තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව
MODEL PAPER
රූපලාවනය ිල්පී - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 3වන මට්ටම
කාලය - පැය 01 විනාඩි 30

විභාග අකේක්ෂකයන් හට උපකෙස්



සියළුභ ප්රශ්ණ ලට ිළිතුරු සැඳයිය යුතුය.
සෑභ ප්රශ්ණ යදීමභ ීම ඇති ිළිතුරු හතර අතරින් ලඩාත් ගැලටඳන ිළිතුර
ලතෝරා, සඳයා ඇති ිළිතුරු රයන ඳත්රලේ  ට

අදාට අකදය අයත් ලදොටුල

තුට දතිරය (X) සටකුණු දරන්න.


ප්රශ්ණ

ඳත්රය භත කිසිලක් ලනොරයා විබාගය අලසානලේ ීම එය විබාග

ශාටාධිඳති / ඳරීක්ෂද ලලත බාර ලදන්න.


ලභභ ප්රශ්ණ

ඳත්රලයි  ිටු 9ක් අඩකගුලේ.

01. ලඳොදු සනීඳාරක්ෂාල ඳලත්ලා ගැනීභ ලැදගත් ලනුලේ , එය ඳහත සදහන්
කුභක් ආරක්ෂා දර ගැනීභ උඳදාර ලන නිසාද?
a) රඳටාලනය ලවලාලලේ ගු

ාත්භද ඵල.

b) තනි පුද්ගට ලසෞඛ්ය
c) ප්රජාාලල

ලසෞඛ්ය

d) රඳටාලනය නි්පඳාදනලට ගු
02. නිලැරදි සි

ාත්භද ඵලයි.

ගැනීලේ ඉරියේලේීම ලැදගත් ලනුලේ  දකුරූ ලදද එද ළඟ තඵා ගැනීභ

සහ
a) අත් කිට්ටුදර ලදඳස තඵා ගැනීභය.
b) ද

ි ව කිට්ටු දර තඵා ගැනීභය.

c) නිද

ි ත

සිටින ලව තඵා ගැනීභය.

d) ඳපුල රි රූල තඵා ගැනීභය.
03. ශරීරලේ  ලේශීන් ලහො තත්ත්ලලයන් තඵා ගැනීභ සහා අලශය ලනුලේ ,
a) ල ොනික් ලර්ග
b) නින්ද
c) දන්ඩිෂනර්
d) ලයායාභ

04. පුද්ගට සනීඳාරක්ෂාල ලහොඳින් ඳලත්ලා ගැනීභ තුළින්,
a) තභාල

සුබ සිද්ධිය ඇතිලේ.

b) ප්රජාාලල

සුබ සිද්ධිය ඇතිලේ.

c) නගරලේ  සුබ සිද්ධිය ඇතිලේ.
d) සභාජාලේ  සුබ සිද්ධිය ඇතිලේ.
05. මුඛ් දුර්ගන්ධය

ප්රතිදාර කිරීභ ලහෝ එය අලභ දරගත හැක්ලක්,

a) ඇවට්රිජාන්(Astringent) ලරන් උගුර ලවීමලභනි.
b) විෂබීජානාශද ද්රලයයන වලේ(spray) කිරීලභනි.
c) සුලලත් ලදයක් වලේ(spray) කිරීලභනි.
d) භවුත් ලලෝප එදකින් ලවීමලභනි.
06. ලතතභනය සි ත සනීඳාරක්ෂදයක් පටදයී ලන්න

න නේ, සනීඳාරක්ෂද දළ

තරන තවිය යුත්ලත්,
a) ලටෝහ ලරන් සාදන ටද ලද්ලරූ
b) ල ොක්සික්(Toxic) ලර්ගයි.
c) සේපර්

