11 ශ්රේණිය
ගෘහ ආර්ථික විදයාව

නිපුණතාව- 10
ගෘහීය අවශ්යතා ඳහා නිර්ාාණ ඳකඳ
කිරීශ්ේ දී විවිධ ාැහුේ ක්රා ශ්ය දා ගනිි.
නිපුණතාව 11
පුද්ගල අවශ්යතා ඳහා ශ්දි  වර්ග
හඳුනාශ්ගන ඇඳුේ නිර්ාාණය කදි.

ඔශ්ේ 11 ශ්රේණිය ශ්ඳප ශ්ඳ ශ්1 10 ගෘහ පිළිනිර්ාාණ ඳාඩා ඳහ 11 මුල්පාා විශ්යහි දරුශ්වකු ඳදහා ගවුාක් නිර්ාාණය
කිරීා යන ඳාඩේ අධයයනය කද ඳහත අභ්යාඳ වලප පිළිතුරු ඳඳයනන.
1. ඉඳිකටුව වපා එක් වදක් නල ඳපලවා, ඉඳිකටුව ඇද, ාැඳා අදාප ඳථානයප ශ්ගන ාඳනුශ්ේ,
(1) ඳැටින ාැඳා ය.

(2) ප්රංශ් ගැප ාැඳා ය.

(3) බූලියන ාැඳා ය.

(4) ශ්ල්සිශ්ේසි ාැඳා ය.

2. ාැඳශ්ාහි ඳාානතාවයක් ශ්ඳනනුේ කදන විසිතුරු ාැඳා ශ්දකක් වනශ්න,
(1) කතිද ාැඳා හා නැටි ාැඳා ය.

(1) දේවැල් ාැඳා හා ඳැටින ාැඳා ය.

(2) හුරුළුකටු ාැඳා හා ඳැටින ාැඳා ය.

(3) කතිද ාැඳා හා හුරුළුකටු ාැඳා ය.

3. පාා ගවුශ්ේ ඉි රිඳඳ ක ශ්ක පඳ අලංකාද කිරීාප ආශ්දෝඳණ ක්රාය ශ්ය දා ගනශ්න නේ, එය ාැසීා ඳහා වඩා1
සුදුසු ාැහුේ ක්රාය වනශ්න,
(1) ේලැනකට් ාැඳා ය.
(2) කතිද ාැඳා ය.
(3) හුරුළුකටු ාැඳා ය.

(4) දේවැල් ාැඳා ය .

4.එපලීා හා අණ්ඩ දැමීා යන ාැසීශ්ේ ශිල්පීය ක්රායන,
(1) ඇඳුේ අලංකාද කිරීශ්ේ ක්රායන ශ් .
(2) ඇඳුශ්ේ ගුණා1ාක බව වැඩිකිරීශ්ේ ක්රායන ශ් .
(3) ඇඳුේ අලු1වැඩියා කිරීශ්ේ ක්රායන ශ් .
(4) පාා ඇඳුාප නව ශ්ඳනුාක් ලබා ශ්දන ක්රායන ශ් .

5. පාා ගවුා ාැසීාප සුදුසු ශ්දි  වර්ගයකි .
(1) ාල් ශ්දි 

(2) ශ්නනසුක් ශ්දි 

(3) ශ්ඳ ප්ලින ශ්දි 

(4) අමු ශ්දි 

6. ඇඳුාක වාටියක් අලංකාදව නිා කිරීාප ශ්ය දා ගත හැකි ාැඳාක් වනශ්න,
(1) පිඳශ්ේනතු ාැඳා ය.

(2) ගැප පිඳශ්ේනතු ාැඳා ය.

(3) ඳනනාලි ාැඳා ය.

(4) ඳැඟි වාටි ාැඳා ය.

7.ශ්ඳේයා ාැඳා ඳහා ශ්ය දා ගනු ලබනශ්න,
(1) ඳැටින ාැඳා ය.
(3) කතිද ාැඳා ය.

(2) හුරුළුකටු ාැඳා ය.
(4) ි ග ශ්ක ප ාැඳා ය.

8.බනශ්ද්සි කවදයක් අලංකාද කිරීා ඳහා වර්ණව1 ශ්දි  ශ්ක පඳ ශ්ාෝඳතදයකප අනුව තබා ාැසීා හඳුනවනශ්න,
(1)

එේශ්ර ිඩර් කිරීා ශ්ලඳ ය.

