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තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක මකිෂන් ස ාවාව 

වෘත්තීය දැනුම ඇගයීමේ පන රීක්ෂාව - 2021 මාර්තු/ අමරේල් 

මේකරි ශිල්පී 

                   ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම  4 වක මට්ටම 

  කාලය - පන ැය 03 

විවාග අමේක්ෂකය ස හට පපන මදා  

 මමම රශ්ණ  ඳ්රය 1 හා 2 වශ්මය ස මිටාණ 2කි. 

 මමම රශ්ණ  ඳ්රමයි  හුවවණ  රශ්ණන ාහ මි  ිළිතතුු  ාි ත රශ්ණනද අඩගගු ම . 

 1 මිටමාි  ාෑම රශ්ණ යීමම ීම ඇි  ිළිතතුු  හතණ අතුින ස වඩාත් ලපමඳන ිළිතතුණ 
මතෝණා, ාඳයා ඇි  ිළිතතුු  ඳ්රමේ  ටට අදා  අගය අයත් මිුවව තු  ි ණය (X) 
ාපකුණු ණ සන. 

 2 මිටමාි  ඳ මු රශ්ණනය ඇතුුවව රශ්ණන හයට ිළිතතුු  ාඳය සන. 

 මමම රශ්ණ  ඳ්රමයි  ිළුව 12ක් අඩගගු ම . 

 

1 මකිටා 

1. ි ිනඟු ඇටමේ  මඳිත්ත (Bran) මිටමාි  අඩගගු විටෂනනයකි 

a. විටෂන ස A 

b. විටෂන ස B1 

c. විටෂන ස B12 

d. විටෂන ස E 

 

2. ඳා ස නි ණ්ඳාදනමේ ීම ිළි  හණට ලුණු එක් ණන රි ශ්තය ව සම ස  

a. 1% - 1.5% කි 

b. 1.5% - 2% කි 

c. 2.5% - 3% කි 

d. 2% - 3% කි 

 

3. ඳා ස ාෑීමමේීම ඉක්ම ස ක්රමය ාහා වාවිත ණන අතයාවශ්ය අමු්රවයයක් මපා ාලපම සම ස 

a. යීාණට් 

b. මේකි ස ඳවුඩර් 

c. මාෝඩියේ හයිාහම සට් 

d. ඉේඳෲවර් 

 

4. මේින ර්මා සතමේ ීම වාවිත ණන ි ිනඟු ිළි වප වඩාත් වලදත් මිටා ව සම ස 

a. මඳිත්ත මිටාය 

b. ජර්ේ මිටාය 

c. එ සඩාණඳර්ේ මිටාය 

d. ත සතු මිටාය 
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5. ඳා ස මමෝලිය නිශ්ණඳාදනමේ ීම ජපය අතයවශ්ය ාාධයක් වුවද මමෝලිය වඩාත් ියයාු  ව විට 

නි ණ්ඳාදනමයි  

a. ඳිනමාව විශ්ාප ම  

b. මෘදු ි ය ඇි ම  

c. මඳි  ලපීමට අඳහසුම  

d. ිළපීම වර්ධනය ම  

 

6. ඳා ස නි ණ්ඳාදනමේ  ීම දලකිය හලකි මවෞි  හානියකි 

a. ිළපීම අඩුවීම 

b. පුාණ ෑම 

c. යීාණට් වප ක්රියාාිනත්වය අඩුවීම 

d. ඇඹුල් වීම 

 

7. අඩු මරෝටීන් ස ාි ත ිළි  වාවිතමය ස මරේාණරියක් තු  ඇි විය හලකි පෂ යකි 

a. මතුිළට ණ සව ස ඳලහලවීම 

b. ඳහසුමව ස ලඩීමේ හලකියාව 

c. මමෝලිය තුනී කිරීමේ ඳහසුව 

d. මතතමනය ආණෂා වීම 

 

