
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

   11 ශ්රේණිය           ගෘහ ආර්ථික විද්යාව - I                           කාලය පැය එකයි. 
 
 

 සියලුම ප්රශ්න  වල  ිළිතුරු  පපය් . 

 අංක 01 සි  40 ශ්ෙක් ප්රශ්න  වල ී  ඇි  1  2  3  4 ය  ිළිතුරු  වින් ිවවැදි  ශ්හ  වාා්  ගැපශ්ප  ශ්හ  

ිළිතුරද ශ්ෙ දා ග් .  

 ඔබ  පැපශ්ය  ිළිතුරු  පත්රශ්ේ  එක් එක් ප්රශ්න ය පහහා ී  ඇි  කව අුරින් ඔබ ශ්ෙ දාග්  ිළිතුරශ්දි  අංකය  

පැපශ්හ  කවය ුරප (X) ලකුණ ශ්යොද්් . 

 එම ිළිතුරු  පත්රශ්ේ  ිළුපපප ී  ඇි  අශ් ක් පපශ්ද්පන ද් පැලිල්ලශ්ල් ිලයවා වවා ද් ිළිතපි ් . 

 
 

01.  ග්ලුක ෝවහ ශළ සහරක්ක ෝවහ අණුලක් එ තු වීකමන් වකදන ඩයිවෆ රයිඩ ලර්ගය ලනුකේ,  
 1. කමෝල්ක ෝවහ   2. සුකරෝවහ   3. ෆක්ක ෝවහ  4. ගෆෆක්ක ෝවහ 
 

02. වංතෘප්ත කේද අේ ලර්ගයකි. 
 1. ඳළමිටික් අේය       2. ඇරකිකඩොනික් අේය 

3. ලිකනොකයික් අේය      4. ඔකයික් අේය 
 

03. ඔවහටිකයෝමෆකල්ෂියළ කරෝගය වකදන්කන් මින් කුමන ඛණිජය ඌන වීකමන් ද? 
1. අයඩීන් ඌනතළලය       2. ය ඩ ඌනතළලය 
3. කවෝඩියේ ඌනතළලය      4.  ෆල්සියේ ඌනතළලය 

 

04. ල භළලය ඇති  රන වි මිනයකි. 
 1. වි මින් D   2. වි මින් K  3. වි මින් E   4. වි මින් A 
 

05. කරෝටීන්න්ල වංතිතිය නේ, 
 1. CHO    2. CHON   3. COOH   4. HOON 
 

06. වි මින් A (වත්ත්ල) හි රවළයනි  නළමය ලනුකේ, 
1.  ෆල්සිකඳකරෝල්       2. බී ළ ෆකරොටීන්න් 
3. කරටිකනෝල්        4. ක ොක ොකසකරෝල් 

 

07. ලෆඩිම ය ඩ රතිතයක් ඇති ඳළ ලර්ගය ලනුකේ, 
 1.  තුරුමුරුංගළ   2. කගොටුක ොෂ  3. නිවිති     4. තේඳළ 
 

08. ආශළර ව වහ කිරීකේ දී අනුගමනය  ෂ පුරුදු කිහිඳයක් ඳශත දක්ලළ ඇත.  
A - එෂලළු  ඳළකවෝදළ ගනියි. 
B - මළළු පිව ගෆනීම වශළ මෆටි බඳුනක් භළවිතළ  රයි. 
C - අමු වළද ආශළර අනුභල කිරීම  ආවන්නල පිළිකය  රයි. 
D - ඳෂතුරු වළදයක් වෆ සීකේ දී මුලින්ම  ඳන්කන් ඉඳුණු ක කවල් ය. 
E - ආශළර පිව අලවළනකේ අයඩනී ෘත ලුණු එ තු  රයි. 
 

මින් කශො පුරුදු ලන්කන්, 
1. A, B ශළ E ය.    2. B, D ශළ E ය.  3. C, D ශළ E ය.  4. B, C ශළ E ය. 

 

09. ජීලළණුශරණය මගින් සිදුලන්කන්, 
1. ක්ෂුද්ර ජීවි ලර්ධනය අඩඳණ වීම ය.     
2. සියලුම ක්ෂුද්ර ජීවීන් විනළ වීම ය. 
3. ශළනි ර ක්ෂුද්ර ජීවීන් විනළ වීම යි.     



