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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 
වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

ෙපරපාස� �� 
                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශ්න වලට ���� සපය�න.  

 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල , � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� වඩා� 
ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 

 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශ්නය සඳහා � ඇ� කව අ���, ඔබ  ෙත�රාග� 
උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 08 � අඩං� ෙ�.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 
1. කථන ��ණතා ව�ධනය ��ෙ�� සැල��ලට ගත�� වැදග� ක�� ව�ෙ�, 

i). ද�ව� උපෙ� �ටම අ��මෙය� කථා ��මට ඉෙගන ග�නා බව 

ii). ��� � තම ප�සරය �ල ලබන අ�දැ�� ��� ඔ�� වැ�ෙය�ම ඉෙගන ග�� 

iii). ද�ව� සමඟ කථා ��ෙ�� ඔ�� ලබන උ�ෙ�ජනය� ��� කථාවට ��ම� ෙව� 

iv). ඔ�ෙ� කථාව අතරමැද� �ශ්න ඇ�ෙම� කථන හැ�යාව ප��ා කල හැ�ය 

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

 

2. �ය�ෙ� ��ණතාවය� ව�ධනය සඳහා ��කවම අවශ� ව�ෙ�; 

i). ද�වා�ල ඇ� �ය�ෙ� ලැ�යාව,වෙ� �ට ද�ණට අෙ� ��ව, ෙහ�ඳ ෙප�ම,මනා දෘෂ්� 

�ෙ�දනය. 

ii). �වැර� ෙප�ම, වෙ� �ට ද�ණට ඇෙස� ��ව, ද�වා�ල ඇ� �ය�ෙ� ලැ�යාව, මනා 

�වණ �ෙ�දනය. 

iii). ද�වා �ල ඇ� �ය�ෙ� ලැ�යාව, ෙහ�ඳ ෙප�ම, වෙ� �ට ද�ණට ඇෙස� ��ව, මනා 

දෘෂ්� �ෙ�දනය. 

iv). �වැර� ෙප�ම, වෙ� �ට ද�ණට ඇෙස� ��ව, මනා දෘෂ්� �ෙ�දනය ද�වා�ල ඇ� 

සව��ෙ� ලැ�යාව.  

�� �වැර� ව�ෙ�; 

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

 

3. �යාෙ�ට අ�ව ��භා ��තන අව�ෙ� ද�ව� �ල දැ�යහැ� ච�ත ල�ණ ව�ෙ�; 

a) ඔ�ෙ� �ශ්වාසය� හා �යාකාරක� සඳහා අ�ථ දැ��මට පට� ග��. 

b) වස්��� ල�ණ ��පය� යටෙ� ව�ග ��මට ඔ�ට හැ�යාව ඇත. 

c) ඔ�ට ෙ��� ගත හැ�ෙ� එ� වතාවකට එ� ස�බ�ධතාවය� පම�. 

d) ඔ� භාෂාව ඉෙග�මට හා අ�කරණ �ඩා��මට ආර�භ කර�. 
 

4. ෙපර පාස� ද�ව�ෙ� �� ��මාණ ඇග�ෙ��, ��ව�ය ��� වඩා සැල��ම��ය ��ෙ�; 

a) පාඩ� සැල�මට අදාල ෙ�මාවටය. 

b) අෙන�� ද�ව�ෙ� �� ��මාණ හා සමග�. 

c) එම ද�වා ���ම ක�� කරන ලද ��මාණ සමග. 

d) පාඩමට අදාල ඉෙග�� ඵල සමඟ�. 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 

�����
����

��
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5. ෙපර පාස� ද�වාෙ� සමස්ථ සංව�ධන �යාව�යට අඩං�වන සංව�ධන පරාසය� ව�ෙ�, 

a) මාන�ක, ��ත ෙ�ග, සමා�ය,අධ�ා��ක, ශා��ක, ���මය අගය�ය 

b) අධ�ාප�ක, සමා�ය, මාන�ක, අධ�ා��ක, ශා��ක, සංස්කෘ�ක අගය�ය 

c) සමා�ය, මාන�ක, ශා��ක, ��තෙ�ග,සංස්කෘ�ක හා අධ�ාප�ක අගය�ය 

d) ��ත ෙ�ග, සමා�ය, මාන�ක, අධ�ා��ක, ශා��ක, සංස්කෘ�ක අගය�ය. 
 

6. ෙම��ටෙස�� න�ාෙ�  ��ක �ලධ�ම හා සංක�ප අ���ෙවල ව�ෙ�; 

a) ස්වා�න�වය, ���ණය, ප��පරම, �වැර� ��ම, සකස්කරනලද ප�සරය හා 

උරාගැ�ෙ� මනස. 

b) ස්වා�න�වය, ���ණය, �වැර� ��ම, සකස්කරනලද ප�සරය, ප��පරම හා  

උරාගැ�ෙ� මනස. 

c) ���ණය, ස්වා�න�වය, ප��පරම, �වැර� ��ම, ස්වාභා�ක ප�සරය හා උරාගැ�ෙ� 

මනස. 

d) සකස්කරනලද ප�සරය, ස්වා�න�වය, ප��ණය, ප��පරම, �වැර� ��ම හා 

උරාගැ�ෙ� මනස. 
 

