තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව
MODEL PAPER
රූපලාවනය ිල්පය - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 4 වන මට්ටම
කාලය - පැය 02
විභාග අකේක්ෂකයන් හට උපකෙස්


A, B සහ C යන ක



කමම ප්රශ්ණ

පත්රකයහි බහුලර

ගැටපීකේ ප්රශ්ණ


Aක

ොටස් තුකනහි සියළුම ප්රශ්ණ
ප්රශ්ණ

,ක

ලටට ිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

ටි ිළිතුරු සහිත ප්රශ්ණ

ද අඩංගුකේ.

ොටකසහි සෑම ප්රශ්ණ

ය

ීමම ීම ඇති ිළිතුරු හතර අතරින් ලඩාත් ගැකටපන

ිළිතුර කතෝරා, සපයා ඇති ිළිතුරු රයන පත්රකේ  ටට අදාට අං
තුට

තිරය (X) සටකුණු



A, සහ B යන ක



කමම ප්රශ්ණ

සහ

ොටස් කද

ය අයත් ක

ොුවල

රන්න.
ටම කමම ප්රශ්ණ

පත්රකයහිම ිළිතුරු රයන්න.

පත්රකයහි ිුව 10ක් අඩංගුකේ.

A කකොටස (එක් ප්රශ්නනයකට ලුණු  .5 ැැිනි)
1. රඳලාවනයගා වවලවිදදුිය වැකි වදු්වවලාාව ් වඳැාවේතතුවව් ේ්  වහි වඳිපඳාලනේ
a)
b)
c)
d)

ඳළපුරුද්දවේනොමකතිවබව
ඳැේ ෝගීාාව ේනොමකතිවබව
කා්ව ක්ෂමාාව ේනොමකතිවබව
පුහුණුව ේනොමකතිවබව

2. රඳලාවනයාගා වවලවිදදු ක නවේේවාව් වභා වග් නාේඳොේාි ව(Appointment Book)
අවශ්යාාව වව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ඳාිපේභෝගික ාවඅඳැසුාාව ටවඳත්වි රීම
අමුද්රවයවඇනුම්වි රීම
ඳාිපේභෝගික ාටවේේලාවවේව් වක වාවගකනීම
ියලාිදාාව් වතී ණ වි රීම

3. ි ිද ්වවූවඳකමිණිරූලක්වදු කථන වැ ැාවියඳඳීේ්දීවවකදගත්වව් ේ්  වඋඳා ශීරෘවීම ව
ආචා ශීවීමවඳැ
a) කලැකාරීවවීම
b) ාම් වවඳාලන වක වගකනීම
c) බාධාවී්
d) ේනොඉවිදරමත්වීම
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4. රඳලාවනයශිලරූිය ාවියිද් වප්රථමේ ් වඳකලි  වුතතුවව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ගාේතුවවඅ වක වගකනීම
ගනුේදනුකරුේේවආ ක්ෂාව
කාල වනිිදවේලඳවේ ොදාවගකනීම
ගනුේදනුකරුවියිද් වේදනුවලබනවඅමා වදීමනාව

5. ඳකාජනික්වබකක්ටීිප ාව(Pathogenic Bacteria) ේඳොදුේේවැඳු් වව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ේ ෝගකා කවක්ෂුද්රජීවවී් වියනාශ්වක නවියශ්ීජජවනාශ්ක ක්වේලඳ .
ියෂීජජනාශ්ක ක්වේලඳ .
ියෂීජජවැාවක්ෂුද්රජීවවී ක්වේලඳ .
ප්රේ ෝජනවත්වබකක්ටීිප ාවක්වේලඳ .

