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 නිවරදි පිළිතුර ශ් ෝර ටින් ඉරක් අඳින්ක.
1. අපන  ගන්ක ආහර වප අඩංගු ප්රධ්ක ශ්පන ෝෂා වර්ග කි.
1. විටමින්
2. ලිපිඩ
3. ශ්ප්රෝටීක
4. ඉහ සි ල්පම
2. ාශ් ෝහයිශ්ේට් බ හුප ආහර වර්ග ක් ශ්කනවන්ශ්න්
1. ත්
2. ශ්සෝ 
3. ශ්ෙල්
4. සීනි
3. නිවරදි ප්රාශ ශ් ෝරන්ක.
1. ශ්ප්රෝටීක ශර ර වර්ධ්ක ට වෙගත් ශ් .
2. ශ්ප්රෝටීක අඩංගු වන්ශ්න් සත්ත්වම ආහර වප පන මණි.
3. ධ්කය වර්ග වප හුපව අඩංගු වන්ශ්න් ශ්ප්රෝටීකයි.
4. ශ්ප්රෝටීක අපන  ගන්ක ආහර වප ඉ  ඩාඩ ප්රමණශ් න් අඩංගු වීම ප්රමණවත් .
4. සිරුර ශ්පඩ ශ්රෝග වලින් ආරක්ෂ කිර ශ්ේ ාර්
සිදු ාරනු ප න්ශ්න්
1. ාශ් ෝහයිශ්ේටවලින් .
3. ලිපිඩවලින් .
2. විටමින් හ ඛණිජ පවණවලින් .
4. ශ්ප්රෝටීකවලින් .
5. න්තු හුපව අඩංගු ආහර වර්ග කි.
1. කිරි
2. පන රිප්පු
3. නිවුඩු හල්
4. මළු
6. විටමින් A හුප වන්ශ්න්
1. ාහ පන හති පන ළතුරු 2. ටර්
3. පන ප වර්ග
4. මල් ශ්ගෝව
7. ආහර ා ග්ලූශ්ාෝස අඩංගු ෙයි පන ර ක්ෂ කිර ම සඳහ සිදු ාරනු ප න්ශ්න්
1. අ ඩීන් පන ර ක්ෂව
3. යියුශ්ර්ට් බ පන ර ක්ෂව
2. ශ් කඩික්ට් බ පන ර ක්ෂව
4. පන රභසා ශ් ල් පන ල්පේ පන ර ක්ෂව
8. ේ ගත් පන න්පිටි සවල්පන  ක් ජපශ්ේ දි ාර සෙ ගත් මිරණ ට ශ් කඩික්ට් බ ද්රවණශ් න් 2ml පන මණ
එාතු ාර රත් ාළ විට
1. ගශ්ඩනල් රතු පන හති අවක්ශ්ෂේපන  ක් ස්ශ්ේ.
2. ෙ ෙේ පන හ ක් පශ්ේ.
3. නිල්
ශ්ානළ
ාහ
ඹිලි ශ්පස වර්ණ විපන ර් ස සිදු ශ් .
4. ඉහ කිසිවක් සිදු ශ්කනශ් .
9. ආහර වප අඩංගු ශ්ප්රෝටීක පන ර ක්ෂ කිර ම සඳහ සිදු ාරක පන ර ක්ෂශ් දී ශ් නෙ ගනු ප ක යියුශ්ර්ට් බ
ද්රවණශ්ේ අඩංගු වන්ශ්න්
1. ශ්සෝඩි ේ හයිශ්රනක්සයි හ හ ශ්ානපන ර් සල්ශ්ෆේට් බ
2. ශ්ානපන ර් සල්ශ්ෆේට් බ හ හයිශ්රනක්ශ්පෝරික් අේප
3. ශ්සෝඩි ේ හයිශ්රනක්සයි හ හ අ ඩීන්
4. ශ්සෝඩි ේ ක්ශ්පෝරයි හ හ ශ්ානපන ර් සල්ශ්ෆේට් බ
10. තුලි ආහර ශ් පක් ප  ගනීම මගින්
1. අධිා ර රුව ඇති වි හා.
2. හෘෙ  ධ් වළදීම සිදු වි හා.
3. විවිධ් ඌක  ශ්රෝග වපට ශ්ගනදුරු ශ්කනශ් .
4. ශර රශ්ේ ප්රතිශක්තිාරණ හීක වී  හා.
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රචක ප්රශක
1. එදිශ්කෙ අපන  ප  ගන්ක ප්රධ්ක ආහර ශ් ල් සඳහ ඇතුපත් වක ආහර වප විවිධ් ශ්පන ෝෂා වර්ග අඩංගු
ශ් .
(i) ආහර වප අඩංගු ප්රධ්ක ශ්පන ෝෂා වපට අම රව තුලි ආහර ා අ යවශයශ් න්ම අඩංගු වි යුතු
සංඝටා 2 ක් කේ ාරන්ක.
(ii) ශ්ප්රෝටීක හුපව අඩංගු ආහර වර්ග 3 ක් කේ ාරන්ක.
(iii) විටමින් C හුප ආහර වර්ග 3 ක් ලි න්ක.
(iv) ශ්ප්රෝටීක මගින් සිරුශ්ර් ඉටු ාරක ාර්

