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සියලුම ප්රශ්නවලට  ිළිතුරු  පයය්නව  

 අංක 01 සි  40 තෙක් ප්රශ්නවලට ී  ති  12,2,24 යව ිළිතුරු ලින්න ලාත්  ැලටතයව 

ිළිතුරර තෙෝර්නව  

 

(01) * වෛද්ය රීක්ෂණ     *විශ ේණ වෛද්ය ායන     * ශා ්ය ෛඩමුළු  රඩෛඩ්වීම 

ඉහත ාඳහන් ක්රිනයමයග තුලත්ව ෛ  ශා ්ය  ්රෛ්ධන  පරයන මයගන ෛන්ශන්  

1. ශා ්ය ්රෛ්ධන න  දද්යත ්රතිපර්වතිප ාඩසීමම  

2. ්රජය ද්යනස්වෛන තාය ැඩීමම  

3. ශා ්යන ශාේෛය ්රතිපාවවිනය න ිරීකම  

4. නිපු තය ාවෛ්ධන න  

 

(02) ශා ්ය ්රෛ්ධන න  හිතසර රරිාරන්ෂ තතිප ිරීකම  දද්යත ගු යවැන්ෂ ෛන්ශන්  

1. ්රජයතන්්රිස ාෛ කර්ෂණය ිරීකම  

2. පරශේ   ශාේෛය  

3. ද්රුෛන්  හයනිද්යනස  ද ුලරු ද්යනස ශද්යින් ශතොරීම  

4. හිවා ශනන් ශතොරීම  

 

  

(03)   

 

 

 

 

 

 

 

හිා්තඩ   ෛමය්ව සුදුසු පිළිුලර ෛන්ශන්  

1. ාමයජයීන සුෛතයෛන  

2. නිෛඩරදි ඉරිනව්  
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3. ශා ්ය ්රෛ්ධන න  

4. ශනෝැයතය ායනස  

 

 

 

 

 

ෛගුශව් ද්්ෂෛය තතිප ශතොරුලරු පරශනෝගී ශසො ශැ  ්ර ්  දවස 4    4  හය 4    පිළිුලරු 

ාරනන්   

A. -දෛවසභයෛන ාුල   
විශ ෝද්යව ෛත නිරත ීම  

දභිශනෝැෛත  ාය්ධථසෛ 
ුළහු ශද්මින් ඵතද්යයී ජීවිතන්ෂ ැත 
ිරීකම  
 

B. - ීකර ා්සන්න ද්්ධ සන නිනතෛ 
රෛ්වෛය ැඩීමම  

ශාෝ ශ ොෛ  ශරෝැෛත  ශැොදුරු 
ීම  
 

C.  -පුේැතනන්ශේ දනයයර  මටම ම  ශා ්ය තිර දභිශනෝැ  
 

D. - නහර්ව දන්ත්ධ පුේැත ාාඳතය 
බිඳ ෛඩටීම  

ැඩටුම් තතිපීම ාහුත ීම 

 

(04) රළුළෛඩන්ශන් ෛඩඩිීම ශද්ෛඩන්ශන් දඩුීම ශසශරහි ාතරය  සිේධි යුැල් ෛන්ශන්  

1. A හය B 2  B හය C  3  C හය D     Aහය D 

 

(05) රළුළෛඩන්ශන් ෛඩඩිීම ශද්ෛඩන්ශන් ෛඩඩිීම ශසශරහි ාතරය  සිේධි යුැල් ෛන්ශන්  

1.  A හය B 2  C හය D  3  A හය D      B හය C  

 

(06) රළුළෛඩන්ශන් දඩුීම ශද්ෛඩන්ශන් ෛඩඩිීම ශසශරහි ාතරය  සිේධින ෛන්ශන්  

1. A   2  B   3  C       D  

                             

(07)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත ද්ඩ්ෂශෛ  ා හශන් හිා්තඩ  පිරීම  ෛමය්ව සුදුසු පිළිුලර ෛුශේ  

