තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව

MODEL PAPER
කේශාලංකරණ ශිල්පී - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 3 වන මට්ටම
කාලය - පැය 01 විනාඩි 30

විභාග අකේේෂකයන් හට උපකෙස්


සියළුම ප්රශ්ණ



සෑම ප්රශ්ණ

ලට

ිළිතුරු සැඳයිය යුතුය.

යදීමම ීම ඇති ිළිතුරු හතර අතරින් ලඩාත් ගැලටඳන ිළිතුර ලතෝරා,

සඳයා ඇති ිළිතුරු ලියන ඳත්රලේ  ට

අදාට අකදය අයත් ලද ුවල තුට දතිරය (X)

සටකුණු දරන්න.


ප්රශ්ණ

ඳත්රය මත කිසිලක් ලන ලියා විභාගය අලසානලේ ීම එය විභාග ශාටාධිඳති

/ ඳරීක්ෂද ලලත භාර ලදන්න.


ලමම ප්රශ්ණ

ඳත්රලයි  ිුව 9කක් අඩකගුල..

1. මනා ලඳෞරුෂත්ලය ඳලත්ලාලගන යාම සහා ඉතා ලැදගත් ගු

ාකගයක් ලනුලේ 

a) මුටය තත්ත්ලය
b) ලඳනුම
c) ශබ්ද නගා දථා කිරීම
d) මානුෂිද වීම
2. සලමි  ආසාත්මිදතා ඳරීක්ෂාල සිදු කිරීම
a) ප්රතිදාර කිරීම

ඳැය 94

ලඳර

b) ප්රතිදාර කිරීම

ඳැය 12

ලඳර

c) ප්රතිදාර කිරීම

ඳැය 24

ලඳර

d) ප්රතිදාර කිරීම

ඳැය 48

ලඳර

සුදුසුම දාටය ලනුලේ 

3. සම සම්බන්ධලයන් සිදු දරනු ටබන ඳරීක්ෂාලන් ලාර්තා දට යුත්ලත්
a) ලත ග ලාර්තා ලඳ ලති ය
b) ඇ

වුම් භාර ගන්නා ලඳ ලති ය

c) ලේලාදායදයාලේ ලාර්තා ලේඛනලයි ය
d) ලේලාදායදයා

ලදන ටද විේතර ඳත්රිදාලලි ය
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4. අතිරික්ත රසායන ද්රලය බැහැර කිරීම

ලය දාගත හැකි ිවලැරිමම මාර්ගය ලනුලේ 

a) දානුලලන් ි තින් ලසෝදා හැරීම
b) සින්ක් එද ඇතුලටි ම ලසෝදා හැරීම
c) ඳත්තර දඩදාසිලේ  එතීම
d) උරා ගන්නා දඩදාසිලේ  එතීම
5. විදුලි උඳදර

යද ගින්නක් ඇතිව වි දීම ගිිව ිවවීම සහා භාවිතා කනොකළ යුතු ගිිව

ිවලන ක්රමය ලනුලේ 
a) ජටය භාවිතය
b) වියලි කුඩු භාවිතය
c) ගිිව ිවලන බ්ටැන්දට් භාවිතය
d) දාබන්ඩලය ක්සයිඩ් භාවිතය
6. ි ේ දබලටි  ඇතිලන ටිිවයා දැිටිේ (tinea capitis) ිවසා ඇතිලන තුලාට ිවසා ි ස
ලදේලට

කුමක් ල.ද

a) ි සලදේ ීමප්තිමත්ල.
b) ි සලදේ ශක්තිමත්ල.
c) ි සලදේ දැඩී යයි
d) ලර්

ය ලලනේ ලලයි

7. ලතේ සි ත ලද ණ්ඩය හා ි ේ දබටද

ප්රතිදාර කිරීලමන් ි ේ දබලටි 

උත්ලත්ජනයක් ඇතිලනුලේ 
a) ලම්ද ස්රාලය විම ය
b) දහඩිය ස්රාලය විම ය
c) රුධිර ධාලනය ලැඩිවිමය
d) ලප්ෂිලට ක්රියාලලිය ය
8. ිවලරෝගී ි ේ දබට සහා මලිද අලශයතාලය ලන්ලන්
a) සමබර ලන ලන ආහාර
b) දුර්ලට රුධිර සකසර

