුෂත් පිළිතුර ලනුපේ 

(1) ක පෝන්, විවහප ෝවහ පරපයෝන්, පවලියුපෝවහ ඇසිපට්ට් ය. 
(2) ඇක්රලික්, විවහප ෝවහ පරපයෝන්, ක පරෝ විවහප ෝවහ පරපයෝන් ය. 
(3) පටරලින්, ඇවහ ෆවහපටෝවහ, විවහප ෝවහ පරපයෝන් ය. 
(4)  පරපයෝන්, පවලියුපෝවහ ඇසිපට්ට් පරපයෝන්,  ුරළ ඇපමෝනියම් පරපයෝන්ය. 

 

 

35. නිද්ක  ළමරයක් වඳශළ අත්යලය ම ගෘශ ඇතිරිලි ලන්පන්, 
 

 (1) අනු ඇතිරිල්, ඇඳ ඇතිරිල් වශ තුලළය ය. 
 (2) ඇඳ ඇතිරිල්, කුන්  ලරය වශ පම්ව ඇතිරිල් ය. 
 (3)  ඇඳ ආලරණ, අනු ඇතිරිල් වශ  ළග ඇතිරිල් ය. 
 (4)  ඇඳ ආලරණ, පමට්ට  ලර වශ ප ොට්ට තර ය. 
 

36. ෙවුක් ෙසු රක ෙ රධ්ළක අලධි පිළිපලලින් ද්ක්ලළ ඇත්පත් 
 

(1)  ආරම්භ  අලධිය, වංයුක්ත් අලධිය වශ වංප ෝචාක අලධිය  . 
(2)  ලර්ධ්  අලධිය, ආරම්භ  අලධිය වශ වංප ෝචාක අලධිය  . 
(3)  ආරම්භ  අලධිය, ලර්ධ්  අලධිය වශ වංප ෝචාක අලධිය  . 
(4)  වංප ෝචාක අලධිය, ආරම්භ  අලධිය වශ ලර්ධ්  අලධිය   
 

37. ෙශත් ඇඳ ඇති  ළමරපයහි A, B, C වශ D යක වහථළක නිලෆරදිල ද්ක්ලළ ඇති පිළිතුර ලනුපේ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) පද්ොර,ජපන්ය ,ඇතුෂත් බිත්තිය වශ පිටිත් බිත්තිය  

 (1) පද්ොර,ජපන්ය ,ඇතුෂත් බිත්තිය වශ පිටිත් බිත්තිය.           
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 (2) පද්ොර,ජපන්ය, පිටිත් බිත්තිය වශ ඇතුෂත් බිත්තිය.        

 (3) පද්ොර, ඇතුෂත් බිත්තිය, ජපන්ය වශ පිටිත් බිත්තිය 

 (4) ජපන්ය, පද්ොර, ඇතුෂත් බිත්තිය වශ බිත්තිය. 

38.  හු ළර්ය ගෘශභළණ්ඩ ශළ වඩ ඩ පිරිමවක ගෘශභළණ්ඩ පිළිපලළින් ඇතුෂත් පිළිතුර පත්ෝරන්ක. 
 
         (1)  ත්ට්ටු ඇඳ,  ණ්කළඩිය වහිත් අල්මළරිය.   (2) ළ් චු වහිත් ඇඳ,  ණ්කළඩිය වහිත් අල්මළරි ය. 
         (3)  ත්ට්ටු ඇඳ, ශකුක පුටුල ය.                    (4) ළ් චු වහිත් ඇඳ, ශකුක පුටුල ය. 

 
 නිලවක් වෆසුම් කිරීපම් දී, 

a. විසිත්ත්  ළමරපේ ප ොටවක්  ම  ළමරය වඳශළ පයොද්ළ ගෆනීම. 
b. ආලින්ද්ය විසිත්ත්  ළමරයට යළ ද්ල පිහිටළ තිබීම. 

 
39. A ශළ b ෙ ර ළ තුළින් පිළිබිඹු ප පරන්පන්, 
 
(1) රළශි රණය ශළ  හු ළර්ය ඒ  ය . (2)  හු ළර්ය ඒ  යක් ශළ රළශි රණය  . 
(3) කමයත්ළලය ශළ  හු ළර්ය ඒ  යකි. (4) රළශි රණය ශළ කමයත්ළලය  . 
 
40. ෙවුල් තුෂ ද්ක්කට ෆප ක ක්ණ කිහිෙයක් ෙශත් ද්ෆක්පේ. 
 

a. ලෆඩි වහලළධීකත්ලයකින්  ටයුතු කිරීමට ශෆකි වීම. 
b. ීරරණය ගෆනීපම් දී අෙශසුත්ළ ඇති වීම. 
c. ෙරම්ෙරළ මත් ගෆටුම් ඇති වීම. 
d. වළරධ්ර්ම ලර්ධ්කයට රුකුක් වීම. 
e. ආත්මළර්ත් ළමි ල. 

 
මින් විවහත්ෘත් ෙවු ට අයත් ක්ණ ඇතුෂත් ලනුපේ, 

 
(1) b, c වශ d  ය.             (2) a, b වශ c ය.            (3) c ,e වශ d ය.            (4) a,e වශ b ය. 
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වැකිය යුතුයි.  

ඳෂුණ (රනිලාර්යය)  ප්ර්නය ශා තලත් ප්ර්න ශතරක් ඇතුුවල ප්ර්න ඳශක  ඳමණක් පිළිතුරු වඳයන්න. 