6. රඳලාවනයවශිලරූිය ාටවනකවාවනකවාත්වාමවඳාිපේභෝගික ් වරඳලාවනයාගා
ේග් වාවවගාවැකක්ේක්
a)
b)
c)
d)

කලැකාරීවවීමවමගිනි
ඳමීඳබවක්වේගොඩනගාවගකනීමවමගිනි
ඕඳාදඳවකථාි රීමවමගිනි
ේඳෞරුෂත්ව වඳ‘ව්වධන වමගිනි

7. රඳලාවනයාගා
අවශ්යව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ටව

වතුලවඳකඳුත්වනිවක දිවවැාවකා්ව ක්ෂමවවලබාදීමවඳැාව

භාණ්ඩවේරූඛන ක්වඳවත්වාවගකනීමයි
මිලවකකදවී්වඳත්රිකාවයි
ේවළා්වි රීමටවඇතිවැකි  ාවයි
අග වඳැාවවකටීේ්වඳටැනවඳවත්වාවගකනීමයි

8. pH අග ව10ටවඳවතිනවමිශ්රණ වවනුේ
a)
b)
c)
d)

ඇිදඩ්වමිශ්රණේ
රෙණුවකා කවමිශ්රණේ
ඔක්ඳයිඩ්වමිශ්රණේ
ඇරූේකොලයි් වමිශ්රණේ

9. රඳලාවනයාගා
a)
b)
c)
d)

වවවව

කවඳනීඳා ක්ෂාවවඳවත්වාවගකනීමවඳැාවඳකමියටම

රඳලාවනයාගා
වේැොවසුවවත්වවාකය  වුතතු
අතුරුවආබාධවඇතිවීමටවඇතිවැකි  ාවවඅඩුක වගාවුතතු
රඳලාවනයශිලරූිය ාවකා්ව යබහුල ිය වුතතු
ඳාිපේභෝගික ් වවියළිගකනීේ්වාත්ව ් වඋඳේවක වගාවුතතු .
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10. ජීවවානුැ ණ වක නවලදවි ුතටිකරූවනිඳ්වව(Cuticle Nipper) හකක්වජීවවානුැ ණවාත්වේ ව
ාබාවගකනීමටවන්වවඩාත්වසුදුසුමවේ ොදාවගකනීමවව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ක්ේවෝට්වරවඇේමෝනි ්ව(QUATS)වදකමීේමනි.
Auto Claveවතුලවාකීජේමනි
UV Cabinet තුලවාකීජේමනි
Surgical Sprit දකමීේමනි.

11. අේ් වාචිකවඳ් නිේේදන ව(Non- verbal communication)වඳැාවඋදාැ ණ ක්වව් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ඳකැකදිරවි රීමයිව
කථාබැවි රීමයි
ඳාකච්ඡාවි රීමයි
ේනතුඳබාාවඳකවකත්වීමයි

12. පුද්ගරකවව්වධන ව නු
a) පුහුණුවවකඩඳටැ් වඳැාවඳැභාගීවවීම
b)
්ි ිදවේකේනකුවඳවඳනවතුරුවකා්ව ය වි රීමටවබලාවිදටීම
c) ේඳො ාබලාවවකේඩි වේ දීම
d) අවේථානුකූලවවඅළුත්ේද්වරූවි රීමටවඉේගනවගකනීම
13. පුද්ගලවඳනීඳා ක්ෂාවවේැොඳි් වඳවත්වාවගකනීමවතුර් ව
a)
b)
c)
d)

ේඳෞද්ගරකවසුබවිදද්ධි වඇතිේේ
ප්රජාවවතුලවසුබවිදද්ධි වඇතිේේ
නග
වතුල සුබවිදද්ධි වඇතිේේ
ඳමාජ වතුලවසුබවිදද්ධි වඇතිේේ

14. අදුරුවඅවඳකැකවඳමක්වමගි් වේඳ් නු්වක නුේ
a)
b)
c)
d)

15. ශ්රී

නීේ ෝගීකමයි
ේඳෝෂයදාී වආැා වේනොලකීජමයි
අවශ්යවප්රමාණ ටවියේේක වේනොලකීජමයි
දු්වවලවේඳෞඛයවාත්ව යි

වියිපිදදුවවාබාගාවැකක්ේක්වඳෑමවියටම
a)
b)
c)
d)

Deodorant භාියා වතුර් 
ඳබ් වැාවවතු වභාියාේ ් ව
ියෂීජජනාශ්කවභාියාේ ් 
ේලඩේ ෝගවවලටවබලඳානවියෂීජජවනකසීේම් 
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16. ැදවා වධමනිවැාවග්ර් ීන් වැානිවීමටවබලඳානවඳාධක වව් ේ් ව
a)
b)
c)
d)

