
 

 

 

 

 
 

11 ශ්රේණිය                     ගෘහ ආර්ථික විද්යාල                              පිළිතුරු පත්රය 

 
 

01. - 2   02. - 1  03. - 4   04. - 3   05. - 2 
06. - 3   07. - 2  08. - 4   09. - 2   10. - 3 
11. - 1   12. - 3  13. - 3   14. - 4   15. - 3 
16. - 3   17. - 4  18. - 2   19. - 4   20. - 3 
21. - 3   22. - 3  23. - 3   24. - 2   25. - 1 
26. - 1   27. - 4  28. - 3   29. - 4   30. - 4 
31. - 4   32. - 2  33. - 3   34. - 4   35. - 2 
36. - 4   37. - 2  38. - 2   39. - 2   40. - 3 

 

එක් පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැගින්  
මුළු ලකුණු 1 x 40 = 40 

II ශ්කොටස 

01.  i. • එළවළු හා බිත්තර යෙදු නුඩ්ල්ස්, ඳැස්ටා, ඳළතුරු ඳානෙ 
   • එළවළු සැන්ඩිව්ච්, කිරි වීදුරුවක් 
   • තැම්බු කඩල, මුුං ඇට යඳොල් සමග, යකයසල් යගඩිෙක්, කිරි වීදුරුවක් 

• සමයඳෝෂ, යකයසල් යගඩිෙක්,           
  යමවැනි ගැලයඳන යබොජුන්ඳතකට ලකුණු ලබා යදන්න.        ලකුණු 02 
 

 

ii. අළුත් බව, මිලට සරිලන බව, යඳෝෂයදාි  බව, අන්ත්  ගත ද්රවය, ගබඩා කර ඇි  කකාරෙ, පිරිිදදු බව, 
සැකසු කහාරෙක් නම් යවළනාමෙ, SLS ලාුංඡනෙ, අඩුංගු ද්රවය. නිෂ්ඳාිතත කෙතනෙ   ලකුණු 02 

 

iii. මාළු :- යසෝදා පිරිිදදු කර කැබලි කඳා වරකට භාවිතා කළ හැකි ප්රමායෙ යවන් යවන්ව යඳොලිීනන් 
කවරය තුළ  යහෝ බඳුන් තුළ ඇිදරීම. 

 ඳලා ව් ග :- මුද්රයෙ යනොකළ කඩදාිද කවරෙක යහෝ යඳොලිීනන් කවරෙක දමා යතතමනෙ උරා ගැනීම 
සහා ඒ තුළට කඩදාිද අත්පිස්නාවක් දමා යහොඳින් වසා තබන්න.       ලකුණු 02 

 

 iv. මාළු :- යකොලැජන්, මයෙොසීන්, ඇක්ටීන්    කිරි :- යක්සීන් 
ලකුණු 02 

v. කාල කළමනාකරයෙ පිළිබ ගැටළු, ශ්රම කළමනාකරයෙ පිළිබ ගැටළු, ක් ීකක ගැටළු 

ලකුණු 02 
 

 vi. කහ, කහ තැඹිලි, තැඹිලි, රතු තැඹිලි / කහ, කහයකොළ, යකොළ, නිල් යකොළ  
ලකුණු 02 

 

vii. ඇඟලෑමට හා ගැලවීමට ඳහසු වීම, උචිත පිෙවීයම් ක්රම යෙොදා ි ීමම, ලිිලල්ව මසා ි ීමම, ඇඳුයමිල මට්ටු 
හා නිමාව දරුවායේ සමට සුව ඳහසු වීම, විිදතුරු හා අලුංකාර බවින් යුතු වීම.     ලකුණු 02 

  
viii. දම්වැල් මැස්ම, නැටි මැස්ම, කි ර මැස්ම. හුරුළුකටු මැස්ම 

ලකුණු 02 
ix. අධයාඳනෙ කඩා කපලඳල් යව්., අනාගතෙ අසා් ථක යව්., සමාජ අවමානෙට ලක් යව්., විවාහ වීමට බාධා 

ඇි  යව්, සමාජෙට මුහුය දීමට ඇි වන බිෙ හා ලැජ්ජාව, තමා ජීවත් වන ඳරිසරයේ ගැටළු ඇි  වීම, 
HIV කසාදනෙ ඇතුළු ලිුංගික සම්යප්රේෂය යරෝග ඇි  වීම, 

ලකුණු 02 
 

 x. ක්ෂණික බව, ීනව්ර බව 
ලකුණු 02 

 
 

                මුළු ලකුණු 02 බැගින් 10 x2 
                ලකුණු 20 ි . 
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02. i.  
 