ය

c) Strong රසායිවද ද්රලය
d) ිරිසිදුතාලය
9. වියලි ි සලදේ හා වියලි ි ේ දබට ඇති අය

භා.තා කනොකල යුතු ලන්ලන්

a) සැර (Strong) සබන් ලර්ග
b) මෘදු සබන් (Mild Soap) ලර්ග
c) ලම යිේචරයිසර් (Moisturizer)
d) Emollients
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10. ග

ලැඩුනු ි ස ලදේ ප්රමා

ය අඩු කිරීම

ලය දා ගන්නා උඳදර

ය ලනුලේ 

a) ලර්සර් Razor
b) තිිවන් සිසර්Thinning Scissors
c) ක්ලිඳර් Clippers
d) ෂියර්ේ Shears
11. ලද න්ඩා දඳන දතුලර් ලන ලසටලන ලද
a) මහඳ

ස ඳාටනය දරන්ලන් කුමන ඇඟිේලටන්ද

ඇඟිේට

b) සුටැගිේට
c) ලලදගිේට
d) මැදගිේට
12. ි ේ දබට

ඉතා කිට්ුවල ම ඉලත් දළ හැකි ලන ලද ණ්ඩය ලනුලේ 

a) මධයම Medium
b) රැලි Curly
c) ලග ලරෝසු (coarese)
d) තුනී (thin)
13. Rollers හා Clips ගැටවීලමන් ඳසු ලද ණ්ඩය ලහ ිමන් ිරනු (Brushed) ටබන්ලන්?
a) ලද ණ්ය ලගතීම
b) ලද ණ්ඩය අවුේ කිරිම
c) ලද ණ්ඩය ඉි ේ (relax) කිරිම
d) ලද ණ්ඩය ශක්තිමත් කිරීම
14. ලන ලඳලනන ලගතීමදීම (Invisible braiding) ලද ණ්ඩය ලගතීම ආරම්භ දරන්ලන්
a) යටින්
b) උඩින්
c) ලම් ඳැත්ලතන්
d) දකුණු ඳැත්ලතන්
15. Back Combing කිරීලමන් සිදු ලනුලේ 
a) රැලි ගැසීම (Curl)
b) ප්රමා
c) ලර්

ය ලැඩි බල ලඳන්වීම (Volume)
ය ලැඩි වීම

d) ිමග ලැඩි වීම
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16. ඳනා,ලද ණ්ඩ දඩු, ක්ලිප්, ලනට් යනාිමය ඡීලානුහරනය දට යුත්ලත්
a) සෑම භාවිතයද ම ඳසුලය
b) සතියද
c) මසද

ලරක්ය
ලරක්ය

d) සතියද

ලදලරක්ය

17. ලේලාදායදයාලේ ලද ණ්ඩය සැදසීලම්ීම එය දට යුත්ලත්
a) ලක්ශාටකදර

ශිේියාලේ අලශයතාල අනුලය

b) ලේලාදායදයාලේ අලශයතාල අනුලය
c) දළම

ාදරුලේ අලශයතාල අනුලය

d) ලේලාදායදයාලේ සහදරුලේ අලශයතාල අනුලය
18. තර්මේ අයිවන් ක්රියාලලිලයන් ඳසු රසායිවද ප්රතිදාරය කිරීලමන් ලදේ ගස

සිදු විය

හැක්ලක්
a) දැඩී යාමයි
b) ිවලරෝගී ල. (healthier)
c) තද ලර්
d) ටා ලර්

ල.
ල.