න් 2 ක් ලි න්ක.

2. ඛණිජ පවණ වර්ග ආහරශ්ේ අන් ර්ග වි යුත්ශ්ත් ඩාඩ ප්රමණ වලින් වුවෙ ඒව සිරුරට අ යවශය
ශ් .
(i) පන හ වගුව සේපූර්ණ ාරන්ක.
ඛණිජ වර්ග

ඛණිජ වර්ග

හුපව අඩංගු ආහර

ාල්සි ේ
ාඩ
අ ඩීන්
(ii) විටමින් B හුපව අඩංගු ආහර වර්ග 2 ක් කේ ාරන්ක.
(iii) න්තු හුපව අඩංගු ආහර වර්ග 3 ක් ලි න්ක.
(iv)

න්තු සහි ආහර හුපව ගනීශ්ේ වෙගත්ාේ 2 ක් ශ්ාටිශ් න් පන හදිලි ාරන්ක.

3. තුලි ආහර ශ් පක් ප  ගනීම තුලින් පුේගපශ් ඩාට ප  ග හකි හපන ත් ප්රතිඵප රශි කි.
(i) තුලි ආහර ක් නු ඩාමක්ෙ?
(ii) දිව ආහර ක් සඳහ සුදුසු තුලි ආහර ශ් පා අඩංගු වි හකි ආහර වර්ග ලි  ෙක්වන්ක.
(iii) තුලි ආහර ක් ශ්කනගනීම නිස ඇති වි හකි අහි ාර ත්ව 3 ක් සඳහන් ාරන්ක.
4. අපන  ගන්ක ආහර වප අඩංගු ශ්පන ෝෂා හඳුක ගනීම සඳහ විවිධ් පන ර ක්ෂණ විෙයගරශ්ේ දී සිදු ාරනු
පශ්ේ.
(i) ග්ලූශ්ාෝස හඳුක ගනීම සඳහ භවි  ාරක ද්රවණ ඩාමක්ෙ?
(ii) ග්ලූශ්ාෝස හඳුක ගනීශ්ේ පන ර ක්ෂශ් දී පශ් ක වර්ණ අනුපිළිශ්වළ ලි න්ක.
(iii)පිෂට පන ර ක්ෂ කිර ම සඳහ භවි  ාරක ද්රවණ ඩාමක්ෙ?
(iv) එම ද්රවණ සමග පිෂට ද්රවණ ප  ශ්ෙක වර්ණ ඩාමක්ෙ?
(v) රටාජු වප අඩංගු ප්රධ්ක ශ්පන ෝෂා වර්ග ඩාමක් ෙ?
(vi) එම ශ්පන ෝෂා හඳුක ගන්ක ආාර පන හදිලි ාරන්ක.
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