 

 

4. ක්ෂුද්ර ජීවීන්කග් ලර්ධන කේගය ඳළනය කිරීමය. 
10. ශ්රී ං ළකේ ඳලතින කඳෝණ ගෆ ළුලකි. 
  1. වි මින් C ඌනතළලය       2.  ෆල්සියේ ඌනතළලය 

3. අයඩීන් ඌනතළලය        4. ය ඩ ඌනතළලය 
 
11. ආශළර ජීර්ණ ක්රියළලලිය වශළ කඳ ළ ව ලන පිත් ති නිඳදලනු බන්කන්,  
 1. අක්මළකේ ය.         2. පිත්තළකේ ය.  

3. ආමළකේ ය.         4. ක්ෂුද්රළන්ත්රකේය. 
 
12. ෂදරුලන්කග් ආමළය තුෂ දෆකිය ශෆකි එන්වයිමයක් ලනුකේ, 
 1. යිකප්වහ ය.   2. ට්රිප්සීන් ය.   3. කරනින් ය.  4. ඇමයිකල්වහ ය. 
 
13. වන්නයනය වශ වංලශනය යන තළඳ වංරමණ රම භළවිතකයන් පිසීම සිදුලන ආශළර ලර්ග කද ක් ලනුකේ 

පිළිකලලින්, 
 1. ෆල වයළ වශ පිට්ටු        2.  ෆ වශ ඳෆටිවහ 

3. කතෝකවේ වශ ඉඳිආප්ඳ       4.  රල බෆදුේ ශළ පිට්ටු 
  
14. ක ොවහ තෆේබීකේ දී පිහ ය, 
 1. ග්ලක ෝවහ බල  ඳත් කේ.      2. කඩක්වහට්රීන් බල  ඳත් කේ. 

3.  ෆරමලී රණය කේ.       4. කජ නී රණය කේ. 
  
15. ඳ වරක්ෂිත ආශළරයක් කව ලුණුකදහි දෆමීකේ දී සිදුලන ක්රියළලලිය ලනුකේ, 
 1. කදහිල ඇති එන්වයිම අක්රිය වීම.      

2. ක්ෂුද්ර ජීවි ක්රියළ ළ වත්ලය ඇති වීම. 
3. බළහිර ආස්රෆතිය මගින් ක්ෂුද්රජීවි ලර්ධනය  අහිත ර තත්ත්ලයක් ඇති කිරීම. 
4. මළධයකේ වළන්ද්රණය ලෆඩිවීම. 

 
16. දෆලටුමක් කයොදළ බදිනු බන ආශළර ලර්ග කද කි. 
 1. ක ොකිවහ ශළ චයිනීවහ කරෝල්      2. ඳන් කක්ක් වශ ක ොකිවහ  

3.  ට්ට්වහ වශ මුං ෆවුේ       4. අචිප්වහ ශළ ක ොකිවහ 
 
17. අඳරදිග රමය   ම කේවය පිළිකය  ර විධිමත් ආ ළරය  පිළිගෆන්වීකේ දී අනුගමනය කනො ෂ තිතු 

ක්රියළමළර්ගයක් ලනුකේ, 
 1. සුප් පිඟළන ආශළර ගන්නළ පිඟළන මත තෆබීම ය.      

2. ලතුර වීදුරුල ආශළර ගන්නළ පිඟළන  දකුණු ඳසින් තෆබීම ය. 
3. ආශළර ගන්නළ ශෆන්ද ශළ සුප් ශෆන්ද පිඟළන  දකුණු ඳසින් තෆබීම ය.        
4. ගරුප්පුල ශළ පිහිය පිඟළන  ලේ ඳසින් තෆබිම ය. 

 
18. නල කයොවුන් අලධිකේ දී කඳන්නුේ  රන ක්ණ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්කේ. 

A - ෂමළ වහලරඳය රමකයන් ලෆඩිහිටි කඳනුම  ඳ වලර්තනය වීම. 
B - අලවහථළකනෝචිත ශෆසිරීම. 
C -  ණ්ඩළයේ කව ක්රියළල නිරත වීම. 
D - ක්ණි ල අදශවහ ර ළ කිරීම. 
 
ඉශත ක්ණ අත වන් මළනසි  ලර්ධනය කඳන්නුේ  රනුකේ, 

  
1. A ලලිනි.   2. B ලලිනි.     3. C ලලිනි.   4. D ලලිනි. 

 
19. නල කයොවුන් විය  සුවිකේෂි වු ගති ක්ණයකි. 
 1. රතිකේධනය  2. කුතුශය     3. ආත්මළර්ථ ළමී බල 4. චිරළභිලන්දනය 
 
20. පර්ල රවල වංලර්ධනකේ  "ඩිේබ අලධිකේ "  ළ සීමළල කව ශඳුන්ලන්කන්, 
 1. වංකවේචනකේ සි  අධිකරෝඳණය දක්ලළ  ළය යි.      

