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උපදෙස් - i)   සියළුම ප්රශ්්  ලට  ිළිතුරු  සපය්න.  

  ii) අංක 01 සි  40  දෙක් ප්රශ්්  ලට  ී  ති  1222324 ය. ිළිතුරු  ලින්න ිවලරදි  ද   

ලඩාත් ගරටදප. ිළිතුරද දෙ ද්න.  

01. ධළනය ගණයට අයත් ආශළරයකි. 

 1. ක ොවහ 2. කුරක් න් 3. උඳු 4.  වුපි 

02. ලෆඩිහිටියන්ට සිරුර තුෂ නිඳදලළ ගත ශෆකි අතයළලය ඇමිනකන  අ්ලයකි. 

 1. ිනසීන් 2.  හිවහටඩීන් 3. ආර්ජිනීන් 4. ලෆලීන් 

03. දදනි ල මිලි ග්ර්ල100ට ලඩළ අඩුකලන් අලය ලන ණිජ  ලණයකි. 

 1. ය ඩ 2.   ෆල්සිය්ල 3. කව ඩිය්ල 4. කඳොටසිය්ල 

04. දුරියන් කගඩිකේ සුලද ශළ රවය අනුල එහි ගුණළත්ම  බල තිරණය  රන ක්ණය ලන්කන් 

 1. ලයනය 2.  කඳ ණය අගය 3. සුල 4.  වගන්ධය 

05. ය්ල ද්රලයයක් ලළතකේ ඇති කක්සි න් වමග ්රති්රියළ කිම ම නිවළ සිදුලන පරඳර්යළවය 

ශඳුන්ලන්කන් ක කවේද ? 

 1. කක්සිශරණය   2.  කක්සි රණය  

 3. වහලයං පරකය  නය   4. ්රතිකක්සි රණය 

06. අත් ගෆසික්ලදි පිටි මිශ්රණයට ලළතය ඇතුළු පරම තුලින් , එක්  රන ද ඊවහට් කශොදින් ්රියළත්ම  

පර .......................................................... ලළයුල මුදළ ශෆරිකමන් පිටි මිශ්රණය පිපිම සිදු ක.. 

 1.  ළබන්ඩකයොක්විනඩ්   2.  කක්සි න්  

 3. කක්විනඩ්   4. නිනට්ර න් 

 

07. ලෆඩි වළන්ද්රණයකින් යුත් මළධයය  සිට අඩු වළන්ද්රණ මළධයය ට ද්රලය අංු  ගමන් කිම ම 

ශදුන්ලන්කන්, 

 1. පරකිරණය කව ය.   2.  පරවරණය කව ය.  

 3. ආස්රෆතිය කව ය.   4. බළහිර ආස්රෆතිය කව ය. 

.Dy wd¾Ól úoHdj - I 

ld,h ( meh 01hs' 

ol=Kq m<d;awOHdmk fomd¾;fïka;=j 

11 fY%aKsh -  wkdjrK mÍCIKh 2020 

ku$wxlh ( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 



2 
 

08. අඳරදිග වංවහ ෘතියට අනුල ආශළර පිළිගෆන්පරක්ල ක්රම අතර ශ්රි ං ළල තුෂ අමුත්තන්ට වංග්රශ 

කිරිමට භළපරතළ  රන පිළිගෆන්වීක්ල ක්රමක.දයට තතළම වමළන ක්රමක.දය ලනුකේ, 

 1. ඇමරි න් ක්රමක.දය  2. ්රං ක්රමක.දය 

 3.  ර්මන් ක්රමක.දය   4. රුසියළනු ක්රමක.දය 

 

09. කිරිල ලර්ධනය ලන බෆක්ටිරියළලක් කනොලන්කන් මින් කුමක්ද? 

 1. වහකට්රප්ටොකටොක ො වහ   2. ෆක්කටොබෆසිවහ 

 3. මිනකක්රොබෆක්ටිරිය්ල   4. කඳනිසිලිය්ල 

 

10.  කඳග්රළ කර ගය ඇති ලන්කන් කුමන කඳ ය ඳදළර්යය ඌණ පරකමන්ද ? 

 1. පරටමින් B3 2. පරටමින් B1 3. පරටමින් B6 4. පරටමින් B9

  

11. මිනිවහ සිරුර තුෂ ක්ර ටීන්න් ජිර්ණය ආර්ලභ ලන්කන් කුමන අලයලය තුෂදිද ? 

