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පිළිතුරු පත්රය 

I පත්රය 

1. 2 11.   4 21.   1 31.   2 

2. 2 12.   3 22.   3 32.   3 

3. 4 13.   4 23.   3 33.   4 

4. 1 14.   1 24.   4 34.   2 

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

6. 4 16.   1 26.   2 36.   3 

7. 3 17.   3 27.   4 37.   3 

8. 2 18.   3 28.   2 38.   4 

9. 1 19.   4 29.   4 39.   3 

10. 1 20.   3 30.   3 40.   1 
(ලකුණු 1*40 = 40) 

II පත්රය 

1. i. 

 

 

 

   (½x 4 ලකුණු 02) 

 

ii.           

න්යෂ්ටික පවුල විසටතෘත පවුල 

• ප්රාථමික පවුල •  සංක්ත පවුල 

• සමීප පවුල • ව්යාප්ත පවුල 

• ඒකීය පවුල • බද්ධ පවුල 

• මූලික පවුල • විස්තාරිත පවුල 

• අණු පවුල • විස්ීරණ පවුල 

ව්ාසි අව්ාසි 

• බබදා හදා ගැනීම. 
•තයාගශීලී බව් 

• සාමාජික සංඛ්යාව් ව්ැඩි නිසා  සාමාජකියන්බේ ස්ව්ාධීනය අඩුය. 
• විවිධ අව්ස්ථාව්ල ීරණ ගැනීම අපහසු ය. 

• පරාර්ථකාමී බව් •බපෞද්ගලිකත්ව්යට ඉඩ ප්රස්ථා අඩු ය. 

10 ගෘහ ආර්ික විදයාව්   

අවසාන් වාර ඇගයීම 
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(½x 4 ලකුණු 02)  

iii. • අපද්රව්ය හා කැලි කසල රැස් කරන බපාදු ස්ථානයකට ආසන්න බනාවීම. 

• ශබ්ද දූෂණබයන් බතාර වූ ප්රබද්ශයක් වීම. 

• අධික දූවිලිව්ලින් හා දුම්ව්ලින් බතාර වූ ප්රබද්ශයක් වීම. 

• අසල්ව්ැසියන්බේ අනව්ශය බලපෑම් ව්ලින් බතාර වු ප්රබද්ශයක් වීම. 

• බාධාව්කින් බතාරව් ආබලෝකය හා ව්ාත්රාශය ලැබබන පරිසරයක් වීම. (½x 4 ලකුණු 02) 

 

iv. විවිධ කාර්යයන් අව්ම ශ්රමයකින් හා උපරිම පහසුකම් සලසා ගත හැකි ආකාරයට නිව්බස් බකාටස් 

එකිබනකට යාබදව් බගානු කිරිම “රාශිකරණ” බලස හැඳින්බේ. 

උදා:• නිදන කාමරව්ල සිට පහසුබව්න් යාමට හැකිව්න බස් ඒ අසලම නාන කාමරය හා ව්ැසිකිලිය පිහිටුව්ා 

තිබීම. 

• ආලින්දය විසිත්ත කාමරයට යාබදව් පිහිටුව්ා තිබීම. 

• විසිත්ත කාමරබේ බකාටසක් කෑම කාමරය බලස ද බයාදා ගත හැකි ව්නබස් ඉඩ කඩ තබා සැකසීම. 

       (හැඳින්වීමට ල.1 උදාහරණයට 1යි. ලකුණු 02) 

 

v.  • පියලි එකකින් යුත් ඇට ව්ර්ග ධානය බේ. 

     උදා: සහල්,කුරක්කන් , බාර්ලි,තිරිඟු, බඩ ඉරිඟු, බමබන්රි 

    •පියලි බදකක් සහිත රනිල කුලබේ බීජ අස්ව්ැන්න බලස ගන්නා ඇට ව්ර්ග මාෂ බ ෝග බේ. 

     උදා: මං ඇට, කේපි, පරිප්ු. උඳු, බසෝයා බබෝංචි, කඩල    (½x 4 ලකුණු 02)  

 

vi. සම්ූර්ණ බප්රෝටීන්, බම්ද ලැක්බටෝස් සිනි, විටමින් A, විටමින් B2,  කැල්සියම්, බපාස්පරස් 

        (බපෝෂය පදාර්ථ 4 ක් සඳහා ල.02යි) 

 

vii. බර ව්ැඩි වීම,ස්ූලතාව්, දියව්ැඩියාව්, හෘද බරෝග ඇතිවීබම් අව්ධානම      (ල.02) 

 

viii. ඝන පිටි බමෝලි - පිටි බම්ද ස්ව්ල්පයක් ,මහුන් ව්ර්ග, සීනි හා ජලය අඩංගු පිටි මිශ්රණයකි. 