7. ශ�රය �ල �ෙම��ෙල��� �ෂප්ාදනය හා අස්�� හා ද� සකස ් ��මට� සහය වන ෙප�ෂක 

පදා�ථය ව�ෙ�; 

a) ෙ����. 

b) කාෙබ�හ��ෙර�ස්. 

c) �ට��. 

d) ඛ�ජ ලවණ. 
 

8. ෙපර පාස� ��ව�ය මානව ස�ප� කළමනාකරණය ගැන දැනගත ��ෙ�; 

a) ෙපර පාසෙ� ද�ව� ෙ��� ගැ�මට හා ඔ��ට උසස් ��ඵල ලබා�මට. 

b) ෙදමා�ය �ස්�� පව�වා ඔ��ට �� ළමා�ය සංව�ධනය ��බඳ දැ�ව� ��මට. 

c) ෙපර පාස� ද�ව�ට අධ�ාපනය ලබා�මට ඔ�� ��� ප�� හැ�ර�මට. 

d) ෙපර පාසෙ� අෙන� අය සමග සහෙය�ගෙය� ෙප�� අර�ණ උෙදසා කට�� ��මට. 
 

9. ෙදමා�ය� සමඟ මත ගැ�මක� ��ව�ය ���; 

a) අදාල පා�ශවය� සමග සබඳතාවය� අ��ට�ම. 

b) ඉහළ කළමනාකා��වය දැ�ව� ��මට කට�� ��ම. 

c) සෙහ�දර ��ව�ය�ට දැ�� � ඔ��ෙ� උපෙදස් අ�ව කට�� ��ම. 

d) තම ප��ෙ� ද�ව� සමග ඒ ��බඳව සාක�චා ��ම. 

 

10. �� ළමා�ය සංව�ධන මධ�ස්ථානය ස�බ�ධව �වැර� �කාශය ව�ෙ�; 

a) ද�වාට අ�� ��මට, �ය�මට� ග�තය හා ප�සරය� උග�ව�. 

b) ළමා සංව�ධන අව��ට  සමගා� ෙල�� ද�වාෙ� සංව�ධනය �� කර�. 

c) ද�වා උප�න�ට ෙම�ළය සංව�ධනය� අවස� �සා ඒ අ�ව �යාකාරක� කර�. 

d) ද�ව�ෙ� හැ��� ආරය මත ��වන �සා ප�සර �යාකාරක� වැදග� ෙන�ෙව�. 
 

11. ෙපර ��ෙ� �සලතා ව�ධනයට අවශ� ව�ෙ�; 

i). �� හැඩ�ව මතකෙ� තබාගැ�මට�. 

ii). ඇස් හා අ� සමාෙය�ජනය ��� ��මට�. 

iii). සංක�ප පැහැ��ව අවෙබ�ධ කර �මට�. 

iv). ඇ�� පහ�ෙව�ෙමෙහය�ම �� �මට�. 

a) i, ii, iii    
b) ii, iii, iv 
c) i, iii, iv   
d) i, ii, iv 

�����
����

��
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12. ��ධ වස්��� �ෙශ��ත ල�ණ ��බඳ ළමයාෙ� අවධානය ෙය�� කර�ම ��� ද�ව�ෙ� 

එ�ෙනකාට ෙවනස් � ��� ම�ට� හා හැ�යාව� හ�නාගැ�මට ��ව�යට අවස්ථාව� උදාකර 

ගැ�මට� හැ�වන ග�ත සංක�පය� ව�ෙ�; 

a) එකට එක අ���තාවය 

b) හැඩතළ 

c) ව��කරණය 

d) අසර 
 

13. ඩැ�ය�  ෙග��ම�, ෙහ�වා�� ගා�න�, ඒ�හ� මස්ෙල� යන �ද�ාඥ�� ��� ඉ��ප� කරන 

ලද න�ාය� ��ෙව�� ව�ෙ�;  

a) ස�භාව� ආෙර�පන, ��තෙ�ග ���ය, අ�දැ�� ෙ��ව. 
b) සමාජ ඉෙග��, බ��ධ ���ය, ස�භාව� ආෙර�පන. 
c) අ�දැ�� ෙ��ව ��තෙ�ග ���ය, සමාජ ඉෙග��. 
d) ස�භාව� ආෙර�පන,සමාජ ඉෙග��, බ��ධ ���ය. 
 

14. ෙපර පාසල �ල ප�සර ��ල ස්ථා�ත ��ෙ�� ��ය �� ෙ�ව� ව�ෙ�; 

a) ග� ව�ග, වැ� ව�ග, ඇට ව�ග, ��� �හා�,�ස් ��, පස් ව�ග. 
b) ග� ව�ග, පැස්ට� ��, ඇට ව�ග, ��� �හා�, පස් ව�ග. 
c) ග� ව�ග, වැ� ව�ග, ආභරණ ව�ග, ��� �හා�, පස් ව�ග. 
d) ග� ව�ග, වැ� ව�ග, ඇට ව�ග, ��� �හා�, පස් ව�ග. 