8. මරේාණරි වප ණායට, කනවයට හපඳෑමක් ණන රධාන අමු්රවය වනුමේ  

a. ිළි  

b. මේදය 

c. බිත්තණ 

d. කිින 

 

9. අඩු මේද රි ශ්තයක් වාවිතා ණෂන ස නි ණ්ඳාදනය   ම්ෝට් මරේාණරි (Short Pastry) 

a. තද ි මය ස යුක්තය 

b. ලමඩන සුුව ම  

c. ඇමදන සුලු ම  

d. වියිත ම  

 

10. මමෝලිමය ස ිළිතාණසීමට මඳණ මහෝ ඳසු මේදය ිළටතට ප සම ස නේ එයට හපඳාන මහේතුවකි 

a. ෂනශ්රප ාපය අඩුවීම 

b. වලඩි මරෝටීන් ස අඩගගු ිළි  වාවිතය 

c. මෘදු මේදය වාවිතය 

d. මේදමේ  උ ණ් ත්වය ඳහප තත්වය ඳලවතීම 

 

11. මරේාණරි මමෝලිය අි  ස මහෝ යා සරිව තුනී කිරීමේීම වඩාත් සුදුසු ක්රමම දය 

a. එවණ කනම අඩු කිරීම 

b. මමෝලිය ශීතණ ය තලබීමම ස ඳසු තුනී කිරීම 

c. ක්රම ක්රමමය ස කනම අඩු ණ ලනීම 

d. මමෝලිය මතුිළට මේදය තලවරීම 
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12. ිළලිාණසීමම ස ඳසු මරේාණරි මත වායු බුබුලු රාාණ ය වී නි ණ්ඳාදනමේ  විෘි  හවක් ඇි වීමට හපඳාන 

එක් මහේතුවකි 

a. තලි වප මේදය අඩුමව ස ආමල්ඳ කිරීම 

b. මමෝලිමයි  වායුව වලඩිපුණ අඩගගු වීම 

c. තලි  හා මමෝලි ලහලි අතණ වාතය රැඳී ි බීම 

d. මමෝලිය ාහා ිළපුේාණ වාවිතා කිරීම 

 

13. Choux pastry ාහා මයිදාත හලකි ිළණවුේ වර්යකි 

a. වියිත ඳපතුු  ාහ විිළග ක්රීේ 

b. අයිසග ෂනශ්ර  ාහ ාණටඩ් ක්රීේ 

c. මරේාණරි ක්රීේ ාහ ාණටඩ් ක්රීේ 

d. මරේාණරි ක්රීේ ාහ ම ික්පට් නා ණ් 

 

14. Choux pastry වාවිතමය ස ාාදා සනා නි ණ්ඳාදනය සි  ගු ාත්මවාවය ාදහා අවශ්ය රධාන ාාධ 

මදකි 

a. ිළිතාණසීමේ උ ණ් ත්වය ාහ ිළලිාණසීේ ාපය 

b. ිළිතාණසීම ාහා  සනා ාපය ාහ හලඩතප 

c. මමෝලිමයි  මතත්හාවය ාහ ිළණවුම 

d. මමෝලිමයි  ාණවවාවය ාහ ිළිතාණසීමේ උ ණ් ත්වය 

 

15. නි ණ්ඳාදනමයි  මතුිළට ඳලලීම ාි තව මහෝ ලමඩන සුුව තත්වයකි ස පුුවාණාා ලමනන නි ණ්ඳාදනයකි 

a. මණික් මක්ක්  

b. ම ික්පට් මක්ක් 

c. ශිම ි ස මක්ක් 

d. මෆි සාණ 

 

16. ාණටර්ඩ් මහෝ මෝ ස  ණපවර් (corn flour) ියයණ ලනීමේ නිවලණිය ක්රමම දය ව සම ස 

a. තද උණු වතුින ස ියයකිරීම 

b. නිවුණු කිින මහෝ ජපමේ  ියයකිරීම 

c. ඩහල් මහියිලිග ක්රමයට ියය කිරීම 

d. අයිාණ වතුමර් ියය කිරීම 

 