රනිලාර්ය ප්ර්නය  ුණු 20 හිමිලන රතර රශ්නුත් වෑම ප්ර්නයක  ුණු 00 බැිනන් හිමිශ් . ුණුව 

ුණු 60 කි. 

(0) ඳශත වශන් සිද්ධිය රධයයනය කර ීම ඇි  ප්ර්නල  ශ්කි  පිළිතුරු වඳයන්න. 

          පමලර තවවහ පෙෂ විභළගයට පෙනී සිටීන්මට නියමිත් සීත්ළපග් ප, මල ගුරුලරියක් ලක අත්ර පියළ රජපේ  

රැකියළල  නිරත්ය. මල්ලි වශ කෆගණිය පිළිපලලින් 11 වශ 8 පරේණිල අධ්යළෙකය  ති. පියළපග් ප 

විරළමි  පද්මළපියන් කවුන් වමඟ ලළවය  රති. ද්රුලන් තිපද්කළටම මළර්ග ගත් ක්රමයට අධ්යළෙකය 

ෆබීමට සිදුල ඇත්.පියළ වතිය ට දික කිහිෙයක්  රැකියළලට යක අත්ර මල, මළර්ග ගත් ක්රමයට ත්ම 

රළජ ළරි  ටයුතුල නිරත් ලන්පන් නිලපවේ ලෆඩ  ටයුතුද් මකළල  ෂමකළ රණය  ර ගනිමිනි. 

කුඩළ පගලත්ත් මකළල  ෂමකළරණය  ර ඇති අත්ර, වන් අමත්ර ආද්ළයමක් ද්  ළ ගනී. ෙවුපල් 

සියලු වශළපයන් සියලු  ටයුතු සිදුපේ. කවුන්පග් ප ෙවු රවන්ක ීවලක ෙරිවරයක් වහිත් ෙවුකි. 

I. පියළට රැකියළලට පගකයළම වඳශළ දිලළ ආශළරය ට සුදුසු ප ොජුන් ෙත්ක් ලියන්ක. 

II. වශත් ෙවුපල් ද්ෆකිය ශෆකි විපේ පෙෝණ අලයත්ළ අලධි කම්  ර ඒ ඒ අලධිලට ගත්යුතු පෙෝ  

2   ෆගින් කම්  රන්ක.  

III. මලට නිලපවේ ලෆඩ ෙශසු  ර ගෆනීම වඳශළ අනුගමකය  ෂ ශෆකි ක්රම 2ක් ද්ක්ලන්ක. 

IV. ගෘශ අභයන්ත්ර අං රණය වඳශළ ව වහ  ෂ ශෆකි තෙළංග 2ක් කම්  ර වන් 1ක් ව වහ  රක 

ආ ළරය ප ටිපයන් ද්ක්ලන්ක. 

V. නිලපවේ භළවිත්ළ ලක ගෘශපිළි ලර්ග 4ක් කම්  රන්ක. 

VI. වශත් ෙවු වතු වම්ෙත් ලර්ගී රණය  ර ද්ක්ලන්ක.  

VII. සීත්ළපග් ප ෙවුපල් මළසි  වියද්ම්  ෂමකළ රණය  ර ගන්කළ ආ ළර 4ක් ද්ක්ලන්ක.  

VIII. පගලත්ත් අං රණය වඳශළ අනුගමකය  ෂ ශෆකි ක්රම 4ක් වඳශන්  රන්ක. 

IX. පයොවුන් ද්රුලන් වමළජ ලර්ධ්කය පෙන්නුම්  රක ක්ණ 4ක් ද්ක්ලන්ක. 

X. කුඩළ දියණිය තුෂ ද්ෆකිය ශෆකි ද්විීරී   ලිංගි  ක්ණ 4ක් කම්  රන්ක.     (කුණු 2  ෆගින් 20 )  

 

 



පෙරහුරු ෙරීක්ණය - 1  ප ොෂඹ අධ්යළෙක  ළෙය  ගෘශ ආර්ථි  විද්යළල 

   
   

(2) 

i. සිහින් නල් දිලවීම භළවිත්ළ  ෂ ශෆකි අලවහථළ 3ක් ද්ක්ලන්ක.                             (කුණු 3 .) 

ii. විසිතුරු මෆහුම් ක්රම 3ක් කම්  රන්ක.                                                             (කුණු 3 .) 

iii. a. “පරදි පිරියම් කිරීම” යන්ක ෙෆශෆදිලි  රන්ක.                                             (කුණු 2 .)                             

   b. පරදි පිරියම් කිරීපම්   රම පද් ක් වඳශන්  රන්ක.                                       (කුණු 2 .) 

 

(3)  ආශළර ීවර්ණ ෙද්ධ්තිපේ ්රියළ ළරිත්ලය පිළි ඳ ද්ෆනුලත්ල සිටීන්ම පවෞඛය රැ  ගෆනීමට පශේතු පේ. 

  

i. පම්ද් ීවර්ණ ්රියළලලියට ද්ළය  ලක එන්ව ම ලර්ග 3ක් කම්  රන්ක.                (කුණු 3 .) 

ii. ආශළර ෙරිරක්ණය වඳශළ පයොද්ළ ගන්කළ තෙක්රම 3ක් වඳශන්  රන්ක.             (කුණු 3 .) 

iii. a. ෙශත් රෙවටශපකහි අං  6 න් ද්ෆක්පලක ප ොටසින් රළලය ලක එන්සිම ලර්ග 2ක් කම් 

 රන්ක. 