 1. මුණකේ දි ය   2.  ග්රශිජකේ ීයය  

 3. ආමළකේීයය.   4. ක්ෂුද්රළන්තකේ ීයය. 

 

12. අග්නයළින  යුකේ අඩංගු අරීය රිප්ටොසිකන  න් ්රියළ ළම  රිප්ටොසීන් බලට ඳත්වීමට අලය ලන  

එන්විනමය ලනුකේ ? 

 1. කඳප්ටොසීන්   2.  ඇමිනකනොකඳප්ටොටිනකඩ්වහ 

 3. ශිනකරොක්ක රික් අ්ලය 4. එන්ටකර  ිනකන්වහ 

 

13. පරකේ කඳ ණ අලයතළ ඇති අලියයක් කනොලන්කන් මින් කුමක්ද ? 

 1. ෂදරු අලියය   2.  මුල් ෂමළ අලියය 

 3. ලෆඩිහිටි අලියය   4. කයෞලන අලියය 

 

14. ආශළර කත රළ ගෆනික්ලදි මතුලන දුහ රතළ කිහිඳයක් ඳශත දෆක්ක.. 

 ගුණළත්ම  ආශළර මිදි ගෆනිමට අදළයම ්රමළණලත් කනොපරම. 

 ගුණළත්ම  බපරන් ලෆඩි ආශළර අිය  මිකින් යුක්ත වීම. 

 නිහඳළද ිනන්කග් ශළ අකපර රුලන්කග් අනිසි උඳක්රම කශේතුකලන් ආශළර ල මි ලෆඩි පරම 

 

 කමම දුහ රතළ අදළ ලනුකේ, 

 1. අකපර රුලන්කග් කනොවෆකිලිමත් බලට අදළෂලය.  

 2.  ආර්ථි  දුහ රතළ ලට අදළෂලය. 

 3. ්රමිතිකයන් කතොරආශළර බහු පරමට අදළෂලය 

 4.  ඳළරිකභ  යන්කග් දෆනු්ලලත් කනොපරමට අදළෂලය 
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15.   ළති  උත්වලයක් ලන්කන්? 

 1. නබිනළය  උඳන් දින උත්වලය 2.  දතිනකඳ ංගල් උත්වලය 

 3. පරලළශ උත්වලය   4. මශ සිකුරළදළ දින උත්වලය 

 

16.  ආශළර පිළිගෆන්පරක්ලීයඑක් පුද්ගයකු වදශළ කලන්  ෂ යුතු තඩ ්රමළණය ලන්කන්? 

 1. 10” x 12” 2. 18” x 26 ” 3. 18” x 22 ” 4. 10 ” x  22” 

 

17. ආශළර ඳරිරක්ණකේදි ආශළරය පරයළිමට කඳර “ බ්ළන්ච් ” කිරිකමන්  

 1. ආශළර ජිර්ණය ඳශසු ක..  2.  තක්මනින් පරයෂළ ගෆනිමට ශෆකි ක.. 

 3. ආශළර ල ඳෆශෆය කලනවහ ක.. 4. ආශළරල එන්විනම අ්රිය ක.. 

 

18. ක   කවෞණය වංපරධළනයට අනුල කයොවුන් පරය කව ව න ලයවහ  ළණ්ඩය ලන්කන්, 

 1.  අවුරුදු 15- 18  ය.   2.  අවුරුදු 10- 19  ය. 

 3. අවුරුදු 10-24  ය.   4. අවුරුදු 14-16  ය. 

 

19.  ්රළයමි  ලිංක   ක්ණයක් කව වෆක න්කන් 

 1. උව ලෆඩි පරමය.    

 2.  බර ලෆඩි පරමය. 

 3. සිරුකර් ශෆඩය කලනවහ වීමය  

 4. ඩි්ලබ ක   ශළ ගර්භළ ලර්ධනය වීමය. 

 

20. නල කයොවුන් පරකේදි  ළින  ලර්ධනය ශළ ව්ලබන්ධ කනොලන ්ර ළය ලනුකේ, 

 1.  ෆපි කඳනිමට උත්වළශ කිරිම   

 2.  අත්ඳළ  ට ලඩළ ක.ගකයන්ලර්ධනය වීම 

 3. ෂමළ වහලරුඳය ක්රමකයන් කලනවහ පර ලෆඩිහිටිකයක් පරම 

 4. අවහථි ගණත්ලය ලෆඩි පරම 

 

21. ගර්භනි අලියකේදි ඇතිපරය ශෆකි සුළු ආබළධයක් කනොලන්කන් 

 1. ලමනය 2.  ඇදුම 3. ඳළද තදිමිම 4. ආශළර අරුචිය 

22. පුර්ල ්රවල වංලර්ධන  ළය තුෂ ඩි්ලබ අලියය ගත  රන  ළය ලනුකේ 

 1. වංකවේචනකේ සිට උඳත කතක්  ළයින. 