19. ලතත් සි ත දෘතිම Synthetic ලද ණ්ඩයක් පීරීලමන් (hair brush) සිදුලනුලේ 
a) ලද ණ්ඩලේ  ලර්

ය නැතිලලයි

b) ලද ණ්ඩය ිමයලලයි
c) ලද ණ්ඩය දැලඩයි
d) රැලි නැතිලලයි
20. අධිද උෂ්

ත්ලය

synthetic hair දැඩීම ලහෝ එද

ඇලි සිදු ලන්ලන්

a) ිලිේසීමයි
b) ිමයවීමයි
c) රැලි ඇතිලලයි
d) රැලි නැතිලලයි
21. හලරි ලට ලදේ වියලීලමන් හා දැඩීලමන් ලැටකීම
a) ලර්

ලයිමය යුතුය

b) ලර්

අඩු දළ යුතුය

c) දන්ඩිෂන් දළ යුතුය
d) ේථිර රැලි දළ යුතුය
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22. එක් අලයකුලගන් තලලලදකු

ඳැතිලරන ලරෝග හදුන්ලනු ටබන්ලන්

a) ලබෝ ලන ලන ලරෝග (non-contagious disease)
b) ලබෝලන ලරෝග (contagious disease)
c) ඳද්ධතිලට ඇතිලන ලරෝග (Systemic disease)
d) ඌනතා ලරෝග (Deficiency disease)
23. විදුලි vaporizing thermal irons භාවිතලයන් ලද කඩය ලප්රේ press කිරීලමන් නැලත
ේලභාවිද තත්ලය

ඳත් ලනුලේ 

a) රැලි ගතියයි
b) ඇලදන සුළු ගතියයි
c) ලර්

ද ලැඩිලලයි

d) ලඳ ලරෝසිටි ලැඩිලලයි
24. සුළු ඇීමමදීම ඳලා ි සලදේ දැඩීම

ටක් ලන්ලන්

a) ඉතාමත් ලහ ද ඇලදන සුළු (elasticity) ගු
b) ඉතා ලහ ද ඇලදන සුළු (elasticity) ගු

ය ිවසා

ය ිවසා

c) සාමානය ඇලදන සුළු (elasticity) ගු

ය ිවසා

d) අඩු ලහෝ ඇලදන සුළු (elasticity) ගු

ය නැති ිවසා

25. දන්ඩිෂනර් ෆිටර් (conditioner filler) ලට අඩකගු ලන්ලන්
a) ලප්රෝටීනන්
b) දාලබෝහයිලේට්
c) ඇලමෝිවයා
d) හයිඩ්රජන් ලඳලර ක්සයිඩ්
26. සිිවදු ලදේ ගසද ලන මැත්ලත් කුමක්ද
a) කියුටිදේ
b) ලද ල ක්ේ
c) ලමඩියුටා
d) ලෆ ලිදේ ේථරය
27. දඳා ඉලතටන ි සලදේ බැහැර කිරීම
a)
b)
c)
d)

සුදුසු ක්රමය ලනුලේ 

දලස අලසානලේ  පුළුේසා දැමීමයි
ලදේ ලද ේ ලලනම බෑගයද එදතුකිරීමයි
අිවකුත් අඳද්රලය ලමන්ම ලදේ ලද ේද අතුගා එම භාජනය
බෑගයද දමා ලේලාදායදයා ටබාීමම

දැමීමයි
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28. අධිද සකල.ීම බල ලහ ද ලසෞඛයය

ි තදර ලන ලන එක් දරු

කි. තලත් දරු

ක්

ලන්ලන්
a) බටාලඳ ලර ත්තු Hope
b) ධධර්යය Courage
c) භය Fear
d) අලකදත්ලය Sincerity
29. ි සලදේ ලට ප්රධාන ප්රලයෝජනය ලන්ලන්
a) ි ේ දබට ලතේ සි තල තැබීම
b) ි ස ආරක්ෂා දර ලඳනුම ලගන ීමම
c) ි ේ දබට වියලිල තැබීම
d) ලද කඩා ලමෝේතර දැමීම
30. සිරුලරි  හැඟීමක් ලන දැලනන ේථානය ලනුලේ 
a) සම
b) ි සලදේ
c) ඇඟිලි
d) ලත ේ
31. ි සලදේ ලට

