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85-ගෘහ ආර්ථික විද්යාව -II
11 ශ්රේණිය - පිළිතුරු පත්රය
01.
i.

ශ්රෝටීන් අවශ්යතාව
ශ්ක්ි අවශ්යතාව
කැල්සියම් අවශ්යතාව
යකඩ අවශ්යතාව
ශ් ෝලීක් අම්ල අවශ්යතාව
අයඩින් අවශ්යතාව
විටමින් Aඅවශ්යතාව
තන්තු අවශ්යතාව
(ලකුණු 02)

ii.






ඉක්මනින් නරක් ශ්නාවන ආහාර ඇතුළත් කිරීම
පරිරක්ිත ආහාර ඇතුලත් කිරිම
හින්ද්වන ලද් වයංජන න තනතු කිරිම
ප්රිය දපද්වන ශ්ලව විවි්ත්වයකින් තුතුව ආහාර පිළිශ්යළ කිරිම
රැකියාවට ගැලශ්පන අකාරයට පිළිශ්යළ කිරිම
(ශ්ක්ි ජන නක ආහාර අඩුශ්වන් භාවිතය)

(ලකුණු 02)

iii.
තම්බා ශ්තම්පරාදු කළ මං ඇට

තළවළු වැන්විච්

ශ්කශ්වල්ස ශ්ගඩි 01

ශ්කශ්වල්ස ශ්ගඩි 01

අයිවේ ශ්කෝපි

පළතුරු බීම

තළවළු හා මාළු මිර
ශ්රාටි 01
අලි ශ්ේර බීම

ගෘහ ආර්ථික විද්යාව පිළිතුරු

ිසු පිළිතුරු අනුව ලකුණු ලබා ශ්ද්න්න. (ලකුණු 02)
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iv.

පිිශ්ම් ක්රමය

:- ශ්තල්ස ආශ්ල්සපශ්යන් පිිම

තාප වංක්රාමන ක්රමය

:- වන්නයනය

(ලකුණු 02)

v.






ඇඳ ඇිරිලි
ඇඳ ආවරණ
ශ්මට්ට කවර
ශ්කාට්ට දර
මදුරු ද්ැල්ස

vi.ඉදිරිපව පපු මිම්ම =60 cm /2 = 30 +1 = 31 /2 = 15.5 + 1 = 16.5 cm

(ලකුණු 02)
(ලකුණු 02)

vii.





ආර්ථතවය නැවතීම
කෑම අරුචිය හා දද්ැවන ඔක්කාරය
දද්රය විශ්ාල වීම
නිතර මත්රා පිට කිරිශ්ම් අවශ්යතාවය

(ලකුණු 02)

viii. කලල අවධිය

(ලකුණු 02)

ix. විවේතෘත පවුල ( වංතුක්ත /වයාේත / බධ ් / විවේතාරික / විවේතීර්ථණ පවුල)

(ලකුණු 02)

x.







වාමාජිකයන් අතර අශ්නයෝනය බැිමම වහශ්යෝගය සුරක්ිතභාවය වැඩිය
ශ්බද්ා හද්ා ගැනිම පරාර්ථථකාමි බව පරිතයාගලිලි බව වැඩිය
වේවාධිනත්වය අඩුය.
ිරණ වලට තළබීම අපහසුය
ශ්පෞධ ගලිකත්වය අඩුය.
වැඩිහිටි බාල පරම්පරා අතර අද්හවේ ගැටීම ඇි ශ්ේ.
(ලකුණු 02)
(ලකුණු 02බැගින් මළු ලකුණු 20)

02.
i. මලික මැහුම් ක්රම





නූල්ස ඇිමම
ිහින් නූල්ස දුවවීම
වාටි මැවේම ( වාටි මැවේම ,නැටි වාි මැවේම වන්නාලි වාටි මැවේම )
පිවේශ්ම්න්තු මැවේම
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විිතුරු මැහුම් ක්රම










ද්ම්වැල්ස මැවේම
නැටි මැවේම
කිර මැවේම
ශ්ල්සි ශ්ේි මැවේම
බ්ලැන්කට් මැවේම
බුලියන් මැවේම
රංශ් ගැට මැවේම
හුරුළු කටු මැවේම
වැටින් මැවේම

ii.







iii.

ඇඳුම් ලිහිල්ස වීම
වරල පන්නයකින් වීම
ඇග ලෑමට හා පියවීමට පහසු වීම
මට්ටු අවම වීම
මූට්ටුවක් ශ්යාද්න්ශ්න් නම් ඒ වද්හා පැහැදිලිව මට්ටුවක් ශ්යදිම
විවර පියවීමට ශ්ට්ේ ඇල්සලිම
අලංකාර කිරීමට වරල ශ්මෝවේතර ශ්යදිම

අිමන ලද් ශ්මෝවේතරයට ලකුණු ලබා ශ්ද්න්න




ළද්රු ඇඳුම් පන්නය වඳහා
ශ්මෝවේතරය
මැහුම් ක්රමය ඇිමම

(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)
(ලකුණු 02)

03.i.
A.