 2. වංකවේචනකේ සිට දින 14 දක්ලළ  ළයින. 

 3. ඩි්ලබ අලවහයක. සිට  වති කද    ළයින.       

 4. ඩි්ලබ කම චනකේ සිට වංකවේචනය දක්ලළ  ළයින. 

 

23. වංකවේචිත ඩි්ලබයක් අියකර ඳණය ලන්කන් වහත්රි ්ර න  ඳද්ධතිකේ කුමන ක ොටකවේ දි ද? 
 1. කය නි මළර්ගය තුෂදිය  2.  ඩි්ලබ ක   තුෂදිය 
 3. එන්කඩොකමරියම තුෂදිය.  4. ඳෆක පීය නළය තුෂදි ය. 
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24. ලිංක  ල ව්ලක්රේණය ලන කර ග ශඳුනළගත ශෆකි ඳරික්ණයක් ලන්කන් 
 1. මුත්රළ ඳරික්ණය ම නි.  2. VDRL ඳරික්ණය ම නි. 
 3. රුියර ගණය පිළිබද ඳරික්ණය ම නි. 4. රුියර ඳරිමළල ම නි. 
 
25. ගර්භනි මල කග් ඳට  ලර්ධනයට ශළ  කේ ඳට  ලර්ධනයට ලෆඩිපුර බළ දිය යුතු 

කඳ  ය ලන්කන්  

 1. ක්ර ටීන්න්ය 2.   ළකබ ශිනකඩ්ට්ය 3. අයඩින් 4. පරටමින් A 

 
26. මධයවහය ලෆඩහි නිරතලන වළමළනය  ළන්තළල ට දදනි  කඳ ණ අලයතළලයට අනුල 

බළගත යුතු ක්ති ්රමළණය ලන්කන් 

 1. කික  ෆරි 3100 ක්ය.  2.  කික  ෆරි 2000 ක්ය.  
 3. කික  ෆරි 2350 ක්ය.  4. කික  ෆරි 3250 ක්ය.  
 
27. ු ක්රළණු න නිඳදපරම ශළ ු ක්රළණු න ගබඩළ කිරිම සිදු  රනු බන්කන් 

 1. ලෘණ ක   තුෂය.  2.  ු ක්ර ්රණළය තුෂදිය. 
 3. ලෘණ තුෂදිය.   4. ශිහණය තුෂය. 
 
28. උඳළංග නිර්මළණය කිරික්ලදි කයොදළ ගනු බන ද්රලය ඇතුෂත්  ළණ්ඩයකි. 

 1. කර්න්ද , කබොත්ත්ල , පරසිතුරු ඳබළු , දුඹුරු  ඩදළසි 

 2. ග්ල , රිබන් , මිනු්ල ඳටිය , තදි ටු 

 3. වන්නළලි හුණූ කරු , ක  ඩ්, දෆති කර දය , ඳෆන්ව 

 4. දෆති කර දය , කර්න්ද , ඝන  ඩදළසි , දිදළය 

 

29. පරසිතුරු මෆහු්ල ක්රමයක් කවත්  , ලළටියක් නිම කිරිම වදශළත් , බික්කු මෆසික්ලදිත් කයොදළ ගත 
ශෆකි මෆහු්ල ක්රමයකි. 

 1. කල්සි කඩ්සි මෆවහම ය.  2.   තිර මෆවහම ය. 
 3. බ්ෆන් ට් මෆවහම ය.   4.  නෆටි මෆවහම ය. 
 
30. ෂදරු ඇඳුමක් මෆසිමට ඳතකරොම ව වහ  ර ගෆනික්ලදි දුඹුරු  ඩදළසිය ව වහ  ර ගත යුතු 

්රමළණය ලන්කන්, 

 1. දිග 45 cm x ඳ 30 cm කි. 2.  දිග 25 cm x ඳ 52cm කි. 
 3. දිග 52 cm x ඳ 25cm කි. 4. දිග 52 cm x ඳ 52cm කි. 
 