                                                                                                                       (කුණු 1 .)  

b. ෙශත් ද්ෆක්පලක ආශළර ීවර්ණ ෙද්ධ්තිපේ අං  1 සිට 6 ද්ක්ලළ ඇති ප ොටවහ කම්  රන්ක 

                                                                                                                          (කුණු 3 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

(4)   

i. ආශළර පිසීපම්දි තෙපයෝගිලක ත්ළෙ වංක්රළමණ ක්රම 3ක් කම්  ර එකිපක ට තද්ළශරණ 1  ෆගින්   

කම්  රන්ක.                                                                                                      (කුණු 3 .) 

ii. පිටි පමෝලි වෆ සීපම්දි අත් ගෆසීපම් ශිල්පීය ක්රමය ලෆඩි ලපයන් භළවිත්ළ පේ. අත් ගෆසීපම් 

්රියළලලිය ෙෆශෆදිලි  රන්ක.                                                                                (කුණු 3 .) 

iii. a. දද්නි  පෙෝණ අලයත්ළ වටශක යන්ක ෙෆශෆදිලි  රන්ක.                            (කුණු 4 .) 

   b. ආශළර පේට ත්න්තුමය ආශළර එක් කිරීපමන් ඇති රපයෝජක 4ක් ද්ක්ලන්ක. 
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(5)  

i. ආශළර කරක්වීමට පශේතුලක ක්ෂුද්ර ීවවීන්පග් ප ලර්ධ්කයට අලය අභයන්ත්ර වළධ් 3 ක් ලියන්ක.                            

                                                                                                                         (කුණු 3 .) 

ii. ආශළර කරක්වීමට පශේතුලක රවළයනි  පශේතු 3 ක් වඳශන්  ර, වන් එ ක් ෙෆශෆදිලි  රන්ක. 

                                                                                                                                     (කුණු 3 .) 

iii. පෙෝණමය නීරක්තිය ශළ පෙෝණමය පකොලක නීරක්තිය ෙෆශෆදිලි  රන්ක.        (කුණු 4 .) 

 

(6) පයොවුන්විය ීවවිත්පේ සුන්ද්රම  ළ ෙරි් පේද්ය . 

i. පර්ල පුවල වංලර්ධ්කයට අයත් අලධි 3 කම්  රන්ක.                                            (කුණු 3 .) 

ii. “කල පයොවුන් අලධිය ෙරිලර්ත්ක  ළෙරි් පේද්යකි” පමය ෙෆශෆදිලි  රන්ක.         (කුණු 3 .) 

iii. අධිපරෝෙකය යන්ක ෙෆශෆදිලි  රන්ක.                                                                 (කුණු 4 .) 

 

(7)   

i. නිපරෝගී ද්රුපලක් බිහි කිරීමට මේපිය පද්ෙළර්ලපේ ම තිබිය යුතු වළධ්  තුකක් ලියන්ක. (කුණු 

3 .) 

ii. ගර්භණී මලට ලෆඩිපුර ය ඩ අලය පේ. එයට පශේතු ද්ක්ලන්ක.                                     (කුණු 

3 .) 

iii. ගර්භණී මලපග් ප රීවවහ වළධ් ය ෙරීක්ළ කිරීපම් අරමුණු ෙෆශෆදිලි  රන්ක.                     (කුණු 4 .) 
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ශ්රේණිය - 11            වියය- ගෘහ ආර්ථික විද්යාල            පත්රය - I             කාය  -  පැයඑකයි               .       

 

1) ආශාරයේ අඩංගු යරෝටින් ව ලගයගය වැලදරව ල දවාලා ඇ ප ළිගුගුර ලයයේ 

1)   වශල්  - යවයි ව      2.) ධානය - ග්ලුට ව     3) බිත්තර  - යගියුමි ව     4)  ඉරිගු   - ඔරයිසි ව  

 

2) යේදයේ  ව යලන විටමි ව ඳමණවා දවාලා ඇ ප ළිගුතුර ලයයේ  

1)  A , B , C  ය.            2)   B , C, D  ය.          3)   C , D, E ය.         4)   D , F , K ය. 

3)   අව්ථි වශ දත්ල ලගයධනයට  දායකලන යඳෝක ලගයග වැලදරව ල දවාලා ඇ ප ළිගුතුර ලයයේ  

       1)  විටමි ව A , කදල්සියේ  , මදග්නීසියේ  ය.               2)  විටමි ව B , කදල්සියේ , යකඩ ය. 

       3)  විටමි ව C , යඳොව්ඳරව් , අයඩි ව ය.                       4)  විටමි ව D , කදල්සියේ  , යඳොව්ඳරව්  ය. 

 

4)  ආශාර ජීරණයට  අලයලන ජීගයණ යු ්ාලය කරන ඉ වරය වශ න වවයිමය වැලදරව ල දවාලා ඇ ප   

     ළිගුතුර ලයයේ 

1)  මුඛය              -   යඳප්සී ව                               2)  ආමාය         -  ඇමයියල්ව්       

3)    කුඩාඅ වත්රය   -   යඳප්ටින්යේව්                            4)   වාෂුරා වතය   -  යරවැ ව    

 

 යබොජු වඳත් වදෂසුේ කිරියේව  වකා බදලිය යුතු කරුණු කිහිඳයවා ඳශත  දදවායේ. 

 සීවැ වශ ලුණු භාවිතය අඩු කිරිම. 

 කදල්සියේ අලයතාලය ලදඩිය. 

 දදවැක යඳෝණ අලයතා වුරරාලිම. 