1. ශා ්ය ්රෛ්ධන න  දෛ ය ුසාතතය ාවෛ්ධන න  

2. ගු ය්වමසභයෛන ඉහළ ාමයජනස ත්ෂණ   

3.  ශා ්ය ්රෛ්ධන  පරයන මයග 

4.  ෛශනොවුන් විශේ සයයිස හය මශ ෝ ාමයජීන ත්ෂණ   

 

 

 

ඉහත ාය්ෂණරතයෛ ඉහත කයු දශේ්ෂණයෛ 
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(08)  ෛජ දෛධිශේ රසුෛ  ද්රුෛුස   

1. රඩන 8   – 14    2  රඩන 14 – 1  

3. රඩන 12 - 1         රඩන 18 – 24 
 

(09) * ෛඩඩිහිටිශනුස  ෛමය ද්රුශෛුසශේ ගුරු්වෛ ශ්ෂන්ද්රන රහත ම ටමමස පිහි යි  

* සයන්තයෛස  ෛමය පුරුණනුසශේ ගුරු්වෛ ශ්ෂන්ද්රන ඉහළ මටම මස පිහි යි  
 

  ඉහත ාඳහන් සර  තද් ්රසය නන්  දුෛ  

1. රළුළ පිළිුලර ෛඩරදි ශද්ෛඩන්  නිෛඩරදින  

2. රළුළ පිළිුලර නිෛඩරදි ශද්ෛඩන්  ෛඩරදින  

3. පිළිුලරු ශද්සම නිෛඩරදින  

4. පිළිුලරු ශද්සම ෛඩරදින  

 

(10) රහත ාඳහන් ඉරිනව්ෛලින් ා්ථිතිපස ඉරිනව්ෛ ඉදිරිර්ව සරුශේ  

1. නිමල්  - ර ්චය්ව ඉරිනව්ෛ  රඩමිණීම  

2. ාමන්  - ශෛඩිහඬ තසු  රසු තරඟ කරම්භන තාය ැඩීමම  

3. දමල්   - දුර රඩීමශම්දී නි්ෂමීම තාය ැඩීමම  

4. ැනයන් - තරැ කරම්භශේ “ාඩරශාන්” ඉරිනව්ෛ ්රද්්ධ  න ිරීකම  

 

(11) විසිිරීකශම්දී ගුෛ   ුළද්ය හරි  ක්රීමය පරසර න්ෂ ැමන් සර  දුර ශසශරහි ාතරය  

ායනසන ෛන්ශන්  

1. නි්ෂමීශම් ශව්ැන     2  ුළද්යහඩීකශම්  ්ෂතිපන  

3. ුළද්යහඩීකශම් ශසෝ න       නි්ෂමීශම් පා 

 

(12)  ීකරන එ්ෂ ා්ථය නස සි  තෛ්ව තඩ ස  ශැ නයම ාඳහය තවිදීම පරසයීක ශව්  ශමහිදී ද්ව 

ාහ රයද් ්රතිපවිරුේන ශද්ා  චත න ිරීකම මගින්  

1.  ්ෂතිපන නිරද්ෛය ැත හඩස  

2. ාමාරතයෛ රෛ්වෛය ැත හඩස  

3.  මයතයෛ ෛඩඩිසර ැත හඩස   

4. ්රතිපක්රිනය ශව්ැන ෛඩඩිසර ැත හඩස  

  

(13) ැමයතයෛන නු ජීෛනයන්්රිස ලධතන්ධමනිර  ැමයතයෛන ශරන්ුම් සර  ාවසිේධින්ෂ 

ෛන්ශන්  

1. නයෛ  තරඟ කරම්භනසදීන  

2. පා රඩීමශම් පිනයාරිස දෛධිශේදීන  

3. තමයශෛත රඩමිශ   රන්දුෛ්ෂ දල්තය ැන් ය දෛා්ථයශව්දීන  

4. රය රන්දුෛස  රහර්ෂ එල්ත සර  දෛා්ථයෛසදී  
  

(14) ්රථමයනයරසරුෛුස ුලළ ශ ොතිපබින යුුල ගු යවැනිර  

1. ශරෝගී ත්ව්වෛන ෛමය්ව ාරරතතීම ෛඩතඩ්ෂීමයි  

2. ශරෝගී ත්ව්වෛශේ ාරරතත ාෛ ශරෝගිනය  රඩෛීමමයි  

3. ජීවිතන ශේරය ැඩීමමයි  

4. සුෛන ාඩතීමමයි  

  