17. වඩාත් නිවලණිය වලකිය මතෝණ සන 

a. හටර් ණත් කිරීමේීම වලඩි උ ණ් ත්වමේ  අඩු ාපයකි ස ණත් කිරීම සුදුසුය 

b. ආහාණ හඩා කිරීමේ ීම 18" ට අඩු උාකි ස හඩා කිරීම සුදුසුය  

c. ම මණ සච් මෙඩ් (French bread) වප මතුිළට කනේ ාණවවාවයට ඳත්වීම මදෝ්යකි 

d. ෂනරග ිළිතමයප කිරීමේීම වාජනය වියිතව ි බීම අතයවශ්ය ම  

 

18. මරේාණරි යනු 

a. ිළි , මේදය, මුුව ස, ජපය අඩගගු කන ිළි  ෂනශ්ර යකි 

b. ිළි , ජපය මහෝ මඳිල්කිින අඩගගු උකු ්රාවනයකි 

c. ිළි  හා මේදය නියෂනත අනුඳාතමය ස යුක්තව ිළිතමයප ණන ෂනශ්ර යකි 

d. ිළි , ජපය, මේදය සුමට ෂනශ්ර යක් මපා ාාණ මමණන මමෝලියකි 
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19. යීාණට් යනු 

a. ණාායනි ාගමයෝයකි 

b. ඒ සාලිය ියලීණයකි 

c. හුව සාලීය ියලීණයකි 

d. අේපයකි 

 

20. මක්ක් ිළිතමයප කිරීමේීම සීනි, මේදය, බිත්තණ ෂනශ්ර යට ිළි  ාණවල්ඳය හලගි ස එතු ණ සදුණන 

ක්රියාවලිය 

a. ෂනශ්ර කිරීම (mixing) 

b. මඳණලීම (folding) 

c. ලසීම (beating) 

d. ඳදේකිරීම (seasoning) 

 

21. ලමටෝ (gateau) එට ි බිය යුතු තට්ුව (layers)  න 

a. මදකි 

b. තුනකි 

c. හතණකි 

d. එකි 

 

22. ඳාච්ම සට් අයිසග ාෑීමමට අතයාවශ්ය අමු්රවය ව සම ස 

a. මජපි  ස, බිත්තණ සුදුමද 

b. අයිසග සීනි, ියයණ ග්ලමෝාණ 

c. මජපි  ස, අයිසග සීනි 

d. අයිසග සීනි, මේදය 

 

23. මක්ක් නි ණ්ඳාදනමේ ීම මදෝ් ඇි වීමට වඩාත්ම හපඳාන අමු්රවයයක් වනුමේ  

a. ිළි , බිත්තණ 

b. සීනි, බිත්තණ 

c. සීනි, මේදය 

d. ිළි  , මේකිග ඳවුඩර් 

 

24. ම ික්පට් නා ණ් ාාණ කිරීමේීම එි  ියාණනය පහාත හලකි  ්රවයයකි 

a. බිත්තණ හමද 

b. ියයණ ග්ලමෝාණ 

c. ග්ලිාරී ස 

d. මජපි  ස 

 

25. ාලල්මමිමනල්පා හලක්ටීන්ිනයා (salmonella bacteria) විනාශ්   හලකි ක්රමයකි 

a. අධිශීතනය කිරීම 

b. ශීත කිරීම 

c. අධි උණුසුම මයීමම 

d. ලුණු ෂනශ්ර ජපමය ස මාේීමම 
 

26. ගි සනක් හට ලනීම ාහා මලි අවශ්යතාවය ස 03කි. ඒවා නේ 

a. ඉ සධන, තාඳය, ඔක්සජ ස 

b. ජපය, ඉ සධන, තාඳය 

c. ඩදාස, ාහ සඩමයික්ායිඩ්, තාඳය 

d. ඔක්සජ ස, මතල්, ඉ සධන 
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27. ආහාණ ඳනත යටමත් මාගශ් ාහා ඳම ක් හපයපත් නිපධාිනමයකි 

a. මාෞය සවදය නිපධාරීතුමා 

b. ඳශු සවදය නිපධාරී 

c. ආහාණ ාහ    ඖ්ධ ඳරීෂ 

d. මහජන මාෞය ඳරීෂ 

 