ලයන්භ ගිරූලන ටද ලද්ලරූ

d) භළ ඵැඳුනු ටද ලද්ලරූ

07. සලභි  ලර්

ය සභ

රුධිරය සැඳයුභ හා ලර්

ය

ලනුලේ ,
a) ලදරටීන්ය.
b) ලභටනීන්ය.
c) ලේදය ය.
d) ලතතභනය (moisture)ය.
08. දහඩිය ග්රන්ීවලට ්රියාදාරීත්ලය ලැඩි ලනුලේ ,
a) සීතට.
b) උණුසුභ.
c) විලේදල.
d) නින්ද.
09. අකග සේපර්

මුහු

ද සහ ි සද හැඩය ලනුලේ ,

a) ඉරේසාදාර (elliptical)
b) දිගටි (oblong)
c) දලාදාර/රවුේ (round)
d) ඕලරූ (Oval)

ඵටඳාන අතර එභ ලර්

දය

10. රඳටාලනය ිලරූියාල

දාටය නාවති වීභ හා ආදායභ අඩුවීභ අලභ දරගත

හැක්ලක්,
a) නිරන්තර බාණ්ඩ ස හන් තැබීභ භගිනි.
b) ස හන් තඵා ගැනීභ භගිනි.
c) සති අග සාරාකශයන් තඵා ගැනීභ භගිනි.
d) ඇනවුේ ලඳොත්(Appointment book) ඳලත්ලා ගැනීලභනි.
11. සභ ආරක්ෂාල සහා ි තින්භ ඇති වථරය හඳුනලනු ටඵන්ලන්,
a) චර්භය
b) ලේද ඳ ද
c) අිචර්භය
d) වලන්හස්රාවී ඳ ද
12. රඳටාලනය ිලරූියා විසින් නැලන නැලතත් ඕඳාූපඳලයි  ලයීමභ තුරන්
ඳාරිලබෝගිදයාල ,
a) අලධානය නැති දර ගනී.
b) ආදර්ෂ

ය නැතිදර ගනී.

c) විශ්ණලාසය නැති දර ගනී.
d) නිලැරදි ඉරියේ නැතිදර ගනී.
13. දුරවල ිි  ා ඇති ඇව දුරවඵල අඩුදර ලඳන්වීභ සදහා සුදුසු ක්රභය ලන්ලන්
a)
b)
c)
d)

ඇි ඵැභ ලදඳස අඩුදර ලදරන් සැදසීභය
ඇි ඵැභ ඇතුළු ලදොන් ලදද නාසය ලදස දික් කිරීභය
ඇි ඵැභ ලදළින් ඳභ ක් සැදසීභය
ඇි ඵැලභි  ලදො රවුේ කිරීභය

14. ලහොභ නියලඳොතු හැඩය ලටස සටදනු ටඵන්ලන්,
a) ඕලරූ ( Oval)
b) සභචතුරස්රාදාර ලහෝ සෘජුලදෝ

ාස්රාදාර (square or rectangular)

c) උරූ ව (pointed)
d) රවුේ (Round)
15. දකුරූලට ringworm සි ත ලවලාදායදලයකු ඳැමිණිවි

ඔහු ලයොමු දට යුත්ලත්,

a) ලඳඩිකියුරිවට්(Pedicurist) ලලත යි.
b) භැනිකියුරිවට්(Manicurist) ලලත යි.
c) රඳටාලනය ිලරූිලයකු (Cosmetologist) ලලත යි.
d) වලදයලරලයකු ලලත (physician) ලලත යි.

16. භැනිකියු(Manicure)ලනොදරනු ටඵන්ලන් එභ නියලඳොතු ලලට් ඇති සභ,
a) භෘදු නේය.
b) රළු නේය.
c) ලහො ඳැලැත්භක් ඇත්නේය.
d) ආසාදනයන්

ටක් වී ඇත්නේය.

17. ඳාද සේබාහනලේ ීම පීඩනය ලයදිය යුත්ලත්,
a) ද

ි ස ය.

b) ලළලුදර ය.
c) ද

ි ස සහ ලළලුදර අතර ය.

d) ද

ි ස සහ දටලා(Thigh) අතර ය.