 
 
 
 
 
 

  
                     ලකුණු 03 

ii. ඳපුව වටා මිනුම, ඉනවටා මිනුම, උරිලස ිදට ඉන දක්වා උස, ක ර ඳළල, කර ගැඹුර, උරිලස ඳළල, 
ඳළමු හරස් මිනුම, යදවන හරස් මිනුම, කර උස, කර අතර ඳළල      ලකුණු 03 

 

iii. යඳෝරුවක් යෙදීම, ඉන කර මැසීම, උරිලස මුට්ටු කිරීම, පිටුඳස විවරෙ මැසීම, කර මැසීම, අුංශ මුට්ටුව, 

අත මැසීම, සාෙ රැලි කිරීම, සට සාෙ මුට්ටු කිරීම.         ලකුණු 04 

 

03. i.  අඩුංගු කහාරයෙිල රසෙට / යඳෝෂය අගෙට හානි යනොවීම, කහාරෙ හා ප්රි ්රිො යනොකිරීම, වාතෙ,  
කයලෝකෙ හා යතතමනෙ නිසා කහාර තුළ ඇි වන යවනස්කම් වළකාලන ඇසුරුම් ව් ගෙක් වීම, 
ඳහසුයවන් විවෘත කළ හැකි වීම, ඇසුරුම ශක්ි මත් වීම, සැහැල්ලු වීම, ප්රවාහනෙ ඳහසුව, යල්බල් 
කිරීයම් ඳහසුව, කක් ෂණීෙ බව, ඳරිසර ිලතකාමි ඇසුරුම් ව් ගෙක් වීම.     ලකුය 03 

 

ii. ඳවුයල් සාමාජිකෙන්යේ විවිධ යඳෝෂය අවශයතා, ඳවුයල් සාමාජිකෙන්යේ රුචි අරුචිකම්, 
විවිධත්වෙකින් යුතුව කහාර යව්ල් සැලසුම් කිරීම, කහාර පිළියෙල කිරීමට අවශය අමුද්රවය සඳො 
ගැනීයම් ඳහසුව, ඳවුයල් කදාෙමට ගැලයඳන ඳරිිත කහාර යව්ල් සැලසුම් කිරීම.   ලකුණු 03 

 

iii. විසරයෙ - වැඩි සාන්ද්රයෙකින් යුත් මාධයෙක ිදට අු  සාන්ද්රය මාධයෙකට ද්රවය අුංු  ගමන් කිරීම ි . 
 බාිලර කස්රැි ෙ - වැඩි ජල අණු සාන්ද්රයෙක ිදට අු  ජල අණු සාන්ද්රයෙක් දක්වා අ් ධ ඳාරගමය 

ඳටලෙක් හරහා ජල අණු ගමන් කිරීම කස්රැි ෙ නම් යව්. යමම ්රිොවලිෙ කහාරෙ තුළ ිදට පිටතට 
ිදදුවීම බාිලර කස්රැි ෙ ි .              ලකුණු 04   

 

04. i. • සානිදක ්රිො • යභෞි ක සාධක (ොන්ත්රික) • රසාෙනික සාධක 

• සානිදක ්රිො - කහාරයේ සුව, රසෙ හා යඳනුම වැනි සාධක නිසා ජී් ය ඳද්ධි ෙ තුළ ශ්රාවෙ 

  නිඳදවීම උත්යත්ජනෙ තුළින් රුචිෙ ඇි  වීම. 
• යභෞි ක සාධක  - කහාර මා් ගෙ තුළ ිදදුවන ොන්ත්රික ්රිො කහාර ජී් යෙ යකයරිල බලඳෑම. 
• රසාෙනික සාධක - රසාෙනික එන්සි මීෙ ප්රි ්රිො ිදදුවිම.       ලකුණු 03 

 

 ii. යරනින්  - කිරි කහාරවල යප්රෝටීන් කැටි ගැසීමට උඳකාරී යව්. 
  හි යරොක්යලෝරීක් අම්ලෙ - අක්රීෙ යඳපලිදයනෝජන් ්රිොකාරී යඳපලසීන් බවට ඳත් කිරීමට උඳකාරී වීම. 
                     ලකුණු  03 

iii.  

පරි රක්ෂණ ක්රමය උපක්රමය මු ධර්මය 

යදෝිද සෑදීම.  
(අල යදෝිද සෑදීම) 

යසේදීම. ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඉවත් කිරීම. 