(15) මෑතසදී නිිරඛි ුලත රහත ාඳහන් ශරෝැ ත්ෂණ  ශරන්ුම් සර  තදී  

 නිතර නිතර තතිපෛ  ුසාගින්  

 තා් ශරීමම දු්ධෛත ීම 

 නිතර තතිපෛ  ප ැතිපන 

ඉහත ශරෝැ ත්ෂණ  දෛම සර ැඩීමම ාඳහය නිිරණි ශෛත ඔා  තායදින හඩිර පරශේ න 

ෛන්ශන්  
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1. ්රමය ෛ්ව ශතා දනීනන් ුණු  භයවිතය සරන්   

2. ්රමය ෛ්ව රරිදි වි මින් දමවගු කහයර භයවිතන  

3. දි රතය ෛයයනයම ෛත නිරත ීම  

4. ීමනි ාහ ශතල් ාහිත කහයර භයවිතන දෛම ිරීකම  

 

(16) දමය ශේ කම්ලිස ාෛ දෛම ිරීකම  පරසයීක ෛන්ශන්  

1.  ්ශල්ණ්මත      2  ජතන 

3. එන්ායිම         කහයර  

 

(17) මම වාත සරය ඔ්ෂසිජන් ශේ  දතර  වාත ෛලින් පි ෛ  දරද්රෛය ාඩහඩර සරයි  මම 

සවුද්?  

1.  ්ෛා  රේනතිපන    2  කහයර ජී්ධ  රේනතිපන  

3. ාහිස්රයී රේනතිපන      රුධිර ාවාර  රේනතිපන 

 

(18) * ා්ෛයයු ෛයයනයම ෛත නිරත ීම  *පිහිීමම *ායිසිසල් රඩදීම 

 

ඉහත ක්රිනයසයරසම් ෛත නිරතීම ුලළින් සුනිල් ුලළ දියුු  ෛන්ශන්  

1. හෘද්න කශ්රිත ද්ඩීකශම් හඩිරනයෛ  

2. ශේශිමන ද්ඩීකශම් හඩිරනයෛයි  

3. ශේශි  ්ෂතිපන  

4.  යීකරිස ාවයුතිපන  

  

(19)   

 

 

 

 

 

ඉහත තරැ ඉාව්ෛ ාඳහය ාහභයගි ීම  ක්රීමසශනුස  දෛ ය ෛ   යීකරිස ශනෝැයතය 

ායනසන ෛුශේ  

1. ශේශි  ්ෂතිපන 

2.  මයතයෛන  

3. ශේශිමන ද්ඩීකශම් හඩිරනයෛ  

4. ාමයශනෝජ න  

(20) මය සිස කතතිපශනන් ශරශත  පුේැතශනුස ුලත ද්ඩිරන හඩිර සයයිස ත්ෂණ නිර  

1. දෛනය න දඩුසම     2  නින්ද්   ශ ොනයම 

3. දවිශව්කී ාෛ         සතහසයීක ාෛ  

 

(21) ඔ්ෂසිජනිසෘත රුධිරන ශමොතන  ශ ොතඩබී නයශමන් තතිපෛ  ත්ව්වෛන්ෂ ෛන්ශන්  

1. විජත න      2  ්ෂතයන්තන  

3. කතතිපන         දරා්මයරන  

  

(22)   

 

 

 

 

ඉහත රූරශනන් ද්ඩ්ෂශෛන්ශන් නණ්ඨි හුෛමයරු සතයරනිර  ශමහි W, X, Y, Z නු 

නයෛසයින්න  නිෛඩරදිෛ නණ්ඨි හුෛමයරුෛ සිදුසර ත්වශ්ව  
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1. X හය Y     2  W හය X 

3. X හය  Z        W හය Y 

 