2. අධිකරෝඳණකේ සි  රසතිය දක්ලළ  ළය යි. 



 

 

3. ඩිේබ ඳ වනතිකේ සි  වංකවේචනය දක්ලළ  ළය යි. 
4. ඩිේබ කමෝචනකේ සි  අධිකරෝඳණය දක්ලළ  ළය යි. 

21. මළතෘ වළයනය  දී නිතිඳතළ සිදු  රන ඳරීක්ණ කද කි. 
 1. කව මෆනීම ශළ රුධිර ඝනය ඳරීක්ළ කිරීම. 

2. හිකමොග්කොබින් රමළණය මෆනීම ශළ කව මෆනීම. 
3. මුත්රළ ඳරීක්ණය ශළ බර මෆනීම. 
4. Rh වළධ ය ශළ රුධිර ඝනය ඳරීක්ළල 

 

22. අඩු බර දරු කඳතක් ක කරහි බ කනොඳළන වළධ යක් ලනුකේ, මලකග් 
 1. ලයව ය.   2. කඳෝණය ය.    3. රැකියළල ය.  4. රුධිර පීඩනය ය. 
 

23. තික්තළණුල  අඩංගු ලර්ණ කේශ තිගල් වංඛයළල, 
 1. 44 කි.   2. 46 කි.     3. 23 කි.   4. 22 කි. 
 

24. කයෞලන අලධිය කෝ  කවෞඛය වංවිධළනය  අනුල ශඳුන්ලළ කදනු බන්කන්, 
 1. අවුරුදු 12 සි  20 දක්ලළ කව ය.     2. අවුරුදු 10 සි  24 දක්ලළ කව ය.   

3. අවුරුදු 12 සි  18 දක්ලළ කව ය.     4. අවුරුදු 10 සි  15 දක්ලළ කව ය.   
 

25. ගර්භණී අලධිකේ දී ලෆඩිපුර ගත තිතු B   ළණ්ඩකේ වි මිනයක් ලනුකේ, 
 1. කසෝලික් අේය        2. ඇවහක ොබික් අේය 

3. තයමින්          4. රයිකබෝප්කවින් 
 

26. නලජ බිලිකදකු කඳන්ලන රතීක  ක්රියළලකි. 
 1. තිගෆවහම   2. නිදළ ගෆනීම.    3. කඳරළීම.   4. අත් ඳළ කවවීම. 
 

27. ඳශත වශන්ල ඇත්කත් ෂදරු විකේ දී ෂමුන් විසින් සිදු ක කරන ක්රියළ ළර ේ කිහිඳයකි. 
A - මනින් අත  සිටින වි  අත්කද  තබළ ඳපුල ඔවලයි. 
B - කදේ නෆතිල තනිල ලළඩි කේ. 
C - මෆටිලලින් (ක්කල්ලලින්) වතුන් නිර්මළණය  රයි. 
D - එක් අතකින් අනික් අත  යේ යේ කේ මළරු  රයි. 

   
කේ අත වන් ෂදරුවිකේ දරුලන්කග් චළ  ලර්ධනය  කශේතුලන ක්රියළ ළර ේ ඇතුෂත් පිළිතුර ලන්කන්, 

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

28. ක ඳි ලර්ගී රණය  අනුල කඳොලිඑවහ ර් ක ඳි අයත් ලනුකේ, 
 1. ඛනිජමය ක ඳි  ළණ්ඩය  ය.     2. ළ මය ක ඳි  ළණ්ඩය  ය. 

3.  ෘත්රිම ක ඳි  ළණ්ඩය  ය.      4. අර්ධ  ෘත්රිම ක ඳි  ළණ්ඩය  ය. 
 

29.  ශීල්පීය මෆහුේ රම ඳමණක් ඇතුෂත්  ළණ්ඩය ලනුකේ, 
 1. නුල් ඇදීම, ලළටි මෆවහම       2. වෆනගළංචු ඇල්ලීම, වන්නළලි ලළටි මෆවහම 

3. වෆටින් මෆවහම, දිග ක ො  මෆවහම     4. ඳයිපින් කිරීම, බයින්ඩින් කිරීම. 
 

30. ගෘශපිළි නිර්මළණය වශළ කයොදළ ගන්නළ කමලමකි. 
 1. වන්නළලි  ළබන් 2. මිනුේ ඳටිය    3. කලල්ක ෝකට්ප් 4. කරදි 
 
31. කඳළංගය   අං ළර කමෝවහතර මවළ ගත ශෆකි ඉතළ ඳශසු රමයකි. 
 1. දිග ක ො  මෆවහම කයදීම.      2. වෆටින් මෆවහම කයදීම. 