28. ාාර්ථ පමනාණ මේ  ආණේවය 

a. ාගවිධානය කිරීම 

b. ාලපසුේ කිරීම 

c. ක්රියාත්ම කිරීම 

d. ඇයීේ 

 

29. බිාණට්, කුකීාණ ඇසුු ේ කිරීම ාහා වඩාත් සුදුසු ඇසුු ේ වර්යකි 

a. ඩදාස හෑග් 

b. මඳිලිතී ස 

c. මඳිලිඑි ලී ස 

d. ඔයිල් මේඳර්  

 

30. අධිශීතණ ය මුුවදු ආහාණ තල සඳත් කිරීමේීම අනුමනය   යුතු ිළයවණ ව සම ස 

a. නලවුේ හව, ිළිනසදු කිරීම, මිටාණ කිරීම, මල්හල් කිරීම, ඇසුු ේ කිරීම 

b. නලවුේ හව, ිළිනසදු කිරීම, මල්හල් කිරීම, ඇසුු ේ කිරීම, තල සඳත් කිරීම 

c. නලවුේ හව, ිළිනසදු කිරීම, ඇසුු ේ කිරීම, මල්හල් කිරීම 

d. නලවුේ හව, ිළිනසදු කිරීම, මිටාණ කිරීම, ඇසුු ේ කිරීම, මල්හල් කිරීම 

 

    (පකුණු 1 x 30 = 30) 
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2 මකිටා 

පන ළමු රශ් කය ඇතුුවව රශ් ක හයකට පිළිතුරු ාපන ය සක 

1. ඕනෑම ණට ආර්ථි වර්ධනය ාහා අතයාවශ්ය ිළිනාක් මපා වයවාායය ස හඳුනාත හල. 

ආහාණ නි ණ්ඳාදන අශ්රිතවද වයවාායය ස බිි වන අතණ මේ වන විට ඔහද හදාණන පද ඳාඨමාපාව 

ඔාණමාේ මරේාණරි වර්, ිළි මමෝලි ාහ මක්ක් ආශ්රිත සුුව ෑම වර් නිඳදවා ඇසුු ේණ වයාඳාණයක් 

ආණේව   හලකිය. ඒ ාහා වලදත් වන නි ණ්ඳාදන ාාධ ාර්යෂමව මයිදාලනීම හා වයාඳාින 

අවාණථා හඳුනාලනීමද වලදත් ම . 

i. මේිනයක් ආණේව කිරීමට රථම ඒ ාහා අවශ්ය යි තප ඳහසුේ හතණක් ලිය සන 

 

 

 

 

 

ii. වයාඳාණයක් ාාර්ථව මමමහයවීමක් ාහා වයවාායයා තු  ි බිය යුතු ගු ාග 02ක් නේ 

ණ සන 

 

 

 

iii. වයවාායයකු වයාඳාණයක් ඳවත්වාමන යාමේීම ාේහ සධීණ ය   යුතු මානව ාේඳත් 

04ක් ලිය සන 

 

 

 

 

iv. මක්ක් නි ණ්ඳාදන ක්රියාවලිමේ ීම මලි අමු්රවය වපට අමතණව එක්   හලකි මවනත් අමු්රවය 

මදක් නේ ණ සන 

 

 

v. ඳා ස නි ණ්ඳාදන ක්රියාවලිමේ ීම ලුණු වලි ස මමණන ාර්ය ස මදක් ලිය සන 
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vi. මඳෝණණුව තු ීම සුදුසු උ ණ් ත්වය පහාීමමම ස ඳසු ඳ ණ මරේාණරි තට්ුව එකි ස එ ඉාණසීමට 

