ගෘහ ආර්ථි

විද්යොව - 10 කේණිය
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ප්රශ්න අංකය

ප්රශ්න අංකය

II ක

ොටස පිළිතුරු

01. I. විස්තෘත පවුල
II. බෙදාහදා ගැනීමට බපළඹීම.
ත්යාගශීලි ෙවත ඇතිවීම.
ආරක්ෂාව රැකවරණය වැඩිවීම.
ඉවසීම වැනි ගුණාංග වර්ධනය වීම.
III. වර්ධක අවධිය
IV. පිළිතුරට අනුව ලකුණු බදන්න.
V. අත බස්දිම
මිශ්්ර කිරීම
කැෙලි වලට කැපීම
පදම් කිරීම
පිපීමට භාජනය කිරීම
VI. ආබේණික වර්ණය පැවතීම.
ආබේණික ගන්ධය පැවතීම.
මතුපිට තද ගතියකින් යුතු වීම.
බකාරබපාතු දීප්තතිමත බලස පැවතීම.
VII. ආර්ික වාසි ලැබීම.
මානසික තෘප්තතියක් ලැබීම.
විබේකය අර්ථවත බලස ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම.
කුසලතා වර්ධනය වීම.
VIII. නිවස තුළ බතතමනය ඉවත වීම.
ක්ුද්ර ජීවී වර්ධනය අවම කර ගත හැකිවීම.
ඉක්මනින් බවබහසට පත බනාවීම.
කෘතීම ආබලෝකය හා වාතාශ්්රය ලො ගැනීමට අවශ්්ය බනාවීම.
IX. සිනිදු ෙව හා මෘදු ෙව
නිතර බස්දීමට හැකිවීම
කපු බරදදක් වීම
මනා අවබ ෝෂකතාවයකින් යුතුවීම
X. අත හා කදට වඩා බේගබයන් වර්ධනය වීම
රීර බකාටස් අතර අනුපාතය අසමාන වීම
අස්ි ඝනතවබයන් වැඩිවීම
02. I. ලිපිද්රේ්ය රදවනය
අතපිස්නා රදවනය
බම්ස දරණුව
ෙන්බදසි කවරය
පාපිස්ස

II. මූලික මැහුම් ක්රම - ඇදීම
සිහින් නූල් දුව වීම
වාටි මැස්ම
පිස්බම්න්තු මැස්ම

III. උරහිස් මූට්ටු කිරීම
විවරය මැසීම
කර මැසීම
අත කට මැසීම
වාටිය මැසීම

සිප්තපි වාටිය මැසීම
ඉදිකු බර්න්දය මැසීම
බ්ලැන්කට්ට මැස්ම බයදීම
ඇඹරුම් වාටිය බයදීම
බීක්කු මැසීම

විසිතුරු මැහුම් ක්රම - දම්වැල් මැස්ම
නැටි මැස්ම
කතිර මැස්ම
බල්සිබේසි මැස්ම
ප්ත්රං ගැට මැස්ම
මැසීබම් ශිල්පීය ක්රම - මූට්ටු වර්ග ලියා තිබීම
ආර වර්ග ලියා තිබීම
ඔපනාලි වර්ග ලියා තිබීම
ආදියට ලකුණු බදන්න.
03. I. ලයිසින්
ලියුසින්
අබසෝලියුසින්
බමතිබයානින්
II. තයමීන් - නිවුඩු සහල් මං,මෑ,බසෝයා බෙෝංචි,පලා වර්ග
III. පිළිතුරට අනුව ලකුණු බදන්න.
04. I. සිරුරට දදනිකව අවශ්්යවන කිසියම් බපෝෂ්ය පදාර්ථයක් බහෝ කීපයක්
නිසි ප්ත්රමාණබයන් දීර්ඝ කාලයක් තුල බනාලැබී යාම නිසා ඇතිවන බරෝග
තතවයන්
II. ඇමරිකන් ක්්රම බේදය
ප්ත්රං ක්්රම බේදය
ජර්මන් ක්්රම බේදය
බුබ ේ ක්්රම බේදය
රුසියානු ක්්රමය
ඉංග්රීසි ක්්රමය
(මින් එක් නම් කළ ක්්රමයක් විස්තර කළ යුතුය.)

