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II පකොටස 

01.  

i. වැඩිපුර ලබා ගත යුතු ක ොටක ේ ඇති ආහාර  වර්ග 2 ක් හා අඩුකවන් ලබා ගත යුතු ක ොටක ේ ආහාර වර්ග 2 ක් 

ඇත්නම් ලකුණු ලබාකෙන්න. 

ii. කබො හො ගැනීම 
තයාගලි බ බව 
පරාර්ථ ාමි බව 
ඉවසි බවන්ත බව 
ආරක්ෂිත බව 

iii.  මාජය තුළ  ාමය  තුට ආරක්ෂා  ර දීමට ොය  වීම. 
 මාජකේ විවිධ  ටයුතුවලදී පවුල ක්රියා ා ල කල   ාර්යයන් ඉ ක රී ලම. 
රැරීයාව කහෝ වෘත්තිය ඉතා අවං ව හා උපරිම අයුරින් ඉ ක රී ලම. 
පවුල ප්රධාන ක  යක් කල   මාජය ිළිගගැනීම 
අ ල්වැසියන්කේ හා ඥාතීන්කේ අවශ්යතාවලදී උප ාර රී ලම. 

iv. මූලයමය පහුක ම්    ඔප්පුකේ නිරවුල් බව 
භූමිකේ  ්වභාවය    යටිතල පහුක ම් 
අවට පරි රය 

v. කමට්ට්රික් රමය    ඉම්පීරියල් රමය 

vi. කපෝෂණ අගය    ක ෞඛ්යාරක්ෂිත බව 
ුකගන්ධය    වයනය 
ුකවඳ     ර ය 
වර්ණය 

vii. හෘෙ කරෝග ඇතිවීම.   අධි රුධිර පීඩනය 
 ්ථුලතාවය    ක ොකලො ්ටකරෝල්  ෑදීම 
ගැ ්ට්රයිටීස ්  ෑදීම     

viii. ක්රියාලි බ බව කනොමැතිවීම 
ඉකගනීමට උනන්දුව අඩුවීම. 
ගැ ්ට්රයිටීස ් කරෝගය වැළදීම. වැනි සිුකන්  බයා ඇති ිළිගතුරු අුවව ලකුණු කෙන්න. 

 

 



 

ix. ඇඳුම  බහිල් වීම     රල පන්නයරීන් යුතු වීම 
මූට් ක අවම වීම    පැත බ මූට් කව කයදීම 
විවර ිළයවීමට කට්ප් ඇල්ලීම   
අලං ාර රී ලම  ඳහා  රල කමෝ ්තර හා විසිතුරු මැහුම් රම කයදීම. 

x. කරදි     නූල් 
 ාබන් ක ොළ    රිබන්     (ල. 2 10 =20) 

02.  

i. අවකශ්ෝෂ තාව    සිනිඳු බව   මෘදු බව 
ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔකරොත්තු දීම.  නිතර ක ේදීමට හැරීවීම    (ල. 03) 

ii. ඇඳුම  ැපීකම්  ාර්ය රමවත්ව  ළ හැරීවීම. 
කරදි ිළරිම ා ගත හැරීවීම 
මූ බ  පතකරොම මඟින් කවනත් පන්න කගොඩ නගා ගත හැරී වීම 
එ ම පන්නය රීහිප වරක් මැසීකම්දි කරදි  පා ගැනීකම් පහුකව    (ල. 03) 

iii. කවළඳකපොකලන් මිලදී ගන්නා කරදිවල ඇති කෙෝෂ මඟ හරවා ගැනීම ිළණි   රුව ලබන ක්රියාවන් ය. 
 ැඳ ඉවත් රී ලමට ක ේදීම 
කරද්කෙහි ඇෙ ඉවත් රී ලමට වි ර්ණ ාර කෙක ලවර 

03.  