(23) රහත ද්්ෂෛය ත්වශ්ව නිෛයායන්තර ක්රීමය ප්වාෛනසදී ක්රීමසයින් ාහභයගි  ත තරැ 

ඉාව්ෛන්න   

 රුෛන් - 114m සඩුු    144m    44m 

 සමල් -  44m සඩුු    1 44m   844m 

 දනිල් -  44m    1 44m   844m 

 නිමල් - 844m    444m   1 44m 

         නයෛ  තරැ කරම්භන ාඳහය ුසදු තරඹුම් ක්රමන භයවිතය සර ත්වශ්ව  

1. නිමල්   2  දනිල්  3 සමල්    රුෛන්  

 

(24)  රහත රූර ා හන් භයවිතය සර ්ර ්  දවස 2  හය 2    පිළිුලරු ාරනන්   

 

 

 

 

 

ඉහත A, B, C ක්රීමය පිටි පිළිශෛලින්  

1. සෛශර්වත විසිිරීකම  නගුලින ද්ඩමීම  පාරඩීමම 

2. නගුලින ද්ඩමීම  සෛශර්වත විසිිරීකම  පා රඩීමම 

3. සෛශර්වත විසිිරීකම  පාරඩීමම  නගුලින ද්ඩමීම 

4. පා රඩීමම  නගුලින ද්ඩමීම  සෛශර්වත විසිිරීකම 

 

 

(25) ඉහත A, B, C ක්රීමය පිටි ෛතදී ශනොද්ය ැත හඩිර ශිල්ය න ද්්ෂණතය පිළිශෛලින්  

1. භ්රම  ක්රමන  ශ්ධීයන ක්රමන  ්්ශතොේ ක්රමන 

2. භ්රම  ක්රමන  ්්ශතොේ ක්රමන  ශ්ධීයන ක්රමන 

3. එල්ශත  ක්රමන  භ්රම  ක්රමන  ්්ශතොේ ක්රමන  

4. ශ්ධීයන ක්රමන  ්්ශතොේ ක්රමන  එල්ශත  ක්රමන 

  

(26)   

A. – “ාඩරශාන්” ඉරිනව්ශව්දී ද් හිා්ෂ ඔාෛය සිටීම  

B. – “ශෛඩි හඬ ” ශරර චත න ශෛ ා් ිරීකම  

C. - කරම්භස ශ්ධ්යෛ  පිටුරසින් සි  කරම්භන තාය ැඩීමම  

D. – “ශෛන්” ඉරනව්ෛ  රඩමිණීම  ්රමයද් ීම  

ඉහත සිේධි දුලරින්  

1. A හය C නිෛඩරදින    2  B නිෛඩරදි ෛ  දතර C ෛඩරදින  

3. C හය  D ෛඩරදින      D නිෛඩරදි ෛ  දතර A ෛඩරදින 

 

(27)  තරැ තවිදීශම් ක්රීමසශනුස  තරැශනන් ඉෛ්ව සරු තාන්ශන්  

1. විනිසුරු විසින් රුලසයඩ්රත්ෂ ්රනය  විනිසුරු ශෛත නෛය තතිපීම  

2. විනිසුරුෛන් ශද්ශද්ශ ුස විසින් රුලසයඩ්ර්ව ශද්ස්ෂ ්රනය  විනිසුරු ශෛත නෛය තතිප ීම  

3. විනිසුරුෛන් ුලන් ශද්ශ ුස විසින් රුල සයඩ්ර්ව ුල ්ෂ ්රනය  විනිසුරු ශෛත නෛය තතිප 

ීම  

4. විනිසුරුෛන් ශද්ශද්ශ ුස විසින් රුල සයඩ්ර්ව ුල ්ෂ ්රනය  විනිසුරු ශෛත නෛය තතිප ීම  
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(28) *ක්ධථිස ත්ව්වෛන දනහර්ව ීම *දවිශව්කී ාෛ  

*ශ ොැඩතශර  ාාඳතය තතිපීම  *ලිවගිස දනයයර න ශ ොතඩබීම  

 

