ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය
6 හසරේණිය
III වන හව ර හපීරක්ෂණය
පිළිතුරු හපත්රය
1 හවන හස ොට  හ
1. IV
2. II
3. III
4. II
5. I
6. III
7. II
8. I
9. I
10.III
11.ආචළරශීලි බල
12.වශකම්ඳනය
13.ඩ ෙංගු
14.ලයළයළම
15.ක්රී ළ තිරීතරී
16.√
17.×
18.×
19.×
20.√
( කුණු 2 × 20 = 40 )

II වන හස ොට
01.
(I)

ඳළචනය/ඩකොෂරළල/ක්ය ඩරෝගය/වරම්ඳ/ඩ ෙංගු/ළ දුරු/උණ වන්නිඳළතය/අළුශම් ……….
ආදිය

(II)







දිනකට ඩදලරක් දත් මෆදීම.
ලෆසිකිලි යළඩමන් ඳසු වබන් දළ අත් ඩවේ දීම.
ආශළර අනුභලයට ශළ පිළිඩය කිතමට ඩඳර වබන් දළ අත් ඩවේදීම.
දිනඳතළ වහනළනය කිතම.
නියඩඳොතු පිරිසිදුල තබළ ගෆතිම.
යට ඇඳුම් ශළ උ ඇඳුම් පිරිසිදුල තබළ ගෆතිම …….. ආදිය.







ළතරික ශළ මළනසික අඳශසුල.
එදිඩනදළ කටයුතු සිදු කිතඩම් අඳශසුල.
ඉඩගතිඩම් කටයුතු ලට බළධළ ඳෆමිණීම.
නිතර ඩරෝග ලට ඩගොදුරු විම.
රැකියළලට බළධළ ඇරීවීම ………. ආදිය.

(III)

(කුණු 4×3 = 12)
02.
(I)
(II)
(III)

ඇව/කන/නළවය/දිල/වම
ලුණු රව/ ඇඹුල් රව/ඳෆණි රව/රීත්ත රව








ඳෆණි රව ආශළර ගෆතිඩමන් ඳසු මුඛය ඩශොදින් ඩවේදීම.
දිනකට ඩදලරක් දත් මෆදීම.
කෆල්සියම් අ ෙංගු ආශළර ගෆතිම.
සුදුසු දත් බුරුසු භළවිත කිතම.
කෆඩී ඇරී දත් පිරවීම.
දන්ත සහඩොවහ භළවිතඩයන් දත් පිරිසිදු කිතම.
ශය මවකට ලරක්ලත් දත් ඳතක්ළ කර ගෆතිම……… ආදිය.

( කුණු 4×3 = 12 )
03.
(I)

A - ඩරෝටීනන්
B - කළඩබෝශයිඩේට්
C - ඩම්දය/ ලිපි
D - විටමින්

( II )








ඳතුරු ඩශෝ නෆවුම් ඳතුරු බීම.
වව් කෆ.
ශෆඳ.
ඩයෝගට් ඩශෝ මුදලපු කිරි.
බ ඉරිඟු කරල්.
තගුලි , රටකජු ඩශෝ කජු.
තෆම්බ ක  ඩශෝ මුෙං ඇට ………ආදිය

( III)







ඩබෝ ලන ඩරෝග ලට ඳශසුඩලන් ඩගොදුරු වීම.
ලර්ධනය අඩු විම.
ඩඳෞරුත්ලය හීන වීම.
මතක ක්රීය අඩු වීම.
අධයළඳනයට බළධළ ඇරීවීම.
දදනික කටයුතු අ ඳණ වීම ……..ආදිය.
( කුණු 4×3 = 12 )

04.
(I)









ඉලසීම.
විනය ගරුක බල.
ජය ඳරළජය වමල වි ගෆතිම.
නළයකත්ලයට ගරු කිතම .
අන්මත ලට වලන් දීම.
ආචළරශීලී බල.
කණ් ළයම් ශෆඟීම.
එකමුතු බල ………. ආදිය.