       උදා: මාළුපාන්, බනිස්, පාන් 

       දියාරු පිටි බමෝලි - පිටි ජලය බහෝ බපාල් කිරි අඩංගු උකු ද්රාව්ණයකි. 

       උදා: පැන් බක්ක, බකාකිස්,බතෝබස් 

 

         (හැඳින්වීමට ල.½ බැගින් 1) 

(උදාහරණව්ලට ල.½ බැගින් 1) 

 

ix. බබාරු නූල් ඇදීම. හා ව්ාටි මැස්ම         (ලකුණු 02) 

 

x. • අත් පා කඳට ව්ඩා බේගබයන් ව්ර්ධනය විම. 

    • ශරිරබේ බකාටස් අතර අනුපාතය අසමාන විම. 

• අස්ි ඝනත්ව්බයන් ව්ැඩි වීම. 

• පිරිමි ළමන්බේ උගුරු ඇටය ඉදිරියට බනරා ඒම. කටහඬ බගාබරෝසු වීම. 

• ඉව්සිලිව්න්ත බව් • ව්ැඩිහිටි හා බාල පරම්පරා අතර අදහස් ගැටිම් ඇති විය හැකිය. 
• ආරක්ිත බව්  
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• ගැහැණු ළමන්බේ බම්ද පටක ව්ර්ධනය ව්ැඩිවීම. 

• ළමා ස්ව්රූපය ක්රම ක්රමබයන් බව්නස් වී ව්ැඩිහිටි ස්ව්රූපයක් ලැබීම. 

• ගැහැණු ළමන්බේ ස්ථන ග්රන්ි ව්ර්ධනය වීම. 

(කරුණු 4 ට ලකුණු 02 යි)  

(මළු ලකුණු 20)  

 

2. i. a. කු බරදි • සිනිඳු හා මෘදු බවින් යුක්ත වීම. 

 • මනා අව්බශෝෂකතාව්යකින් යුක්ත වීම. 

  • නිතර බස්දීමට හැකිවීම. 

  • බස්දීබම් දී හා මැදීබම් දී ඉහළ උෂ්ණත්ව්යකට  ාජනය කළ හැකි වීම. 

b. මල් පීස්, බැන්බේජ් බරදි,ප්ලැනල් බරදි 

           (ලකුණු 03) 

ii. a. ඇඳුම ලිහිල් වීම. 

   මූට්ටටු අව්ම වීම. 

   විවිරයට බට්ටප් ඇල්ලීම 

   සරල බමෝස්තර බයදීම. 

   ඇඟලෑමට හා පියවීමට පහසු වීම.      (½x 4 ලකුණු 02) 

b. පැතලි මූට්ටටුව්            (ලකුණු 01) 

            

iii. a. බමෝස්තරය ඇඳීමට ලකුණු 01 යි. 

 b. සිප්පි ව්ාටිය මැසිම,ඉඳිකටු බර්න්දය මැසීම,බ්ලැන්කට්ට මැසීම, ඇඹරුම් ව්ාටිය මැසීම,බීක්කු 

මැසීම.  

(මැහුම් ක්රම 3ක් සඳහා ලකුණු 3) 

(මළු ලකුණු 10) 

 

3. i. • ව්ැඩිුර ගත යුතු ආහාර - කාබබෝහයිබේට්ට - ධානය ,බකාස්, බදල්, අල බතල පිටි ආහාර , එළව්ළු 

පළතුරු 

• මධයස්ථ ව්ශබයන් ගත යුතු ආහාර - කිරි හා කිරි නිෂපාදන සත්තව් ආහාර ව්ර්ග මාෂ බබෝග 

• අඩුබව්න්ම ගත යුතු ආහාර ( ආහාර බේලට)  - බතල්, සීනි 

(ලකුණු 03) 

ii. a. බප්රෝටීන් පරිූර්ණය යනු ,ධානය හා මාෂ බ ෝග ආහාරයට එකතු කර ගැනිබමන් අතයව්ශය 

ඇමයිබනෝ අම්ල සිරුරට ප්රමාණාත්මකව් ලබා දිය හැකිවීමයි.     

උදා: ධානයව්ල ලයිසීන් ඌණ වීම. 

 මාෂ බබෝගව්ල බමතිබයානින් ඌණ වීම. 