(3) ආශ්දෝඳණය කිරීා ශ්ලඳ ය.

(2) ක්විල්ට් කිරීා ශ්ලඳ ය.
(4) අක් ඳැදසිලි ශ්යදීා ශ්ලඳ ය.

9.කුෂන කවදයක ඉි රිඳඳ හා පිටුඳඳ ඳළුව මට්ටු කිරීා ඳහා වඩා1 සුදුසු වනශ්න,
(1) ඳදල මට්ටුව ඳහ ප්රංශ් මට්ටුව ය.

(2) ඳැතලි මට්ටුව ඳහ අතිඡාදන මට්ටුව ය.

(3) විවෘත ඳැතලි මට්ටුව ඳහ ඳැතලි මට්ටුව ය.

(4) ප්රංශ් මුට්ටුව ඳහ අතිඡාදන මට්ටුව ය.

10.බනශ්ද්සි කවදයක් ශ්හෝ කුෂන කවදයක් ාැසීාප වඩා1 සුදුසු ශ්දි  වර්ගය දැක්ශ්වන කාණ්ඩය වනශ්න,
(1) අමු ශ්දි  ,ශ්දප් ඳහ ශ්දශ්යෝන ය.

(2) කපු ,ශ්ඳේද ඳහ ශ්ඳ ලිශ්යඳපර් ය.

(3) ශ්ඳේද ,ශ්දශ්යෝන ඳහ අමු ශ්දි  ය.

(4) ශ්දප් , ශ්ඳ ප්ලින ඳහ අමු ශ්දි  ය.

11. පාා ගවුශ්ේ පිටුඳඳ විවදය පියවීාප වඩා සුදුසු ක්රා වනශ්න,
(1) ශ්බ 1තේ, කාඳ ාැසීා හා ශ්වල්ශ්ක ශ්ට්ප් ඇල්ලීා .
(2) ශ්දශ්ඳති ඡනතු ඇල්ලීා ඳහ හක්ක, මුදු ඇල්ලීා.
(3) ඳැන ගානචු ඇල්ලීා ඳහ ශ්දශ්ඳති ඡනතු ඇල්ලීා .
(4) ශ්බ 1තේ කාඳ ාැසීා ඳහ ශ්දශ්ඳති ඡනතු ඇල්ලීා.
12

ඉහත දැක්ශ්වන ශ්ාෝඳතද ාැසිා ඳදහා වඩා1 සුදුසු ාැහුේ ක්රා වනශ්න,
(1) බූලියන ාැඳා, ශ්ල්සි ශ්ේසි ාැඳා හා නැටි ාැඳා ය .
(2) නැටි ාැඳා ,දේවැල් ාැඳා හා බූලියන ාැඳා ය.
(3) ශ්ල්සි ශ්ේසි ාැඳා ,නැටි ාැඳා හා ප්රංශ් ගැප ාැඳා ය.
(4) ප්රංශ් ගැප ාැඳා ,දේවැල් ාැඳා ඳහ පිඳශ්ේනතු ාැඳා ය.

13 පාා ගවුශ්ේ ඉි රිඳඳ ක ශ්ක පශ්ඳහි මලික ඳතශ්ද ා ශ්ග ඩනැගීා ඳහා, ශ්දවන හදඳ මිේා ඳපකුණු
කදනුශ්ේ ,කශ්ර් ගැඹුශ්ර් සිප
(1) ශ්ඳනටි මීපද 3 ක් ඳහළිනි

(2) ශ්ඳනටිමීපර් 3.5 ක් ඳහළිනි

(3) ශ්ඳනටිමීපර් 4 ඳහළිනි

(4) ශ්ඳනටි මීපර් 4.5 ක් ඳහලිනි

14.පාා ගවුශ්ාහි ක ශ්ක පඳ ාැසීශ්ේදී ඳපමුව කප යුතු වනශ්න,
(1) ආද ාැසීා ය

(2) උදහිඳ මට්ටු කිරීා ය

(3) විවද ාැසීා ය

(4) අංශ්ය ාැසීා ය

15.පාා ගවුශ්ේ ක ශ්ක පඳප ශ්ක්තිා1 බවක් ලබා දීාප කප යුතු වනශ්න
(1) ක්විල්ට් කිරීා ය

(2) ශ්ඳෝරුවක් දැමීා ය .