18. භැනිකියු(Manicure) ලේසය සහා විෂබීජානාශද ලයදිය යුත්ලත්,
a) භැනිකියු(Manicure)කිරීභ

ලඳරය.

b) භැනිකියු(Manicure) කිරීලභන් ඳසුලය.
c) භැනිකියු(Manicure)කිරීභ

ලඳර හා ඳසුලය.

d) භැනිකියු(Manicure) දරන අතරතුරය.
19. නියලඳොත්ලත් නිදහව අග්රය (Free Edge) ිරිසිදු කිරීභ සහා බාවිතා දරන
උඳදර

ය ලනුලේ ,

a) කූලරි  උරූ ව ලදො සයි.
b) පුෂර්(Pusher)ි  උරූ ව ලදො ස භඟින්ය.
c) ලදොඩේ කූරද ඔතන ටද පුළුන් භඟින්ය.
d) ඕනෑභ තියුණු උරූ ව උඳදර

යක් භඟින්ය.

20. ලේක් අේ (Make-up) ඉලත් දට යුතු නිලැරදිභ ක්රභය ලනුලේ 
a) ක්ලටන්සර් (Cleanser) ලර්ගයක් ආලරූඳ දර ලේක් අේ (Make-up) ඉලත්දර
අනතුරුල ල ෝනර් (Toner) දරන්න
b) ලෆේව ලලෝප (Face wash) දියර භඟින් ඉලත් දර ල ෝනර් (Toner) දරන්න
c) ක්ලටන්සර් (Cleanser) ගරූලන ටද වලඳොන්ජ් (sponge) එදක් ආධාරලයන් ලේක්
අේ (make-up) ඉලත් දර ල ෝනර් (Toner) දරන්න
d) ලේක් අේ රිමේ (Make-up remove) භඟින් අයි ලේක් අේ (Eyemake-up), රේ ලේක්
අේ (Lip make-up) ිළිලලරන් ඉලත්දර ඉන් අනතුරුල මරද ආලරූඳය ඉලත් දර
toner දරන්න
21. බාජාන තුට ඇති නිශ්ණඳාදනයන් ඉලත් දර ගත හැකි ලන්ලන්,
a) ඳනා භඟිනි
b) ඳළරූ ිි යක් භඟිනි (spatula)
c) රඳටාලනය ිලරූියාල
d) ලවලාදායදයාල

ඇඟිර බාවිතලයනි

ඇඟිර බාවිතලයනි

22. ඕට්මීරූ(oatmeal) ලැනි සභහර භාවක්ලරන් ආලරූඳයක් සාදා ගැනීලේීම ඳහත සදහන්
දලරක් ළුාාවිත් දළ හැකිද?
a) භධයසාර
b) ඇවට්රිජාන්(Astringent)
c) හයිඩ්රජාන් ලඳලරොක්සයි් (Hydrogen peroxide)
d) කිරි
23. සභ හඳුනා ගැනීභ සදහා ඳරීක්ෂාලේීම ලතරූ ලහෝ ක්රීේ ආලරූඳ දරනු ටඵන වථානය
ලනුලේ ,
a) ලහයා ටයින් (hairline) ල ාය.
b) දන් ල ාය.
c) ඇව ල ාය.
d) නාව පුඩු ල ාය.
24. වියර සභක් සහා ප්රතිදාර කිරීලේීම රඳටාලනය ිලරූියා විසින් ඳහත ද්රලයයන්
අතුලරන් ලැඩි ප්රතිශතයක් ඇති නිශ්ණඳාදන බාවිතලයන් ලැටකිය යුතුද?
a) ලදලසරූ
b) ලතුර
c) ලතරූ
d) භධයසාර
25. ලවලාදායදයා සදානේ කිරීලභන් ඳසු සභ (skin) හඳුනාගැනීභ

