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Name ....................................................   Grade-...................   Index Number-..................... 

 

* සියලුම ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

*වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරා සපයා ඇති පිළිතුරු පත්රශ්ේ නිවැරදි අංකයට (X) ලකුණ ශ්යාදන්න.  
 

1. ශ්පාල් වල අඩංගු ශ්ේද අේලය වන්ශ්න් 

    (1)    සේියරික් අේලය ය.                                     (2)   ශ්ලෝරික් අේලය ය. 

    (3)   පාමික් අේලය ය.                                       (4)   බියුිරික් අේලය ය. 
 

2.  පලතුරු වල ඇති කාශ් ෝහයිශ්ේට් වර්ග  ශ්දකකි. 

    (1)  සුක්  ශ්රෝසේ සහ ශ්මෝල්ශ්ටෝසේ                       (2)  ෆෘක්ශ්ටෝසේ සහ ග්ලූශ්කෝසේ 

    (3)  ග්ලූශ්කෝසේ සහ ශ්මෝල්ශ්ටෝසේ                       (4)   ෆෘක්ශ්ටෝසේ සහ ගැලැක්ශ්ටෝසේ 
 

3.  ශ්ේදය අඩංගු පලතුරකි. 

    (1)    ශ් ලි               (2)    අඹ                (3)    දිවුල්          (4)   අලිගැටශ්ේර 

 

4.  මුත්රා සමග සිරුශ්රන්  ැහැර වන විටමිනයකි. 

    (1)   විටමින් A        (2)  විටමින්   C       (3)   විටමින්   D     (4) විටමින්   E 

 

5.  නීරක් ය ඇතිවීම  ශ්කශ්රහි  ලපාන  ඌණ ා ශ්දකකි. 

    (1)  යකඩ සහ විටමින්                             (2)  යකඩ සහ කැල්සියේ 

    (3)  යකඩ සහ ශ්ෆෝලික් අේලය                 (4)යකඩ සහ අයඩීන් 

 

6.  ග්ලලයිශ්කාජන්  හුලව අඩංගු ආහාරයකි. 

     (1)    මාළු             (2)     මසේ                (3)   පීකුදු               (4)    කරවල 

 

7.සත්ත්වමය ආහාර වල අඩංගු ශ්ප්රෝටීන ශ්දකක් වන්ශ්න් 

    (1)    ශ්ක්සීන් සහ මශ්යාසීන් ය               (2)    ශ්ලගියුමින් සහ ඇල්බියුමින් ය 

    (3)    මශ්යාසීන් සහ ශ්ලගියුමින් ය           (4)    ශ්ක්සීන් සහ ග්ලූටන් ය 

 

8.  ආහාර නරක් වීමට ශ්හේතු වන රසායනික සාධකයකි. 

     (1)   ක්ුද්ර ජීවීන්        (2)   ජලය             (3)    වා ය            (4)   එන්සයිම 

 

 

9.  ආහාර වල වර්ධනය වන ක්ුද්ර ජීවීන් විනාශ කිරීමට වඩාත් සුදුසු ක්රමය වන්ශ්න් මින් කුමක්ද? 

    (1)   වැඩි ශ්ේලාවක් රත්කර ඇසුරුේ කිරීම          (2)  අධිශී කරණශ්ේ අසුරා  ැබීම 

    (3)   අධික උෂේණත්වයට ලක් කර ින් කිරීම       (4)  පරිරක්ෂක කාරක ශ්යදීම 

 

S I 85 

කාලය- පැය 03 

Time – 3 hours 

   Home Economics  
 ගෘහ ආර්ික විදයාව  1 
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10.  පිිශ්මෝලි  සෑදීම සඳහා තිරිඟු පිි වඩාත් ශ්යෝගය වීමට ශ්හේතුව වන්ශ්න් එහි අඩංගු 

    (1)   ශ්ඩක්සේීන් ය     (2)  ග්ලූටන් ය     (3)  ශ්සලියුශ්ලෝසේ ය    (4)  ඇමැයිශ්ල්සේ ය 

 

11.  පරිරක්ෂණශ්ේදී ආහාරශ්ේ Ph අගය අඩු කිරීම සඳහා භාවි ා කරන කාරකයකි. 