ියේේක
ියේනෝද ටවක නවක්රීඩාව
ප්රබලවැකීම්
බලාේඳොේ ොත්තු

17. ඳේ්වආ ක්ෂාවවඳැාවඇතිවියටාවේථ
a)
b)
c)
d)

වැඳු් වනුවලබ් ේ් 

ච්වම ව
ේ්දවඳටක
අියච්වම
ේේ් ැස්රාවීවඳටක

18. රඳලාවනයශිලරූිය ාවියිද් වනකවාවනකවාත්වඕඳාදඳේ ි වේ දීමවතුර් ව
ඳාිපේභෝගික ාේේ
a)
b)
c)
d)

අවධාන වනකතික වගනී
ආක්වෂනී වබවවනකතික වගනී
ියශ්වාඳ වනකතික වගනී
නිවක දිවඉිප ේවනකතික වගනී

19. ඳාදවඳ්බාැනේ දීවපීඩන වේ ොදනුවලබ් ේ් 
a) ද

හිසටය

b) ලළලු

රටය

c) ද

හිස සහ ලළලු

d) ද

හිස සහ

ර අතරටය

ටලා(Thigh) අතරටය

20. නි ේඳොත්ේත්වනිදැේවඅග්ර ව(Free Edge) ියිපිදදුවක නුවලබ් ේ් 
a)
b)
c)
d)

කූේ ි වඋරූවූවේකොටිදනි
Pusher ි වඋරූවූවේකොටිදනි
ේදොඩ්වකූ කවඔානවලදවපුළු් වමගිනි
ඕනෑමවතිුතණුවඋරූවූවඋඳක ණ ක්වමගිනි

21. රපටාලනයාගාරය

ට පැමික

න දියලැඩියා කරෝගිකයක් සදහා කදපා සත්

කිරීකේීම ආරක්ෂිත ියලරක් කටස කනො
a) නියකපොතු

ළයුතු

ාර සිදු

ාර්යයක් ලනුකේ 

ැපීම

b) කන්රූ ෆයිරූ (Nail file) කිරීම
c) කියුටි

රූ (Cuticle) ඉලත් කිරීම

d) ියුමික් ස්කටෝන් (Pumice stone) භාවිතා කිරීම
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22. ිය රවඳමක්වඳැාවප්රතිකා වි රීේ්දීවරඳලාවනයවශිලරූිය ාවියිද් වඳැාවද්රවය ් ව
අතුේ ් වවවකඩිවප්රතිශ්ා ක්වඇතිවනිශ්ඳාදනවභාියාේ ් වවකලි  වුතතුද?
a)
b)
c)
d)

ේකේඳරූ
වතු
ේාරූ
මධයඳා

23. සකේ සිදුරු විලෘත ලන්කන් පහත සඳහන් කුමන කේ භාවිතා කිරීකමන්ද?
a) සීතට කතතමනය සහිත තුලා භාවිතකයනි.
b) සීතළ වියළි තුලා භාවිතකයනි.
c) උණුසුේ කතතමනය සහිත තුලා භාවිතකයනි.
d) උණුසුේ වියළි තුලා භාවිතකයනි
24. කරෝම ඉලත් කිරීමට කයොදන රසායනි

ද්රලය මිනන්

අලට සම ආරක්ාා

රනු

ටබන්කන්,
a) ඇසිට්රිජන්න් කටොාන්ය.(Astringent Lotion)
b) රබින් ඇරූක

ොකහොරූය.(Rubbing alcohol)

c) කපකරෝරයේ කජන්ර කහෝ රීේය.(Petroleum jelly or cream)
d) ප්රී කේවින් කටෝාන්ය.(Pre – shaving lotion)
25.

