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තෘතීයික හා වෘත්තීය අධයාඳන මකිෂන් ස ාබාව         2021 භාර්තු/අමරේල් 
 

 

තෘතියික ශා ලෘත්තීය අධයාපන න මකිෂන ස වවාල 

ලෘත්තීය දැනුම ඇගයීමේ පන රීක්ෂාල - 2021 මාර්තු/අමරේල් 

මපන ර පන ාවල්ගුරු  

                   ජාතික ලෘත්තීය සුදුසුකම  4 ලන මට්ටම 

  කාය - පන ැය 03 

විවාග අමේක්ෂකය ස ශට පපන මදව  

 රශ්ණ  ඳ්රය 1 හා 2 වශ්මය ස මකිටාණ 2කි. 

 මභභ රශ්ණ  ඳ්රමයි  ඵුවවණ  රශ්ණන ාහ මකටි පිළිතුරු ාි ත රශ්ණනද අඩංගු මේ. 

 1 මකිටමාි  ාෑභ රශ්ණ යකීමභ ීම ඇි  පිළිතුරු හතණ අතුින ස වඩාත් ැලපමඳන පිළිතුණ 
මතෝණා, ාඳයා ඇි  පිළිතුරු ඳ්රමේ  ටට අදා  අංකය අයත් මකිුවව තු  කි ණය (X) 
ාපකුණු කණ සන. 

 1 මකිටමාි  සියළු රශ්ණ  වපට පිළිතුරු ාඳය සන 

 2 මකිටමාි  ඳ මු රශ්ණ ය ඇතුළුව රශ්ණ  5කට පිළිතුරු ාඳය සන 

 මභභ රශ්ණ  ඳ්රමයි  පිුව 08ක් අඩංගු මේ. 

 

1 මකිටව 

 
1. මුල්  භාවිමේ ීම ාාර්ථක ාංකල්ඳ ාංවර්ධනමයි පා වලදැත් ාාධක ව සම ස, 

i. ාංකල්ඳ මත්රුම් ැලනීභ ාහා දරුවාමේ භානසික හා ශ්ාරීිනක සුවතාවය ි බිය යුතුය 

ii. සියළුභ ඵාධකය සමැ ස මතිණව දරුවා උත්මත්ජනය කිරීභට මයෝැය ඳිනාණයක් ි බිය යුතුයි 

iii. දරුවා මයිදවන ක්රියාකාණකම් තුන් ස ුුවට භානසික තෘප්ි යක් පලබිය යුතුයි 

iv. නිවලණදිව ාංකල්ඳ හඳුනා ැලනීභට හලකිවීභ ාහා ගුරුවිනය එය මහිඳි ස විාණතණ කණ දිය 

යුතුයි 

 

a. ( i, iii & iv )  b. ( ii, iii & iv )  c. ( i, ii & iv )  d. ( i, ii & iii ) 

 

2. විමශ්ේ් අවශ්යතා ඇි  දරුව සමැ ස භානසික අඵාධ ාි ත දරුව ස ව සම ස,   

a. ුටිාම් දරුව ස,දෘශ්ය අඵාධ දරුව ස, ශ්රව  අඵාධ ාි ත දරුව ස         

b. දෘශ්ය අඵාධ කථන අඵාධ හා ,ශ්රව  අඵාධ ාි ත දරුව ස 

c. අඳාණභාණය,ුට්ාම්,භ සද බුද්ධික හා ,අධි ක්රියාකාරී  දරුව ස 

d. ුට්ාම් , ශ්රව  අඵාධ ාි ත දරුව ස, වි්භ හලසිරීම් ඇි   දරුව ස 

 