    (1)  විනාකිරි             (2)  සීනි               (3)   ලුණු                    (4)  මී පැණි 

 

12.  පාන් වල වර්ධනය වන දිලීර වර්ගයකි. 

    (1)  සේශ්ටේශ්ටාශ්කාකසේ     (2) සුශ්ඩාශ්මානාසේ    (3)  මියුශ්කාර්     (4)  ලැේශ්ටා ැසිලසේ 
 

13.  වර් මානශ්ේ ශ්රී ලංකාශ්ේ ශ්පෝෂණ ගැටලු ශ්ලස සලකනු ල න  ත්ත්ව ශ්දකක් වන්ශ්න් 

    (1)  අධිශ්පෝෂණය සහ අඩු  ර දරු උපත්  ය. 

    (2)  මළ දරු උපත් හා ප්රාග්ල පරිණ  දරු උපත්  ය. 

    (3)  අධිශ්පෝෂණය සහ ප්රාග්ල පරිණ  දරු උපත්  ය. 

    (4)  අඩු  ර දරු උපත් සහ මළ දරු උපත් ය. 
 

14.  නව ශ්යාවුන් අවධිශ්ේ ගැහැණු සහ පිරිමි දරුවන්ශ්ග්ල කායික වර්ධනශ්යහි උපරිම වර්ධන නැග්ලම 

ශ්පන්නුේ කරනුශ්ේ පිළිශ්වළින් වයස. 

    (1) අවු: 10 සහ 12 දී ය.   (2) අවු: 12 සහ 14 දී ය. 

    (3) අවු: 12 සහ 16 දී ය.   (3) අවු: 14 සහ 16 දී ය. 
 

15. හිසේ කැලරි ආහාර ශ්ලස හඳුන්වනුශ්ේ 

    (1) ශ්පෝෂය පදාර්ථ අඩු කැලරි අගය වැඩි ආහාර ශ්ේ. 

    (2) ශ්පෝෂය පදාර්ථ වැඩි කැලරි අගය අඩු ආහාර ශ්ේ. 

    (3) ශ්පෝෂය පදාර්ථ සහ කැලරි අගය වැඩි ආහාර ශ්ේ. 

    (4) ශ්පෝෂය පදාර්ථ සහ කැලරි අගය අඩු ආහාර ශ්ේ. 
 

16. ආහාර ශ්ේශ්ලහි විටමින් D ඌන වීම නිසා ඇතිවන ශ්රෝග  ත්වයක් වන්ශ්න්. 

    (1) ශී ාද ශ්රෝගය   (2) අසේි විකෘති ශ්රෝගය 

    (3) ශ් රි ශ් රි ශ්රෝගය   (3) නීරක් ය 

 

17.  යිශ්රාක්සීන් ඌන ාවය හා සේ න්ධ  ත්ත්ව 2කි. 

    (1) ගලගන්ඩය සහ ඉදිමාව                       (2) දත් දිරායාම සහ අන්ධ  ව 

    (3) පාචනය සහ සම වියළීම                       (4) මළ දරු උපත් සහ ප්රාග්ල පරිණ  දරු උපත් 

 

 

18.  නවජ දරුශ්වකු තුල දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් ශ්නාවන්ශ්න් 

    (1)  ශරීරය පුරා සිනිඳු ශ්රෝම තිබීම ය           (2)  මේ කිරි සුවඳට ප්රතිචාර දැක්වීම ය 

    (3) අත් පා නවාශ්ගන සිටීම ය                     (4) විවිධ රස වලට ප්රතිචාර දැක්වීම ය 
 

19. මුල් ළමා විය දරුශ්වකුශ්ග්ල භාවික ප්රකාශණය සඳහා වඩාත් රුකුලක් වන්ශ්න් 

   (1) ප ළු ඇමිණීම ය                   (2) සීශ්සෝ පැදීම ය 

   (3) නිදහශ්සේ චිත්ර ඇඳීම ය                         (3) ඇට වර්ග ගණන් කිරීම ය 

  

20. පූර්ව ප්රසව සංවර්ධනය හා සේ න්ධ නිවැරදි ප්රකාශය ශ් ෝරන්න. 