31. ව්ලමත මිනුම යනු, 

 1. ලයවහ මට්ට්ල කීහිඳය  ගන්නළ ද මිනු්ල ල වළමළනය අගයකි. 

 2.  එ ම ලයවහ සිමළල  ඳසුලන පුද්ග නියදිය  වළමළනය අගයකි. 

 3. තන , උරහිව මිනු්ල වමළනල කගන ඳතකරොමක් නිර්මළණය කිරිමට ගන්නළ අගයකි. 

 4. ගෆශෆණු න පිරිමි කේදයකින් කතොරල මිමි කගන ඇදු්ල නිර්මළණය කිරිමකි. 
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32. ්රං ගෆට මෆවහම මවනු බන්කන්, 

 1. තදි  ටුල ලටළ නුල් ඳටලල් 10 ක් ඳමණ ඳටලළ මතු ර ගෆනිම. 

 2. තදි  ටුල ලටළ නුල් ඳටලල් 02 ක් ඳමණ ඳටලළ මතු ර ගෆනිම. 

 3. තදි  ටුල ලෆකවන කවේ  නුල් ඳටලල් කතළ  මතු ර ගෆනිම. 

 4. තදි  ටුල යටට ගවළ නෆලත මතු ර ගෆනිම. 

 

33.  පර ර්ණළ ළර ඳටි  ඳළ ගෆනිම වදශළ ලඩළත් සුදුසු කරදි  ෆබෆල්  ශෆඩය ලන්කන්, 

1.  2.  3.  4.  

 

 

34. ෂමළ ගවුමක් මෆසික්ලදි තදිරි ඳවට පරසිතුරු  රන ද  කඳ රුලක් කයොදන්කන් න්ල එය ව වහ  ර 

ගත යුත්කත්, 

 1. ඇදුම මවළ අලවන්  ෂ ඳසුලය 

 2.    ක ොටව පිටුඳව ක ොටවට තබළ මෆසීකමන් ඳසුලය. 

 3.   ක ොටව මවළ අලවන්   ඳසුලය. 

 4. ඇඳුක්ල   ක ොටව ව්ලබන්ධ කිරිමට කඳර එය මෆසිම   යුතුය. 

 

35.  ෂදරු ඇදුමක් මෆසිම වදශළ ලඩළත් සුදුසු කරදි ලර්ග ඇතුත්  ළණ්ඩය ලනුකේ, 

 1  කටරලින් , කලොිනල් , මල් කරදිය 

 2.  ලිනන් . ක ම , කටරලින් ය. 

 3. කනන්සුක් , ක න් , කලොිනල් , මල් කරදිය . 

 4. නිනක න් , ක න් , කලොිනල් ය. 

 

36.  ඳවු  පුද්ග ව්ලබන්ධතළල ඳවුකල් සුශදතළලයට කබකශපරන් තලශල් ක.. ක්ල අදශව තදිරිඳත් 

 රන ද්කද්  වුරුන් පරසින්ද ? 

 1.  ජි.පි. මර්කඩොක්    2.   ෆතලින් ගසහ පරදයළඥවරලරිය 

 3. පරපරධ වමළ  ශළ මළනල පරදයළඥවරිනන්  4. කශොක් ශළ ඳෆකලොලුසි 

 

37. වහලළභළපර  ආක  ය ශළ ලළතළශ්රය ෆබිම මත සුලඳශසුල ශළ කවෞණයළරක්ත ත බල රළ ඳලති. 

 ළමරය ට ලළතය ඇතුළු පර වළමළන්තරල පිටවී යළම ශඳුන්ලන්කන්? 

 1. වංලළතනයින.   2.  ශරවහ වංලළතනයින.  

 3. වංලශනයින.   4. ශරවහ වංලශනයින. 
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38. ලර්ණ ලක්රකේ ඇති ක ොෂ ශළ තෆිලලි ලර්ණ කද  වම ්රමළණකයන් මිශ්ර කිරිකමන් වළදළ ගත ශෆකි 

තෘතීින  ලර්ණය ලන්කන් , 

 1. තෘතීය රතු    2.  තෘතීය  ශ 

 3. තෘතීය නිල්    4. තෘතීය ක ොෂ 

 

39. කම වහතර මුධර්මයක් ශළ  ළ මුලි ළංගයක් පිළිකලළින් දෆක්කලන පිළිතුර ලන්කන්. 