3. බුලියන් මෆවහම කයදීම.       4. හීන් නල් දුලවිම. 
 
32. ෂදරු ඇඳුම  විලරය පියවිම වශළ ලඩළත් කයෝගය ලනුකේ, 
 1. කබොත්තේ ඇල්ලීම.        2. කට්ප් ඇල්ලීම. 

3. කදකඳති ජන්තු ඇල්ලීම.       4. කලල්ක ෝ කට්ප් ඇල්ලීම. 
 
33. ඕගන්දි කරේද  කනොපිටින් මෆසීම  ලඩළත් සුදුසු මෆහුේ රමය ලන්කන්, 
 1. වෆටින් මෆවහම.  2. දිග ක ො  මෆවහම.   3. කවලනෆලි මෆවහම. 4.  තිර මෆවහම. 
  



 

 

34. ෂමළ ඇඳුේ වශළ කරදි කතෝරළ ගෆනීකේ දී ව ළ බෆලිය තිතු  රුණක් කනොලන්කන්, 
 1. කවේදීම  ඔකරොත්තු දීම.       2. වෆශෆල්ලු ශළ විවිධ ලර්ග ලලින් තිතු වීම. 

3. කුඩළ කමෝවහතර වහිත කරදි විම.     4. ලටිනළ කමන් අඩු වීම. 
35. ෂමළ ගවුකේ   ශළ වළය ක ො ව මුට්ටු කිරීකේ අනුපිළිකල ලන්කන්, 
 

1. වළකයහි ඉන රැළි කිරීම, වළකයහි අං මුට්ටු කිරීම, වළකයහි ඉන   ක ො කවේ ඉන  ඇල්ලීම., ලළටි 
මෆසීම.   

2. වළකයහි අං මුට්ටු කිරීම, වළකයහි ඉන රැළි කිරීම, වළකයහි ඉන   ක ො කවේ ඉන  ඇල්ලීම., ලළටි 
මෆසීම. 

3. ලළටිය මෆසීම, වළකයහි අං මුට්ටු කිරීම, වළකයහි ඉන රැළි කිරීම, වළකයහි ඉන   ක ො කවේ ඉන  
ඇල්ලීම. 

4. වළකයහි ඉන රැළි කිරීම, වළකයහි ඉන   ක ො කවේ ඉන  ඇල්ලීම., වළකයහි අං මුට්ටු මෆසීම, ලළටි 
මෆසීම. 

 
36. මළනල වේඳත්ල  අනල පුේගකයකුකග් සිකතහි ඇතිලන හිත ර වශ අහිත ර ශෆඟීේ ශෆඳින්ලනුකේ, 
 1. දෆනුම කව ය.        2. කුවතළ කව ය. 

3. ශ්රමය කව ය.         4. ආ ල්ඳ කව ය. 
 
37. භූමියක් කතෝරළ ගෆනීකේ දී වෆකිය තිතු යටිත ඳශසු ේ ලනුකේ, 
 1. අල  ඳ වවරය.         2. විදුලි බය 

3. භූමිකේ වහලභළලය        4. මය ඳශසු ේ 
 
38.  ළ මුලි ළංග කව ශඳුන්ලනුකේ, 
 1. ශෆඩය, කර්ඛළ ශළ  වේමය යි.      2. කර්ඛළ. ලයනය ශළ ලර්ණය යි. 

3. ලර්ණය, ශෆඩය ශළ තුනය යි.     4.  වේමය, ලයනය ශළ ලර්ණය යි. 
 
39. ලර්ණය  අගය යනුකලන් ශඳුන්ලනුකේ, 
 1. ලර්ණය ශඳුන්ලන නළමය යි.      2. ලර්ණය  ඇති ළ කශෝ තද බලයි. 

3. ලර්ණකේ ඇති අඳුරු බලකශෝ දීප්තිමත් බලයි.  4. ලර්ණය  ඇති ළ බල කශෝ අඳුරු බලයි. 
 
40. ගෘශ අභයන්තර අං ළරණකේ දී එ ම ක්ණය නෆලත නෆලත කඳන්නුේ  රනුකේ, 
 1. අලධළරණය යි.        2. විධිමත් තුනය යි. 

3.  වේමය යි.          4. වමළනුඳළතය යි. 
(කුණු 40 x 1 = 40 යි)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