i. ගැඹුරු කතකල් බැඳීම  -  ට්ලට්, වකේ වැනි 
කතල් ආකල්පකයන් ිළසීම  - බිත්තර ඔම්ලට්, කතෝක ේ 
කතල්  ්වල්පයක් ෙමා බැඳීම - වම්බ ක,  රවල 
ආහාරකේ අඩංගු කතකලන් බැදීම - ම ්, කේ න්, හැම්     (ල. 03) 

ii. ආහාර ිළරමීඩය 
කපෝෂණ වගුව 
දෙනි  කපෝෂණ අවශ්යතා  ටහන       (ල. 03) 

iii. සිුක ිළිගතුරු අුවව         (ල. 04) 

04.  

i. කමොකනො ැ රයිටඩ 
ඩයිට  ැ රයිටඩ 
කපො බ  ැ රයිටඩ          (ල. 03) 

ii. සිරුකර් පට  වර්ධනය හා අළුත්වැඩියා රී ලම. 
එන් යිටම නිෂප්ාෙනය 
කහෝර්කමෝන නිෂ්පාෙනය 
ප්රතිකද්හ නිෂ්පාෙනය 
ශ්ක්තිය රීකලෝ ැලරි 4 ක් නිපෙවීම       (ල. 03) 

iii. ය ඩ - නීරක්තිය 
අයඩින් - ගලගණ්ඩය 
ක ෝ බක් අම්ලය - නීරක්තිය 

විටමින් D - අ ්ථි වි ෘති (රි ම් ය) කරෝගය       (ල. 04) 

05.  

i. පරිමාණය      ඉඩ ඩ 
 ංකක්ත      රාශි රණය 
ගමන් මං     අව ාශ්යන් ගැලපීකම් අපූර්ව බව  (ල. 03) 

ii. ශ්රමය   - මානව  ම්පතරී 
ජලය   - කභෞති   ම්පතරී 
 ාලය   - කභෞති   ම්පතරී      (ල. 03) 

iii. ආෙරය      ිළිගගැනීම 
කගෞරවය     ආකලෝ ය හා වාතාශ්රය කහොිනන් ලැීමම. 
නිවක ේ බාහිර හා අභයන්තර පරි රය අලං ාර වීම. 

 

 



06.  

i. නයෂ්ික  පවුල     වි ් ෘත පවුල 
 ්වාධීනත්වය වැඩි ය     ්වාධීනත්වය අඩු ය 
වැය පක්ෂය අඩු ය     වැය පක්ෂය වැඩි ය 
ආරක්ෂාව අඩු ය     ආරක්ෂාව වැඩි ය 
තීරණ ගැනීකම් හැරීයාව වැඩි ය   තීරණ ගැනීකම් හැරීයාව අඩු ය 
 හකයෝගය අඩු ය     හකයෝගය වැඩි ය 
තයාගලි බ බව අඩු ය    තයාගලි බ බව වැඩි ය   (ල. 03) 

ii. තට් ක ඇඳන්     හකුලන ඇඳුම් රාක්  
හකුලන ඇඳන්     බිත්ති අල්මාරි 
හකුලන කම්           (ල. 03) 

iii. නිවැරදි  ංථානවලට  ංකක්ත භාවිතය (කෙර, ජකන්ල, බිත්ති) 
නිවැරදි  ංකක්ත භාවිතය 
පරිමාණයට ගැලපීම (ඍජුක ෝණාස්රා ාර හැඩයක් වීම) 
පරිමාණය ෙැක්වීම.         (ල. 04) 

07.  

i. අපකත් යන කෙයිටන් ප්රකයෝජනයක් ලබා ගැනීමට 
නිවක ේ රමවත් බව හා අලං ාරය වැඩි රී ලමට 
උපාංග නිර්මාණය තුිගන්  ්වයං රැරීයාව ට කයොමු වීමට 
විකේ   ාලය ඵලොයිට කල  ගත රී ලමට 
උපාංග නිර්මාණය ක කරහි කයොමුවීම.       (ල. 03) 

ii. අත් ිළ ්නා රඳවනය 
 බිළ රඳවනය 
කබෝතල් ආවරණය         (ල. 03) 

iii. සිුක ිළිගතුරට අුවව ලකුණු කෙන්න.        (ල. 04) 