දෛ යතය ාපුරය ැඩීමශම්දී ඉහත ැඩ ු  රඩ   ගි  දෛධින්ෂ ෛන්ශන්  

1. ළමයවින     2  තරු  වින  

3.  ෛශනොවුන් වින      මඩදි වින 

 

(29)   

මතත ක්රීමය  

    
මතත හය පිටින                               තරැ තවිදීම        ර  හරහය දිීම     සඳුතර න 

හිා්තඩ   සුදුසු ඉාව් සයණ්මන ෛන්ශන්  

1. විසිිරීකම්   2  රඩීමම්            3  මය්ධැ නයෛ          මිශ්ර ඉාව්  

 

 

(30) රහත ෛගුෛ  දද්යතෛ ශසටි මඩදි දුර නයෛ  ඉාව්ෛ  ාහභයගි ී තතිප ක්රීමසනය ෛුශේ  

ක්රීමස දවසන ඉාව්ෛ 
1)  4 844m 
2) 60 100m 
3) 70 400m 
4) 80 1500m 
  

1. දවස  4   2  දවස  4 

3. දවස 74      දවස 84 

 

(31)  *ායහිර ශතෝසන ැශව්ණ න ාඳහය දෛා්ථයෛ්ෂ ාඩතීමම  

 *ෛඩඩිහිටිශනුස ශතා ඔවුන්ශේ සිුලම් රඩුලම් ශ්වරුම් ැඩීමම හය ඒෛය  ්රතිපචයර ද්ඩ්ෂීම  

  *චයසත හඩිරනය ෛ්ධන න  පද්ව් ිරීකම  

  

ඉහත ශතොරුලරු ෛත  දද්යත ජීෛ  දෛධින ෛන්ශන්  

1.  ෛජ දෛධින    2  පූ්ධෛ ්රාෛ දෛධින  

3. තරු  දෛධින      ශරර ළමය වින 

 

(32)   

 

 

 

 

 

 

ඉහත රූරශනන් ද්ඩ්ෂශෛ  ශරෝණ  ඌ තයෛන ෛන්ශන්  

1. වි මින් A ඌ තයෛන   2  දනඩින් ඌ තයෛන  

3. සඩල්සිනම් ඌ තයෛන      නසම ඌ තයෛන  

   

(33) ෛඩඩිහිටි විශේ රසුෛ  ුළද්ලිශේ මහතයශේ ද්රුෛන් පාා් දනයයර න ාඳහය විශේ  ැත ී සිටී  

ද්රුෛන්ශැන් දුරා්ීම නිාය ඔහු ස ා්ාල්ශතන් රසුශෛයි  ඉහත ශහේුලෛ ාඩතිරල්ත  ශැ  

ුළද්ලිශේ මහතයශේ ුළහු  රය තතිප ැඩ ු ෛ්ෂ ෛන්ශන්  

1. විරැිරනයෛ      2  දු්ධෛත ාාඳතය  
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3. දනයයර  ැඩ ු         නසම ඌ තයෛන 

 

 

 

 

(34) පුෛ්ව රතිරන් පපු  ැන් ය තද් ශසො ා්ෂ රහත ද්ඩ්ෂශව්   

“ශමම ක්රීමයෛත ්රනය  දරුළ  ෛන්ශන් නහර්ව ශතෝස ාාඳතය ාහ දන්ත්ධජයතිපස ායමන 

ෛ්ධන න ිරීකමයි ” ශමයින් දද්හා් ෛන්ශන්  

1. ශරොදු රයජය මණ්මීයන ක්රීමය පිළිාඳෛන  

2. ඔලිම්පි්ෂ ක්රීමය පිළිාඳෛන  

3. කසිනයු ක්රීමය පිළිාඳෛන  

4. ද්ුසු  කසිනයු ක්රීමය පිළිාඳෛන  

  