ලඳර, රඳටාලනය

ිලරූියා විසින් දළ යුතුභ ලන්ලන්,
a) ඔවුන්ල

ලද අත් ලවීමභය.

b) දවුන් ර් ල ොේ එද ලවීමභය.(Countertop)
c) ලෆේෂරූ පුටුල ලවීමභය.(Facial Chair)
d) කිළුටු ව තුලාය ලවීමභය.
26. කුරුටෑ තත්ලයක් තල දුර ත් උග්ර විය හැක්ලක්,
a) ලතුර ලැඩිලයන් ඳානය කිරීලභනි.
b) භානසිද පීඩනය භගිනි.
c) අයහඳත් දාටගු

තත්ලය භගිනි.

d) සභඵර ආහාර ලේටක් භගිනි.
27. සලේ සිදුරු විලෘත ලන්ලන් ඳහත සහන් කුභන ලද් බාවිත කිරීලභන්ද?
a) සීතට ලතතභනය සි ත තුලා බාවිතලයනි.
b) සීතළ වියළි තුලා බාවිතලයනි.
c) උණුසුේ ලතතභනය සි ත තුලා බාවිතලයනි.
d) උණුසුේ වියළි තුලා බාවිතලයනි

.
28. නිලැරදි foundation ලර්

ලතෝරා ගැනීභ සදහා, එය ලවලාදායදයාල

ගැරූවිය

යුත්ලත්,
a) නටට භතය.
b) නහය භතය.
c) දේමුරූ භතය.
d) ලජාෝ ටයින් (Jaw line) භතය.
29. ලේදේ කිරීභ අලසානලේ ීම ලතත සි ත sponge එදක් බාවිතය තුළින් මුහු

ටඵා

ගත හැක්ලක්,
a) දිරලසන වලබාලයක්ය.
b) රළු ලඳනුභක්ය.
c) භනා ඔඳයක්ය.
d) ීමේතියක්ය.
30. ලේක් අේ (Make-up) කිරීභදීම ඇලසි  ලඳනුභ විශාට හා ආදර්ශනීය ඵලක් ටඵා ීමභ
සහා බාවිතා දරනුලේ 
a.
b.
c.
d.

අයිටයිනර් සහ අයිෂැලඩෝය
භවදාරා සහ අයිටයිනර්ය
අයිලරෝ ඳැන්සට සහ දජාාරූ ඳැන්සරූය
ඉහත සදහන් සියරූට නිලැරදිය

31. අයිලරෝ ලඳන්සිරූ බාවිතා දරනුලේ  කුභද ද?
a) තද ඳා

ඳා

කිරීභ

(bold)

b) ග

ඳා

කිරීභ

(heavy)

දභ

c) ටා ඳැහැය
d) තද ඳැහැය

ඳා
ඳා

කිරීභ
කිරීභ

(light feathery)
(dark feathery)

32. ලවලාදායදලයක් ලේදේ කිරීලේීම ඔහුල

ි සලදව සහ ඇඳුභ ආරක්ෂා දරනු

ටඵන්ලන් ,
a) ක්ලටන්සින්(Cleansing) ලරනි.
b) ඩ්රැින්(Draping) ලරනි.
c) ලභොයිවචරයිසින්(Moisturizing) ලරනි.
d) ලදොන්සීරන්(Concealing) ලරනි.
33. සාභානයලයන් ලතොරූ ලදද සභානුඳාතිදයි. උඩුලතොලටි  ලක්ර හැඩය ලහෝ උව ව
වථානය ලදරන්භ සේඵන්ධ ලන්ලන්,
a) නිද

ය.

b) උඩු දත් ලඳළ ය.
c) නාව පුඩුලට ය.
d) නාව ලඳොරූට ය.