3. කථන නිපු තා වර්ධනය කිරීමම්ීම ාලපකිල්පට ැතයුතු වලදැත් කරුණු ව සම ස, 

i. දරුව ස උඳමත් සිටභ අනුක්රභමය ස කථා කිරීභට ගමැන ැ සනා ඵව 

ii. පුළුල් වු තභ ඳිනාණය තුප පඵන අත්දලකීම් තුන් ස ුවු ස වලඩිමය සභ ගමැන ැනියි 

iii. දරුව ස ාභඟ කථා කිරීමම්ීම ුවු ස පඵන උත්මත්ජනය ස තුන් ස කථාවට දිිනභත් මවයි 

iv. ුුවමේ කථාව අතණභලදීම රශ්ණ  ඇීමමභ ස කථන හලකියාව ඳරී්ා කප හලකිය 

 

a. ( i, iii & iv )  b. ( ii, iii & iv )   c. ( i, ii & iv )  d. ( i, ii & iii ) 
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4. අඵාධ ාි ත තලනලත්ත සමේ අයිි වාසිකම් ආණක්්ා කිරීමම් ඳනත ව සම ස,  

a. වර්්  2011 අංක 27 

b. වර්්  1996 අංක 28 

c. වර්්  1999 අංක 54 

d. වර්්  2007 අංක 46 

 

5. කියවීමම් නිපු තාවය ස වර්ධනය ාහා මුන්කවභ අවශ්ය වනුමේ , 

a. දරුවාතුප ඇි  කියවීමම් පලදියාව,වමම් සිට දකු ට අමත් ුවරුව, මහි මඳනීභ,භනා දෘ ණ්ටි 

විමේදනය 

b. නිවලණදි මඳනීභ, වමම් සිට දකු ට ඇමාේ ුවරුව, දරුවාතුප ඇි  කියවීමම් පලදියාව, භනා 

ශ්රවන විමේදනය 

c. දරුවා තුප ඇි  කියවීමම් පලදියාව, මහි මඳනීභ, වමම් සිට දකු ට ඇමාේ ුවරුව, භනා දෘ ණ්ටි 

විමේදනය 

d. නිවලණදි මඳනීභ, වමම් සිට දකු ට ඇමාේ ුවරුව, භනා දෘ ණ්ටි විමේදනය දරුවාතුප ඇි  

ාව සීමමම් පලදියාව  

 

6. මඳණ ඳාාල් ගුරුවිනයට ා සනිමේදන කුාපතා වඩාත් වලදැත් ව සම ස ඇයි? 

a. යම් මදයක් දරුව සට මහිඳි ස මත්රුම් ැලනීභ ාහා විාණතණ කිරීභටත්, ාණප කිරීභටත්, 

මතිණතුරු හා තර්ක මැිඩනලගීභටත් ඇයට නිපු තාවයක් අවශ්ය නිායි 

b. මදභාපිය සට  දරුව ස රැකඵපා ැලනීභ පිළිඵව උඳමදාණ ීමභ හා ුවු ස පිළිඵ අවශ්ය 

මතිණතුරු පඵා ැලනීභට අවශ්ය වන නිායි 

c. දරුව සමේ මාෞඛ්ය  වර්ධනය කිරීභට අදාපව රවර්ධන වලඩාටහ ස ාංවිධානය හා   වවා 

මභමහයවීභ අවශ්ය නිායි 

d. මඳණ ඳාාමල් කටයුතු ාහා ණාජය හා ණාජය මනිවන ාංවිධාන ාභැ ැනුමදනු කිරීභට අවශ්ය 

වන නිායි 

 

7. පියාමේට අනුව රි බා ින සතන අවධිමේ  දරුවකු තුප දලකියහලකි චිනත ප්  වනුමේ , 

a. ුුවමේ විශ්ණවාාය ස හා ක්රියාකාණකම් ාහා අර්ථ දලක්වීභට ඳට ස ැනියි 

b. වාණත සි  ප්  කිි ඳයක් යටමත් වර්ැ කිරීභට ුුවට හලකියාව ඇත 

c. ුුවට මත්රුම් ැත හලක්මක් එක් වතාවකට එක් ාම්ඵ සධතාවයක් ඳභණි 

d. ුුව බා්ාව ගමැනීභට හා අනුකණ  ක්රීඩාකිරීභ ආණම්බ කණයි 

 

8. මඳණ ඳාාල් දරුව ස අතණ ජනප්රිය වපාණ තු ස මදනාමේ කථාව තුන් ස ුඵට හඳු සවා දියහලකි ාණපභ 