 

 

 5)     ඉශත කරුණු  වදෂකිල්ට  ගතයුතු අලධි ව ලයයේ   

1)  ගගයභණි ශා කිරියදන මේලරු ව වශා ය.                  2)  මුල්ෂමාවිය ශා මශලුවිය වශා ය. 

3)   ගගයභණි ශා  යයොවු වවිය වශා ය.                             4)  මුල්ෂමාවිය ශා යයොවු වවිය වශා ය.   



 
 
 
     

2022 (2021) O/L Home Economic Colombo Zonal

   

 විවිධ ආශාර  රලය යත්රියේව  වකා බදලිය යුතු වාණ කිහිඳයවා ඳශත දදවායේ. 

       A . යකඩ , විටමි ව A , ශා විටමි ව  B බහුලිම.             

       B.  මතුළිට තද ග පයකි ව යුවාතවීම.    

       C. ්යල්ම ග පයකි ව යතොරවිම. 

       D. ආයේවැක රවය ශා සුල ඳදලතීම.  

       E.  ඔයේගා 3 යේද අේ අඩංගුවිම. 

 6)    යේ අතරි ව මව් යතෝරා ගදවැම වේබ වධල වැලදරව  ලයයේ 

1)  A ,B ,C ය.             2)   A ,C , D  ය.             3) A , D , E ය.           4)  A ,B ,E  ය.      

7)   රමි පයේ යතොර ආකන භාවිතය වැවා සිු  යනොල වනකි 

       1)   ආශාරල ආයේවැක වග වධය යලනව්විම.            2)   ආශාර රිරයට විවිම. 

       3)   ආශාරල ඳදශදය යලනව්විම.                                4)   ආශාරල යඳෝණ ගුණය අඩුවිම. 

8)   ආශාර ලගයග විවිධ ශදඩයට  කදළියේ ශිල්ළිය ක්රම යටයත් මසුු ලා ව ක්රමය ශා ජුලිය ව ක්රමය 

ළිගුයලලි ව දදවායලයයේ 

     1)                                                 2)                                                

                                                                                                                                                                                                                              

 

      

3)    4)    

 

 

 

 

 

9)  ළිසියේ  ක්රම අතර වියගු තාඳයය ව ළිසියේ ක්රමයවා ලයයේ  

      1)  ලා්ඳයය ව තදේබිම.        2)  ග්රිල් කිරිම.      3)  ව්කිකිරිම.       4)   යනොගදරුරු යතයල් බදව ම. 
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10)  කදල්සියේ ඌණතාලයය ව යඳයන  යයොවු ව ව යණියට ව ලා ආශරයට ලඩාත්ම සුු සු යබොජු වඳත    

ල වය ව  

1) ඳාහිනද වශල් බත්, ඉව්ව ව බදු ම, බණ්ඩවාකා ලයංජනයනය, මුකුණුලද වන මදල්ලුම, යයොග 1 1වා. 

2) වැවුඩු ශාල් බත්, කුකුල්මව් කරිය, ල 1ටවාකා ලයංජනයනය, ක වකු ව මදල්ලුම, අලිගදටයප්ර 

මි්ණය. 

3) තේබනද වශල් බත්, තේබනද බිත්තරයවා, බී 1ර 1 යතට, වැවි ප මි් ඳරිප්ුර ලයංජනයනයවා,   

කදරමල් ුරඩිමවා. 

4) වැවුඩු ශාල් බත්, මාළු ඇරුල් පයල්, ඳයතෝ ලයංජනයනය, යගොකියකොෂ වේයබෝ, ඳෂතුරු වාදය.    

11)  වියේ යඳෝණ අලයතා අලධිලට අයත් යනොලන අලධි ව ඇතුෂත් ළිගුතුර ලයයේ  

       1)  ෂදරු අලධිය ශා මුල් ෂමාවිය.            2)  යයොවු ව අලධිය ශා මශළු අලධිය. 

       3)  ගගයභණී ශා වාෂීරණ අලධිය.               4)  ගගයභණි ශා ඳසුෂමාවිය.  

12)  වංව්කෘ පය අයල වැලදරව  ආශාර ළිගුගද වවියේ ක්රමය ලයයේ 

      1)  රවිඩ වංව්කෘ පයට ආශාර ළිගුගද වවිම.               2)  සිංශ වංව්කෘ පයට  ආශාර ළිගුගද වවිම.       

 

                      

 

 

    3)  මුව්ලිේ වංව්කෘ පයට ආශාර ළිගුගද වවිම.              4)   බටහිර වංව්කෘ පයට ආශාර ළිගුගද වවිම.        

      

      

 

 

 

 

13)  වියේ අලව්ථා වශා ආශාර යේල් වදෂසුේ කිරියේව  වදකිය යුතු කරුණවා ලයයේ  

  1)  උත්වලය ඳලත්ලන යේාල.                                2)  උත්වලයට වකවන  ආශාර රලය. 
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  3)  උචිත ළිගුගද වවීේ ක්රමය.                                   4)   උත්වලය ඳලත්ලන ව්ථානයේ ඉඩකඩ.    

14)  ආශාර නරවා වීමට බඳාන රවායවැක යශේතුලවා ලන්රයේ 

1)  උ්ණත්ලය යලනව්වීම.                                        2)  ආගයරතානය යලනව්වීම. 

3)  ව්ලයං වියයෝජනයනය.                                              4)   වාෂුරජීවි වයග් බඳමම.    

15)  ඳශත වශ ව ල වය  ව ආශාර නරවා විමට බඳාන වාධක කිහිඳයකි. 