 බමම ආහාර ව්ර්ග බදක දදනික ආහාර බේල්ව්ලට එක් කිරිම මගින් බප්රෝටීන් පරිූර්ණය කර 

ගත හැක. උදා: මං කිරිබත්   

b. ඉරිඟු - බසයින් 

        තිරිඟු - ේූටනින් 

        මාෂ බබෝග - බලගියුමින් 

        කිරි - බක්සීන්      (හැඳින්වීමට  ලකුණු 01) 

(බප්රෝටින් නම් කිරීමට ල.½ බැගින් - 2) 
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iii. a. බම්ද ද්රව්ය විටමින් ව්ර්ග  

විටමින් වර්ග අඩංගු ආහාර 

විටමින් A පීකුදු,කිරි, බිත්තර,කහමද,පලා ව්ර්ග,කහ පැහැති එළව්ළු හා පලතුරු 

විටමින්D බතල් සහිත මාළු, බිත්තර කහමද,බටර්, කිරි, මාළු, අක්මාබතල් 

විටමින්E සූරිය කාන්ත බතල්,රටකජු බතල්, තිරිඟු හා ඉරිඟු බතල් 

විටමින්K බකාළ එළව්ළු නිවිති, තක්කාලි,පීකුදු බිත්තර කහමද එළව්ළු බතල් 
                                                                            (½ *4 = ලකුණු 2) 

b. කැල්සියම් හා බපාස්පරස් - ආහාර - කිරි හා කිරි ආශ්රිත නිෂ්පාදන,කටු සහිත කුඩා මාළු, පලා ව්ර්ග, 

කුරක්කන්,  තල, බකාළ එලව්ළු      (½x 4 = ලකුණු 2) 

(මළු ලකුණු 10) 

 

4. i. බපාඩි වීම, බතරපීම, තැලීම, ආර්ද්රතාව්,බව්නස් වීම, උෂ්ණත්ව්ය බව්නස් වීම, සීරිම, කැපීම. 

බමම බහ්තු පාලනයට ප්රව්ාහනබේ දී ගබඩා කිරීබම් දී අස්ව්නු බනලීබම් දී ප්රබේශබමන් පරිහරණය, තද 

අේබේ බනාතැබීම, පලතුරු එලව්ළු බනලීබම් දී සීරීම්, තැලිම්, සිදු බනාව්න බස් සිදු කිරීම. 

(½*6 = ලකුණු 03) 

ii.  • අපබත් යාම ව්ළක්ව්ා ගැනීමට. 

 • අව්ාරබේ දී ප්රබයෝජනයට ගැනීමට 

 • හිඟ ප්රබද්ශව්ලට ප්රව්ාහනය පහසු කිරීමට 

 • විවිධත්ව්බයන් යුතුව් ප්රබයෝජනයට ගැනීමට 

 • ආර්ික ව්ාසි ලබා ගැනිමට 

 •  හදිසි අව්සථ්ාව්ලදී ප්රබයෝජනයට ගැනීමට     (ලකුණු 03) 

 

iii. a. සීනි, ලුණු, විනාකිරි, බගාරකා      (½x 2 =ලකුණු 1) 

 b. A. අධික සීතල (ශිතනය) නිසා ක්ුද්රජීවී ක්රියාකාරිත්ව්ය ඇණ හිටියි./දුර්ව්ල බේ. 

     B. පැස්චරීකරණය 

    C. pH අගය අඩු වී ක්ුද්ර ජීවී ව්ර්ධනය දුර්ව්ල බේ. බාහිර ආශ්රැතිය නිසා ජලය අඩු වි ක්ුද්ර  ජීවී  

ක්රියාකාරීත්ව්ය දුර්ව්ල බේ.       (ලකුණු 03) 

(මළු ලකුණු 10) 

  

5. i. මූලයමය පහසුකම්, භුමිබේ ස්ව් ාව්ය, ඔප්ුව්ල නිරවුල් බව්, යටිතල පහසුකම්, අව්ට පරිසරය 

(1*3 = ලකුණු 03) 

      ii. නිව්සක ඉඩකඩ සීමිත අව්ස්ථාව්ල දී කාලය ශ්රමය හා මදල් පිරිමැබස්. එම  ාණ්යට අදාළ 

කාර්යයට අමතරව් බව්නත් කාර්යය සඳහාද බයාදා ගත හැකි  ාණ්ඩ බහු කාර්යය  ාණ්ඩ බලස 

හැඳින්බේ. 

උදා: ඩිව්ානය, ලාච්චු සහත ඇඳ ආදිය 

නිබව්ස අ යන්තර සංවිධානබේ දී අලංකාර කිරීම සඳහා විවිධ උපාංග  ාවිත කරනු ලැබබ්. බම්ව්ා 

ගෘහීය උපාංග නම් බේ. 