ැණිත ාංකල්ඳයක් ව සම ස, 

a. අනුපිළිමවප (Ordering) 

b. අවිචපයතාවය (Invarience) 

c. අාණ (neighbourhood/location) 

d. ාම්ඵ සධතාවය ( relationship) 
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9. විවිධ වාණත සි  විමශ්ේෂිත ප්  පිළිඵ  භයාමේ අවධානය මයිමු කණවීභ තුන් ස දරුව සමේ 

එකිමනකාට මවනාණ ව බුද්ධි භට්ටම් හා හලකියාව ස හඳුනාැලනීභට, ගුරුවිනයට අවාණථාවක් උදාකණ 

ැලනීභටත් හලකිවන ැණිත ාංකල්ඳයක් ව සම ස, 

a. එකට එක අනුරපිතාවය 

b. හලඩත  

c. වර්ගීකණ ය 

d. අාණ 

 

10. ඳාඩම් ාලපසුභක් තුන් ස මඳණ ඳාාල් දරුව සට ගැල සවීම් කටයුතු කිරීමම්ීම ගුරුවිනය විමශ්ේ් අවධානය 

මයිමු කප යුත්මත්, 

a. ැණිත කුාපතා හා බා්ා කුාපතා වර්ධනය කිරීභ ාහායි 

b. ාභාජානුමයෝජනය තුන් ස මහි පුණවලසියකු බිි කිරීභ ාහායි 

c. මත්භාවක් යටමත් විවිධ ඳණාාය ස ුාණමාේ දලනුභ, කුාපතා, ආකල්ඳ පඵාීමභයි 

d. විධිභත් පුුවණු ගුරුවිනයකට ඳාඩම් ාලපසුභක් මනිභලි ව ගැල සවීභ කප හලකියි 

 

11. මඳණ ඳාාල් දරුව සමේ ින්ර නිර්භා  අැලීමමම්ීම, ගුරුවිනය විසි ස අවධානය මයිමුකප යුත්මත්, 

a. ඳාඩම් ාලපසුභට අදාප මත්භාව පිළිඵදවයි 

b. අමනකුත් දරුව සමේ ින්ර නිර්භා  ාභැයි 

c. එභ දරුවා විසි සභ කන් ස කණන පද නිර්භා  ාභැයි 

d. ඳාඩභට අදාප ගමැනුම් පප ාභඟයි 

 

12. “හසුරු කුාපතා ාංවර්ධනය” යනුමව ස අදහාණ කණනුමේ  කුභක්ද? 

a. දෘ ණ්ඨිය හා ැ සධය ාභාමයෝජනය ුවරුකණවීභවයි 

b. ඇා හා අත ාභාමයෝජනයට ුවරුකණවීභයි  

c. දෘ ණ්ඨිය හා ශ්රවන ාභාමයෝජනය ුවරුකණවීභයි 

d. ශ්රවන හා කථන ාභාමයෝජනයට ුවරුකණවීභයි 

 

13. මඳණ ඳාාල් දරුවාමේ වමව ථ වංලර්ධන ක්රියාවන්යට අඩංගුවන ාංවර්ධන ඳණාාය ස වනුමේ , 

a. භානසික, ිනත්ත මේැ, ාභාජීය,අධයාත්ෂනක, ශ්ාරීිනක, බුද්ධිභය අැය සය 

b. අධයාඳනික, ාභාජීය, භානසික,  අධයාත්ෂනක, ශ්ාරීිනක, ාංාණකෘි ක අැය සය 

c. ාභාජීය, භානසික, ශ්ාරීිනක, ිනත්තමේැ,ාංාණකෘි ක හා අධයාඳනික අැය සය 

d. ිනත්ත මේැ, ාභාජීය, භානසික, අධයාත්ෂනක, ශ්ාරීිනක, ාංාණකෘි ක අැය සය 

 

14. මඳණ ඳාාල් දරුව ස ාහා ඳිනාණ අධයයන ක්රියාකාණකභක් දියත් කිරීමම්ීම  භයා මයිමුකප යුතු 