ට හා නි

ට ලටා ඇති අනලශ්ය කරෝම ඉලත් කිරීමට සුදුසුම ්රමය ලන්කන්,

a) ට්වීසින් කිරීමය (Tweezing)
b) ක්රින් කිරීමය (Clipping)
c) මතුිටින් දැමීමය (Singeing)
d) කේේ කිරීමය (Shaving)
26. ට්ියඳ
a)
b)
c)
d)

ක්වමඟි් වඅනවශ්යවේ ෝමවඉවත්වි රීේ්වදී, නිවක දිවදිශ්ාවවවනුේ
ේ ෝමවවකවීවඇතිවදිශ්ාවටවියරුද්ධවදිශ්ාවට
ේ ෝමවවකවීවඇතිවදිශ්ාවට
ක්මුලවේදඳට
ි ේවකබලවේදඳට
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27. ඇි බකමවට්වීඳ්වව(tweezer) ි රීේම් වඳසුවවඇේේරෝජ් වේලෝෂ් ව(Astrogent Lotion) භාියාාව
ක නුවලබ් ේ් 
a)
b)
c)
d)

ඳමවඳකැකරූරෙවි රීමට
ඳමවැකි ලවීමටව(ඳංේකෝචන වවීමට)
ඳමවප්රඳා ණ වි රීමට
ඳමවඋද්දීඳන වි රීමට

28. දුරස්ල ිහිටා ඇති ඇස් ලට දුරස්බල අඩු
a)
b)
c)
d)

ර කපන්වීම සදහා සුදුසු ්රමය ලන්කන්

ඇහිබැම කදපස අඩු ර ක රන් සැ සීමය
අේඳි වේදේකළව වේාක්වවේදඳඳවවඇතිවඇි වබකමවදික්වි රීම
ඇි වබකමවවේකළි් මවඇදීේමනි
ඇි වබකමවවේකළව වේාක්වවක්රාකා වවඇඳීේමනි

29. ලංවවියි ටාවඇතිවඇේවඈත්වක වේඳ් ිය වැකක්ේක්වඇි වබකමවැාවඇේවඅා වඇතිවඉඩව
ප්රමාණ ව
a)
b)
c)
d)

ඒවඅා වඇතිවදු වප්රමාණ ටවවඩාවවකඩිවි රීේමනිව
ඒවඅා වඇතිවදු වප්රමාණ වවඩාවේකටිවවි රීේමනිව
ඇේවඅගවේාක්වඇි වබකමවේකටිවි රීේමනි
ඇේවේදේකළවිප් වහැාවේාක්වඇි වබකමවදික්වි රීේමනිව

30. ඇි වබකමවවක්වැකඩ ටවඳකකසීේ්වවදීවඇතිවවනවආඳාදන වවකළකක්වීමටවකළවුතත්ේත්ව
a)
b)
c)
d)

ියෂවීජජවනාශ් ක්වභාියා
ේලඩවේ ෝගවවලටවබලඳානවියෂීජජවනකසීමව
ඩිේ ෝඩ ් ට්වහකක්වභාියා
ඳුමඩ්වවහකක්වභාියා
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B කකොටස
කමම ප්රශ්නණ පත්රකයහිම පිළිතුරු ලියන්න
(එක් ප්රශ්නනයකට ලුණු  2 ැැිනි)වව

1. මෙනිකියුවක නවඅා තු දීවඅවශ්යවඋඳක ණවාකය  වුතත්ේත්වේකොේතද

2. ඇඟිරවලවේවභාියකවේඳනුමක්වේගනවඒමවඳැාවනි වඳකකදා වුතතුවැකඩාල වකුමක්ද?

3. ඳාදේ වඇගිරවඅා වදි
වය ය රවඇතිවීමවඳැවඳමවව ළුවවඳැවසුදුවඳකැකතිවීමටවේතතුවවවනව
ේ ෝගීවාත්ාව වකුමක්ද ව

4. ඇඟිරවබ්රෘචි් වව(bleaching) ි රීමවඳැාවේ ොදාවග් නා ක්රි ාකා ක ව(agent)වකුමක්ද

5. නකවාවනකවාවිය රෘවඉවත්වනවවේථ

වකුමක්ද

6. ිය රවඳමක්වඳැාවභාියාාවේනොකලවුතත්ේත්වකුමනවද්රවය වියශ්ාලවවශ්ේ ් වඅඩංගුවක්රී්ද

7. අයිේරෝවහකක්වට්ියඳ්වවි රීේ්වනිවක දිවදිශ්ාවවකුමක්දව

8. කෘතීමවනි ේඳොතුවභාියාේ වප්රේ ෝජන ක්වර ් න.

