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II පකොටස 

01.  

i. න්යෂ්ඨික පවුල 
විසඨකෘත පවුල 

ii. පරිමාණය     රාශිකරණය 
සංකේත      අවකාශයන් ගැලපීකේ අපුර්ව බව 
ගමන් මං     බාහිර පරිසරය සමඟ නිවස සේබන්ධ වන් ආකාරය 
ඉඩකඩ       

iii. ආහාර ජීර්ණය 

iv. සායනික සාධක 
ක ෞතික සාධක 
රසායනික සාධක 

v. ආහාර කතෝරා ගැනීකේදී මතුවන් දුෂ්ඨකරතා 
ආහාර ගබඩා කිරීකේදී මතුවන් දුෂ්ඨකරතා 
ආහාර සකසඨ කිරීකේදී මතුවන් දුෂ්ඨකරතා 

vi. ක ොර , ජකන්ල     මැ  මිදුල සහ කපොකුණ 
වා කවුළු      වීදුරු ගකඩොල් 
වීදුරු උළුකැට     නිවකසේ වහකල් හැඩයට සිවිලිම කයදීම 
වහකල් උස වැඩි කීම. 

vii. සියලුම ආ ායේ මාර්ගවලින් ලැකබන් මු ල් ප්රමාණය 
පවුකල් සාමාජික සංඛ්යාව හා ුවුන්කඅ අවශයතාව 
පවුකල් අතයාවශය විය ේ 
අතිකර්ක විය ේ 
ඉතිරි කිරීේ 

viii. හුරුළු කටු මැසඨම     ප්රංශ ගැට 
බුලියන් මැසඨම     සැටින් මැසඨම 
දිග කකොට මැසඨම     ගැට පිසඨකේන්තු 
කසවන්ැලි මැසඨම 



ix. ලිහිල් බව     උචිත පියවීකේ ක්රම කයො ා තිබීම. 
ඇඟලෑමට හා ගැලවීමට පහසු වීම   ඇඳුකේ මූට්ටුව හා නිමාවන්  රුවාකඅ සමට පහසු වීම. 
විසිතුරු හා අලංකාර බවින් යුේත වීම. 

x. පියයුරු විශාල වීම    උකුල පළල් වීම 
කටහඩ මිහිරි වීම     උස හා බර වැඩිවීම 
කයෝනි ශ්රාව ඇතිවීම        (ල. 20  10 = 20) 

02.  

i. කලා මූලිකාංග     කමෝසඨතර මූලධර්ම 
කර්ඛ්ා      තුලන්ය 
හැඩය      රිද්මය 
වර්ණය      සමානුපාතය 
වයන්ය      එකඟත්වය 
      අවධාරණය    (ල. 03) 

ii. කහ තැඹිලි     රතු තැඹිලි 
රතු  ේ      නිල්  ේ 
නිල් කකොළ     කහ කකොළ    (ල. 03) 

iii. සීමා/මායිේ පවත්වා ගැනීම 
පාංශු රේෂ්ණය සඳහා පියවර ගැනීම 
ජලය බැසයාම සඳහා උපක්රම කයදීම 
අලංකරණය ඇති කිරීකේ විවිධ ක්රම කයො ා ගැනීම.      (ල. 04) 

03.  

i. අකේේෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා සීමිත සේපත් කාර්යේෂ්ම කලස උපකයෝගි කර ගැනීකේදි අනුගමන්ය 

කරන් ක්රියාවලිය යි.         (ල. 03) 

ii. පවුකල් සාමාජික සංඛ්යාව 
ුවුන්කඅ වයසඨ මට්ටම 
ුවුන් සතු විවිධ කුසලතා 
සඨත්රී පුරුෂ්  ාවය 
පැවරී ඇති කාර්යකේ සඨවා ාවය        (ල. 03) 

iii. ගෘහිය කාර්යවල අවශයතාවය අනුව ප්රමුඛ්තා අනුපිිවකවල ීරරණය කිරීම හා   සඳහා කාලය කවන් කිරීම. 
ගෘහීය කාර්යයන් සඳහා පවුකල් සාමාජිකයන්ට කයොමුවිය හැකි කේලාවන් සලකා බැලීම. 
ගෘහය තුළ කාර්ය බහුල කේලාවන් පිිවබඳ සැලකිලිමත් වීම. 
පවුකල් සාමාජික සංඛ්යාව හා ුවුන්කඅ තත්ත්ව සැලකිල්ලට ගැනීම. 
පවුකල් සියලු ක න්ාම එකට එේවී කාර්ය කිරීමට හැකි කේලාවන් සටහන් කිරීම.  (ල. 04) 