අනුපිළිමවප විය යුත්මත්, 

a. නිරී් ය, අනාවණ ය, නිදහාණ අදහාණ රකාශ් කිරීභ, ැලටලු විාීමභ 

b. අනාවණ , නිරී් ය, නිදහාණ අදහාණ රකාශ් කිරීභ, ැලටලු විාීමභ 

c. නිදහාණ අදහාණ රකාශ් කිරීභ, අනාවණ , නිරී් ය, ැලටලු විාීමභ 

d. නිරී් ය, ැලටලු විාීමභ, නිදහාණ අදහාණ රකාශ් කිරීභ, අනාවණ  
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15. මඳෝ් ය යනු කුභක්ද? 

a. ශ්රීණමේ  වර්ධනය හා ාංවර්ධනය පඵාැලනීභට අවශ්ය ආහාණමේ 

b. විවිධ ආහාණය සි  අඩංගු මඳෝ්නීය වටිනාකම්මේ 

c. ශ්රීණමේ  වර්ධනය හා ාංවර්ධනය පඵාැලනීභට අවශ්ය ශ්ක්තී සමේ 

d. දිනක් තුපීම දරුවකු විසි ස පඵා ැතයුතු ආහාණ රභා යමේ 

 

16. මභි සමටමාෝින නයාමේ   ලින්ක මුපධර්භ හා ාංකල්ඳ අනුපින්මවප වනුමේ , 

a. ාණවාධීනත්වය, නිරී් ය, ඳසුවිඳණභ, නිවලණදි කිරීභ, ාකාණකණනපද ඳිනාණය හා 

උණාැලනීමම් භනා 

b. ාණවාධීනත්වය, නිරී් ය, නිවලණදි කිරීභ, ාකාණකණනපද ඳිනාණය, ඳසුවිඳණභ හා  

උණාැලනීමම් භනා 

c. නිරී් ය, ාණවාධීනත්වය, ඳසුවිඳණභ, නිවලණදි කිරීභ, ාණවාබාවික ඳිනාණය හා උණාැලනීමම් 

භනා 

d. ාකාණකණනපද ඳිනාණය, ාණවාධීනත්වය, ඳරී් ය, ඳසුවිඳණභ, නිවලණදි කිරීභ හා උණාැලනීමම් 

භනා 

 

17. ගුරුතුෂනයමේ වෘත්තීභය ාංවර්ධනමේ  පපදායිත්වයක් ව සම ස, 

a. පුද්ැප, වෘත්තීභය, ආයතනික හා ම්ේ්රමේ  අභිවෘද්ධියක් ඇි  වීභ 

b. තභාට ම්ේම්රේ  වර්තභාන තත්වය මත්රුම් ැලනීභට හා එි  රැ ස සිම භ ාහාය 

c. ඳර්මේ ් ය ස හා අධයයනය ස තුන් ස මහන්දණේව මතිණතුරු අවමඵෝධ කණ ැලනීභ ාහාය 

d. ම්ේ්රමේ  ාණථාවණව රැ ස සිම මභ ස මඳෞද්ැන්කව තභාට අත්දලකීම් පඵා ැලනීභ ාහාය 

 

18. ශ්රීණය තුප හීමභිේමපිබි ස නි ණ්ඳාදනය, අාණථී ස හා දත් ාකාණ කිරීභටත් ාහයවන මඳෝ්ක ඳදාර්ථය 

ව සම ස, 

a. මරෝම  ස 

b. කාමඵිහයිඩ්මණට්ාණ 

c. විටෂන ස 

d. ඛ්ණිජ පව  

 

19. මඳණ ඳාාල් ගුරුවිනය භානව ාම්ඳත් ක භනාකණ ය ැලන දලනැත යුත්මත්, 

a. මඳණ ඳාාමල් දරුව ස මත්රුම් ැලනීභට හා ුවු සට උාාණ රි පප පඵාීමභට 

b. මදභාපිය රැාණවීම් ඳවත්වා ුවු සට මුල්  භාවිය ාංවර්ධනය පිළිඵ දලනුවත් කිරීභට 

c. මඳණ ඳාාල් දරුව සට අඳමේ ාංාණකෘි ක උරුභය ස පිළිඵව දලනුවත් කිරීභට 

d. මඳණ ඳාාමල් ාංාණකෘි මේ  ාාභාජිකාවක් වශ්මය ස අමනක් අය ාභැ ාහමයෝැමය ස මඳිදු 

අණමුන උමදාා කටයුතු කිරීභට 

 