 
15. ආහාර වල ඇ� ෙප�ෂ� පදා�ථ ව�ෙ�; 

a) ෙ����, ෙ�දය, කාෙබ�හ�ෙ��, �ට��, ඛ�ජ ලවණ, ජලය. 
b) ෙ����, ෙ�දය, කාෙබ�හ�ෙ��, �ට��, යකඩ, ජලය. 
c) ෙ����, ෙ�දය, කාෙබ�හ�ෙ��, �ට��, කැ��ය�, ජලය. 
d) ෙ����, ෙ�දය, කාෙබ�හ�ෙ��, �ට��, ෙප�ටැ�ය�, ජලය. 

 

16. අ���� ජලය පානය �සා ෙබ�වන ෙර�ග ව�ෙ�; 

a) ෙඩං�, පාචනය. අ�සාරය 

b) මැෙ��යාව, උනස��පාතය, ෙසංගමාලය 

c) උණ, මැෙ��යාව, ෙඩං� ර�තපාත උන. 

d) පාචනය, ෙසංගමාලය,අ�සාරය. 
 

17. �වණ �ෙ�දනය ��බඳ  දැනගත�� ��ක ක�� ව�ෙ�; 

i). එ� එ� ළමයාෙ� ශ�ද ෙව�ෙක�ට හ�නාගැ�ෙ� �සලතාව ��ධ ම�ට� වල පව�න බව. 

ii). වචනවල �ශ්�ත ශ�දය� ඇ�බව� එම ශ�දයම වචනයක එ� වරකට වඩා ෙය�යහැ�බව. 

iii). �වණ �ෙ�දන �සලතා ���ව� සමග ළමයා භාෂාව වැ�ෙය� ශ�ද නග�� ඒවා හ�නා 

ග��. 

iv). �වණ �ෙ�දන ය� ශ�ද ෙදක� අතර ඇ� ෙවනස්ක� හ�නා ගැ�ම�. 

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

 

18. සමබල ආහාර වල අඩං� ෙප�ෂක ෙක�ටස් ව��කරණය ව�ෙ�; 

i). ශ�ර ව�ධක ආහාර. 
ii). ශ�ර බර වැ�කරන ආහාර.   

iii). ශ�� ජනක ආහාර. 
iv). ෙලඩ ෙර�ගව�� ආර�ාව සලසන ආහාර. 

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

�����
����
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19. ද�ව�ෙ� �ග�ය වා�තා ��ෙ� �ම ව�ෙ�; 

i). එ� එ� ළමයා ��බඳව ෙත�ර�� සටහ� කර තැ�ම. 
ii). ෙපර සැල�� කල �ශ්නාව�යකට ���� ලබා ගැ�ම. 

iii). ෙපර සැල�� කල �ග� වා�තා සටහනකට ෙත�ර�� ඇ�ල� ��ම. 
iv). එ� එ� ළමයා කරන ලද වැඩ ෙව� ෙව�ව �ස්කර තැ�ෙම�. 

a) i, ii & iv   
b) ii, iii & iv   
c) i, iii, iv          
d) ඉහත සඳහ� �ය�ලම. 

 

20. ෙහ�ඳ ෙස�ඛ� ස�ප�න ��ගලය� ය�; 

a) ස�යකට �න 3 � උෙද�ම අව�� ඇ��ෙ� ව�ායාමවල ෙයෙදන අය�ෙ�. 
b) ශා��ක, මාන�ක හා අධ�ා��ක වශෙය� ���� ��ගලෙය�. 
c) ෙලඩ ෙර�ග ව�� ෙත�රව �ව�වන අෙය�. 
d) ෙහ�ඳ ෙප�ෂ�දා� ආහාර �� ෙ�ලටම ග�නා ��ගලෙය�. 

 

21. “ෙප�ෂණය”  ය�ෙව� හැ��ෙව�ෙ�; 

a) අප ආහාරයට ග�නා ශ�� ජනක ආහාර ෙ�. 

b) �නපතා ආහාරෙ�� �න�ම ප�ෙභ�ජනය ��ම ෙ�. 

c) ස�යකට �� වතාව� අඛ�ඩව ව�ායා� වල ෙය�ම ෙ�. 

d) ශ�රෙ� ව�ධනයට හා සංව�ධනයට අවශ� ශ��� ෙ�. 
 

22.  “ළමා ෙ���ය අධ�පනය” ය�ෙව�  හැ�ව�ෙ�; 

a) ��ව�ය ��� ��මාණය කරන ලද �යාකාරක� ද�වා ලවා කර�ම�. 

b) පං� කාමරය �ල �ෂය මාලාවට අදාලව �ය�ත ඉගැ��� ��ම�. 

c) ��ම� පාසල සඳහා අ�� හා ඉල�ක� ඉගැ��ම�. 

d) ද�වාෙ� කැමැ�තට හා හැ�යාවලට �� තැන ෙද�� ඉගැ��� ��ම�. 
 