කුඩාමාළු - වම්පුර්ථණශ්රෝටින්ලබාශ්ධ  .(වර්ථ්නයවද්හාදපකාරිශ්ේ.)
කැල්සියම් අඩංගු ශ්ේ. (අවේී වර්ථ්නයට දපකාරි ශ්ේ)
විටමින් A ලබා ශ්ධ  - ඇවේවල හා වශ්මහි නිශ්රෝගීතාවයට
අයඩින් ලබා ශ්ධ  පරිවෘත්තීය ක්රියා වද්හා

B. නිවුඩු වහිත හාල්ස
 තයමින් අඩංගුවීම - ආහාර පරිවෘත්ියට
 තන්තු අඩංගු වීම - මළ බධ ්ය වැළැක්වීමට
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C. මං ඇට







ශ්ාක ශ්රෝටීන් අඩංගු ශ්ේ - වර්ථ්නය වද්හා
කාශ්බෝහයිශ්ේට් අඩංගු ශ්ේ -ශ්ක්ිය ලබා දීමට
තන්තු අඩංගු ශ්ේ - මළ බධ ්ය වැළැක්වීමට
රයිශ්බාේශ්ල්සවින් අඩංගු ශ්ේ. - ආහාර පරිවෘත්ිය වඳහා
හීම් ශ්නාවන යකඩ ඇත -හිශ්මෝගශ්ලාබින් වල වංඝටකයකි.
ශ්රෝටීන් පරිපුරණයට ශ්යාද්ා ගැනිම
(ලකුණු 03)
(කරුණු 01 ට ලකුණු 01 බැගින්)

ii.






ිරුරට ශ්ක්ිය ලබා ශ්ද්න ර්ාන ශ්පෝෂකයයි.
(කාශ්බෝහයිශ්ේට් 1 g කින් කි.කැ. 04 ක් ලැශ්බ්)
ශ්රෝටීන් පිරිමැිම වද්හා ද්ායක ශ්ේ.
ශ්වලිතුශ්ලෝවේ මල බධ ්ය වළක්වයි.
වංචිත කර ගැනිශ්ම් හැකියාව ඇත. (ගලයිශ්කාජන න් ශ්ලව)
ශ්ම්ද් ඔක්ිකරණයට අවශ්ය ශ්ේ.
(කරුණු 03 ට ලකුණු 03 බැගින්)

iii.
මඤේශ්ඤාක්කාවල - කාශ්බෝහයිශ්ේට් - මඛශ්ේදි ආරම්භ ශ්ේ.
ශ්පාල්සවල - ශ්ම්ද්ය - ග්රහණිශ්ේදි ආරම්භ ශ්ේ.
කාශ්බෝහයිශ්ේට් ජිර්ථණය -(මඛශ්ේදි)
පිෂේටය ශ්ේටයට ඇමයිශ්ල්සවේ

ඩයි වැකරයිඩ

ජන ල විච්ශ්ේද්නය

ශ්මෝල්සශ්ටෝවේ

(ලකුණු 02)

ශ්ම්ද් ජිර්ථණය (ග්රහණිශ්ේ දි )
තතයි ශ්ලෝද්කෘත ශ්ම්ද් - අගනයාශ්යික ලයිශ්ේවේ

ශ්ම්ද් අම්ල + ගලිවශ්රෝල්ස

ජන ල විච්ශ්ේද්නය

(ලකුණු 02)
(ලකුණු 04)

4.
i.

(මළු ලකුණු 10)
ිසු පිළිතුරු අනුව
(වයවට හා අවවේථාවට ජිර්ථණයට පහසුවීම විවි්ත්වය අනුව)
(ලකුණු 03)

ගෘහ ආර්ථික විද්යාව පිළිතුරු
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ii. ිසු පිළිතුරු අනුව
(ඒ ඒ ආහාරයට තුනකට අද්ාල ශ්හේතු මත )

iii. 11 ශ්රේණය ශ්පළ ශ්පාශ්ත් පිටු අංක 72 73 74 ට අනුව
(ලකුණු 03)
(මළු ලකුණු 10
5.
i.

ශ්කාටු පරිමාණයට ඇදිමට

ලකුණු 01

ශ්ද්පියන් ශ්ද්ාර

ලකුණු 01

ශ්ද්පියන් ජන ශ්න්ල

ලකුණු 01

(ලකුණු 03)

ii. ඒක වර්ථණ ගැලපුම යනු
තක් වර්ථණයක විවි් අගශ්යන් තුතු වර්ථණ ඇතුලත් ගැලපුම “ඒක වර්ථණ ගැලපුම” ශ්ේ.තනම් වර්ථණයක ලා
ශ්හෝ තද් බවයි.