ලඳෝෂ

ය ටැලබන්ලන් ඳැිටාල. ඇති

a) රුධිර ලාි ිව ලලිිව
b) මාකශ ලප්ශි ලලිිව
c) ග්රන්ථි ලලිිව
d) ලම්ද ටිෂූ ලලිිව
32. ි සලදේ ලට ලමඩියුටා (medulla) ඇත්ලත් ලදේලට
a) මැද ේථරලේ ය
b) ි ත ේථරලේ ය
c) ලදලලිව ේථරලේ ය
d) කියුටිදේ ේථරලේ ය
33. ලහයාර් ලදෝල ක්ේ (Hair cortex) යනු කුමක්ද
a) ි ත ේථරය outer layer
b) ලඳ තු ේථරය Pith layer
c) ලදලන ේථරය middle layer
d) ලසබදේ ේථරය sebaceous layer

Page 6 of 9

34. ි සලදේ ලට ලර්
a) දළු ඳා

දය ඉලත් ව වි

ි සලදේ

ල.

b) දුඹුරු ඳා

ල.

c) අල ඳා

ල.

d) සුදු ඳා

ල.

35. ි සලදේ ලට ලර්

දයක් නැති ලදලනකු හදුන්ලන්ලන්

a) බ්රනට් (brunette) ලටසය.
b) ලබ්රෝ.නට් (brownette) ලටසය.
c) ඇේබිලනෝ (albino) ලටසය.
d) ලරඩ්ලහඩ් (redhead) ලටසය.
36. ලහයාර් ලඳ ලිදේ (Hair Follicle) එද

සම්බන්ධ ලනුලේ  කුමන ලප්ෂියද

a) එිලක්රේනේ Epicranius
b) ඇලරක් ර් ිලි Arrector pili
c) ලප්ර සියේ Procerus
d) ඔරිකියුටැරිේ Auricularis
37. හයිඳට්රිලද සිේ Hypertrichosis යනුලලන් හදුන්ලන්ලන් :
a) ලදේ ලැඩිලයන් ලර්ධනය වීමයි.
b) සම ලැඩිලයන් ලර්ධනය වීමයි.
c) ඉන්නන් ලැඩිලයන් ලර්ධනය වීමයි.
d) ලදරල ෝමා ලැඩිලයන් ලර්ධනය වීමයි.
38. ේලන්හස්රාවි ග්රන්ථි ලට ලම්ද ්ාලලයන් ි සලදේ ලට ඇති ලන්ලන්
a) අල ලඳනුමක් (dull)
b) සිිවදු වීම(soft)
c) රළු වීම (coarse)
d) ිමක් වීම (long)
39. සමහර අලේථාලට ේත්රීන්ලේ ි සලදේ ලට ලයුහලේ  ලන මැති ලද

ස ලනුලේ 

a) ලමඩියුටා (Medulla)
b) ලද ල ක්ේ (Cortex)
c) කියුටිදේ (Cuticle)
d) ටැනුලගෝ (Lanugo)
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40. ිවතර ිවතර සැර සබන් ලර්ග ලලින් ෂැම්ප කිරීලමන්
a) ි ලසි  තුලාට ඇතිල.
b) ලදේ ලතේ සි ත ල.
c) ලදේ වියලි ල.
d) ලදේ ලට ඝනදම ලැඩිල.
41. ි සලදේ දුර්ලට විම හා වියලි තද ගතියක් ි ේදබලේ ඇති වවි

ිවර්ලද්ශ දට යුත්ලත්

a) වියලි කුඩු ෂැම්ප ලයීමම
b) වියලි ිමයර ෂැම්ප ලයීමම
c) ි සලදේ වියලි කිරීම
d) ි ේ දබට
42. ි ේ දබට

ප්රතිදාර කිරීම

ප්රතිදාර ලන දළ යුතු අලේථාලක් ලන්ලන්

a) ෂැම්ප කිරීම

ලඳරය

b) ඳර්ම් Perm එද

ලඳරය

c) ලදේ සැදසීම

(Hair setting) ලඳරය

d) ඉේලහ රි (Dandruff) ප්රතිදාරය

ලඳරය

43. ලතතමනය ලගන ලදන හා ලතේ සි ත ද්රලය( Moisturizing හා emollient) භාවිතා
දරනුලේ 
a) වියලි ි ේ දබට