තාඳෙට භජනෙ කිරීම, අල තැම්ීමම 
තාඳෙ නිසා ක්ෂුද්ර ජීවීන් හා 
එන්සි ම විනාශ වීම. 

ඳරිරක්ෂිත භාවිතෙ (සීනි යෙදීම) 
ක්ෂුද්ර ජීවීන් වැඩිවීම ම් දනෙ වීම 
(බිලරාස්රැි ෙ ිදදු වීයමන් ක්ෂුද්ර 
ජීවීන්ට අවශය ජලෙ යනොලැීමම ෙ. 

තාඳෙ යෙදීම, සීනි හා තැම්බු අල 
සිලත මිශ්රයෙ 

තාඳෙ නිසා ක්ෂුද්ර ජීවීන් විනාශ වීම. 

                    ලකුණු 04 
 

 

 

 



 

 

 

05. i. අඳින ලද බිම් සැළැස්යම් නිරවදයතාවෙ අනුව ලකුණු ලබා ිතෙ යුතුෙ.     ලකුණු 04 

 

ii. වීදුරු ගයඩොල්, මැද මිදුල සහ යඳොකුය, යකොන්ක්රීට් රීල් ෙකඩ දැල් හා යෙලිස්, විනිවිද යඳයනන 
පලලාස්ටික් / යඳොලිකාබයන්ට් යහෝ ගි බ්  වැනි කවරය තහු , වහයල් කවුළු යෙදු උළු කැට / වීදුරු 
කැට, වහයල් උස වැඩි කිරීම, වහයල් හැඩෙට ිදවිලිම යෙදීම. 

                    ලකුණු 03 

iii. කලා මලිකාුංග යලස ය් ඛා හැඩෙ, ව් යෙ, වෙනෙ ගත හැකිෙ.      ලකුණු 03 
  

06. i. ිදරුය්  හැඩෙ යවනස් වීම, බර වැඩි වීම, උස වැඩිවීම, ලිුංයේන්ද්රෙ අවට සහ කිිලලිවල යරෝම ඇි වීම, 
   ළමා කාලෙට වඩා යවනස් බාිලර ලක්ෂය           ලකුණු 03
  

ii. දරුවන්යේ සෑම ගි  ලක්ෂයෙක්ම ීනරයෙ වන්යන් මවයගන් හා පිොයගන් උරුම වන ජානමෙ 
ලක්ෂය අනව ෙ. කරයෙන් ලැබුණු ලක්ෂය යකයරිල බාිලර බලඳෑම් මගින් ඇි  කරුණු ලබන 
තත්ත්වෙන් ඳරිසරෙ යලස හැඳින් යව්.            ලකුණු 03 

 

iii. රුධිර ගනෙ / ව් ගෙ දැන ගැනීම, රුධිරයේ හීයමොේයලොබින් ප්රි ශතෙ දැන ගැනීම, රුධිරයේ ේලුයකෝස ්

මට්ටම හඳුනා ගැනීම, ලිුංගික සම්යප්රේෂය යරෝග හඳුනා ගැනීම (සමාජ යරෝග), AIDS, HIV කසාදන 
හඳුනා ගැනීම.                 ලකුණු 04 

 

07. i. මවයේ ග් භාෂෙ නැවත ෙථා තත්ත්වෙට ඳත් වීමට සහෙ වීම, ස්වභාවික උඳත් ඳාලනෙට  
  කිිදෙම් බලඳෑමක් ඇි  කිරීම, මවට පිෙයුරු පිළිකා ඇි  වීයම් ප්රවයතා අු  වීම, මවත් දරුවාත් අතර 

   අයනයෝනය යසයනහසක් ඇි වීම, පිෙයුරුවල කිරි තද විම නිසා ඇි වන අඳහසුව වැළැකිම. ලකුණු 03 

        

ii. ප්රජනක ඳද්ධි ෙ හා එිල ්රිොකාරිත්වෙ සම්බන්ධයෙන් ඳවි න කාි ක, මානිදක හා සමාජීෙ 
ෙහඳැවැත්මි .                 ලකුණු 03 

 

iii. අනතුරු - වැටීම, පිළිස්සීම, නාසයේ / උගුය්  අනවශය ද්රවය ිලර කර ගැනීම, ජලයෙන් ිදදුවන අනතුරු, 
විදුලි සැර වැදීම. 

 • යමම අනතුරුවල අනුව සහන් කර ඇි  වැලැක්වීයම් පිෙවරවලට අනුව ලකුණු ලබා යදන්න.  
ලකුණු 04 