   (1) කලල අවදිය ශ්ලස හඳුන්වන්ශ්න් මුල් මාස 3 ය 

   (2) අධිශ්රෝපනශ්යන් පසුව සංශ්සේචි  ඩිේ ශ්යහි සසල විභාජනය සිදු ශ්ේ 

   (3) පූර්ව ප්රසව අවධිය සති 40 කි 

   (4) පූර්ව ප්රසව අවධිය තුල මවශ්ග්ල  ර වැඩි වීම මුල් මාස 3දී වැඩි ය. 



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිනි / All Right Reserved 

 

Royal College - Colombo 07                          Page 3                            Third Term Test – Grade 11 - 2020 

 

 

 

21.  ශ්යාවුන් විශ්ේ පිරිමි දරුවන් ශ්පන්නුේ කරන පහ  දැක්ශ්වන ලක්ෂණ අතුරින් ද්වවීතීක   ලිංගික 

ලක්ෂණයක් ශ්ලස හඳුන්වනුශ්ේ 

    (1)  ශ්ේද පටක වර්ධනය වීම ය.                 (2) උකුල පළල් වීම ය. 

    (3)  කට හඬ මිහිරි වීම  ය                           (4) වෘෂණ ශ්කෝෂ හා වෘෂණ වර්ධනය වීම 

 

22.  යුක් ානුවක ඇති වර්ණශ්ද්වහ සංඛ්යාව     
    (1)  46 කි                   (2)  22 කි                (3)  23 කි                (4)   24 කි 

 

23. පරින  ඩිේ යක් සංශ්සේචනය වන්නන් පැශ්ලෝපීය නාලශ්ේ 

    (1)  ඩිේ  ශ්කෝෂයට ආසන්න ශ්කාටශ්සේදී ය. 

    (2)  ගර්භාෂය ට ආසන්න ශ්කාටශ්සේදී ය.  

    (3)  මැද ශ්කාටශ්සේදී ය. 

    (4)  ගර්භාෂශ්ේදී ය. 
 

24.  වයස අවුරුද්වදකට ආසන්න වන විට දරුවකු පිළිබිඹු කරන ලක්ෂණයකි. 

    (1)   නි ව සිට ගැනීමට  හැකි වීම             (2)  කිරි දත් 20 ක් මතු වීම 

    (3)  උපත්  ර ශ්දගුණ වීම                         (4)   නි ව ඇවිදීමට හැකි වීම 

  
25.  ජාතික ප්රතිශක්තිකරණ වැඩ සටහන මගින් වලක්වාලන ශ්රෝග තුනකි. 

     (1)  ක්ෂය ශ්රෝගය , පිටගැසේම , උණසන්නිපා ය 

     (2)  ශ්පෝලිශ්යෝ ,රුශ් ල්ලා , කක්කල් කැසේස 

     (3)  සරේප , පැශ්පාල , ගලපටලය 

     (4)  අතීසාරය , සරේප , ශ්පෝලිශ්යෝ 

 

 

26.  මා ෘ සායනයකට පැමිණි මුල් දිනශ්ේදී පමණක් කරනු ල න පරීක්ෂණයකි. 

      (1) මව ශ්ග්ල  ර මැනීම                            (2)  මව ශ්ග්ල උස මැනීම              
      (3)  රුධිර පීඩනය මැනීම                          (4)  මුත්රා පරීක්ෂණය 

 

27. පූර්ව ප්රසව සංවර්ධන අවධිශ්ේ දී කලලශ්ේ ශ්පෝෂණය සඳහා සැකශ්සන වුහමය ශ්කාටස වන්ශ්න් 

     (1)  කලල  න්ධනය (වැදෑමහ) යි                (2)  ශ්පකණිවැලයි 

     (3)  ඇමනීශ්යෝික් කුහරයයි                        (4)  අන් ංඡදයයි 

 

28.  ශ්කඳි වර්ීකරණය අනුව ශ්රශ්යෝන් ශ්කඳි අයත් වන්ශ්න් 

     (1)  කෘතිම ශ්කඳි කාණ්ඩයට ය.                    (2)  ඛ්නිජ ශ්කඳි කාණ්ඩයට ය. 