23. ද�ව� �ල ��ත ෙ�ග ව�ධනය ��ෙ�� ෙපර පාස� ��ව�යෙ� ��කාව ව�ෙ�;             

i). ද�වාට ඹ�ෙ�ම අනන�තාවය� ෙග�ඩනගා ගැ�ම සඳහා ඔ�ට සහය �ම 
ii). ෙපර පාස� ����ය ද�වාෙ� ආදර�ය මව හා සමාන බැ� දැෙනන ෙලස �යා��ම. 

iii). �යාකාරක� ��� ද�ව� එ�ෙනකාට උද� කරගැ�මට උන�� කර�ම 
iv). ��� කත�දර හා ��ෙය� වැඩ සටහ� නැර�මට අවස්ථාව� ලබා�ම. 

a) i, ii, iii 
b) ii, iii, iv   
c) i, iii, iv  
d) ඉහත සඳහ� �ය�ලම 

 

24. ද�වා ම�ද ෙප�ෂණෙය� ෙපෙළන බැ� හ�නා ගත හැ�ෙ�; 

a) ද�වාෙ� ශ�රය ඉතා ෙක�� �ම. 
b) ද�වා �තර අස�ප �ම. 
c) වයසට �ය�ත බර හා උස �මාණව� ෙන��ම. 
d) ආහාර අ�භව ��මට ��ය� ෙන�දැ� �ම. 

 

25. ඉෙග�� �යාව�ය ඔ�නැං�ම සඳහා ෙය�දාගතහැ� ස��ෙ�දන �මෙ�ද ව�ෙ�; 

i). �තරම උස් හ�� කථා ��ම. 

ii). �ර�තරෙය� කා��ක හා �ස�න වචන භා�ත ��ම. 

iii). පැහැ�� හා �වැර� වචන උ�චාරණය ��ම. 

iv). සරල හා ද�ව�ට ස�ප වචන භා�තය. 

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

 

�����
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26. කත�දරය� ෙත�රා ඉ��ප� ��ෙ�� සැල��ලට ෙන�ගත�� ක�ණ� ව�ෙ�; 

a) අවසානය ��ම� �ම. 

b) ළමා කා�� ච�ත අඩං� �ම. 

c) සරල පැහැ�� වචන භා�ත ��ම. 

d) ඒ හරහා ෙහ�ඳ ප��ඩය� ස��ෙ�දනය ��ම. 
 

27. “ද�වාෙ� ගැල�� කාරයා” යන ��දාව�ෙය� �ද� ලැබ ඇ�ෙ�; 

a) �� ජැ� �ස්ෙස� (Jean Jacques Rousseau) 

b) �� �යාෙ� (Jean Piaget) 

c) ම�යා ෙම���ෙස�� මැ��ය (Maria Montessori) 

d) ෙෆ��� ෙෆෙබ� (Frederick J. Fobel) 
 

28. එ�න� ලබා �ෙම� වල�වා ගත හැ� ෙර�ග ව�ෙ�; 

a) ෙප��ෙය�, ව��ය, පැෙප�ල 

b) සර�ප, �නස, ඇ�ම 

c) ව��ය, උනස��පාතය,��ෙම��යාව 

d) �යවැ�යාව, සර�ප, ෙසංගමාලය. 
 

29. ද�වාෙ� ��මාණ���වය ව�ධනය ��ෙම�ලා ��ව�යෙ� කා�ය භාරය� ෙන�ව�ෙ�; 

a) අගය ��� හා උ�ෙ�ජනය� ම�� උන�� කර�ම. 
b) ��ත, ��, ග�, කඩදා� ආ�ය �දහෙස� ප�හරණයට අවස්ථා ��ම. 
c) �පවා�� ළමා කා�� නැර�මට ඉඩ කඩ ලබා �ම 
d) ද�වා හා ෙදම��ය� අතර �භවා� සබඳතාවය� තබා ගැ�ම. 

 

30. ෙපර �ය�ෙ� ��ණතාවය� ව�ධනය ��මට අදාල �යාකාරක� ව�ෙ�; 

i). ෙප�ත, ��ව, �� ෙපර�ම �යවෙර� �යවර හ��වා �ම. 

ii). වෙ� �ට ද�ණට ඇස ��කර�ෙ� අභ�ාස කර�ම. 

iii). ���ර කා�ප� හ�නාෙගන ඒවා න� ��ම. 

iv). වෙ� �ට ද�ණට කඩ ඉ� මත �ය�ම 

a) i, ii, iii 
b) ii, iii, iv 
c) i, iii, iv  
d) i, ii, iv 

 

31. ෙප�ෂණය ලබා �ෙ�� ඔබ සැල��ලට ග�නා ක�� ව�ෙ�; 

i). ��ගලය�ෙ� �නපතා �යාකාරක�. 
ii). ��ගලය�ෙ� සමාජ ත�වය. 

iii). ��ගලය�ෙ� වයස. 
iv). ��ගලය�ෙ� බර 

a) i, ii, iii  
b) ii, iii, iv   
c) i, iii, iv   
d) i, ii, iv 

 