34. ලරෝභ ඉලත් කිරීභ

ලයොදන රසායනිද ද්රලය භඟින් ඒ අල

සභ ආරක්ෂා දරනු

ටඵන්ලන්,
a) ඇසිට්රිජාන් ලටොෂන්ය.(Astringent Lotion)
b) රබින් ඇරූලදොලහොරූය.(Rubbing alcohol)
c) ලඳලරෝරයේ ලජාර ලහෝ ක්රීේය.(Petroleum jelly or cream)
d) ප්රී ල්පවින් ලටෝෂන්ය.(Pre – shaving lotion)
35. ලදෝරූ් ලැක්වලරන් (Cold wax) ලරෝභ ඉලත් දරන ආදාරය භ ලරෝභ ඉලත් දරන
ක්රභයක් ලනුලේ ,
a) ල්පවින්ය (Shaving)
b) ට්වීසින්ය (Tweezing)
c) රසායනිද ද්රලය භඟින් ලරෝභ ඉලත් කිරීභය.
d) ලහොට් ලැක්වය. (Hot Wax)
36. ද

හා නිද

ල ා ඇති අනලශය ලරෝභ ඉලත් කිරීභ

සුදුසුභ ක්රභය ලන්ලන්,

a) ට්වීසින් කිරීභය (Tweezing)
b) ක්රින් කිරීභය (Clipping)
c) භතුිටින් දැමීභය (Singeing)
d) ල්පේ කිරීභය (Shaving)
37. ලැක්ව භඟින් සලභි  ලරෝභ ඉලත් දරන්ලන්,
a) ලසලභන් ඳතුරු ලටස ගැටවීලභනි( Chipping off)
b) ලැක්ව උණු කිරීභ භඟිනි.
c) ලැක්ව ලසලභන් ඉලත් කිරීභ භඟිනි.
d) ලැක්ව ඉක්භනින් ඉලත් කිරීභ භඟිනි.
38. මුහු

ලේදේ කිරීභ (Make up) තුරන් ඵටාලඳොලරොත්තු ලන්ලන්,

a) ලතරූ සි ත සභද
b) වලබාවිද ලර්

ප්රතිදාර කිරීභයි.

ය තද ඳැහැ ගැන්වීභයි.

c) සලභි  ලතරූ ගතිය ඇති කිරීභයි.
d) ලඳනුභ ලර්ධනය කිරීභයි.
39. ක්රීේ සහ දියර ෆවුන්ල්ෂන් සුදුසු ලනුලේ , ලතරූ සහ
a) Whiteheads ලට ය.
b) Blackheads ලට ය.
c) Acne lesions ලට ය.
d) වියළි සභ

(Dry skins)ය.

40. ලෆේව ඳවුඩර් (Face Powder) ,
a) ෆවුන්ල්ෂන් (foundation) එද
b) සලේ ඳැහැය

ලඩා තද ඳැහැති විය යුතුය

සභාන සභඟ විය යුතුය.

c) ෆවුන්ල්ෂන් ලර්

ය

ලඩා ටා ඳැහැති විය යුතුය

d) ෆවුන්ල්ෂන් එද ලයොදන වි

ඉලත් දළ යුතුය

41. නිලැරදි ලේදේ (Corrective make up) එදදීම ටා ඳැහැයක් බාවිතා දරනුලේ ,
a) මුහුල

ි  ප්රභා

ය අඩු දර ලඳන්වීභ ය

b) ලසලනැරූටද හැඩය ටඵා ගැනීභ ය (Produce a shadow effect)
c) දැටැරූ ලැසීභ ය (Conceal Blemishes)
d) දැපී ලඳලනන ලටස මුහු

හැඩගැන්වීභ ය.

