
 

 

 

 

 

 
 

 

  11 ශ්රේණිය                             ගෘහ ආර්ථීක විද්යාව - II                            කාල  පැ  ශ්ද්කයි. 

 
 පළමුවන ප්රශ්නන  හා වව්  ප්රශ්නන හව ක් ශ්වෝ ාශ්ගන, ප්රශ්නන පහකට පමණක් පිළිතුරු සප න්න.  

 

 
01. 11 ශ්රේණිශ්ේ ඉශ්ෙනුම බන දිනිති ඇයශ්ේ මල වමෙ නෙරයට යාමට පිටත් වශ්ේ ෙෘශ ආර්ථික විදයා වියයට 

අලය ෂමා ෙවුම මසීමමට අලය ශ්රදි ිල ී  ෙසීමමට වශ ශ්ඳර ඳාවල් යන නසඟණියට උඳන්දින තෑේෙක් 
රැශ්ෙන ඒමට ය. මල ශ්ලෂ ශ්ඳොෂට ශ්ෙොව් තම ඳවු වශා අලය ළෂලළු, මාළු, කිරි ශා ඳා ලර්ෙ ෙසීමමට ද 
අමතක ශ්නොකෂා ය.  

 
 නිලශ්වේ කටයුතු මසනවින් කෂමනාකරණය කර ෙන්නා මල රැකියාලක් ශ්නොකරන අතර, ව්ලයං රැකියාලක් 

ශ්ව ශ්ෙලත්ශ්ත් ඳෂතුරු ලො කර ආදායමක් උඳයා ෙීම. 
 

i. දිනිතිශ්ේ නංගීට, ශ්ඳ. ල. 10.00 ට ඳමණ ආශාරයට ෙසීමම වශා ශ්ඳර ඳාවට රැශ්ෙන යා ශසකි ආශාර 
ශ්ේක ශ්බොජුන් ඳතක් ලියන්න. 

 

ii. ශ්ලෂශ්ඳොශ්න් ආශාර ද්රලය ශ්තෝරා ෙසීමම වම්බන්ධල අනුෙමනය කෂ යුතු උඳශ්දව් ශතරක් වශන් 
කරන්න. 

 

iii. මල ශ්ලෂශ්ඳොශ්න් ිල ී  ෙන්නා මාළු ශා ඳා ලර්ෙ ශීතකරණශ්ේ ෙබඩා කරන ආකාරය දක්ලන්න. 
 

 iv. මාළුල ශා කිරිල අඩංගු ශ්රෝටීන්න් ලර්ෙය බසන්න් නම් කරන්න. 
 

v. ෙෘහීය ලසඩ කටයුතු කෂමනාකරණය කිරීශ්ම් ී  ශ්මම මලට මුහුණ ී මට සිදුවිය ශසකි ෙසටළු ශ්දකක් 
වශන් කරන්න. 

 

 vi. දිනිතිශ්ේ නිදන කාමරයට සුදුසු කශ ලර්ණය මූලික කර ෙත් බද්ධ ලර්ණ ෙසපුමක් වශන් කරන්න. 
 

 vii. ෂමා ඇඳුමක් නිර්මාණය කිරිශ්ම් ී  වසකිලිමත් වියයුතු කරුණු ශතරක් වශන් කරන්න. 
 

viii. ෂමා ෙවුම ඉදිරිඳව අංකරණය කර ෙසීමම වශා ශ්යොදා ෙත ශසකි විසිතුරු මසහුම් ක්රම ශතරක් වශන් 
කරන්න. 

 

ix. ශ්යොවුන් විශ්ේ ෙසශසණු දරුලන්ට අනර්ථකාරි තත්ත්ලයන්ට මුහුණ ී මට සිදු ශ්ේ. ශ්ම් නිවා ඇතිවිය ශසකි 
පීඩාකාරී තත්ත්ලයන් ශතරක් වශන් කරන්න. 

 

 x. දිනිති තුෂ ඇති විය ශසකි චිත්තශ්ේන් රකානයන්ි  වල්ාාලයන් ශ්දකක් වශන් කරන්න. 
 