32. “එකම ෙ���ෙ� ද�ව� �ෙදෙන� එකම ෙ�මාව� යටෙ� ඇ� �� වල ��ධතාවය� ෙපර 

පාස� ����යට දැ�ය හැ�ය.“ ෙමයට අදාල ෙන�වන �කාශනය ව�ෙ�; 

a) ද�වා තම අභ��ත�ක හැ�� තමාෙ� ��මාණය ��� ��පණය කර�. 

b) �� ම�� ද�වාට ද�න, දැෙනන, �ෙතන හා කථා කරන ෙ� ��බඳ �කාශනය� 

කර�. 

c) සම වයස් කා�ඩෙ� ද�ව�ෙ� හැ�යාව� සමාන බැ�� ෙවනස් ක� ඇ� ෙන�ෙව�. 

d) ද�ව�ෙ� ෙත�රා ගැ��, හැඩ ගැ��� හා ඒ ��බඳ ඇ� ��ශ්චය ෙම�� ���� 

ෙව�. 
 

�����
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33. ��� ගෑම ස�බ�ධෙය� අදාල ෙන�වන �කාශය ව�ෙ�; 

a) ��� ගෑ� ��� ද�වා කා�ක �යාව�� ෙය� ස�� ෙව�. 
b) ���වල හා �ම ��� ගෑම වැල�ම සඳහා පැ�ස� හා පාට �� ද�වාට හ� ෙන�වන 

ෙස� තැ�ය ���. 
c) තම� ��� ගෑ ෙ� ෙප�ව�� ඔ�ෙ� උෙද��ගය හා ස�ට වැ���ය� සමග ෙබදා 

ගැ�මට උ�සාහ කර�. 
d) අහ� ��� ගෑෙ� අව�ය අ��� 2 - 2½  කාලය ෙලස හැ���ය හැක. 

 

34. ද�ව� සඳහා සැල�� කරන වැඩ සටහ� ම�� ෙපර පාස� ��ව�යට අෙ��ා කල හැ� 

අර�� ව�ෙ�; 

i). ක�� ���ණය සඳහා ද�ව�ට මග ෙප��ම. 
ii). ප��ණය කර�� ෙත�ර�� ෙස�මට ෙය�� කර�ම 

iii). ��� ප�� ආක�ප සංව�ධනය�/ෙවනස� ඇ���ම. 
iv). ��ව�යට අවනත �ක� ද� පර�ර� �� ��ම. 

a) i, ii, iii   
b) ii, iii, iv 
c) i, iii, iv  
d) ඉහත සඳහ� �ය�ලම 

 

35. ෙපර පාස� ��ව�යට මෙන��ද�ාව ��බඳ දැ�ව� �ම අවශ� ව�ෙ�; 

i) ෙපර පාස� ද�වාෙ� ශා��ක අංශය�� �මා��ල ව�ධනයට සහය �ම. 
ii) ආ�ම ෙ���ය අව�ෙ� ��න ද�ව� අතර ��වන ගැ�� අෙන��න� සහෙය�ගෙය� 

���� වාතාවරණය� �ල කට�� ��මට ��� ��� ��මට. 
iii) ද�ව�ෙ� ළමා මනස හා හැ��� රටාවල ෙවනස්ක� හ�නා ගැ�මට. 
iv) ද�ව�ෙ� කට�� වල� ��� ප�� ෙදමා�ය� දැ�ව� කර�� අවශ� මග ෙප��මට. 

a) i, ii, iii 
b) ii, iii, iv 
c) i,iii, iv 
d) i, ii, iv 

 

36.  “ෙපර පාස� අධ�ාපනය ෙදප�යටම උප�ම ඵල ෙනලා ගත හැ�ෙ� පාසල ෙදම��ය�ට 

�වෘත කර ෙදප�ය අතර ස�ප ස�බ�ධතාව� ෙග�ඩ නගා ගතෙහ�� පම�.” ෙමම අදහස 

���ම ඉ��ප� කරන ල�ෙ�; 

a) �� �යාෙ� 
b) මා�� මැ��ල� හා ෙ�ෂ� සෙහ�ද�ය� ෙදෙදනා. 
c) ෙජ�� ෙඩ� 
d) මහ�මා ගා�� 

 
37. ��ගලය� ආහාර ව�ග ෙත�රා ගැ�ෙ�� පහත සඳහ� ක�� ගැන සැල��ල� ද�ව�. ෙමම 

�රණය සඳහා වඩා�ම ��� ෙ��ෙ� අ���ෙවළ �ය ��ෙ�; 

A).  ප�ෙ� ආ��ක ත�වය. 

B).  සමහර ආහාර ව�ග ෙකෙර� ඇ� �ෙශ�ෂ කැමැ�ත. 

C).  ෙප�ෂණ ව�නාකම. 