(3) හැඩ ශ්ඳෝරුව දැමීා ය.

(4) ආශ්දෝඳණය කිරීා ය .

16.ඳහත ඳහන මිනුේ අතුශ්දන ඳෘජු මිනුාක් වනශ්න,
(1) ආද මිනුා හා කද වපා මිනුාය .

(2) උදහිඳ මිනුා හා අංශ් මිනුා ය.

(3) ඉන මිනුා හා ආද මිනුා ය.

(4) ඳපුව මිනුා හා අංශ් මිනුා ය .

17.මට්ටුවක ශ්න ාැසු අද්දද නිා කිරීාප ශ්ය දා ගත හැකි ාැහුේ ක්රායකි.
(1) කතිද ාැඳා

(2) ේලැනකට් ාැඳා

(3)

හුරුළුකටු ාැඳා

(4) ඳැගි වාටි ාැඳා

18 ාැසීශ්ේ ශිල්පී ක්රා වලප අය1 වනුශ්ේ,
(1) බන ශ්යදීා , පිහිතල ශ්ඳ ශ්ල වි ඳහ නුල් ඇදීාය.
(2) පිහිතල ශ්ඳ ශ්ල වි, දේවැල් ාැඳා ඳහ කතිද ාැඳාය.
(3) සිහින රැළි ,බන ශ්යදීා ඳහ පිහිතල ශ්ඳ ශ්ල වි ය.
(4) නල් ඇදීා ,සිහින රැළි ඳහ වාටි ාැඳා ය.
19 නිර්ාාණයක් ඳදහා ශ්බ 1තේ හා කාඳය ාැසීශ්ේදී කාඳය ාඳනු ලබනශ්න,
(1) නිර්ාාණයකප අනුව ය.
(2) යපශ්වන ශ්ක පඳය.
(3) ාතුවන ශ්ක පඳපය.

(4) ඕනෑා ශ්ක පඳකප ශ්යි ය හැක.

20.අශ්1 ාැහුේ ාැසීශ්ේ දී ි දාලයක් භ්ාවිත කදනශ්න,
(1) ක්රාානුූලව ාැඳා ාඳා ශ්ගන යාාප ය.

(2) වඩා ඉක්ානින ාැසීාප ය.

(3) නල ඳහසුශ්වන ඇද ගැනීාප ය.

(4) ඉඳිකටුවප ශ්තදපුාක් ලබා දීාපය.

වුහගත ප්රශ්න
01
µ ඔශ්ේ විසි1ත කාාදය හා නිදන කාාදය ඳහා භ්ාවිත වන ගෘහ පිළි වර්ග තුන බැගින ඳදහන කදනන. (ලකුණු 03ි)
µµ කුෂන කවදයක් ාැසීශ්ේි  අනුගානය කප යුතු පියවද ගැලීේ ඳපහනකින ඉි රිඳ1 කදනන.

(ලකුණු 03ි)

µµµ බනශ්ද්සි කවදයක් ාැසීා ඳහා පිරිඳැලසුාක් ඳකඳ කිරීශ්ේදී එයප ඇතුල1 විය යුතු කරුණු හතදක් ඳහන
කදනන.
(ලකුණු 04ි)
( මුළු ලකුණු 10ි)
02
µ පාා ගවුාක තිබිය යුතු ලක්ෂණ තුනක් ඳහන කදනන.

(ලකුණු 03ි)

µµ පාා ගවුශ්ාහි මලික අශ්තහි දප ඳපහනක් ඳහත දක්වා ඇත. ඳහත අක්ෂද වලින දක්වන මිනුේ ශ්ඳනටිමීපර් වලින
දක්වනන.
A
B

E

D

C

(a) A සිප B දක්වා
(b) B සිප C දක්වා
(c) C සිප E දක්වා

(ලකුණු 03ි)

µµµ පාා ගවුශ්ාහි ක ශ්ක පඳහි ඳශ්ත දා ශ්දද්ද ාත ඇතිරීශ්ේදී අනුගානය කප යුතු පියවද හතදක් ඳදහන කදනන.
(ලකුණු 04ි)
( මුළු ලකුණු 10ි)

