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ඳළමුවන ප්රශ්නන ඇතුළුව ප්රශ්නන හ කට පිළිතුරු සඳ න්න.

1)
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කාබන් ඳා සළකුණ න්න හඳුන්වන්න.
දුෂනපඳෝෂණ අර්ථ දක්වන්න.
අ ඩින් ඌණතාව නිසා ඇතිවන අහිතකර තත්ව න් 02ක් ලි න්න.
පබෝ පනොවන පරෝග සහා උදාහරණ 04ක් ලි න්න.
ආහාර විෂවීමට බලඳාන අහිතකර ක්ෂුද්රජීවවී කා්ඩ 02ක් න්  කරන්න.
සන්න න ,සංවහන ,විකිරණ
න තාඳ සංක්රමණ ක්රම තුනට ඇතුළත් පිසීප්  ක්රම 2ක්
ලි න්න.
VII) පරදිපිළි සහා ප ොදන නිමාවන් 02ක් ලි න්න.
VIII) සංචරණ
නු කුමක්ද?
IX) අවාචික සන්නිපේදන සහා උදාහරණ 02ක් සඳ න්න.
X) ආහාර සහා ප ොදන තතපලෝදකාරක 02ක් ලි න්න.
(ලකුණු 2×10 = 20)
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I) ප ෞතික ජීවවන ඳරිසර ප්රධාන පකොටසන ටපත් පබදා දක්වන්න. (ලකුණු 3)
II) නිර්මාණකරණපේ මූලධර්ම සහන් කර ඉන් එකක් ගෘහ අ යන්තර අලංකරණ සහා ප ොදා
ගන්නා ආකාර විසනතර කරන්න. (ලකුණු 5)
III) අ යන්තර අවකාශ් නිර්මානපේදී සැලකි යුතු කරැණු 4ක් ලි න්න.
IV) සුමට භූ දර්ශ්න ඇති කළ හැකි ආකාර උදාහරණ ඇසුරින් විසනතර කරන්න. (ලකුණු 4)

3)
I)
II)
III)
IV)

අතයවශ්ය පනොවන ඇමිනපනෝ අ් ල ලි න්න. (ලකුණු 5)
ශ්රීර ට අතයවශ්ය බු  අසංතෘ්තත ප් ද අ් ල වර්ග පදකක් ලි න්න. (ලකුණු 3)
ආහාර පේල් සැලසු්  කිරීප් දී සලකා බැලි යුතු ප්රධාන මූලා්ර පමොනවාද? (ලකුණු 4)
ආහාර ජීවරණ ඳද්ධති ආශ්රිත පරෝග සහන් කර ඉන් එකක් විසනතර කරන්න. (ලකුණු 4)

4)
I) ශිතනප න් පිළිප ළ කර ගන්නා අතරුඳස වර්ග 02ක් න් කර ඉක් එකක් පිළිප ළ කර ගන්නා
ආකාර විසනතර කරන්න. ( ලකුණු 04)
II) පඳරදිග විධිමත් ක්රම ට ප් ස සුදාන්  ීරරිප් දි අවධාන ප ොමු කළ යුතු කරුණු 04ක්
ලි න්න. (ලකුණු 4)
III) උෂනණත්ව වැඩි කිරීම මඟින් ආහාර ඳරික්ෂණපේදි ාවිතා වන තාඳ ප්රතිකාර ක්රම ශිල්ඳ 04 ක්
ලි න්න.(ලකුණු 04)
IV) ආහාර ඳරිරක්ෂණ සහා ප ොදා ගන්නා පඳොදු රසා නික සංප ෝග ඒවා ාවිතා කරන ආකාර
අනුව වර්ග කර දක්වන්න.( ලකුණු 04)
5)
රඳසටහනක්
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I) ‘ගෘහ පිළි ‘අර්ථ දක්වන්න. ඉන් එක් නිරිමාණ ක් සකසන කර ගන්නා ආකාර
ඇසුරින් ඳැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 5)
II) ඇගළු්  කර්මාන්තපේ නව ප්රවනතා 04ක් ලි න්න. (ලකුණු 04)
III) පකටි සා මැසීප්  පි වර අනුපිළිපවළින් දක්වන්න. (ලකුණු 03)
IV) පකඳි හඳුනාගැනීප් දි පහෞතික ගුණාංග විසනතර කරන්න.( ලකුණු 04)
6)

සංචාරක කර්මාන්තපේ සංවිධාන සහ වුහ ට ඇතුළක් වන අංශ් පමොනවාද?( ලකුණු 04)
සංචාරක කර්මාන්ත නිසා ඇතිවන හිතකර හා අහිතකර බලඳෑ්  විසනතර කරන්න. (ලකුණු 05)
හරිත ඳාරිප ෝගික ා නු හඳුවන්න. ( ලකුණු 03)
ගෘහසනථ විදුලි බිල අඩුකර ගැනීමට ගත හැකි ක්රි ා මාර්ග 04 ක්ලි න්න ( ලකුණු 04)

I)
II)
III)
IV)

විපේක එලදාින පලස ගත කිරිපමන් සැලපසන වාසි විසනතර කරන්න. (ලකුණු 04)
සමාජ ආචාර් ධර්ම හඳුවන්න ( ලකුණු 04)
විවිධ අවසනථාවන්ට උචිත පලස පඳනී සිටිප් දී සැලකි යුතු කරුණු 04ක් ලි න්න. (ලකුණු 04)
බාහිර සමාජ සමඟ පුද්ගල සබතා වර්ධන කර ගැනීප් දී සැලකි යුතු කරුණු සාකච්ජා
කරන්න. (ලකුණු 04)
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ඳහත දැක්පවන මාතෘකා අතුරින් 04ක් පිළිබ පකටි සටහන් ලි න්න.
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I) නිර්මාණකරණපේ උඳප ෝගිතා සාධක
II) දුෂනපඳෝෂණ
III) වර්ණවල ගුඛාංග
IV) ජල කළමනාකරණ
V) පඳෝෂණ ඌනතා

( 4×4 =16)