     (3)  අර්ධ කෘතිම ශ්කඳි කාණ්ඩයට ය.            (4)  ශාකමය ශ්කඳි කාණ්ඩයට ය 

 

29.  ගැටයක් ශ්යාදා මැහුමක් ආරේභ කරනුශ්ේ 

      (1)  නූල් ඇදීශ්ේදී                                        (2)  වාි මැසේම ශ්යදීශ්ේදී 

      (3)  හීන් නූල් ඇදීශ්ේදී                                 (4)  බ්ලැන්කට් මැසේශ්ේදී 

 

30. ප ශ්රාේ භාවි  ශ්ේ නිවැරදි ප්රකාශය මින් කුමක්ද? 

      (1)  ප ශ්රාේ ශ්කාටසේ  ශ්රද්වශ්දහි දිගත් ශ්ර්ඛ්ාවට සමාන් ර ව ඇතිරීම 

      (2)  ප ශ්රාම හා ශ්රද්වද අ ර කා න් කඩදාසිය  ැබීම 

      (3)  ප ශ්රාම   ා ශ්රද්වද කැපීමට ශ්පර දක්කු ශ්ර්ඛ්ා සලකුණු කිරීම 

      (4)  ශ්රද්වද ම  පළමුව කුඩා ප ශ්රාේ  ැබීම , ශ්දවනුව ශ්ලාකු ප ශ්රාේ  ැබීම 
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31.  මැසේශ්මහි සමාන ාවයක් ශ්පන්නුේ කරන විසිතුරු මැහුේ ශ්දකකි. 

      (1)  ශ්ල්සි ශ්ේසි මැසේම - නැි මැසේම                   (2)  නැට් මැසේම - දේවැල් මැසේම 

      (3)  දේවැල් - ශ්ල්සි ශ්ේසි මැසේම                         (4)  ශ්ල්සි ශ්ේසි මැසේම - කතිර මැසේම 

 

32.  ළදරු ඇඳුම කපා මැසීශ්ේ නිවැරදි පියවර වන්ශ්න් 

      (1)  අත්  කට , වාිය , උරහිස , කර               (2)  උරහිස , විවරය , කර , අත් කට 

      (3)  විවරය , කර , වාිය , අත් කට                 (4)  කර , අත් කට , උරහිස , විවරය 

 

33. ළදරු ඇඳුශ්ේ කර හා අත් කට අලංකාර කිරීම සඳහා ශ්යාදන විසිතුරු මැහුමක් ශ්නාවන්ශ්න් 

       (1) නැි මැසේම      (2)  බ්ලැන්කට් මැසේම    (3)  සිේපි මැසේම   (4)  ඇඹරුේ මැසේම 

 

34. කපු ශ්කඳි හා සේ න්ධ නිවැරදි ප්රකාශය කුමක්ද? 

      (1)  පිළිසේසීශ්ේ දීහිසශ්කසේ පිළිසේශ්සන ගඳක් නිකුත් වීම 

      (2)  දිගින් වැඩිම සේවභාවික ශ්කඳි වීම 

      (3)  මැදීශ්ේ දී අඩු උෂේණත්වයක් භාවි ා කිරීම 

      (4)  ඉක්මනින් ජලය උරා ගැනීම 

 

35.  හ රැසේ කර හැඩයක් මසා නිම කිරීම සඳහා වඩාත් උචි  වන්ශ්න් 

      (1)   ඳන වාිය වන්ශ්න්                         (2)  ශ්පෝරු වාිය ශ්යදීම 

      (3)  පයිපින් කිරීම                                   (4)  හැඩ ශ්පෝරු වාිය ශ්යදීම 

 

36.  නිවසකට ආශ්ලෝකය හා වා ාරය ල ා ගැනීමට ග  හැකි පියවරකි. 

     (1)  ඉහළ ශ්කාටසට ග්රිල් සහි  ජශ්නල උළුවහු සවි කිරීම 

     (2)  පාරදෘශය  හඩු වලින් වහළ ශ්සවිලි කිරීම 

     (3)  ජශ්නල් වලට කැටයේ සහි  වීදුරු ශ්යදීම 

     (4)  බිත්ති වලට වීදුරු ගශ්ඩාල් ඇල්ලීම 

 

37.  ප්රජා සේපත් පමණක් ඇතුළත් වන්ශ්න් මින් කුමන කාණ්ඩශ්යහිද? 