උදා: ඔරබලෝසු , පින්ූර, විසිතුරු  ාණ්ඩ බිත්ති සැරසිලි බුමතුරුණු ලාම්ු ආව්රණ විවිධ මල් 

සැලසුම් ආදිය  

(ලකුණු 03) 
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     iii.  a. මැද මිදුල හා බපාකුණු සකස් කිරිම 

   විනිවිද බපබනන ප්ලාස්ටික් බපාලි කාබබන්ට්ට බහෝ ෆයිබර් ව්ැනි ආව්රණ තහඩු  

   බකාන්ීට්ට ග්රිල්,යකඩ දැල් 

   වීදුරු ගබඩාල් 

   ව්හලබේ කවුළු බයදූ උළු කැට / වීදුරු උළු කැට 

   ව්හලය උසින් ව්ැඩි කිරීම. 

   ව්හලබේ හැඩයට සිවිලිම ගැසීම.  

(කරුණු 4 ට ලකුණු 2) 

 

        b. • නිබව්ස තුල බතතමනය ඉව්ත් විම. 

 •ක්ුද්ර ජීවී ව්ර්ධනය අව්ම කර ගත හැකි වීම./ නිව්බස් බසෞඛ්යාරක්ිතබව් 

 • ඉක්මනින් බව්බහසට පත් බනාවීම. 

 • සංව්හන හා හරස් සංව්හන ක්රියාව්ලිය මගින් නිව්ස තුල උණුසුම අඩු විබමන් සුව්පහසු 

තත්ත්ව්යක් ඇති විම. 

 • කෘත්රීම ව්ශබයන් ආබලෝකය හා ව්ාතාශ්රය ලැබිබම් අව්ශයතාව්ය අඩුවිම. 

(කරුණු 4ට ලකුණු 02) 

(මළු ලකුණු 10) 

 

6. i.  • ගැබිනියක් සඳහා අව්ශයබයන්ම සිදු කළ යුතු පරීක්ෂණ හා පරීක්ෂාව්න්ට ලක් කිරීම. 

• අව්ශය අව්ස්ථාව්න්ව්ලදී සුවිබශ්ෂ පරීක්ෂණ සිදු කිරිම. 

• බරෝගී තත්ත්ව් ඇත්නම් ඉක්මනින් හඳුනාබගන නිසි ප්රතිකාර සඳහා බයාම කිරිම. 

•ගර් ාෂබේ භ්රෑණයා ව්ැබඩන ආකාරය නිව්ැරදිව් ව්ටහා ගැනිම. 

• ගර් නී මව්බේ බපෝෂණ තත්ත්ව්ය යහපත්ව් පව්ත්ව්ා ගැනීම පිළිබඳව් බසායා බැලීම. 

• මව්ට අව්ශය එන්නත් ලබා දිම. උදා: පිටගැස්ම 

(ලකුණු 03) 

      ii. • ව්මනය හා ඔක්කාරය - බහෝබමෝන අසමතුලිතතාව්ය නිසා 

 • මළ බද්ධය - ගර් ාෂය විශාල ව්න විට අන්ත්රව්ල සිදු ව්න බතරපීම නිසා 

 •පාද ඉදිමම - කලලය ව්ැඩිමත් සමඟ ගර් ාෂය පාදව්ල රුධිර නාල මත සිදු කරන බතරපීම නිසා 

 • ආහාර අරුචිය - ආමාශබේ ව්ැඩි බේලාව්ක් ආහාර රැඳිම නිසා 

(ලකුණු 03) 

      iii.  a. බපෝෂක - යකඩ, කැල්සියම්, බෆෝලික් අම්ල 

 බපෝෂණ පරිූරක - ත්රිබපෝෂ        (ලකුණු 02) 

          b. බහෝබමෝනය - තයිබරාක්සීන්        (ලකුණු 01) 

අහිතකර බලපෑම් 

• ගබ්සා වීම, ප්රාේ පරිණත දරු උපත් ඇති වීම.,මල දරු උපත් ඇති වීම, මන්ද මානසික දරු උපත් 

ඇති වීම.         (ලකුණු 01) 

(ලකුණු 10) 
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7. i. • ඩිම්බ අව්ධිය - ඩිම්බය පරිණතියන් සමඟ දින 14 බතක් කාලය 

• කලල අව්ධිය - සංබස්චනබේ සිට මාස 3 ක් ව්න බතක් කාලය 

• භ්රෑණ අව්ධිය - මාස 2 සිට ප්රසූතිය බතක් කාලය  

(ලකුණු 03) 

ii.  • මව්බේ රුධිර පරිමාව් ව්ැඩි වීම. 

 • කලලබේ රුධිර පරිමාව් ව්ැඩිවීම. 

 • කලලබේ අක්මාබේ යකඩ තැන්පත් කිරිම සඳහා 

 • ප්රසූතිබේ දී ඇතිව්න රුධිර ව්හනය නිසා  

(ලකුණු 03) 

iii. රූප සටහන ඇඳීමට ලකුණු 02 

 නිව්ැරදිව් නම් කිරිමට ලකුණු 02        

(මළු ලකුණු 10) 