04.  

i. ළ රු අවධිය      මුල් ළමා අවධිය 
ගර් නී අවධිය     ේෂීරණ අවධිය 
කයොවුන් අවධිය     මහලු අවධිය    (ල. 03) 

ii. පවුකල් සාමාජිකයින්කඅ විවිධ කපෝෂ්ණ අවශයතා 
විවිධත්ව 
අමුද්රවය සපයා ගැනීකේ පහසුව 
පවුකල් ආ ායමට සරිලන් බව        (ල. 03)  

iii. සිරුර අ යන්තරකේ සිදුවන් ආහාර ජීර්ණය, ශඨවසන්ය, රුධිර සංසරණය හා බහි්ාවය ආදි අනිඡානානුගත ක්රියා 

සඳහා අවශයවන් ශේතිය මුලසඨ  පරිවෘත්ීරය (BMR) කලස හඳුන්වයි. 
05.  

i. (a) ගර් ාෂ්ය  - කලලය අධිකරෝපණය වීම 

  කලලකේ කපෝෂ්ණය සඳහා කලල ඛ්ණ්ඩය හා කපකනිවැල සැකසීම 

  (b) ඩිේ  කකෝෂ්  - ඩිේ  පරින්ත වීම 

       පරිණත ඩිේ  මු ා හැරීම 
       සඨත්රී ප්රජන්ක කහෝර්කමෝන් නිප වීම 



  (c) පැකලෝපීය න්ාල - ඩිේ  පරිවහන්ය 

       සංකසේචන්ය       (ල. 03) 

ii. බර මැනීම 
උස මැනීම 
රුධිර පරීේෂ්ණ   - හිකමොඅකලොබින් ප්රමාණය 
     රුධිර ඝන්ය 

     Rh සාධකය 

     VDRL පරීේෂ්ණය 

මුත්රා පරීේෂ්ණය 
රුධිර පීඩන්ය මැනීම 
බර මැනීම           (ල. 03) 

 

iii. ශේතිය       තයමින් 
කප්රෝටීන්න්      රයිකබොෆඨකලවින් 
කැල්සියේ     කෆෝලිේ අේලය 

යකඩ      විටමින් A 

වැ ගත්කම සිසුන් පිිවතුරට අනුව        (ල. 04) 

06.  

i. බඳන් කයදීම 
කරන්  ඇල්ලීම 
ඉඳිකටු කර්න් ය 
රැලි පටි ඇල්ලීම          (ල. 03) 

ii. (a) විසිත්ත කාමරය  - කුෂ්න් කවර, ටීන්කපෝ/ සඨටූල් කවර, පුටු කවර   (ල. 03) 

(b) නි න් කාමරය  - ඇඳ ඇතිරිලි, ඇඳ ආවරණ, කමට්ට කවර, කකොට්ට උර, මදුරු  ැල් 

(c) කෑම කාමරය හා මුළුතැන්කගය - කේස කරදි හා අනු ඇතිරිලි, අත් පිසඨන්ා, බන්කද්සි කවර, දීසී කවර  

iii. සිසුන්කඅ පිිවතුරට අනුව ලකුණු ක න්න්.       (ල. 03) 

07.  

i. ජීව වි යාත්මක කහේතු 
ක ෞතික වි යාත්මක කහේතු 
රසායනික වි යාත්මක කහේතු        (ල. 03) 

ii. ලුණු ක හි සෑදීම 
මාළු ඇඹුල්තියල් සෑදීම 
අඡාචාරු  ැමීම 
ක ෝසි සෑදීම 
සීනි සේබල් සෑදීම         (ල. 03) 

iii. සිසු පිිවතුරට අනුව ලකුණු ක න්න්.        (ල. 04) 

 