 1. කර්ණළ ශළ ශෆඩය   2.  තුනය ශළ රිද්මය 

 3. එ ඟත්ලය ශළ ලයනය  4. ලර්ණය ශළ තුනය 

 

40. ඳවු ට ෆකබන ආදළය්ල ශළ පරයද්ල තුනය  රමින් මුදල් ඳරිශරණය කිරිම ඥවරළනළන්පරතල 

  යුත්තකි.කමහි ආදළය්ල මළර්ගයක් ලන මුර්ත ආදළයම වදශළ උදළශරණයක් ලන්කන්, 

 1. ලෆටුප්ටො   2.  භළණ්ඩ ශළ කවේලළ  

 3. කඳොළි   4. බදු 
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උඳදදව් :- ප්ර්  05 කට ඳම ක්  පිළීතුරු වඳයන්න. 

01.) දඳර ඳාවල් විදේ ඳසුලන දියනියක් සිටින වකුන්තා ගර්භනි මලකි. වැමියා ලිපිකරුදලකු 

දව දවේලය කරයි. තම වැමියාදගන් නිලදවේ කටයුතුලට ැදෙන වශාය නිවා ඉතා වතුටින් 

ශා ප්රදෙෝධදයන් කල් දගලන්නීය. වෑම දවනසුරාදා දිනකම උදේ ආශාරය වදශා ආප්ඳ 

පිළිදයෂ කරයි. මැහුම් නිර්මා  පිළිෙ විදේ කුවතා ඇති, අවුරුදු 70 ක් ලයවැති මලද 

ඔවුන් වමග ජිලත් දේ. 

i. ගර්භනි මලක් ලන වකුන්තාදේ විදේ දඳෝ  අලයතා දදකක් වදශන් කරන්න. 
 

ii. රැකියාලට යන වැමියාට රැදගන යාම වදශා දිලා ආශාර දේක් වැකසිදම්දි අලධානය 
දයොමු ක යුතු කරුණු 02 ක් ලියන්න. 

 
 

iii. දඳර ඳාවට යන දියණියට උදේ 10.00 ට ගැනිමට සුදුසු දෙොජුන් ඳතක් ලියන්න. 
 

iv. දවනසුරාදා උදේ ආශාරය වශා  ආප්ඳ පිසිදම් ක්රමය ශා තාඳ වකක්රාම  ක්රමය වශන් 
කරන්න. 

 
 

v. නිදන කාමරය වශා වකුන්තාදේ මල විසින් නිර්මා ය කරනු ෙන ගෘශ පිළි 04 ක් 
ලියන්න. 
 

vi. දඳර ඳාවල් විදේ දියණියට ගවුමක් මැසිම වදශා ඳපු මිම්ම 60cm කි. ඳපු මිම්ම ග නය 
කරන ආකාරය ලියා දක්ලන්න.( ඉදිරිඳව ඳපු මිම්ම වශා ) 

 
 

vii. ගර්භනීභාලදේ ක්  04 ක් ලියන්න. 
 

viii. ව්ත්රි ප්රජනනක ඳේධතිය තු ඩිම්ෙයක් ශා ශුක්රාණුලක් වකදවේචනය වීමත් වමග සව 
දෙදිම ආරම්භ දේ.දමම අලව්ථාල පුර්ල ප්රවල වකලර්ධනදේ කුමන අලියයට අයත් දේද  

 
ix. වකුන්තාදේ දමම ඳවු අයත් ලන්දන් කුමන ඳවුල් ලර්ගයටද   

 
x. දමම ඳවු තු දැකිය ශැකි ක්  02 ක් ලියන්න. (කුණු 02 x 10  = 20) 
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02) i) මුලික මැහුම් ක්රම 03 ක් ශා විසිතුරු මැහුම් ක්රම 03 ක් නම් කරන්න.  (කුණු 03) 

ii) ෂදරු ඇඳුමක තිබිය යුතු විදේ ක්  03 ක් වදශන් කරන්න. (කුණු 03) 

iii) ෂදරු ඇඳුමක් වදශා සුදුසු ඇඳුම් ඳන්නයක් අඳින්න. එය විසිතුරු කිරිමට දයොදා ගන්නා 
දමෝව්තරයක් ඇ එය මැසිමට දයොදා ගත් මැහුම් ක්රමයක් ඇ දක්ලන්න. (කුණු 04) 

  

03) i) ඳශත වශන් ආශාර ද්රලය අඳදේ සදනික ආශාර දේල් ල ඇතුත් කිීමම ලැදගත් දේ. 
ඳශත වදශන් ආශාර ලැදගත් වීමට ෙඳාන කරුණු එක ෙැගින් ලියන්න. 