(35) පු ෛුලර හඩීයම නිාය ද ුලර  ර්ව ුසමයර    තම මිුලරය  ත පද්යර ්රථමයනයර තාය දීම  

ඉදිරිර්ව වින  ඔහු තාය දුන් ්රථමයනයර රහත ද්ඩ්ෂශව්  

A. - ුලෛයත  ත ා්ථය ශේ ශරදි ඉෛ්ව ිරීකම  

B. - ුලෛයත  ත ා්ථය න  වි යඩි 14 රම  ීමතත ෛුලර ෛ්ව ිරීකම  

C. - ුලෛයතන මත පුු න් තඩබීම  

D. - ්රතිපසයර ාඳහය ඉ්ෂමනින් ශරෝහල් ැත ිරීකම  

්රථමයනයර තාය දීශම්දී පද්යර විසින් ශ ොසත යුුල ශේෛල් ෛන්ශන්  

1. A හය  C     2  A හය B           3  B හය D                 C හය D 

 

(36) ශමම රූරශේ ද්ඩ්ෂශෛ  ්රථමයනයර ක්රමන තාය ශද්න්ශන්   

1. මා් ශරෝලිමසදී  

2. පිලිා්ීමමසදී  

3. මයව  ශේශි තදීමසදී 

4. දා්ථි බිදීමසදී  

 

(37)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත ා හශන් හිා්තඩ   ැඩළශර  පිළිුලර ෛන්ශන්  

1. මය සිස කතතිපන ාඳහය ාතරය  ායනස  

2. ම්වද්රෛය භයවිතශේ දහිතසර ්රතිපඵත 

3. පූ්ධ  ශා ්යන  එල්ත ශෛ  දභිශනෝැ  

4. ජීෛ ගු න වි ය  ීම  ාතරය  ායනස  

(38) රහත ද්්ෂෛය ත්වශ්ව රයාශල් ශද්මයපින රැා්ීමසදී ද්රුෛුසශේ පිනුස විසින් ඉදිරිර්ව සත 

සතයෛස ශසො ාිර  

 ද්රුෛන්ශේ ශර ්ධණන ෛ්ධන න සිදු ී තත   

ාාඳතය බිඳෛඩටීම දභිශනෝැෛත  

ුළහු දින ශ ොහඩිර ාෛ  

සයත සතම යසර න්ෂ 

ශ ොමඩතිප ීම                                 තීර  ැඩීමම 

දහිමි ීම 
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 ද්රුෛන් ශහොඳ  යනසනන් ාෛ  ර්වෛ තත  

 ද්රුෛන් දභිශනෝැෛත  ාය්ධථසෛ ුළහු  ශද්යි  

 ද්රුෛන්  ජනග්රහ න හය රරයජන ාමෛ විද් ද්රයැත හඩස  

ඉහතිපන් ද්්ෂෛ  තද් ශතොරුලරු ද්රුෛන් ුලත ෛ්ධන න ීම  දෛා්ථයෛ ාතා  ෛඩමා හ ්ෂ 

ෛන්ශන්   

1. රයාල් ෛ්ධ  ්රනයශ ෝ්වාෛන 

2. විෛයද් තරඟයෛලින  

3.  යීකරිස ශනෝැයතය ෛඩමා හ   

4. නිෛයායන්තර ක්රීමය ප්වාෛන  

 

(39) ජීවිතශේ ෛඩද්ැ්ව දෛධින්ෂ ශතා  ෛ ශනොවුන් වින ාඩතිරල්ත  ැත හඩස  එන  

1. ශා ්යම්වභයෛන ඉතය ශහොිනන් රෛ්වෛය ැත යුුල දෛධිනිර  

2. ෛැකීම් ද්ඩීකම  ෛඩඩි සඩමඩ්වත්ෂ ද්්ෂෛ  දෛධිනිර  

3. ා් යයු ක්රිනයසයීක්වෛන ශව්ැෛ්ව ෛ  දෛධිනිර  

4. රශටම ශ්රම ාතසයන ශතා ක්රිනයසර  දෛධිනිර  

  

(40) ෛ්ධණ 2424 දී ඔලිම්පි්ෂ ක්රීමයෛ රඩෛඩ්වශෛ   ැරන ාහ ර  ෛුශේ  

1. රිශනෝද් ජ යිශරෝ - බ්රීමතන  

2. බීජින් ුෛර - චී න  

3. තන්මන් ුෛර - එවැතන්තන  

4. ශ ොිරශනෝ ුෛර - ජරය න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