D). ජන�යතාවය මත සමහර ආහාර ව�ග වලට ඇ� ෙප�� ��ගැ�ම. 
a) ACBD    
b) CABD    
c) BCAD   
d) CADB 
 
 
 
 
 
 

�����
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38. ෙපරපාස� ද�ව� සඳහා �යාකාරකම� සැල�� ��ෙ�� ඔබ ��� සැල��ම� �ය��ෙ�; 

a) �කවරණය, වයස් ඛා�ඩය, ෙප��ග�ක හැ�යාව�, ආර�ාව. 

b) වයස් ඛා�ඩය, ��� සංඛ�ාව, ෙප��ග�ක හැ�යාව�, �කවරණය. 

c) ෙප��ග�ක හැ�යාව�, �මාණය, �ණා�මක බව, ආර�ාව. 

d) �ණා�මක බව, ආර�ාව,��� සංඛ�ාව, වයස් ඛා�ඩය. 

 

39. ෙපර පාස� අව�ෙ� �ටම ද�ව�ට ෙහ�ඳ ��� හා ව�නාක� අවෙබ�ධ කර �මට අවශ� ව�ෙ�; 

i). ��ගලය�ෙ� ��තෙ� �� කාලෙ��ම ෙහ�ඳ ��� ��බඳ අවෙබ�ධය ලබා �ය �� 
�සාය. 

ii). ෙදමා�ය� හා වැ���ය� ෙන�ඉගැ�� ෙහ�ඳ ��� ෙපරපාසෙ�� ඉගැ��ය �� �සා. 
iii). ෙපර පාස� අව�ෙ�� හ��වාෙදන ඕනෑම ෙදය� ෙම�ළෙ� ස්�රව තැ�ප� � ඉ�� 

��තයටද බලපාන �සාය. 
iv). ෙහ�ඳ ��� ඇ� කර ගැ�ෙ� වා�ය ද�වාට පමණ� ෙන�ව ෙහ�ඳ සමා�ය සබඳතා 

වලටද පදනම� වන �සාය. 
a) i, ii & iii 
b) ii, iii & iv 
c) i,iii, iv 
d) i, ii, iv 

 
40. ෙපරපාස� ෙග�ඩනැ��ෙ� ආර�ාව තහ�� ��ම සඳහා ඔබට ගත හැ� �යා මා�ග ව�ෙ�; 

a) ෙග�ඩනැ��ල කා�නව ප��ා��ම, ��� ප�පථය අඛ�ඩව ප��ා ��ම, ��� 

අ�� වැ�යාව� ��ම, අවශ� තා��ක වා�තා ලබාගැ�ම. 

b) ���ය �ස�ධ�ම ප��ා ��ම, කා�නව ප��ා��ම,ෙග�ඩනැ��ෙ� සාය� ආෙ�ප 

��ම, ��� අ�� වැ�යාව� ��ම. 

c) ��� අ�� වැ�යාව� ��ම, ජල කා���ම සඳහා වහලය ප��ා��ම, 

ෙග�ඩනැ��ෙ� සාය� ආෙ�ප ��ම, පාස� ව�ත කා�න ප��ාකා�ම.. 

d) ෙග�ඩනැ��ෙ� සාය� ආෙ�ප ��ම, කා�නව ප��ා��ම, ��� ප�පතය අඛ�ඩව 

ප��ා ��ම, අ�� වැ�යාව� ��ම. 

 

41. �යාෙ�ට අ�ව ��ව �යාකා� අව�ෙ� අ� ෙක�ටස් ව�ෙ�; 

a) ඉ��ය චාලක අව�ය හා ��ව සංක�ප අව�ය. 

b) ��ව සංක�ප අව�ය හා ��භා ��තන අව�ය. 

c) ��භා ��තන අව�ය හා සං��ත �යාකා� අව�ය. 

d) ��ව සංක�ප අව�ය හා ��ම� �යාකා� අව�ය. 

 

42. ද�ව�ට ද�ව� ලබා�ම ස�බ�ධව �ස්ෙස�ෙ� මතය �ෙ�; 

a) ළමා �ඥ��ය අ�ව ළ��ට ද�ව� �ම �� �ෙර�� �යාව� බැ�� ඔ��ට ද�ව� 
ෙන���මට වග බලා ගත ��ය. 

b) ද�වා ��ම �ටක ද�ව� ෙන�ලැ�ය ��අතර වැර� සඳහා ස්වාභා�කව ලබන  
���පාක ව��ම ඉෙගන ග�නා බව. 

c) ද�වාට ද�ව� �ම ����ෙ� ෙන�කල �� අතර ෙප��ග�කව ඔ� සමග සාක�චා කර 
��� ද�ව� ලබා�ම කල ���. 

d) ද�ව�ට ද�ව� ලබා �මට හැ�ෙ� ෙදම��ය�ට හා ��ව��ට පම�. එය �ෙද� 
වරද� �වැර� කරගැ�ෙ� අ�ෙය�ම �� කල ��ත�. 

