තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව
MODEL PAPER
පඳර ඳසරූ ගුරු - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 4 වන මට්ටම
කාලය - පැය 03
විභාග අකේක්ෂකයන් හට උපකෙස්




ප්රශ්ණ ඳත්රය A සහ B වශපයන් ප ොටස් පෙ කි..
පභභ ප්රශ්ණ ඳත්රපයහි ඵහුවරණ ප්රශ්ණ සහ ප ටි පිළිතුරු සහිත ප්රශ්ණ ෙ
අඩංගුපේ.
A ප ොටපසහි ස්භ ප්රශ්ණය ීමභ ීම ඇති පිළිතුරු හතර අතරින් වඩත්
ගපෙඳන පිළිතුර පතෝර, සඳය ඇති පිළිතුරු රයන ඳත්රපේ  ටට අෙෙ
අං



ය අයත් ප

ොටුව තුෙ

තිරය (X) සෙකුණු

රන්න.

පභභ ප්රශ්ණ ඳත්රපයහි පිටු 07ක් අඩංගුපේ.
A කකොටස

(එක් ප්රශ්නනයකට ලුණු  .5 ැැිනි)

1. පඳර ඳසෙ තුෙ ඉපගනුම් ඳරිසරයක් නිර්භණය කිරීපභහිෙ තිබිය යුතු

ව

(මුළු) වන්පන්
a. ඳරිසර මුරූෙ, වර මුරූෙ,පඳොත් මුරූෙ,පසෞන්ෙර්ය මුරූෙ
b. ආහර මුරූෙ, වතුර මුරූෙ, පඳොත් මුරූෙ, ගරූ මුරූෙ
c. ඳරිසර මුරූෙ, පසරූෙම් මුරූෙ,

තන්ෙර මුරූෙ, පඳොත් මුරූෙ

d. ගණිත මුරූෙ, නිර්භණ මුරූෙ, ගරූ මුරූෙ, වර මුරූෙ
2. ඉපගනුම් ක්රිය
a. වයස්

ර

භක් සෙසුම් කිරීපම්ීම සෙකිළිභත් යය යුතු

ණ්ඩය,එක් එක් අයපේ හකිය භට්ටභ,ආරක්ෂව හ කව

b. ගුරුතුමියපේ හකියව,වයස්
c. වයස්

රුණු වන්පන්,
වරණය.

ණ්ඩය,ෙරුවන්පේ පසෞඛ්ය තත්වය.

ණ්ඩය, එක් එක් අයපේ හකියවන්,අෙං

ර ඵව.

d. ඉහත සියරූෙභ නිවරදිය.
3. ඉපගනුම් ක්රිය

ර

භක් සහ ඳඩම් සෙසුම් ස

ස් කිරීපම්ීම අඩංගු යය යුතු

රුණු වන්පන්,
a. පත්භව,අනු පත්භව, ක්රිය

ර

භ,

ෙය, ඉපගනුම් පෙය, අවශය ්රවය,

හඳුන්වීමපම් පියවරයන්, ඇගයීම් ,ඳසු යඳරභ.
b.

ඩෙසි, ගම්,

තුරු,පින්තූර, බ්රිස්ටරූ පඵෝ,, ඉවතෙන ්රවය, පියවර ක්රභය.

c. පත්භව, අවශය ්රවය, ඳහදිරකිරීභ, ෙරුවන්ෙව ක්රිය
d.

ර

භ

රම.භ.

ෙය, බුද්ධි භට්ටභ, ඉගන්ම.පම් ශිරූඳ ක්රභ.
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4. ඉපගනුම් ආධර

යනුපවන් හඳුන්වන්පන්,

a. පුටු,පම්ස,පඳොත් ඳත්,පසරූෙම් ඵඩු පේ.
b. ඳ්න්,ඳන්සරූ,ප ෝක්, බ්රිස්ටරූ පඵෝ,,ගම්,
c. පෙෙයී ඉපගනුම් ක්රිය

ර

තුරු පේ.