9. ේේවාදා ක ාේේවමුහුණටවප්රතිකා වි රීමවඳැාවඳකමිණිවියටවඔහු/ඇ වබලාේඳොේ ොත්තුව
වනවවකදගත්වඅවශ්යාා වවකුමක්ද

10. රඳලාවනයාගා
I.
වවව

කවඳිපඳ ේ වතිය  වුතතුවආ ෂිාවාත්ව ් ව කවක්වර ් න.

ව
II.

වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව
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11. රඳලාවනයවකා්ව
් වඳදැාව ඳා නිකවද්රවය ් වභාියාාවි රීේ්දීවඳකලි  වුතතුවවප්රධානව
කරුණුව 4ක්වර ් න.
වවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව
ලුණු  04)
i.
ii.
iii.
iv.
(
12. ේේවාදා කවඋඳේදේවඳත්රිකාවකවඅඩංගුවිය වුතතුවේාො තුරුව 5වක්වර ් න.වවවව
i.

(ලුණු  0 )

ii.
iii.
iv.
v.
13. ඳේමි වැ ේකඩක්වඇවන්වක ් න.
(ලකුණු 08)
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14. නි ේඳොත්ේාි වැ ේකඩක්වඇවන්වක ් න.

(ලුණු  08)
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C කකොටස
වම්පස ඇති විස්තරයට ගැලකපන ප්රතිාාරය කතෝරා එයට අොළ ඉංග්රීසි අුණර
විස්තරයට ඉදිරිකන් ඇති අොළ කකොටුකවහි ලියන්න5
විස්තරය

ප්රතිචාරරය

1. ඕව්වවඇක්ටිේව(Over active) වේඳේබ්ඳේවග්ර් ිව
වර් වවවස්රාව වේකේ නුේ

a. ඕවලාකා

2. ය ත්ා වface pack භාියාාවවක ් ේ් ව විදදුරව
(pores)වියිපිදදු ි ිපමටවේම් ම

b. ඳ ලවධා ාව

3. Corrective ඳමක්වේ්ක්වඅප්වි ිපේ්දීව
බලාේඳොේ ොත්තුවව් ේ් වමුහුණටවවැකඩ ක්ව
දීම
4. මරකවේ්ක්වඅප්වි රීමවමඟි් වවනකතිවක වගාව
ැකක්ේක්
5. ඇේවබකමවවඉදිිපේ වඇතිවේකේවේවරූඳ වඉවත්ව
ි ිපමටවවභාියාාවක නුේ
6.

ඳා නිකවද්රවය ්  ව(depilatory)වභාියා ටවේඳ වව
කළවුතතුවව් ේ් 

7. හක්වදිඳාවකටවගලාව නවියදුරවධා ාවවවැදු් වනුව
ලබ් ේ් 
8. ේප්ෂරූවඳැවේකරූප්වේටීම
ලබ් ේ් 

වභාියාාවක නුව

9. වයාඳා
වේනොඳලකාවැකරීමවැාවගිණු්ව
නිිද ාකා වවඳවත්වාවේනොගකනීේම් වාමව
ඳකරේන ව
10. රඳලාවනයගා වලවකළමණාකාිපත්ව ව
දු්වවලවීමටවප්රධානවවශ්ේ ් මවේතතුවවනුේ

c.

ිප් කරූේව(wrinkles)

d. ඳේමි වාදවබවක්වඇතිව
ි රීමට
e. ඳළපුරුදුවේනොමකතිව
කමිනි.
f.

ට්වීඳ්වව(tweezer)

g. ඳා්වථකවේනොේේ
h. ේාාමන වඒකාකාරීව
උෂ්ණත්වේ වාබාව
ගකනීමට
i.

ඳා්වථකේේ

j.

ඳේමි වමෘදුවවබවක්වඇතිව
ි රීමට

k. ඳමවඳරීක්ෂාව

l.

සීබ්ව(Sebum)
(ලුණු  .0)
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