හපඳාන ක්රියාවලිය කුමක්ද 

 

 

vii. මේදය, සීනි, බිත්තණ අඩුමව ස වාවිතා ණ ාාදන නි ණ්ඳාදන තුනක් නේ ණ සන 

 

 

 

 

viii. හණාණ අඳවි්රතය වපක්වා  සනා ක්රියාමාර් හතණක් ාහ ස ණ සන 

 

 

 

 

ix. ආහාණ ඇසුු ේ කිරීමේ අණමුණු හතණක් ලිය සන 

 

 

 

 

x. ආහාණ නි ණ්ඳාදනාාණයක් තු  වාවිතා ණන ෘෂන ඳාපන ්රවයය ස වාවිතමේ ීම අනුමනය 

  යුතු ක්රමම දය ස 02ක් ාහ ස ණ සන 

       

 

     (පකුණු 2×10 = 20) 

 

2. ලපමඳන ව නය මයිදා ි ාණතල ස පුණව සන 

 

i. ාවර් මමෝලිය ාෑීමමේ ීම සදුවන ණාායනි රි ක්රියාවලියකි .................................. වායුව 

නිඳදවීම (ඔක්සජ ස / නයිට්රජ ස / ාහ සඩමයික්ායිඩ්) 

 

ii. ඳා ස ල් තහා ලනීමට  සනා ලල්සයේ මරිිළයුම සට් මගි ස ඳා සවප .............................. 

ව ක්වයි (මුඩුණා / පුාණ ාහ හලක්ටීන්ිනයා වර්ධනය) 
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iii. සීනි ලණමල් කිරීමට සුදුසු උ ණ් ත්වය ..................... (1500C / 1000C) 

 

iv. මේක් කිරීමට රථම ආමල්ඳ   හලකි ග්මල්ාණ වර්යකි ........................ (බිත්තණ / 

ඇේිනමිට් මජල්) 

 

v. ිළි  1kg වාවිතා ණ ාාදන ඳ ණ ිළි  මමෝලිය ාහා අවශ්ය මේද රමා ය ව සම ස .................. 

(675g / 750g) 

 

vi. ඳාිනමවෝගියකුමග් ඉල්ලීම අනුව මුුවතල සමය මවත මයිමු කිරීම ාහා වාවිතා ණනු 

පහන ලියවිල්ප ව සම ස .................. (FIFO / KOT) 

 

vii. ඡීව විදයාත්මව ආහාණ වි්වීමේ ක්රමයකි ............................. (මුඩුවීම / ්ෂු්ර ජීවී ස) 

 

viii. අඩු මරෝටීන් ස ාි ත ිළි  වාවිතමය ස මරේාණරියක් තු  ඇි විය හලකි පක්් යකි 

........................ (ණ සව ස ඳලහලවීම / ඳහසුමව ස ලමඩන සුුවවීම) 

 

ix. ඳපතුු  මක්ක් නි ණ්ඳාදනමේ ීම වඩාත් සුදුසු ිළි  වර්ය ......................... (මෘදු ිළි ය / මධයම 

ිළි ය) 

 

x. ෘ සත කනයට අයත් ඳිතමහෝධයකු මපා මේින අමු්රවයය වපට හානි ණන 

ාත්වමයකි ..................... (මීයා  /ගුල්පා) 

                 (පකුණු 10) 

 

3. මේින නි ණ්ඳාදන ක්රියාවලිමේ ීම මයිදා  සනා ඳහත ාහ ස ක්රම ශිල්ඳ ඳහද සන 

 
i. මක්ක් ිළිතමයප කිරීමේීම ිළි  ාමඟ ිළපුේාණය හපා ලනීමේ 

 

 

 

 