 

43. ව�නාක� �ද�ශනය කරන අවස්ථාව� ෙලස හැ���ය හැ�ෙ�; 

a) අධ�ාපන කට�� සඳහා උන��ව� හා �භවා� සහභා��වය� දැ��ම.  

b) තමාෙ� හා අ� අයෙ� සංස්කෘ�� හා ��� ���  අගය��ම.. 

c) පාසෙ� උපකරණ හා ෙ�ව� ආර�ා ��මට සා��ක වග�ම�� කට�� ��ම 

d) ක�ඩාය� �යාකාරක� වල� සහෙය�ගෙය� කට�� ��මට උ�සාහ ��ම.  

 

�����
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44. හ�� �යාකාරක� ව�ධනය ��� ලබාගත හැ� �� කා�න ඉල�ක ව�ෙ�; 

i) ��� සංව�ධනය උ�ෙ�ජනය �ම. 

ii) ආ�ම �ශ්වාසයට හා ස්වයං පාලනයට පදනම� �ම. 

iii) ද�වා �ල ස්වයං ��දනය� ඇ� ��මට සහය�ම. 

iv) ��� මාංශ ෙ��� පාලනය ��මට සහය�ම. 

a) i, ii, iii   
b) i, iii, iv 
c) ii, iii, iv   
d) i, ii, iv 

 

45. ශ�රයට ශ��� ලබාෙදන ආහාර ව�ෙ�; 

a) බ�, අ�තාප�, ෙක�ස්, පා�. බතල 

b) හර� මස්, ෙස� ෙබ�ං�, මා�, ප���. 

c) ෙග��ෙක�ල, ���, මඤෙඤ��කා, ��ය�. 

d) ��, �����, අ�තාප�, ��තර 
 

46. ෙපර පාස� ද�ව�ට ��ධ �ම යටෙ� ඉෙග�� කර�. එම ඉෙග�� �මය�ට අය� ව�ෙ�; 

i) යම� ගෙ�ෂණය හා ���ණය ��ම 
ii) යම� පැහැ�� කර�� ඉගැ��ම. 
iii) ත�වරද �මය. 
iv) ��� අධ�යනය. 

a) i, ii, iv   

b) ii, iii, iv   

c) i, iii, iv          

d) ඉහත සඳහ� �ය�ලම. 
 

47. ද�වා ඔබට පවසන කත�දර ඔබ �වණය කරන අතර�ර ඔබ අවධානය ෙය��කරන ක�� �න 

ව�ෙ�; 

a) අ���ෙවළ, ��� බස, හැ�� �කාශනය 
b) තානය ෙහව� �ලාශය, හැ�� �කාශනය, ��� බස 
c) හැ�� �කාශනය, නැවත නැවත �ම, ළද� කතා 
d) අ���ෙවළ, ��� බස, වචන ගැළ�ම 

 

48. ළමා මෙන� �ද�ාඥ�� ��� සංව�ධන අ�යර හතර� ඔස්ෙස� ළමයාෙ� හැ�යාව� මැන බල�. 

එම හතර ව�ෙ�; 

a) සංක�ප ව�ධන අ�යර, කා�ක අ�යර, ස��ෙ�දන හා භාෂා අ�යර, �ජානන අ�යර 
b) ��භා ��තන අ�යර, �ජානන අ�යර, සංක�ප ව�ධන අ�යර, මාන�ක රටා අ�යර 
c) කා�ක අ�යර, �ජානන අ�යර, සමාජ ��තෙ��ය අ�යර, ස��ෙ�දන හා භාෂා අ�යර 
d) මාන�ක රටා අ�යර, සංක�ප ව�ධන අ�යර, කා�ක අ�යර, සමාජ ��තෙ��ය අ�යර 

 

49. ළමා ��� ප�සරයක දැ�ෙවන පා�ස�ක ල�ෂණ හතර� ව�ෙ�; 

a) ඉෙග�� ප�සරය, මෙන� �ද�ා�මක ප�සරය, සදාචාරා�මක ප�සරය, ෙභ��ක ප�සරය 
b) �ව ප�සරය, ෙභ��ක ප�සරය, සදාචාරා�මක ප�සරය, �ජානන ප�සරය 
c) ෙභ��ක ප�සරය, �ව ප�සරය, මෙන� �ද�ා�මක ප�සරය, ඉෙග�� ප�සරය 
d) ෙභ��ක ප�සරය, සමා�ය ප�සරය, මෙන� �ද�ා�මක ප�සරය, ඉෙග�� ප�සරය 

 

50. ඉෙග�� උපකරණ භා�තා ��ෙ�� ��ව�ය ��� අවධානය ෙය��කළ �� ක�� ව�ෙ�; 

a) ආර�ෂාව, කා�ය සඳහා ෙපළඹ�ම, අවධානය රඳවා ගැ�ම, භා�තා ��ෙ� අ���ෙවළ 
b) භා�තා ��ෙ� අ���ෙවළ, ආර�ෂාව, ��� සංඛ�ාව, අවධානය රඳවා ගැ�ම 
c) ��� සංඛ�ාව, ආර�ෂාව, අවධානය රඳවා ගැ�ම,��ෙප�ෂණය 
d) ආර�ෂාව, �ණා�මක බව, භා�තා ��ෙ� අ���ෙවළ, කා�ය සඳහා ෙපළඹ�ම  

 

(01 x 50 = ල�� 50) 

�����
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

ෙපරපාස� �� 

                  ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 පළ� (01) �ශ්නය ඇ��ව �ශ්න පහකට (05) ���� සපය�න. (පළ� (01) �ශ්නය අ�වා�ය 
වන අතර ���� ලබා�ය �� �� �ශ්න ගණන පහ� (05) �ය ��ය). 