භක් සහ පුපයෝයනයට පයොෙ ගන්න ්රවය

හ බණ්ඩ පේ.
d. ළමුන් සහ පයොෙගනු ෙඵන ක්රීඩ බණ්ඩ පේ.
5. ඉපගනුම් ක්රිය

ර

භ

තිබිය යුතු ෙක්ෂණ වන්පන්,

a. ෙරුවන් සියළුපෙනටභ එ

පස් සහබගී ම.භට හකි යය යුතුය.

b. එක් දිනක් ඇතුළත සම්පූර්ණපයන්භ නිභ
c. සංයණන ඉන්ද්රියයන් සියරූෙභ එකිපන
d. ෙරුවන්ට සමීඳ අත්ෙකීම් ඳෙ
6. ශරීරි
a.

ළ හකි යය යුතුයි.
ට සම්ඵන්ධී

රණය යය යුතුය.

යය යුතුය.

බෂව (Body language) යනු කුභක්ෙ?
ට බයත පනො

b. ශරීරය පවපහස
c. ශරීරි

ර අත ඳභණක් බයත කිරීභ.
ටයුතු කිරීභ.

ඉරියේ සුදුසු ඳරිදි පවනස්

රමින් සන්නිපේෙනය කිරීභ.

d. ඉහත සියරූෙභ නිවරදිය.
7. පහො පසෞඛ්ය පුරුදු ඇති කිරීභට පෙභපිය සහපයෝගය ෙඵගනීභ සහ ඔඵ
යසින්

ළ යුතු වන්පන්,

a. පෙභපිය කවස්ම.භක් ඳවත්ව එහි වටින

භ පිළිඵ ෙනුවත් කිරීභ.

b. දිනඳත උපද්ට පෙභේපියන් ඳමිණි යට ඒ පිළිඵව ෙනුවත් කිරීභ.
c. දිස්ත්රික් දවෙය නිෙධරීපඳුලරූ පසෞඛ්ය පස්ය
කිරීපම් වඩසටහන් ක්රියත්භ

 භිනන් පෙභපිය ෙනුවත්

කිරීභ.

d. පඳෝස්ටර් ෙන්ම.ම් හ ඵනර් ප්රෙර්ශණය කිරීභ.
8. පඳර ඳසරූ ෙරුවන්පේ නිපුණත භන ඵරෘභ සහ වඩත් සුදුසු ඇගයීම්
ක්රභයක් වන්පන්,
a. ක්රිය

ර

ම් නිරීක්ෂණය කිරීභ

b. ප්රශ්න ඳත්රය

ට පිළිතුරු රම.පභන්

c. ෙරුවන් සභග ස

ච්ඡ කිරීපභන්

d. ප්රශ්න ඇසීපභන්
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9. මුරූ ළභයය සංවර්ධන භධයස්ානයක් ඇති කිරීපම්ීම සෙකිය යුතු ප්රමිීනන්
වන්පන්,
a) ආරක්ෂිත ඳරිසරය
b) ශබ්ෙ හ වයු දූෂණය අවභ ම.භ.
c) ඵහිර හ අබයන්තර ඉපගනුම් ඳරිසරය.
d) ඉහත සියරූෙභ.
10. ඉපගනුම් ඳරිසරයක් සෙසුම් කිරීපම්ීම ළභයය භධයස්ානය

කනොතිබිය යුතු

අංග වන්පන්,
a) පසරූෙම් මිදුෙ හ වර මුරූෙ
b) පසෞන්ෙර්යය මුරූෙ හ පඳොත් මුරූෙ
c) යෙ මෙශ්ර හ ස්වබය
d) පේදි

ඳඳුරු

ව හ පසරූෙම් උඳ

11.සිසුන් සභඟ අත්ෙකීම් හුවභරු

රණ.
රගනීපම් ීම වඩත් සුදුසු ඉපගනුම් අවස්ා

පඳළගස්භ වන්පන්,
a) ඉපගනුම් ඳරිසරය සංයධනයපසම්ඳත් සඳයීභපක්රිය
b) ඉපගනුම් ඳරිසරය ඳෙනයප ඇගයීභ ප ක්රිය
c) සම්ඳත් සඳයීභ ප ක්රිය
d) ක්රිය

ර

ර

ර

ර

ම් කිරීභ.