A. බදවාටීරියා ලගයධනයවිම. 

B.  ව ලීර ලගයධනයවිම. 

C. සියුයඩොයමොනාව් ලගයධනයවිම. 

D. යඳොලිෆියනෝල්  ඔවාසියේව් ක්රියාකාරිත්ලය. 

E. දවායටෝ බදසිව් ලගයධනයවිම.මි ව කිරි නරවා විමට බඳාන වාධක ලයයේ 

     1)   A, C, E  ය.        2)  B, C, D ය.          3)  C, D, E ය.          4)  D, E, A ය.   

16)  අධි යඳෝණ තත්ත්ලය  ලෂවාලා  ගදවැම  වශා  යනොකෂ යුතු කාගයයය ලයයේ           

   1)   ත වතු වහිත ආශාර ලදඩිුරර ගදවැම.      2)  ලයායාම ශා ාරිරික ක්රියාකාරකේලවැර වතර යයව ම.                       

  3)  හිව්කදෂරි වඳයන ආශාර ලදඩිුරර ගදවැම.         4)  යතල් ,සිවැ වශ ළිටින් අඩංගු ආශාර අලම කිරිම.  

17)  කදල්සියේ ඌණතාලය නවා නවා අලධි වට බඳාන ආකාරය ඳශත දදවායේ. 

A. අව්ථි විකෘ පතාලය ශා රික 1සියාල. 

B. අව්ථිමාගයදය ශා ඔව්ටින්යයෝඳදයල්ෂියා. 

C. අව්ථිවාණතාලය ශා ඔව්ටින්යයෝයඳොයරොසිව්. 

D. මි ව යයොවු වවියට ශා කා වතාල වට කදල්සියේ ඌණතාලය වැවා ඇ ප ලයයේ  

      1)  A.ය.             2)  B  ය.            3)  C  ය.        4). AC ය. 

18)  යයොවු වවියේ ඇ පලන රාථමික ලිංගික වාණ ලයයේ 

1) රිරයේ බාහිරි ව සු  ියේෂි වාණ ඇ පවිම ය. 

2) ඩිේබයකෝ ශා ගගයභාය ලගයධනයවිම ය. 

3) රිර උව ශා බර ලදඩිවිම ය. 

4) යදඳාගයලයේම කටශඩ යලනව්විම ය. 

 

19)  යයොවු වවියේ චිත්තයේග රකානය වේබ වධ වාලදය රකාය ලයයේ  

1) වාණිකබල ය.       2)  ආයේගශිලිබල ය.        3)  තීව්රබල ය.          4)  වාමකාමිබල ය. 
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20)  දරුල වයග් වංලගයධනය වේබ වධල බඳාන වාධක යදකවා ලයයේ  

1) ආරය ශා යවෞඛයයි.    2)  ආරය ශා ඳරිවරයයි.    3) ඳරිණ පය ශා යඳොණයයි.  4)  ඳරිවරය ශා 

වැයරෝගිබලයි. 

21)  නලයයොවු වවියේ ලගයධනය ශා වේබ වධ සිු වීේ කිහිඳයවා ඳශත වශ ව යේ. 

A. අව්ථි ඝනත්ලය ලදඩිවීම.  

B. නායකත්ලය දදරිමට හුරුවිම. 

C. විරාභිල වදනය. 

D. රිර යකොටව් අතර අයඳාතය අවමවිම. 

      යේ අතරි ව කායික ලගයධනය ශා වේබ වධ කරුණු ඇතුෂත් ලයයේ  

1)  A ශා  B ය.       2)  B C         3)  C ශා D ය.     4)  A  ශ D ය. 

22)  රජනයනක ඳ්ධධ ප ව වේබ වධ විවිධ යකොටව්ල කගයයය ව වාලදය යව දවාලා ඇත්යත් 

1) ලෘණය  -  ුරරු රජනයනක යශෝයමෝන වැඳදවිම ය.  

2) ඩිේබයකෝ  -  ඳරිනත ඩිේබ මුදාශදරිම ය. 

3) ලෘනයකෝ  -  ශුකාණු වැඳදවිම ශා ගබඩාකිරිම ය. 

4) ගගයභාය  -  කෂයට යඳොණය වදඳයිමය ය. 

23)  මාතෘ වායනලව  සිු කරන බන රුධිර ඳරිවාණ වේබ වධ වාලදය රකාය ල වය ව 

1) මලයග් හියමොග්යොබි ව මට 1ම ඳරිවාා කිරිම. 

2) මලයග් යඳෝණ ම 1ටම ඳරිවාා කිරිම. 

3) මලයග් රීවව් වාධකය (රුධිර ගණය) මට 1ම ඳරිවාා කිරිම. 

4) රුධිර ග්ලුයකෝව් මට 1ම ඳරිවාා කිරිම. 

24  නවජනය දරුලා වේබ වධ වතය රකාය ලයයේ 

1) නලජනය දරුලායග් - උඳත්බර 2.5Kg  සිට 3.5 Kg ද , ව ග 50cm වශ හිව රිර ව ගි ව ¼ කි. 

2) නලජනය දරුලායග් - උඳත්බර 3Kg  සිට 3.5 Kg ද , ව ග 55cm වශ හිව රිර ව ගි ව 1/3 කි. 

3) නලජනය දරුලායග් - උඳත්බර 2Kg  සිට 3 Kg ද , ව ග 58cm වශ හිව රිර ව ගි ව 1/5 කි. 