     (1)  ශ්ද්වපල සහ පාසල්                             (2)  ආශ්රෝගයශාලා සහ ඉඩකඩේ 

     (3)  පුසේ කාල සහ ක්රීඩා පිට්ටනි               (4)  වතුපිි සහ මහා මාර්ග 

 

38.  මින් සිසිල් වර්ණ වන්ශ්න් 

     (1)  කහ සහ ශ්කාළ     (2)  ශ්කාළ සහ නිල්      (3)  දේ සහ කහ      (4)  නිල් සහ  ැඹිලි 

 

39.  විකර්ණාකාර ශ්ර්ඛ්ා මගින් නිර්මාණයක ශ්පන්නුේ කරන ලක්ෂණයකි.  

     (1) දැඩි  ව                (2) රිද්වමයානුකූල  ව     (3) නිශේචල  ව       (4) ක්රියාශීලී  ව      
 

40. ගෘහීය අයවැය ශ්ල්ඛ්නය හා සේ න්ධ නිවැරදි වැකිය මින් කිමක්ද ? 

     (1) වැය ශීර්ෂ පවුශ්ලන් පවුලට ශ්වනසේ ශ්ේ 

     (2) විශ්නෝදය සඳහා වැය ශීර්ෂය අ යවශය වියදේ ගණයට ගැශ්න් 

     (3) ආදායම වැඩි වන විට ඉතිරිකිරීේ සඳහා ශීර්ෂයක් ශ්වන් ශ්කශ්ර් 

     (4) මූර්ථ ආදායම ශ්ලස භාණ්ඩ හා ශ්සේවා සැලකිය හැකිය.  
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                                         Home Economics  II 

                                    ගෘහ ආර්ථික විද්යාව II 
 

ප්රශේන 5 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 
 

1)     සෑම ජීවිශ්යකුටම ජීවත්වීම සඳහා ආහාර අ යාවශය ශ්ේ. ආහාර වල ශ්පෝෂය පදාර්ථ අඩංගු වන අ ර 

ශ්පෝෂය පදාර්ථ විවිධ ශ්ේ. එම ශ්පෝෂය පදාර්ථ පවුශ්ල් සාමාජිකයන්ට අවශය ආකාරයට සැකසීම 

ගෘහණියශ්ග්ල මූලික කාර්ය ශ්ේ. නිවශ්සේ කාර්යයන් නිසි කළමණාකාරීත්වශ්යන් කර ගැනීමට ඇය උනන්දු 

ශ්ේ. නිවස අලංකාර කිරිමද ඇය සතු වගකීමකි. 

1. ප්රධාන පවුල් වර්ථග 2 නම් කරන්න. 

2. බිරිඳනගන් ස්වාමිපුරුෂයාට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් 2ක් සඳහන් කරන්න. 

3. ගෘහීය සම්පත් ප්රධාන නකාටස් 2 නමානවාද්? 

4. නිවුඩ්ඩ සහිත සහල් වල අඩංගු විටමීනය කුමක්ද්? 

5. නතල් සහිත බීජ වර්ථග 2ක් සඳහන් කරන්න. 

6. නිවසක් සෑදීමට භූමියක් නතෝරා ගැනිනම්දි අවධානය නයාමුකරන යටිතල පහසුකම් නමානවාද්? 

7. නිවාස සැලසුම් ඇඳීනම්දි භාවිතා කරන සංනක්ත 2ක් ඇඳ නපන්වන්න. 

8. නිවස අලංකාර කිරීම සඳහා ගෘහනියට සැකසිය හැකි උපාංග නමානවාද්? 

9. එම උපාංග නයදිය හැකි විසිතුරු මැහුම් ක්රම 2ක් ඇඳ නම් කරන්න. 