42. නිලැරදි ලේදේ එදදීම (Corrective make up) තද ඳැහැය බාවිතා දරනුලේ ,
a) දැපී ලඳලනන ලටස මුහු

හැඩගැන්වීභ .

b) මුහුල

ි  ප්රභා

ය අඩු දර ලඳන්වීභ ය ( minimize a facial area)

c) මුහුල

ි  ලඳනුභ ලැඩිදර දර ලඳන්වීභ ය

d) දැටැරූ ලැසීභ ය (Conceal Blemishes)
43. නිලැරදි ලේදේ එදදීම (Corrective make up) ෆවුන්ල්ෂන් එද

ලඩා ටා ඳැහැයක්

බාවිතා දරනුලේ ,
a) මුහුල

ි  හැඩතට අඩු කිරීභ ය.

b) Shadow effect එද ඇති කිරීභ ය.
c) දැපීලඳලනන හැඩතට අඩුලලන් ලඳන්වීභ ය.
d) ලැඩි ලඳනුභක් නිර්භා

ය කිරීභ ය.

44. නිලැරදි ලේදේ එදදීම (Corrective make up) එදදීම ෆවුන්ල්ෂන් එද Original Colour
එද

ලඩා තද ඳැහැයක් බාවිතා දරනුලේ ,
a) ලැඩි ලඳනුභක් නිර්භා

ය කිරීභය.

b) Shadow effect එද ඇති කිරීභ ය.
c) ඵටඳෑභක් නැත.
d) දැපී ලඳලනන ටක්ෂ

ලැඩිලයන් ලඳන්වීභ ය.

45. රඳලාවනයාගාරයක පිළිගැනීමේ නිළධාරිනියක් සෑමවිටම අනුගමනය කළ යුතු ඉතා
මහො දුරකථන ක්රමමදදයි
a)
b)
c)
d)

ආරක්ෂාකාරී වීම
සමාව ඉරූරෘම
උඳායශීරෘ වීම
අවස්ථානුකූල වීම

46. ිසියේ වූ ඳැමිණිරූලක් දුරකථනය හරහා විසඳීමේදී වැදගත් වන්මන්, උඳායශීරෘවීම,
ආචාරශීරෘවීම සහ
a)
b)
c)
d)

කලහකාරී වීම
තමන්ව ඳාලනය කර ගැනීම
බාධා ිරීම
මනොඉවසිරමත්වීම

47. අදුරු අවඳැහැ සමක් මගින් මඳන්නුේ කරනුමේ
a)
b)
c)
d)

නීමරෝගීකමයි
මඳෝෂයදාී  ආහාර මනොලැීමමයි
අවශ්ය ්රමායයට විමදකය මනොලැීමමයි
දුර්වල මසෞඛ්ය තත්වයයි

e)
48. සලභන් සිදුලන දාර්යය ලන්ලන්
a) ශරීරලේ  අබයන්තර ඉන්්රියන්

ආරාල සැඳයීභ

b) ඵි ස්රාවී ඉන්්රියක් ලටස ්රියාකිරීභ
c) ශරීරලේ  උ්ප

ත්ලය ඳාටනය කිරීභ

d) ඉහත ිළිතුරු සියරූට නිලැරදි ලේ

49. මිනිව සිරුලර් විශාටතභ ඉන්්රිය ලනුලේ 
a) සභ
b) ලඳනහළු
c) ලදොඳු ඇ

ලඳළ

d) භහා ඵඩලැට
50. සභ භතුි

දළු ටඳ සෑලදන්ලන්

1. වලේද ග්රන්ිනන්ල ්රියාදාරීත්ලය නිසි ලටස සිදු ලනොවීභ භගිනි
2. තයිලරොයි් ග්රන්ිනලේ  ්රියාදාරීත්ලය නිසි ලටස සිදු ලනොවීභ භගිනි
3. මුහු නිසිලටස දිනඳතා ක්ලටන්සර් ලනොකිරීලභනි
මින් නිලැරදි ලන්ලන්,
a) 1 සහ 2 ඳභණි
c) 2 සහ 3 ඳභණි

b)
1 සහ 3 ඳභණි
d) ඉහත ිළිතුරු සියරූට නිලැරදි ලේ