ම් කිරීභ.

ම් ප ඳරිසරපේ  ඳයත්රතව

ම් ප සම්ඳත් සඳයීභ ප ඇගයීභ.

12.මුරූ ළභයය සංවර්ධනය කිරීපම් ගුරුවරපයකු තුළ අතයවපශයයන්භ තිබිය යුතු
කුසෙත වන්පන්,
a) නිර්භණත්භ

හකියව.

b) සන්නිපේෙන කුසෙත.
c) සංයධනත්භ

කුසෙත.

d) පම් සියරූෙභ.
13.එක් සිසුවකුපේ පසෞඛ්ය ආරක්ෂව සහ ඳසෙ තුළ තිබිය යුතු ූමමි ප්රභණය.
a) හතකවස් අඩි 25
b) හතකවස් අඩි 20
c) පස.මී 150
d) වර්ග මීටර් 01 යි.
14.සිසු ආරක්ෂව හ ඳරිස්සභ පවනුපවන් පඳර ළභයය සංවර්ධන භධයස්ානය
තිබිය යුතු පරූඛ්න

වන්පන්,

a) අභතර ඉබි යතුරු ප සිසු නභ පෙඛ්න
b) ආරක්ෂව පිළිඵ සෙසුම් ප පෙොේ සටහන් පඳොත
c) ශිෂය වර්ත පඳොත ප ෙකුණු පඳොත
d) පෙභපිය නභපරූඛ්නය ප බයත උඳ

රණ ෙයිස්තුව
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15.ඉපගනුම් ඉපගනුම් ක්රියවරය තුෙ, සිසු ප්රති ර වඩත් ෙඵ ගනීභ සහ
ගුරුවරය ප්රගුණ

ළ යුතු කුසෙතවකි,

a) ඉගන්ම.ම් සංයධනය කිරීපම් හකියව.
b)
ාන කුසෙතව.
c) ක්රිය රීව සවන්ීමභ.
d) ක්රියලීරෘඵව
16.සන්නිපේෙනය සම්ඵන්ධව ඳහත සහන් ප්ර
ප්ර

ශ අතුරින් වඩත් නිවරදි

ශය වන්පන්,

a) කියම.භ පුහුණු කිරීභ අතයවශයය.
b) කියම.භ හ ශරීර ඉරියේ ප්රමිතියකින් ප්රගුණ කිරීභ අතයවශයය.
c) කියම.භ හ රම.භ ප්රමිතියකින් යුතුව පුහුණුව අතයවශයය.
d) රම.භ පුහුණු කිරීභ අතයවශයය.
17.පසෞඛ්ය පුරුදු සිසුන් තුළ ඇතිකිරීභ සහ පඳර ඳසරූ ගුරුවරිය
පයොෙගන්න ඉගන්ම.ම් ක්රපභෝඳයක් යය යුත්පත්,
a) පද්ශන ඳවත්ම.භ.
b) ස

ච්ය ඳවත්ම.භ.

c) ෙන්ම.ම් ඇෙම.භ.
d) ප

ටි පෙඵස් ඇතුෙත් නටය භිනන්

18.යපශ්ෂ අවස්ා ඇති සිසුන් සහ ඔඵ පයොෙ ගතයුතු මර

ඉගන්ම.ම්

උඳයභර්ගයක් වන්පන්,
a) ගුරුවරයපේ අසරන් තඵ ගනීභ.
b) සිසු

භත්ත භත ඉගන්ම.භ සෙසුම් කිරිභ.