 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���� සැප�ම සඳහා, �ශ්න ප�ෙ� � ඇ�  ඉඩ භා�තා කර�න. 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 07 � අඩං� ෙ�.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 
1.  

i). ෙපරපාස� ළමයා ය� ක�ද?          
(ල�� 02) 

 
 
 
 
 
 
 

ii). ඔ�ෙ� �ෙශ�ෂ ග� ල�ණ 3 � ද�ව�න.  
(ල�� 03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ෙපර පාස� ��ව�ය හා ළමයා අතර ��ය �� �ෙශ�ෂ ස�බ�ධතා 5 � ෙක�ෙය� පැහැ�� 
කර�න.  

(ල�� 05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 
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2.  
i). ෙස��ද�ය ��නතා සංව�ධනය ය� �ම�දැ� ෙක�ෙය� �ස්තර කර�න.  

(ල�� 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). ෙස��ද�ය ��නතා සංව�ධනය ��� ෙපරපාස� ද�වාට ලබාගත හැ� ��ලාභ හතර� (4) 
සඳහ� කර�න.  

(ල�� 04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ඉහත දැ�� ��ලාභ 4 ව�ධනය ��ම සඳහා  අදාල ෙස��ද�ය �යාකාරක� 4� සඳහ� 
කර�න.  

(ල�� 04) 
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3.  
i). “ප�සර ගෙ�ශණය” ය�ෙව� අදහස් කර�ෙ� �ම�ද?  

 (ල�� 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). ප�සර ගෙ�ශණය ��� ෙපරපාස� ද�වාට ලබාගතහැ� වා� 04� ද�ව�න 
(ල�� 04) 

 

 

 

 

 

 

 

iii). ප�සරය ගෙ�ශණය සඳහා ද�ව� උන��කර�මට ඔබ ෙය�දාග�නා �ම 04� ද�ව�න.  
(ල�� 04) 
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4.   
i). ෙපර පාස� ද�ව� ��මට �� කර�ෙ�� ඔ���ල ව�ධනය කල�� ��නතා 4 � සඳහ� 

කර�න.  
(ල�� 04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii). ෙම�� ��නතා 2 � ෙත�රාෙගන අදාල ��නතා 2 ව�ධනය සඳහා එකකට �යාකාරක�  

�න� (03) බැ�� සඳහ� කර�න.   
(ල�� 06) 
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5.  
i). “සෙම�දා�ක” ඉෙග�� �ෙ�ශය ය�ෙව� අදහස ්කර�ෙ� �ම�ද?  

(ල�� 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). ���ල� ෙ�මාව යටෙ� සෙම�දා�ක ඉෙග�� සැලැස්ම� සකස ්කර�න.   
(ල�� 05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ඉහත ඉෙග�� සැලැස්ම �යා�මක ��ෙ�� ඔබ පා��� ��මට බලාෙප�ෙර��� වන 
ඉෙග�� ආධාරක/උපකරණ  අට� (08) න� කර�න.  

(ල�� 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
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6.  
i). ෙපර පාස� ද�ව�ට �යාකාරක� ��මාණය ��ෙ�� හැ� තර� �රට ඉවතලන �ව� භා�තා 

��ම ��� ව�ෙ� ඇ�? පැහැ�� කර�න.  
  (ල�� 03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii). �යාකාරක� සඳහා ඉවතලන දෑ භා�ත ��ෙම� ද�ව�ට ලැෙබන ��ලාභ 4� සඳහ� 

කර�න. 

  (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iii). ද�ව�ෙ� ��මාණ �� හැ�යාව� ව�ධනෙය�ලා ඉවතලන �ලාස්�� ෙබ�ත� භා�තා 

කර�� ��ය� ��මාණය කල හැ� අ�දම �ප සටහ� ස�තව ෙප��� කර�න.  
(ල�� 03) 
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iv). එම �යාකාරකම ��� ද�ව� �ල ව�ධනය ��මට අෙ��ත ��ණතා 4� සඳහ� 
කර�න.  

(ල�� 02) 

 

 

 

 

7.  
i). ආ�ෙන��� ගැෙස� ගැන ෙක� හැ���ම� කර�න.  

(ල�� 02) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ii). ඔ�ෙ� “ෙ��ෙ� න�ාය (Maturation theory)” ගැන ෙක� �ස්තරය� කර�න.  
(ල�� 03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ෙමම න�ායට අ�ව ය�� ��ව�ය තම ඉෙග�� �යාව�ය සං�ධානය කරග�ෙ� ෙකෙස�ද 
ය�න ෙක�ෙය� පැහැ�� කර�න.  

(ල�� 05) 
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