4) නලජනය දරුලායග් - උඳත්බර 3Kg  සිට 3.5 Kg ද , ව ග 50cm වශ හිව රිර ව ගි ව ¼ කි. 

 

25)  නලජනය දරුලා දවාලන ර පක ක්රියා යය  

1) මලයග් වංඥා අයල දරුලා අවැච්චායගල දවාලන ර පචාර යේ.   
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2) ඳරිවරයේ විවිධ වංයේදනලට ඉච්චායගල දවාලන ර පචාර යේ.   

3) ඳරිවරයේ විවිධ වංයේදනලට අවැච්චායගල දවාලන ර පචාර යේ.   

4) මලයග් වංඥා අයල දරුලා ඉච්චායගල දවාලන ර පචාර යේ.   

26)  ජනයා පකර පවංව්කරණ ලදඩවටශනට අයල ඳංච වංයුජනය න වනත මගි ව ලෂවාලන යරෝග ලයයේ  

1) කවාකල් කදව්ව, ගඳටය, වරේඳ, යඳෝලියයෝ , හියමෝෆිව්  ඉ වප්ලුල වවා බී ය. 

2) කවාකල් කදව්ව, කේමුල්ගාය, ළිටගදව්ම, හියමෝෆිව්  ඉ වප්ලුල වවා බී ය. 

3) කවාකල් කදව්ව, කේමුල්ගාය, ළිටගදව්ම,  යශඳටයිටින්ව ්බී ය , 

4) කවාකල් කදව්ව, ගඳටය, ළිටගදව්ම, යශඳටයිටින්ව් බී, හියමෝෆිව්  ඉ වප්ලුල වවා බී ය. 

27)  දරුලකුට මාව 11, 12 ලයයවේව   බිල්ඩි ව බ්යොවාව් ලදවැ ක්රිඩා භාණ්ඩ බාම ම කිනේ ලගයධනයට 

යශේතුයේද? 

     1)  චිත්තයේග ලගයධනය වශා බඳයි.                         2)  චාක ලගයධනය වශා බඳයි.                   

     3)  ව වවැයේදන ශදකියා ලගයධනය වශා බඳයි.         4)   භාා ලගයධනය වශා බඳයි. 

 

28)  ඇු මක ලාටින් මදසියේව  යයොදා ගතශදකි මදහුේ ක්රමයකි 

     1)  ප්රිව්යේ වතු මදව්ම.      2)  ව වනාලි මදව්ම.       3)  බ්ද වක 1  මදව්ම.      4)  ඳයිළි ව කිරිමයි. 

29)  ඳශත මදහුේ ක්රම අතරි ව යවටින් ව මදව්ම ශා දේලදල් මදව්ම ළිගුයලලි ව  දදවායල වය ව 

       1)  A, C ය.              2)  B, D ය.                   3)  B, C ය.                 4) A, D ය. 

A.                                                           B    

       

C                                                                   

D 

                                               

                                                                                                                                             

 

30)  යකව  ලගයගිකරණයට අයල අගයධ කෘත්රීම යකව  ඳමනවා අඩංගු ළිගුතුර ලයයේ 
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1) නයියෝ ව, විවයකෝව යරයයෝ ව, යවලියුයෝව ඇසිය 1 1 ය. 

2) යටරලි ව, ඇව්බදව්යටෝව්, විවයකෝව යරයයෝ ව ය. 

3) යරයයෝ ව, විවයකෝව යරයයෝ ව, නයියරෝ විවයකෝව යරයයෝ ව ය. 

4) යරයයෝ ව, කුරා යරයයෝ ව ඇයමෝවැයේ යරයයෝ ව.ය. 

31)  ෂදරු ඇු යේ කර වශ අත්කට අංකාර කිරිම වශා යයොදාගත ශදකි ශ් ොහැකි මදහුේ ක්රමයවා 

ල වය ව  

       1)  සිප්ළි ලාටින්ය.        2)  ඳයිළි ව කිරිම.          3)  බීවාකු මදව්ම.             4)  බ්ද වක 1 මදව්ම. 

 

32)  ෂමා ඇු ම වශා ඳතයරොේ වැගයමාණයට අලය ුරුරල මිණුම ඉදරිඳවගණනය කරන වැලදරව  ක්රමය 

ලයයේ   

1) 60 ÷ 2 = 30+ 1 = 31 ÷ 2 =  15.5 + 1 = 16.5  cm    

2) 60 ÷ 2 = 30 – 1 = 29 ÷ 2 = 14.2 + 1 = 15.2 cm 

3) 60 ÷ 2 = 30 + 1 = 31 ÷ 2 = 15.5 - 1 =  14.5  cm   

4) 60 ÷ 2 = 30 – 1 =  29 ÷ 2 =  14.2 – 1 = 13.2 cm 

33)  ඳශත දදවායල වය ව ෂදරු ඇු ම මදසියේ ළියලර කිහිඳයකි. 

A. උරහිව්ලට ඳදතලි මූ 1කිල යයව ම.   

B. විලරය ළියවීමට ෂදරු ය 1ප් ඇල්ලිම. 

C. ලාටින්ය සිහි ව ලාටින් මදව්යම ව මදසිම. 

D. විලරය සිහි ව ලාටින් මදව්යම ව මදසිම. 

E. කර ශා අත්කට සිහි ව ලාටින් මදව්යම ව මදසිම. 

මි ව ෂදරු ඇු ම මදසියේ අණු ළිගුයල ලයයේ  

 

1) A, C, E, B, D ය. 2)  A, D ,E, C, B ය.            3)  A, B, C, D, E ය.        4)  A, D, B, C, E ය.  