ප්රතිදාර කිරීම ය.

b) ලතේ සි ත ි ේ දබටද ප්රතිදාර කිරීම ය.
c) ඇක්ිව (Acne) තත්ත්ලයදීම ප්රතිදාර කිරීම ය.
d) ලසලබෝි යා Seborrhea ඇති වි ද ප්රතිදාර කිරීම ය.
44. ලදේලට අල ලඳනුම ඇති වීම සහ ලදේ හැලීම යනු
a) ිටිරයසිේ Pityriasis
b) ලසලබෝි යා Seborrhea
c) ඇලටෝපීසියා Alopecia
d) දැිවටීනේ Canities
45. තාලදාලිද ි සලදේ සදේදර ගැනීම

අතයලශය උඳදර

ලනුලේ 

a) හයි ේටීනමර් (Hair Steamer), හූඩ් ඩ්රයර් (Hood Dryer), ලහයා ඩ්රයර් (Hair Dryer)
b) ලහයා ෆ්රීක්ලන්සි මැෂින් (High Frequency Machine), ලහයා අයන්න් (Hair Iron), ලහයා
ේටීනමර් Hair Steamer
c) දර්ලින් ල ෝන්ේ (Curling Tongs), ක්රයිම්ඳර් (Crimper), ලහයා අයන් (Hair Iron)
d) ලහයා ලජේ (Hair Gell), ලහයා මේ (Hair Moose), ලහයා ේලේ (Hair Spray)
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46. ලර්සර් එදක් භාවිතා දරන වි

ි සලදේ ලතත්ල තිබිය යුත්ලත් කුමකින් ලැටකීම ද

a) ි සලදේ ඇීමම
b) ි සලදේ තුනී කිරිම
c) ි සලදේ සීරීම
d) ලර්සරය මුලහත නැතිවීම
47. ෂැම්පු කිරිම

ලඳර දට යුත්ලත්

a) රීදන්ඩිෂන් (Recondition) ලයීමම
b) ලද ණ්ඩා ලමෝේතරයක් දැමිම
c) ලර්

දයක් ලයිමම

d) ි සලදේ හා ි ේ දබට ඳරීක්ෂා දර බැලීම
48. ලදේ ගලසි  තත්ත්ලය හඳුනාගත හැක්ලක්
a) රසායිවද ද්රලය දමා ඳරීක්ෂා කිරීලමන්
b) ලදේ ගලසි  ඝ

ත්ලය හා සිි න්බල ඳරීක්ෂා කිරීලමන්

c) ලද ණ්ඩය ගැ ගසා බැලීලමන්
d) ලද ණ්ඩය පීරා බැලීලමන්
49. ලදේ ගලසි  ලර්ධන අලේථාලන් ිළිලලලින් දක්ලා ඇත්ලත්
a) ඇනජන්, දැ ජන්, ල ලටෝජන්
b) ල ලටෝජන්, දැ ජන්, ඇනජන්
c) ඇනජන්, ල ලටෝජන්, දැ ජන්
d) දැ ජන්, ඇනජන්, ල ලටෝජන්
50. ලද ණ්ඩය දැපීලම්ීම නැලත ඳරීක්ෂා කිරීලම් ඇති ලැදගත්දම ලනුලේ 
a) ලේලාදායදයාලේ ඉේලුම

අනුල දැපීලම් ක්රියාලළිය සිදුවීදැයි ඳරීක්ෂා කිරීම

b) අලශය ලද ණ්ඩා දැපීම (Hair Cut) සිදුවී ඇත්දැයි දැන ගැනීම
c) Hair Cut එලදි  199% ක් ිවලැරිම බල සනාථදර ගැනීම
d) Hair Cut එලදි  අලශය ිමග තිලබ්දැයි ඳරීක්ෂා කිරීම
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