c) ගුරුවරයපේ ෙනුභ භත ඉගන්ම.භ.
d) සිසුව ඳසපෙන් ඵහර කිරීභ.
19.ෙරුවපේ ෙළ

ෙ

ක්රිය

ර

ම් සහ බයත වන ශරීර අවයව

පභොනවෙ?
a) හිස ප ඇස
b) ේත ප පෙඳ
c) පෙඳ හ ඇිනර
d) ඳෙ හ ඇිනර තුඩු
20.භපනෝ

ෙ

ක්රිය

ර

ම් යනු,

a) පභොළපේ  ඇතිවන පශෙභය
b) ේත ආශ්රපයන් සිදු
c)

ෙ

ෙනයකි.

රන ක්රියය.

ඉන්ද්රියයන් පභපහයව සිදු

d) භපනෝභය අවස්ා භත සිදු

රන ක්රියය.

රන ක්රියය.
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21.ළභයපේ නිර්භණත්භ
a) පභොළපේ  ක්රිය

කුසෙත වර්ධන සහ අවශය වන්පන්,

රිත්වය වර්ධනයට.

b) ශරීර ඵහිර අවයව සභපයෝයනයට.
c) නව නිර්භණ බිහි

ර ගනීභට.

d) යපනෝෙය හ යපේ

ය සහ.

22. පඳර ඳසෙ

ගුරුතුමිය වශපයන් සිසුන්පේ චිත්ර ඇීමභ අතයවශය ම.භට

පේතු වන්පන්,
a) සිසු සන්සුන් ඵව වර්ධනයට.
b) ගුරුවරයට ඳහසු ඉගන්ම.ම් ක්රියවරයක් ඵයන්.
c) සිසු ආ
d) සිසු ඳරි

රූඳ වර්ධනයට
රූඳන ශක්තිය වර්ධනයට.

23.ඵහුයධ බුද්ධිභය හකියවන් සිසුන් තුළ ඳවතින ඵේ අනවරණය

රනු

ෙබ භපනෝයෙයඥයාය යේපේ ,
a) ආතර් සී ක්ෙක්
b) පහොව, ග,නර්
c) භහ ර්යය

පෙෝ පෆොන්පස්



d) ජින් පියපේ
24. පවනස්ම.ම් ෙරගනීභ සහ ළභය සෙනම් කිරීපම් අවශයතව වන්පන්,
a) අනගත අවශයත සහ.
b) ආත්භ ශක්තිය ඇති කිරීභ සහ.
c) භනසි

ඇෙවටීම් සර්ා

d) අන් අයට උඳ

ව මුහුණ ීමභ සහ.

ර කිරීභ සහ.

25. ඉගනුම් ඉගන්ම.ම් ක්රියවරය තුෙ ළභයට ආරය හ ඳරිසරය යන
පෙඅංශයභ ඵෙඳන ඵේ ප්ර

ශ

රනු ෙබ භපනෝයෙයඥයාය යේපේ ,

a) ඇරූඵට් ඵන්ඩුර
b) ඇරූඵට් අයින්ස්ටයින්
c) බී. එෆ. ස්කිනර්
d) භරිය පභොන්ටිපසෝරි
26. ළභයපේ පභොළය පවත ඉපගනුම් සංපේෙන පගනයභ සහ ශරීරපේ 
ස

සී ඇති ඉන්ද්රියයන් පභොනවෙ?

a) පෙ අත්
b) පෙඳ
c) ඇස
d) ඳංපච්න්ද්රිය
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27.ජීන් පියපේට අනුව පූර්ව ක්රිය

රී චින්තන අවධිය වන්පන් වයස,

a) අුල. 0 – 2 ෙක්ව
b) අුල. 2 – 7 ෙක්ව
c) අුල. 7 – 12 ෙක්ව
d) අුල. 11 – 18 ෙක්ව
28.පඳර ඳසෙ