පිළිතුරු
බහුවදණ ඳත්රය
1-2

6 -2

11 - 4

16 -2

2- 4

7–2

12- 3

17 -2

3–1

8–3

13 - 3

18 -3

4-3

9- 1

14 –1

19 -3

5 -3

10 -4

15 -2

20-4

වුහගත
01
µ


µµ

විසි1ත කාාදය - කුෂන කවද ,පුටු කව, ටීශ්ඳෝ / ඳටල් කවද,ශ්ඩ ිලි ………………
නිදන කාාදය - ඇ ඇතිරිලි ,ඇ ආවදණ ,ශ්ාට්ප කවද ,ශ්ක ට්ප උද ,ාදුරුදැල්
ජශ්නල/ ශ්ද ද තිදශ්දි …………………..

(ලකුණු 03ි)

අවශ්ය ි ග ඳපල අනුව ශ්දද්ද කඳා ගැනීා

ඉි රිඳඳඅලංකාදය වීා ඳහා සුදුසු ශ්ාෝඳතදයක් පිපඳ1 කිරීා

විසිතුරු ාැහුේ ක්රා ාගින ශ්ාෝඳතද ාඳා ගැනීා

ශ්ඳෝරුවක් ශ්යදීා

පිටුඳඳ විවද ය ාැසීා

ඉි රිඳඳ හා පිටුඳඳ මට්ටු කිරීා

ශ්න ාැස අද්දද නිා කිරීා

උචිත පියවීශ්ේ ක්රායකින විවදය පියවීා

(මලික කරුණු 3කප ලකුණු 03 ි)

µµµ








බනශ්ද්සි කවදශ්ේ ි ග, ඳපල ශ්හෝ හැඩය පිළිබ බැලීා .
එයප ඳතශ්ද ාක් නිර්ාාණය කිරීා.
විසිතුරු කිරීාප සුදුසු ශ්ාෝඳතදයක් ශ්තෝදා, ශ්ය දන ඳථානය තීදණය කිරීා .
ාැසීාප ශ්ය දා ගනනා ාැහුේ ක්රා ශ්1රීා .
අවශ්ය ශ්දි  වර්ගය, ප්රාාණය, නල් වල වර්ණය ඉඳිකටු වල ප්රාාණය තීදණය කිරීා .
ශ්ඳෝරුවක් ශ්යදීා .
අද්දද නිා කිරීශ්ේ ක්රා හා නිාාව.
(කරුණු 4කප ලකුණු 04 ි)
( මුළු ලකුණු 10ි)









ඇඟ ලීාප හා ගැලවීාප ඳහසු වීා
උචිත පියවීශ්ේ ක්රා ශ්ය දා ගැනීා
ලිහිල් වීා
විසිතුරු හා අලංකාද වීා
උචිත ඳනනයක් වීා
ශ්ඳේදීාප හා ාැදීාප ඔශ්ද 1තු දීා
ඇඳුශ්ාහි මට්ටු හා නිාාව දරුවාප අඳහසු ශ්න වීා

02
µ

(කරුණු 3ප ලකුණු 03 ි)

(a) ශ්ඳනටිමීපර් 25

µµ

(b) ශ්ඳනටිමීපර් 12
(c) ශ්ඳනටිමීපර් 05

(ලකුණු 03 ි)

µµµ






ඳතශ්ද ශ්ාහි ාැද නැේා,ශ්දද්ශ්ද් නැේාප තිබීා.
ශ්දද්ශ්දහි ි ග1 ශ්ර්ඛාවප ඳාානතදව ඳතශ්ද ශ්ාහි උඳ සිටින ශ්ලඳ තැබීා .
ඳතශ්ද ා ශ්දද්ශ්දහි ශ්න පිටින ඇතිරීා .
ඳපමුව ක ශ්ක පශ්ඳහි ඉි රිඳඳ හා පිටුඳඳ ශ්ක පඳ අතුදා ශ්දවනුව අ1 ශ්ක පඳ ඇතිරීා.
ඳතශ්ද ා ශ්දද්ද ඇතිරීශ්ාන ඳසු අල්ශ්ඳශ්නති ගැසීා.
(කරුණු 4කප ලකුණු 04 ි)
( මුළු ලකුණු 10ි)