34)  ෂමා ඇු යේ යනොමදසු අ්ධදර වැම කිරිම  වශා සුු සුම ක්රමය ලයයේ 

1)  ඳදතගි මූ 1කිල.        2)  ඹ්යොවා මදව්ම.         3) බ්ද වක 1 මදව්ම.       4)  දද ප කතුරි ව කදළිම. 

 

35)  ෂමා ඇු ම විසිතුරු කිරිම වශා යයොදා ගතශදකි විසිතුරු මදහුේ ක්රම ඳමණවා ඇතුෂත් ළිගුතුර ලයයේ 

1) නදටින් මදව්ම, ඳයිළි ව කිරිම, බ්ද වක 1 මදව්ම, ක පර මදව්ම ය. 

2) යවටින් ව මදව්ම, ක පර මදවම්, දේලදල් මදව්ම,බදනලාටින්ය ය. 

3) යල්සි යේසිමදව්ම, යවටින් ව මදව්ම, ක පර මදවම්, ඳයිළි ව කිරිම ය. 

4) යල්සි යේසිමදව්ම, නදටින් මදව්ම, දේලදල් මදව්ම, බ්ද වක 1 මදව්ම ය. 
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36)  ඳවුයල් වාමාජිකය වයග් අලයතා ඳවු තුගු වම වුරරා ගදවැම වශා අලය ලන  මානසික 

අලයතාලවා ලයයේ 

      1)  ඳරිතයාගලිලි බල.       2)  කරුණාල.          3)  ආදරය.           4)  යවෞඛය ඳශසුකේ.  

 

37)  වැලවවා යගොඩනදගිම වශා  භූමියවා යතෝරාගදවැයේව  වකා බදලිය යුතු අලට ඳරිරයට අදාෂ 

වාධකයවා ලයයේ  

1)  යඳොු  රලාශන ඳශසුකේ භාවිතාවිම ය.           2)  බ්ද දූණය අලම රය්ධයවා විම ය. 

3)  ඹප්ුරල වැරවුල් භාලයවා  පබිම ය.                4)  ලදසි ජනයය බදවයාම ක්රමලත් විම ය. 

 

38)  වැලවවා වදෂසුේ කිරියේව  ආයෝකය ශා ලාතා්ය බා ගදවැම වශා යයොදා ගත ශදකි අයයයෝගි 

ක්රමයකි 

1)  මදද මිු  ශා යඳොකුණු භාවිතය ය.                2)  ජනයයනල් රමාණලත්ල යයව ම ය. 

3)  මුහුණට මුහුනා යදොර ජනයයනල් ළිහිකිවිම ය.  4)  ලලගයව් යයව ම ශා ලාකවුළු යයව ම ය. 

 

39)  කුඩා වැලවකට යයොදා ගතශදකි බහුකාගයයය උඳකරනයකි 

1) බි ප අල්මාරිය ය.    2)   ත 1කි ඇ  ය.     3)  ශකුෂන ඇු ේ රාවාකය ය.     4)  ාච්චු වහිත ඇ ය.  

 

40)  ගෘශ අභය වතර අංකරණයේව  භාවිතාලන  කා මූධගයමයවා යනොල වය ව  

1)  තුනය ය.         2) රි්ධමය ය.         3)ලයනය ය.          4) අලධාරණය ය. 
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 ඳෂමුලන ර්නය ශා තලත් ර්න හතරක් යතෝරායගන ප්රන  කක   ඳමණවා ළිගුතුරු වඳය වන. 

 ඳෂමු ර්කයට කුණු 20 හිමිලන අතර අයනවා වමම ර්නයකට ම කුණු 10 බදගි ව හිමියේ. 

  

1) ඳශත වශ ව සි්ධධිය අධයයනය කර , ව  ඇ ප ර්නලට යකටින් ළිගුතුරු වඳය වන. 

 
ගය වබිු ණුලදල ජනයා පක ඳාවයල් වැලාවා වතර ම ක්රිඩා උත්වලයේ වංරශ කටයුතු භාර වයේ 

ගෘශ ආගයථික විදයාල විය භාර ගුරුමශත්මියට වශ විය ශදාරණ නලයයොවු ව වියේ ඳසුලන ශිය 

ශියාල ව යලත ය. ගුරුමශත්මිය සිසු ව වමඟ අලය කටයුතු වදෂසුේ කරනව . යමහිව  ශිය 

ශියාල වට වියේ කාරයභාරයවා ඳදලරි  පබිණි. වංරශය වශා සදානේ කරන ්ධය්ධ සුළුකමම, 

ඳෂතුරු වශ ඳානලගයග යේ. 

i. වංරශ කටයුතු සදානේ කිරියේව  වදෂකියයුතු කරුණු ශ්ද්කක් දවාල වන. 

ii. ක්රිඩා උත්වලයේව  වංරශ කිරිම වශා සුු සු  සුළුකමම ලගයග හතරක් නේ කර වන. 

iii. වංරශ කිරිම වශා යයොදා ගතශදකි ඳාන ලගයග ශ්ද්කක් නේ කර වන. 

iv. නලයයොවු ව වියේ ඳසුලන ශිය ශියාල වයග් වමාජනය ලගයධනය යඳ වයේ කරන වාණ 

හතරක් ලිය වන. 

v. වංරශ කටයුතු විධිමත්ල සිු කිරිම වශා ගුරුමශත්මියට අයගමනය නෂශදකි ක්රමයේද 

ශ්ද්කක් වශ ව කර වන. 