ට අවශය අවභ

ර්යය භණ්ඩෙ අවශයතවය වන්පන්,

a) ස්භ ළමුන් 10

ටභ එක් ගුරිවරියක් හ සහයි

වක්

b) ස්භ ළමුන් 25

ටභ එක් ගුරිවරියක් හ සහයි

වක්

c) ස්භ ළමුන් 20

ටභ එක් ගුරිවරියක් හ සහයි

වක්

d) ස්භ ළමුන් 30

ටභ එක් ගුරිවරියක් හ සහයි

වක්

29.“පෙෝ

යට ගෙපඳන ළභය පනොව ළභයට ගළපඳන පෙෝ

ළ යුතුය.” පභභ අෙහස ඉදිරිඳත්

ය නිර්භණය

රන ෙද්පද්,

a) භරිය පභොන්ටිපසෝරි
b) ජින් යක් රපසෝ
c) පෆ,රික් ෆ්රීපඵරූ
d) ආපභෝස් ප

ොපභෝනියස්

30.යශෙ භංශපයහි වර්ධනයට අෙළ ක්රියවක් පනොවන්පන්,
a) යසිකිරීභ.
b) ඇිනරතුඩු වරන් සිට ගනීභ.
c) ඇරූරෘභ.
d) අතින් ඳහරීමභ.
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B කකොටස
පළමු ප්රශ්නනය තතුුවව ප්රශ්නන

කට පිළිතුරු සපයන්න5

1. මුරූ ළභයය,වයස අුලරුදු 3-4 වයපස් ඳසුවන ළමුන් සහ අෙළ වන ගණිතය
යෂපේ  “රුලභ” යන ගණිත සං
අෙළ

රූඳය ඉගන්ම.භ සහ යනඩි 08

ෙයක්

ර ගනිමින් යධිභත් ඳඩම් සෙසුභක් රය ෙක්වන්න.

2. මුරූ ළභයය භධයස්ානය
අනුව ස

ඉගන්ම.ම් ක්රියවරය නභයලීරෘ

ස් යය යුත්පත් කුභන පේතු නිසෙයි ඳහදිර

ෙ සටහන

ට

රන්න.

3. පඳර ඳසරූ යය ළභයින් සහ ක්රභවත් ඉපගනුම් ආධර

බයතපේ  ප්රපයෝයන

5ක් රයන්න.
4. භරිය පභොන්ටිපසෝරි භතිණිය හඳුන්ව පෙන ෙෙ පඳර ඳසරූ අධයඳනපේ 
මර

ංග පභොනවෙ යන්න ප

ටි සටහනක් රය ෙක්වන්න.

5. ඉපගනුම් ඉගන්ම.ම් ක්රියවරය තුළ නිපුනතවක් යනු කුභක්ෙ?
මුරූ

ර ගනිමින් ප

ටිපයන් ඳහදිර

6. මුරූ ළභයය භධයස්ානය
7. “සපභෝෙනි

වර්ෂි

රුණු 03ක්

රන්න.
සෙස්භක් තිබීපම් අවශයතවය කුභක්ෙ?

යෂය භෙව” යන්න ඳහදිර

රන්න.

8. අධයඳන භපනෝයෙයඥයායින්ට අනුව මුරූ ළභයය සිසුන් සහ අසුන්ගත වඩ
අවභ යය යුතුය. ඒ සහ පේතු ෙක්වන්න.
9. මුරූ ළභයය භධයස්ානය

සිටභ යහ පුරුදු ප්රගුණ කිරීභ සහ ළමුන් පයොමු

ළ

යුත්පත් කුභන පේතු නිසෙ?
10. භපනෝයෙයඥයා, ජීන් පියපේ හඳුන්වපෙන ෙෙ ළභ සංවර්ධන අවධීන් නම්
රන්න.

(. වන ප්රශ්නනයට ලුණු - . , ප්රශ්නන අකක -.0 ෙක්වා ලුණු 

ැැිනන්)
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