ගෆටලු අලම වීම.
අනතුරු අලම වීම.
ක්රී ළඩව් ඩගෞරලය රැමම.
ඩඳෞද්ගලික ගුණළෙංග වෙංලර්ධනය වීම.
වතය ජය්රශණය ෆබීම.
ක්රී ක අයින්න් සුරුමම.
ක්රී ළඩව් උද්ඩයෝගය ලෆ ව වීම …….ආදිය

( II )

( III)







තිරීතරී ලට අනුකූ වීම.
අලයතළලට අනුල පිියය වකවහ කිතම.
සුදුසු ඇඳුම් ,ඳෆෂඳුම් භළවිතය.
සුදුසු පුහුණුකරුලන් ඩයොදළ ගෆතිම.
සුදුසු පුහුණු ක්රම භළවිතය.
නිසි රමිරීඩයන් යුතු ක්රී ළ උඳකරණ භළවිතය……..ආදිය
( කුණු 4×3 = 12 )

05.
(I)




( II )

විදුලි වෆර ලෆදීම.
වතුන් වඳළ කම.
ආයුධ ලලින්
තුලළවීම.
වි තරගත විම.






ආශළර විවීම.
පිලිවහසීම.
අකුණුවෆර ලෆදීම
ලිවහවළ ලෆටීනම ,ආදිය

ගෙං ලතුර/ නළය යම්/සුළි සුෂෙං/නියඟ/සුනළමි/ගිණි කඳු පිපිතම්/භූමි කම්ඳළ …..ආදිය

( III)








මළර්ග තිරී ශළ ආචළර ධර්ම පිළිඳෆදීම.
නිදිමඩත් රිය ඳෆදවීඩමන් ලෆෂමම.
ලළශන නිසිඩව න ත්තු කිතම.
බීමත්ල රිය ඳෆදවීඩමන් ලෆෂමම.
ඳදිකයන් දකුණු ඳෆත්ඩතන් ගමන් කිතම.
කශ ඉර මඟින් ඳළර මළරුවීම.
ඩේළි ලඩයන් ඳළඩර් ගමන් ඩනොකිතම……..ආදිය
( කුණු 4×3 = 12 )

06.
( I)




ළතරික ඩයෝගයතළල.
මළනසික ඩයෝගයතළල.
වමළජීය ඩයෝගයතළල.








ඩවෞඛයමත් ජීවිතයක් ගත කෂ ශෆකි වීම.
කළර්යක්ම බල දියුණු වීම.
මළනසික තෘේරීය ෆබීම.
වමළජළනුඩයෝගී බල දියුණු වීම.
ඩඳෞරු ලර්ධනය වීම.
ක්රී ළ කුවතළ ලර්ධනය වීම ……..ආදිය.



මිදු අතුගම /දර ඳෆලීම/නර්ථනඩේ ඩයදීම/තර සුලතළ/අත්පු ව ගෆසීම/ඔෙංචිලි
ඳෆදීම/ඇවිදීම/දිවීම/ඳෆතිම/කවි ගළයනළ කිතම…….ආදිය

( II)

( III )

( කුණු 4×3 = 12 )

07.
( I) රවන්න චිත්තඩව්ග
වතුට/ආදරය/කරුණළල/දයළල/අනුකම්ඳළල/දමත්රිය/ඩවොම්නව/වන්සුන් බල,ආදිය.
අරවන්න චිත්තඩව්ග
දුක/තරශ/දලරය/ඊර්යළල/ඩදොම්නව/ය/ය/ඩනොවන්සුන් බල…….ආදිය.
( II)







පිළිගෆතිමට ක්වීම.
ගෆටලු අලම විම.
වතුියන් සිියය ශෆකිවීම.
ශෆඟීම් ඳළනය වීම.
ආක්රමණශීලී ඩනොවීම.
පුද්ග යශඳෆලෆත්ම ඇරීවීම…..ආදිය








සුරතල් වතුන් ඇරී කිතම.
විඩනෝද චළරිකළ යළම.
භළලනළ කිතම.
ඩයෝගී ලයළයළම කිතම.
විඩනෝදළෙං ල නිරත වීම.
ක්රී ළ කිතම……..ආදිය

( II)

( කුණු 4×3 = 12 )