 

 
ii. මරේාණරි නිශ්ණඳාදනමේ ීම Rubbing ක්රමය (Rubbing Method) 

 

 

 

 

 

iii. බිත්තණ සුදුමදය වලද්ීමම 
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iv. නි ණ්ඳාදනය ිළලිාණසීමට මඳණ මඳෝණණුව උණුසුේ කිරීම (pre heat) 
 

 

 

 

 

 

v. ිළිතාණසුේ තලි  ාාණ කිරීමේීම මයිදා  සනා ඩදාස උස ස වලඩිවීම 

 

 

 

              (පකුණු 2 × 5 = 10) 

4.  
i. මාලු ඳා ස ාෑීමමට ිළි  1kg ාදහා අවශ්ය අමු්රවයය වට්මටෝු ව ලිය සන        (පකුණු 03) 

 

 

 

 

ii. මාලු ඳා ස ාෑීමමේ ක්රියාවලිමේ  අනුිළිතමව  ලිය සන                                          (පකුණු 04) 

 

 

 

iii. හලඩතප මයීමමේීම අනුමනය   හලකි ක්රියාමාර් තුනක් ාහ ස ණ සන        (පකුණු 03) 

 

 

 

 

 

5. ි ිනගු ිළි  1000g 

ටාණට් 15g  

බිත්තණ 02  (120g) 

කිිනිළි  40g  
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හටර් 125g  

ලුණු 10g  

සීනි  100g  

ජපය 540g 

 

i. ිළි  මමෝලිමේ  හණ  නය ණ සන             (පකුණු 03) 

 

 

 

 

 

ii. 60g මාගශ් හණ ඇි  මඩෝනට් (Dough nut) කීයක් ාෑියය හලකිද                             (පකුණු 03) 

 

 

 

 

iii. ඳහත දත්ත උඳමයෝගී ණමන මඩෝනට් එ විකුණුේ ෂනප මාිය සන 
මුුව අමු්රවය වියදම = ු .300.00 

පාවය    50% 

මාේව වලුවඳ අමු්රවය ිළිනවලමය ස 20%  

මවනත් වියදේ   20% 

                                              (පකුණු 04) 
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6.  

i. ඔහ ඉමන ත් ඳාඨමාපාව ඇසුින ස වයාඳාණයක් ආණේව කිරීමට ඔහ තු  ඳලවි ය යුතු 

පක්්  06ක් නේ ණ සන                                                                               (පකුණු 03) 

 

 

 

 

 

 

 

ii. ආහාණ ාලපසුේ වයාඳාණය ාලපසුේණ  ක්රියාවලිය ඳහද සන                   (පකුණු 04) 

 

 

 

 

 

 

 

iii. ආහාණ අශ්රිත නි ණ්ඳාදන ක්රියාවලිමේ  නියුක්ත වයවාායයි සට පහාත හලකි තත්ව ාහි  

03ක් නේ ණ සන                          (පකුණු 03) 

 

 

 

 

 

7. ඳහත ාහ ස මාතෘා වලි ස 04ක් මතෝණා මි  ාටහ ස ලිය සන 

i. ආහාණ වි්විය හලකි ආාණ 

 

 

 

 

 



Page 12 of 12 
තෘතීයි හා වෘත්තීය අධයාඳන මිෂන් ස ාවාව         2021 මාර්තු/ අමරේල් 
 

ii. මමෝලිය උ ණ් ත්වයට හපඳාන ාාධ 

 

 

 

 

iii. ා   මනාණ මේ  3R ාගල්ඳය 

 

 

 

 

iv. මේින නි ණ්ඳාදනය සි  වායු රැවීමේ ක්රම 

 

 

 

 

 

v. මතුිළට ආමල්ඳන ්රවයයක් මපා වාවිතාවන ග්මල්ාණ 

 

 

 

 

vi. මේදය ාහ මතල් අතණ මවනා                 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (පකුණු 2 1/2 × 4 = 10) 

 

 