02. i. ෂමා ෙවුම් වශා උචිත ඳන්න ශ්දකක් රඳ වටශන් මඟින් ශ්ඳන්ලා ශ්දන්න. 
 ii. ෂමා ෙවුශ්ම් ක ශ්කොටව වශා ෙන්නා ිලනුම් ශයක් වශන් කරන්න. 

iii. ෂමා ෙවුම් නිර්මාණශ්ේ ී  ාාවිතා කරන ශිල්පීය මසහුම් ක්රම තුනක් වශ ඒලා ශ්යොදනු බන ව්ථාන වමෙ 
දක්ලන්න. 

 
03. i. ඇසුරුම් කරන ආශාර ද්රලය වශා ඇසුරුමක් ශ්තෝරා ෙසීමශ්ම් ී  වකා බසලිය යුතු කරුණු තුනක් වශන් 

කරන්න.   
ii. ආශාර ශ්ේල් ශ්යෝෙය ශ්ව වසසුම් කිරීම අතයලය කරුණකි. ශ්මි  ී  බබ වසකිලිමත් ලන කරුණු 

තුනක් දක්ලන්න. 
iii.  ආශාර පිළිශ්ය කිරීශ්ම් ශිල්පීය ක්රමයක් ලන ඳදම් කිරීශ්ම් ී  සිදුලන ඳශත වශන් ක්රියාලලියන් 

ඳශදන්න. 
 (a) විවරණ ක්රියාලලිය 
 (b) බාි ර ආස්රසතිය 



 

 

 
04. i. ආශාර ජීර්ණය ශ්කශ්රි  බඳාන වාධක වශන් කර ඒ පිළිබල ශ්කටිශ්යන් ඳශදන්න. 
 ii. ශ්රෝටීන්න් ජීර්ණ ක්රියාලලිශ්ේ ී  ඳශත වශන් දෑ ල ක්රියාකාරිත්ලය ශ්කටිශ්යන් ඳශදන්න. 

 ශ්රනින් ළන්වයිමය. 

 ශයිශ්රොක්ශ්ෝරික් අම්ය 
iii. අ ශ්දෝසි වෑී ශ්ම් ී  ශ්යොදා ෙන්නා ඳරිරක්ණ ක්රම උඳක්රම ඒලාට අදාෂ මූධර්ම ලගු ෙත කරන්න. 
 

05. i. අතයලය කාර්යයන් ඇතුෂත් ලන ආකාරයට කාමර තුනක් වි ත නිලවක ිමම් වසසව්මක් අදාෂ 
   වංශ්ක්ත ාාවිතා කර ඳරිමාණයට අඳින්න. 

ii. නිලවට ව්ලාාවික ලාතාරය ශා ආශ්ෝකය මසනවින් බා ෙසීමම වශා ශ්යොදා ෙත ශසකි අනුශ්යෝගී ක්රම 
තුනක් වශන් කරන්න. 

iii. ෙෘශ අායන්තර අංකරණශ්ේ ී  කා මුලිකාංෙ ලසදෙත් ශ්ේ. ළම මුලිකාංෙ නම් කරන්න. 
 
06. i. ව්ත්රී ශා පුරු ශ්දඳාර්ලයටම ශ්ඳොදු ලිංන්ක ක්ණ තුනක් වශන් කරන්න.  
 ii. "ආරය ශා ඳරිවරය" ෂමා වංලර්ධනය ශ්කශ්රි  බඳාන ආකාරය ඳසශසදිලි කරන්න. 

iii. මාතෘ වායනයක ී  ෙර්ාීම මලක් රුධිර ඳරීක්ණයට ාාජනය කිරීම මන්න් ශඳුනා ෙත ශසකි කරුණු 
තුනක් දක්ලන්න. 

 
07. i. මේකිරි ී ම නිවා මලට වසශ්වන ලාසි තුනක් ලියන්න. 
 ii. "රජනක ශ්වෞ්ය" යන්න අර්ථ දක්ලන්න. 

iii. ෂදරුශ්ලකුට නිලශ්වේ ී  සිදුවිය ශසකි අනතුරු තුනක් වශන් කර ළය ලසෂසක්වීමට ෙත ශසකි පියලර 
දක්ලන්න. 

 