vi. වැලාවල යකොඩි වශා භාවිතා කෂශදකි රාථමික ලගයණ ශ්ද්කක් වශ ව වි පයික ලගයණ 

ශ්ද්කක් නේ කර වන. 

vii. වංරශ කටයුතුලව  භාවිතා වු වේඳත් ලගයගකර උදාශරණය බදගි ව වශ ව කර වන. 

viii. බ වය්ධසි කලර අංකාර කිරිම වශා යයොදා ගතශදකි විසිතුරු මදහුේක්රම හතරක් නේ 

කර වන. 

ix. ආශාර රලය යතෝරා ගදවැයේව  වකා බදලිය යුතු ගුණාංග හතරක් වශ ව කර වන. 

x. ආශාර වදකසියේව  අයගමනය කෂයුතු ළියලර හතරක් ලියා දවාල වන. 

                                                                                 ( කුණු 2 බදගි ව 20යි) 

2)       

I. ඇු ේ මදසියේව  යයොදා ග වනා ශිල්පීය මදහුේක්රම තු ක් නේ කර වන.   (කුණු 3යි)  

II. ෂමා ඇු ම වශා යයොදා ගතශදකි යබෝරිච්චි අතකට ඳතයරොම වැගයමාණය කර වන. 

                                                                                     (කුණු 3යි)                                                

III. (a)    මූලික මදහුේ ක්රමයවා වුලත් විසිතුරු මදහුේ ක්රමයවා යව වශ අලුත් ලඅඩියා කිරියේ  

              මදහුේ ක්රමයවා යව භාවිතා කෂශදකි මදහුේ ක්රමය කුමකුද?  (කුණු 1යි) 

      ( b)   නම මදහුේ ක්රමය යයොදාගතශදකි අලව්ථා තු ක් වශ ව කර වන.  (කුණු 3යි) 
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3)    

I. ගගයභණි මලවා වශා සුු සු ව ලා අශාරයකට යබොජු වඳතවා වදෂසුේ කර වන. (කුණු 3යි) 

II. ත වතුමය ආශාරලලි ව ඇ ප රයයෝජනයන තු ක් වශ ව කර වන.  (කුණු 3යි) 

III.  ඔබ ආශාරයට ගත් මාළු කදබදල්ක ජීගයණ ක්රියාලලිය ශා අලයෝණය සිු ලන ආකාරය 

ලියා දවාල වන.         (කුණු 4යි) 

4)   

i. ආශාර ගබඩා කර තදබියේව  නහි ගුණාත්මකභාලය යකයරහි බඳාන වාධක තු ක් 

වශ ව කර වන.  (කුණු 3යි) 

ii. විටමි ව A  ඌණතාලය වැවා ඇ පවිය ශදකි අහිතකර තත්ත්ලය ව තු ක් වශ ව කර වන.  

(කුණු 3යි) 

iii. ආශාර ඳරිරවාණ ක්රමයකට අදාෂල උඳක්රම කිහිඳයවා භාවිතා කෂශදකියේ. 

(a)   මාළු ඳරිරවාණය කෂශදකි ක්රමයවා නේ කර වන.     (කුණු 1යි) 

(b)   නහිව  අයගමනය කෂ ඳරිරවාණ උඳකුම යදකවා වශ ව කර ඊට අදාෂ 

මූධගයම ලියා දවාල වන. (කුණු 3යි) 

5)   

i. වැලයවේ කාගයයය ව ඳශසුයල ව කරගදවැම වශා අයගමනය කෂශදකි ක්රමයේද තු ක් 

ලිය වන.  (කුණු 3යි) 

ii. අදාෂ වංයවාත භාවිතා කරමි ව  වැදන කාමරයකට සුු ව බිමි වදෂදවම්වා  ඇ දවාල වන.  

(කුණු 3යි) 

iii. (a)   කෂමනාකරණ ක්රියාලලිය ය වන අගයථ දවාල වන.    (කුණු 2යි)    

                         (b)  කෂමනාකරණ ක්රියාලලියේ ළියලර වශ ව කර වන.     (කුණු 2යි)    

     6)  

I. රජනයනක යවෞඛය ය වන කුමවා දදයි අගයථ දවාල වන.    (කුණු 3යි) 

II. රජනයනක යවෞඛය වැසියව ඳලත්ලා යනොගදවැයම ව මුහුණ ම මට සිු ලන ගදටලු අලව්ථා 

6වා ලිය වන.    (කුණු 3යි) 

III. යකටින්වටශ ව ලිය වන. 

(a) වමලයව් කණ්ඩායේ.      (කුණු 2යි)    

(b) යයොවු වවියේ මානසික ලගයධනය.    (කුණු 2යි)    

7)     

I. ගගයභණි මලකට යකඩ (Fe) අලයතාලය ලදඩිවිමට බඳාන කරුණු තු ක් වශ ව 

කර වන.  (කුණු 3යි) 

II. ඳරිනත ඩිේබයවා ඩිේබ යමෝචනයේ( ඩිබශරණයේ)  සිට අධියරෝඳන අලව්ථාල දවාලා 

සිු ලන ක්රියාලලිය ළිගුයලලි ව ලියා දවාල වන.  (කුණු 3යි) 

III. දරුලාට මේකිරි ව ම වැවා මලට වශ දරුලාට ඇ ප රයයෝජනයන යදක බදගි ව ලිය වන. 

(කුණු 4යි) 
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