a) කුඩා මාළු 

b) නිවුඩු වහිත ශාල් 

c) මුක ඇට (කුණු 03) 

 ii) කාදෙෝශයිඩ් දර්ට් දඳෝකදයන් ඉටුකරන කාර්යයන් 03 ක් විව්තර කරන්න. (කුණු 03) 

iii) සිරිඳා උදේ ආශාරය වදශා මඤ්දඤොක්කා වමග දඳොල් අනුභල කරන දි. දමම 
ආශාරල අඩකගු ප්රධාන දඳෝක දදකහි ජීර්  ක්රියාලලිය වමිකර  මගින් දලන් දලන්ල 
ලියා දක්ලන්න. (කුණු  04) 

 

04) i) මශළු අලියදේ ඳසුලන අදයකු වදශා රාත්රි ආශාරයට සුදුසු දෙොජුන් ඳතක් ලියා දක්ලන්න. 

            (කුණු 03) 

ii)  ඉශත දෙොජුන් ඳදත් එක් එක් ආශාරය දතෝරා ගැනිමට දශේතුල ඳැශැදිලි කරන්න. 

             (කුණු 03) 

iii)  ඔෙදේ දගලත්දතන් ො ගත ශැකි ආශාර ද්රලයයක් ඳරිරක් ය කරන අයුරු 
පියලදරන් පියලර වශන් කරන්න.      (කුණු 04) 

05) i) ඳශත වශන් නිර් ායක වැකිල්ට ගනිමින් ආලින්දය වශා දි ඇති ඳරිමා යට අනුල 
බිම් වැැව්මක් අඳින්න. 

( ඳරිමා ය              අඩි 1 = 1 cm) 

 කාමරදේ ප්රමා ය - 9’ x 7’ 

 අඩි 09 බිත්තිදේ ප්රධාන දදොර පිහිටා ඇති අතර  (එය දදපියන් දදොරකි) 
 අඩි 7 බිත්තිල පියන් දදදක් ජනදන් පිහිටා ඇත.    

      (කුණු 03) 

ii) ඒක ලර්  ගැපුමක් යන්න ඳැශැදිලි කර අවුරුදු 10 ක පිරිමි ෂමදයකු උදදවා ෂමා 
කාමරයකට ඒක ලර්  ගැපුමක් දයොදා ගන්නා අයුරු උදාශර  දදමින් ඉදිරිඳත් 
කරන්න.      (කුණු 03) 

iii) ෂමා කාමරය ප්රවන්න දව අකකර ය වි ඇත”. දම් ප්රකාය කරුණු 03 ක් ඔව්දවේ 
වනාථ කරන්න.      (කුණු 04)    
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06) i) ව්ත්රි ප්රජනනක ඳේධතියට අයත් දකොටව්  06 ක් නම් කරන්න.  (කුණු 03) 

 ii) ගර්භනි කාය තුෂ ප්රමා ලත් දව අයඩින් ආශාරයට ඇතුත් කර දනොගැනිම නිවා 
ඇතිලන තත්ත්ලයන් 03 ක් ලියන්න.    (කුණු 03) 

 iii) නිදරෝගි දරු උඳතක් වදශා ගර්භනී මලක් මාතෘ වායනයට වශභාගි වීම අතයාලය දේ. 
මාතෘ වායනයකින් ගර්භනී මලකට ඉටුලන කාර්යයන් 04 ක් දක්ලන්න (කුණු 04) 

 

07) i) ගර්භනි අලියදේදී යකඩ අලයතාලය ලැඩි වීමට ෙඳාන දශේතු තුනක් නම් කරන්න. 

              (කුණු 03) 

  ii)     නල දයෞලන අලියදේදි ව්ත්රි පුරු දදඳාර්ලදේ ම දක්නට ැදෙන, 

   ේවිතීයික ලිකගික ක්  03 ෙැගින් දලන් දලන්ල ලියන්න.   (කුණු 03) 

 

  iii) ඳශත වදශන් මාතෘකා පිළිෙද දකටි වටශන් ලියන්න. 

a) ගර්භනි අලියදේදි ෙඳෑම් ඇති කෂ ශැකි අලධානම් වාධක 

b) දයොවුන් විදේදි දක්නට ැදෙන මානසික ලර්ධනය   (කුණු 04) 