20. ජපමේ  දිය මනිලන විටෂන ස වර්ැ වනුමේ , 

a. A, B, C, K 

b. B, A, D, C 

c. C, A, D, K 

d. A, D, E, K 
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21. ''නර්ාින'' ඳාාල්ි  නිර්භාතෘ වන අතණභ,  භා අධයාඳනමේ  ලින්ක ඳදනභ මඳණ ඳාාල් අධයාඳනය විය 

යුතුය යන අදහා මුන් සභ රසිද්ධියට ඳත් කමල්, 

a. භාිනයා මභි සමටමාෝින (Maria Montessori) 

b. ෆණමණඩ්ිනක් ප්මණමඵල් (Fredric Preble) 

c. භාර්ග්රට් භලක් ෂනප ස (Margaret Mac Millan) 

d. කර්ට් මපවි ස (Kurt Lewin)  

 

22. ාභඵප ආහාණ මේපක් යනු? 

a. මේපකට අවශ්ය නිවලණදි කලපින රභ ය අඩංගුව ඇි  ආහාණයකි 

b. නිවලණදි අනුඳාතයට මඳෝ්ක ඳදාර්ථ අඩංගු ආහාණයකි 

c. සියලුභ මඳෝ්ක ඳදාර්ථ අඩංගු ආහාණයකි 

d. ශ්රීණමේ  වර්ධනයට හා ාංවර්ධනයට අවශ්ය ආහාණයකි 

 

23. මදභාපිය ස ාභඟ භත ැලුවභකීම ගුරුවිනය විසි ස, 

a. අදාප ඳාර්ශ්වය ස ාභැ ාඵතාවය ස අත්ි ටවීභ 

b. ගහ  ක භනාකාිනත්වය දලනුවත් කිරීභට කටයුතු කිරීභ 

c. ාමහෝදණ ගුරුවිනය සට දලනුෂන ීම ුවු සමේ උඳමදාණ අනුව කටයුතු කිරීභ 

d. තභ ඳ සි මේ  දරුව ස ාභැ ව පිළිඵව ාාකච්චා කිරීභ 

 

24. විටෂන ස “A” ඌනතාවමයි   මණෝැ ප්  ව සම ස, 

a. ඇමාි  බීමටිට්ාණ  ඳ ඇි වීභ 

b. ශ්රීණය සුදුභලළිවීභ 

c. ආහාණ අප්රිය වීභ 

d. භාංශ් මප්ශි දුර්වපවීභ 

 

25. දරුවකු විසි ස කඩදාසියක අඳින පද අවිධිභත් ාටහනක් ඳහත දලක්මේ, 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මභභ කුරුුව ැෑභ අයත් ව සම ස කුභන රමේදයටද? 

a. විධිභත් කුරුුව ැෑභ 

b. අවිධිභත් කුරුුවැෑභ 

c. ඳාපනයක් ාි ත කුරුුවැෑභ 

d. නම්කණනපද කුරුුවැෑභ 
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26. ඳංි මේ  ින්ර ක්රියාකාණකමභි ීම, ක්රියාකාණකභ ාහා උන සදුවක් මනිදක්වන දරුවකු ුඵට හමුවිය 

හලක. ුුවට ක්රියාකාණකභ ාහා අවශ්ය උන සදුව වර්ධනය කිරීභ ාහා ැත හලකි පියවණය ස ව සම ස, 

1. දරුවා ාභැ උනුසුම් හා ෂන්රශිලී ාම්ඵ සධතාවයක් මැිඩනැා ැලනීභ 

2. දරුවාතුප උද්මයෝැයක් හා රුිනයක් නිර්භා ය කිරීභ 

3. ුුව කතාවට උන සදු කණවීභ ාදහා රශ්ණන ණාශියක් ඇීමභ 

4. මභභ හලසිරීභට මහේතුවන ඳසුබිභ අවමඵෝධ කණැලනීභ 

 

a. 1, හා 2 ඳභණි b. 2,3 හා 4 ඳභණි c. 1,2 හා 4 ඳභණි d. 1 හා 4 ඳභණි 

 