III. a) ආහාරයට ගතහැකි ස්වභාවයට පතකර ගැනීම
ආහාර ජීර්ණයට පහසු වීම
ක්ුද්ර ජීවීන් විනා

වීම

ආහාරවල විෂ සහිත ද්රේ්ය හා ප්ත්රතිබපෝෂක ද්රේ්ය විනා

කිරීම

රසවත ෙව හා රුචිය ලො දීම
විවිධතවයක් ඇති කිරීම
සඟන්ධය ඇති කිරීම
ආහාර පරිරක්ෂණය
b) නියත පරිමාවක වැඩි පීඩනයක් බයදීබමන් උෂණතවය වැඩි බේ
05.

I. “ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව යන බදබදනාම සහජීවනබයන් ඵල බනලා
ගැනීමට උදේබදන නිර්මාණිය ස්ථානය” බේ.
“බදමේපියන් විසින් දරුවන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ආදරබේ හා
ආරක්ෂාබේ බක්න්ද්රස්ථානය නිවස බේ.”
II. පරිමානය
සංබක්ත
ගමන් මං
ඉඩකඩ
රාශිකරනය
එකක් පැහැදිලි කිරීමට ලකුණු බදන්න.
III. ඇද ඇදි සැලැස්මට අනුව ලකුණු බදන්න.

06. I. පුරුෂ ප්ත්රජනන පදධතිබේ බකාටස් :- වෘෂණ
වෘෂණ බකෝෂ
ශුක්්ර ප්ත්රනාල
ශිෂණය

ස්ත්රී ප්ත්රජනක පදධතිබේ බකාටස් :- ඩිම්භ බකෝෂ
පැබලෝපීය නාල
ගර්භාෂය
බයෝනි මාර්ගය
ගැබ් බගල
ගර්භාෂ බිතතිය
ගර්භාෂ කුහරය

II. වයස අවු - 20 -30 ත අතර වීම
උස ෙර බයෝග්ය ආකාරබයන් පැවතීම
නිබරෝගී කාන්තාවක් වීම
යහපත කායික මානසික තතවයකින් බපළීම

III.

1.

කාර්යය

බපෝෂණ අවශ්්යතාවය

මූලස්ථ පරිවෘතතීය බේගය
වර්ධනය

කැලරි අවශ්්යතාවය

කළලබේ වැඩීම
මවබග පටක වර්ධනය

ප්ත්බරෝටීන අවශ්්යතාවය

මවබග දත හා අස්ි වල
නිබරෝගීොවය
කළලබේ අස්ි වර්ධනය

කැල්සියම් අවශ්්යතාවය

කළලබේ ස්නායු දසල
නිර්මාණය

බ ෝබල්ට්ට අවශ්්යතාවය

07. I. දියවැඩියාව
අධිරුධිර පීඩනය
ඇදුම
සමාජ බරෝග
වයස 14 ට අඩුවිම බහෝ 35 ට වැඩිවීම
උස අඩුෙව
සංජානනීය බරෝග

II. අදාළ සියළු පරික්ෂාවන් සිදු කිරීම
අවශ්්ය අවස්ථාවන්වලදී සුවිබශ්ෂ පරීක්ෂාවන් කිරීම
බරෝගී තතව ඇතනම් ප්ත්රතිකාර වලට බයාම් කිරීම
භෘනබේ වැඩීම සහ සිටින ආකාරය නිවැරදි ෙව බසායා ෙැලීම
මවබග බපෝෂණ තතවය යහපත කිරීම
මවට අවශ්්ය පිටගැස්ම එන්නත ලොදීම
III. a) පැබලෝපීය නාල - ඩිම්භ සංබස්චනය වීම
පරිනත ඩිම්භය ගර්භාෂය කරා බගන යාම
බමාරියුලාව
- දසල විභාජනය බවමින් සෑබදන දසල බපාකුර
ඩිම්ෙහරණය
නාලයට මදා
සංබස්චනය

- පරිණත ඩිම්භයක් ඩිම්ෙ බකෝෂබයන් පැබලෝපීය
හැරීම.
- ඩිම්භයක් හා ශුක්්රාණුවක් එකට එකතු වීම