10. "ආහාර" යන්න නකටිනයන් හඳුන්වන්න.                                                                     (ල; 20) 

 

2)  

1. උපාංග නිර්ථමාණායට පිරිසැලසුම් වැද්ගත් නේ. පිරිසැලසුම හඳුන්වන්න.       (ල  : 03) 

2. නකඳි වර්ථීකරණනේදි මිනිසා මිනිසා විසින් නිශ්පාදිත නකඳි වර්ථගකර ද්ක්වන්න.     (ල : 03) 

3. මැහුම් ශිල්පීය ක්රම 4ක් නම් කර උද්ාහරණය බැගින් සඳහන් කරන්න.  
                                                                                                      (ල : 04) 

 

3)     

       1.    වර්ණ වල ගුණාංග නේ කර උදාහරණය  ැගින් සඳහන් කරන්න.    (ල : 03) 

       2.    ශ්මෝසේ ර මූලධර්ම සඳහන් කරන්න.        (ල : 03) 

       3.  

      i)   ශ්ගමිදුල අලංකාර කිරීම සඳහා ශ්යාදාගන්නා විවිධ ක්රම භාවි ා කර ශ්ගවත්  අලංකාර 

කර    ගන්නා ආකාරය විසේ ර කරන්න.        

                                                                                                                      (ල : 03) 

i) වර්ථණ ආගමනය හඳුන්වන්න.               (ල : 01) 

85 S II 
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4)        ආහාර පිළිශ්යල කිරීශ්ේදි ගුණාත්මක  ව රැක ගැනීමට උනන්දු විය යුතුය. 

       1.    ආහාර පිළිශ්යල කිරීශ්ේදි ශ්යාදාගන්නා ශිල්පීය ක්රම 6ක් දක්වන්න.                   (ල; 3) 

       2.    පිිශ්මෝලි වර්ග කර උදාහරණ 2  ැගින් ශ්දන්න.                                             (ල; 3)  

       3.   ශ්කිශ්යන් විසේ ර කරන්න. 

(a) අත් ගැසීම                                                                                        (ල; 2) 

(b) ගැසීම (Beating)                                                                               (ල; 2) 

 

5).     පවුශ්ල් විවිධ අවසේථා අනුව ආහාර පිළිගන්වයි. 

      1.   පවුශ්ල් විේධ අවශය ා අනුව ආහාර පිළිගන්වන අවසේථා 3ක් සඳහන් කරන්න.       (ල; 3) 

      2.   විශ්ශේෂ අවසේථා සඳහා ආහාර පිළිගැන්විශ්ේදි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 3ක් සඳහන් කරන්න. 

      3. i)  සේවයං ශ්සේවා ක්රමයට ආහාර පිළිගැන්වීම සඳහා ශ්ේසය සකසන අයුරු ඇඳ නේ කරන්න(ල; 2) 

          ii)  ශ්ගට ශ්ගවදීශ්ේ උත්සවයක් සඳහා ශ් ාජුන්ප ක් සකසන්න.                                       (ල; 2) 

 

6)       වැඩිපුර ඇති ආහාර සංරක්ෂණය කර   ා ගැනීමට ආදි කාලශ්ේ සිට සිංහලයන් පුරුදු වී සිියහ. 

      1.    ආහාර පරීරක්ෂක ක්රම 6ක් දක්වන්න.                                                               (ල; 3) 

      2.     ලුණු දැමීම පරීරක්ෂණ ක්රමශ්ේ උපක්රමය හා මූලධර්මය විසේ ර කරන්න.             (ල; 3) 

      3.     ාහිරාස්රැතිය හා විසරණය හඳුන්වා උදාහරණය  ැගින් ශ්දන්න.                            (ල; 4) 

7)     නව ශ්යාවුන් විශ්ේදි ශරීරය ශ්නාශ්යකුත් ශ්වනසේකේ වලට භාජනය ශ්ේ. 

   1.    ප්රාථමික ලිංගික ලක්ෂණ හා ද්වවීතියික ලිංගික ලක්ෂණ ශ්වන ශ්වනම ශ්කිශ්යන් හඳුන්වන්න.  

                                                                                                                                             (ල; 3)   

2.    නව ශ්යාවුන් අවධිශ්ේදි සිදුවන සමාජීය වර්ධනශ්ේ දක්නට ලැශ් න ලක්ෂණ ශ්මානවාද?   (ල;  3)                           

3.    සම වයසේ ඇසුර නව ශ්යෞවනශ්යකුශ්ග්ල හැසිරිේ රටාව ශ්කශ්රහි දක්වන  ලපෑම සාකච්ඡා කරන්න.                                                                                                

(ල; 4) 
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