27. ැමේශ් ය යනුමව ස හලඳි සමව සම ස, 

a. තත්වය ඳරී්ා කණෂන ස ැලටළු විා සභ 

b. ක්රියාකාණකම් හණහා අත්දලකීම් පඵාැලනීභ 

c. දරුවාමේ ඳිනාණ මවනාණවීම් නිරී් ය කිරීභ 

d. ඳවත්නා තත්වය ඳරී්ාවට බාජන කිරීභ 

 

28. ාණකිභා යනු, 

a. හලගීභකි 

b. ිනත්තමේැයකි 

c. භමනෝණටා වූහයකි 

d. ාංකල්ඳයකි 

 

29. වාර්ෂික විවිධ රාංැයක රධාන අණමුණු විය යුත්මත්, 

i. දරුව සට තභ කුාපතා මදභේපිය සට රදර්ශ්නය කිරීභ 

ii. දරුවාමේ ාභඵණ මඳෞර්් වර්ධන ඇි  කිරීභ 

iii. දරුවාමේ ාාලිි කත්වය හා කණ්ඩායම් හලඟීම් වර්ධන ාහා  

iv. දරුවාට වි සදනීය අවාණථාවක් ාපාා ීමභ 

a. ( i, iii & iv )  b. ( ii, iii & iv )   c. ( i, ii & iv )  d. ( i, ii & iii ) 

 

 

30. මඳණ ඳාාල් දරුව ස ාෑභවිටභ රශ්ණන අාෂන ස විභසුම් කණනුමේ   

a. තභාමේ ඳිනාණය මහිඳි ස මත්රුම් ැලනීභ ාහා. 

b. තභ ාංකල්පීය ැලටළු විාඳුම් පඵාැලනීභ ාහා. 

c. ුවු ස යභක් ද සනා ඵව මඳ සවීභ ාහා. 

d. වලඩිි ටිය ස මවහාට ඳත් කිරීභ ාහා. 

 

 

 

 

    (පකුණු 1 x 30 = 30) 
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2 මකිටව 

මමම මකිටමවේ පන ෂමු ර ණයට අමතරල තලත් ර ණ කකට ිළිතතුරු වපන ය සන 

1.  

i. මඳණ ඳාාපක් පිි ුවවීමම්ීම හා ක්රියාත්භක වීමම්ීම ාම්ඵ සධ වියයුතු ණාජය ආයතන මභිනවාද? 

                                                                                                                          (පකුණු 4) 

ii. ගහත එක් එක් ආයතන මතෝණා ැලනීභට මහේතුවන කරුණු 4 ඵලගි ස ාහ ස කණ සන       

                                                                                                                          (පකුණු 6) 

iii. මඳණ ඳාාපක් තුප ගමැනුම් ක්රියාවන්ය පපදායි කිරීභ ාහා ඳවත්වාැත යුතු මබෞි ක ාම්ඳත් 

05ක් නම් කණ සන                                                  (පකුණු 5) 

 

2. ඳහත ාදහ ස වගුව ඇසුින ස පිළිතුරු ාඳය සන 

i. මුල්  භා විය දරුව සමේ භමනෝ චාපක රමේද නම් කණ සන.                               (පකුණු 2 ) 

ii. එභ රමේද ාහා ක්රියාකාණකම් 02 ඵලගි ස ාහ ස කණ සන.                      (පකුණු 4 ) 

iii. එක් රමේදයකි ස එක් ක්රියාකාණකභක් ඵලගි ස මැන දරුව ස ාභැ රාමයෝගිකව ක්රියාත්භක 

කණන ආකාණය ඳලහලදිළි කණ සන.                                                                       (පකුණු 5 ) 

 

 

3.  

i. බා්ා කුාපතා නම් කණ සන.              (පකුණු 3 ) 

ii. ගහත බා්ා කුාපතා වර්ධනය කිරීමම් වලදැත්කභ මකටිමය ස ඳලහලදින් කණ සන.                                                                

                                                                                                                         (පකුණු 4 ) 

iii.  අවධානමය ස ාව සීමභ හා වි සදනාත්භකව ාව සීමමම් මවනා උදාහණන ාි තව ඳලහලදින් 

කණ සන.                                                                                                            (පකුණු 4 ) 

 

4. “මඳණ ඳාාල් දරුව සට ගපක්කම් හඳු සවාීමභ යම්කිසි අ සදභට ක්රභානුකපව සිදු කප යුත්තකි. එය 

සිදුකප යුත්මත් අනුක්රෂනක පිළිමව කටය . 

i. මභි ීම ුඵ විසි ස අනුැභනය කප යුතු අනුක්රෂනක පිළිමවප කුභක්ද ය සන ාහ ස කණ සන.   