(ලකුණු 01)

දද්ා 





බිත්ි - ලා නිල්ස
ිවිලිම - සුදු වර්ථණය
ිරශ්රදි සුදු හා නිල්ස (මද්රිත ශ්රදි)
ශ්කාට්ට දර - නිල්ස වර්ථණය
අඳ ඇිරිළි - තද් නිල්ස හා ලා නිල්ස ශ්කාටු

ගෘහ ආර්ථික විද්යාව පිළිතුරු

(ලකුණු 02)
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iii.
ළමා කාමරය රවන්න ශ්ලව අලංකාර කිරිම වද්හා
 ශ්වල්සලම් බඩු වලින් අලංකාර කිරිම
 ළමා ශ්ම්වය ගැලශ්පන මල්ස ඇසුරුම් තැබිම
 බිත්ි වැරිලි වලින් අලංකාර කිරිම
 ගැලශ්පන ිර ශ්රදි භාවිතා කිරිම
 බුමතුරුණු පාපිවේනා භාවිතා කර ිබිම

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 10)

06.

I.







ඩිම්භ ශ්කෝෂ
පැශ්ලෝපීය නාල
ගර්ථභාෂය
ගර්ථභාෂ කුහරය
ගැබ් ශ්ගල
ශ්යෝනි මාර්ථගය

II.





ගබ්වා විම
රාග පරිණත ද්රු දපත් ඇිවීම
මළ ද්රු දපත් ඇිවිම
මන්ද් මානික ද්රු දපත් ඇි වීම

III.









ගැබිණියක් වද්හා අවශ්යශ්යන්ම ිදුකල තුතු පරීක්ෂණ හා පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිම
අවශ්ය අවවේථාවන්හිදි සුවිශ්ශ්ේි පරික්ෂණ ිදු කිරිම
ශ්රෝගි තත්ව පවි නම් ඉක්මනින් හඳුනා ශ්ගන නිි රිකාර කිරිම
ගර්ථභනි වමය තුල මානික හා ශ්ාරිරික පසුබිම වැලසුම් කිරිම
ගර්ථභාෂය තුල භ්රෑණශ්ේ වැඩීම වහ වහ පිහිටීම නිවැරදිව වටහා ගැනිම
ගර්ථභනි මවශ්ග ශ්පෝෂණ තත්වය යහපත් මට්ටමක පවත්වා ගැනිමට ක්රියා කිරිම
අවශ්ය තන්නත් ලබා දිම
දපත් පාලන ක්රම පිළිබද් ද්ැනුවත් කිරිම

ගෘහ ආර්ථික විද්යාව පිළිතුරු
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7.

I.





මවශ්ග රුධිර පරිමාව පවත්වා ශ්ගන යාම වද්හා
කලලශ්ේ රුධිර නිෂේපාද්නයට
කලලශ්ේ අක්මාශ්ේ යකඩ තැන්පත් කිරීම
රසුිශ්ේදි රුධිර වහනය ිදු වීම

II.
වේි








පියතුරු විශ්ාල වීම
දකුල පළල්ස වීම
කටහඩ මිහිරි වීම
ශ්යෝනි රාව ඇි වීම
ලිංශ්ගන්රය අවට හා කිහිලිවල ශ්රෝම ඇි වීම
දව හා බර වැඩි වීම

පුරුෂ








III.

B.

මවේපිඩු වැඩිම
දරහිව පළල්ස වීම
වේවරාලය ඉදිරියට ශ්නරා ඒම
ශුක්ර ශ්මෝනනය
ලිංශ්ගන්ද්රිය විශ්ාල වීම
ලිංශ්ගන්ද්රිය අවට හා කිහිලිවල ශ්රෝම ඇි වීම
රැවුල වැවිම
දව හා බර වැඩි වීම

A.
 දිය වැඩියාව
 අධිරුධිර පීඩනය
 ඇදුම
 වමාජන  ශ්රෝග
 මවශ්ග වයව වැඩිවීම ශ්හෝ අඩුවීම
අවට ශ්වනවේ වන පරිවරයට පහසුශ්වන් අනුගත වීශ්ම් හැකියාව මානික වර්ථ්නය තුළින් ිදු වන්නකි.







ගැටළු විවදිශ්ම් හැකියාව
තර්ථකාණුකූල චින්තනය
නිර්ථමාණලිලි බව
නිරවුල්සව අද්හවේ රකාශ් කිරිශ්ම් හැකියාව
රිලල ගැන ිතා ිරණ ගැනිශ්ම් හැකියාව
නායකත්වය ද්ැරිමට ඇි හැකියාව
 අවවේථාශ්නෝචිතව හැිරිශ්ම් ද්ක්ෂතාවය
ගෘහ ආර්ථික විද්යාව පිළිතුරු