                   (පකුණු 5 ) 

ii. එභගි ස අවාණථා 2 ක් මතෝණාමැන ුඵ එය දරුව සට ගදිිනඳත් කණ සම ස මකමාේද ය සන හා 

බාවිත කණ  ගැලනවීම් ආධාණක මභිනවාද ය සන මකටිමය ස ඳලහලදින් කණ සන.     

                                                                                                                         (පකුණු 6 ) 

 

භමනෝචාපක රමේද ක්රියාකාණකම් රාමයෝගික ක්රියාකාණකම් 

1 1.1 

1.2 

1. 

2 2.1 

2.2 

2 

2.1 2.11 2.111 
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5. මඳණ ඳාාල් දරුව සට විශ්ාප වශ්මය ස අත්දලකීම් පඵා ැලනීභට අවාණථාව ස ාපාා ීමභ අතයාවශ්ය මේ. 

i. “අත්දලකීම්” යනුමව ස ුඵ අදහාණ කණ සම ස කුභක්ද?                                          (පකුණු 4 ) 

ii. විවිධ අත්දලකීම් තුන් ස දරුව සට පඵාැත හලකි වාසිදායක කරුණු 5 ක් ාහ ස කණ සන.   

                                                                                                                         (පකුණු 5 ) 

iii. විවිධ අත්දලකීම් පඵාීමභ ාහා අවාණථාව ස ාපාාීමමම්ීම ගුරුතුෂනය විසි ස රධාන වශ්මය සභ 

ාලපකිය යුතු කරුණු 2 ක් ාහ ස කණ සන.                                                         (පකුණු 2 ) 

 

6.    

i. ශ්රීණයට පඵා මදන කෘතය අනුව ආහාණ වර්ගීකණනය නම් කණ සන.                       (පකුණු 4) 

ii. එක් එක් වර්ැය ාහා ආහාණ වර්ැ 4 ඵලගි ස න්ය සන.            (පකුණු 4) 

iii. මඳණ ඳාාල් ගුරුවිනයක් වශ්මය ස මභභ දලනුභ රාමයෝගිකව මයිදාැ සම ස මකමාේද? 

  (පකුණු 3) 

 

7.  

i. මපෝක මාෞඛ්ය ාංවිධානමේ  පුද්ැප මාෞඛ්ය පිළිඵ නවතභ නිර්වචනය කුභක්ද?              

 (පකුණු 4) 

ii. මභභ නිර්වචනය අනුව යෂන ස, මකිමණෝනා තතවයක් යටමත් මඳණ ඳාාප තුප මහි මාෞඛ්ය 

ඳාපනයක් ඳවත්වාමැන යාභට  මඳණඳාාල් ගුරුවිනයක් වශ්මය ස ුඵට ක්රියාත්භක විය 

හලක්මක් මකමාේද ය සන එක් එක් කරු  යටමත් ඳලහලදිළි කණ සන                     (පකුණු 7 ) 

 

8. ක්රභවත් අධයාඳනයක් තුන් ස මහි ෂනනිසු ස ාි ත ාභාජයක් මැිඩනලගීභට භහත්භා ැා සධි තුභා 

විමශ්ේ් උන සදුවක් දලක්ව අමයකි. 

i. පුද්ැපයකුමේ ාභාණථ ාංවර්ධනය හා මඳෞරු් වර්ධනය පිළිඵ එතුභාමේ දර්ශ් ය කුභක්ද?   

                                                                                                                         (පකුණු 6 ) 

ii. ක්රභවත් අධයාඳනයක් ාහා එතුභා ගපක්ක කප වලඩ පිළිමවප මකඵඳුද?             (පකුණු 5 ) 

 

 


