ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය
7 හසරේණිය
III වන හව ර හපීරක්ෂණය
පිළිතුරු හපත්රය
1 හවන හස ොට  හ
1. IV
2. II
3. I
4. IV
5. I
6. IV
7. III
8. III
9. I
10.I
11.×
12.√
13.×
14.√
15.√
16.කලපඳත්ත
17.ආවනගත ඉඳුම
18.සීනාසීම
19.ඒඩ්ව්
20.ලකුගඩු
( කුණු 2 × 20 = 40 )

II වන හස ොට
01.
(I)
(II)

පේගය/ක්තිය/නමයතාල/වමාපය ජනය/දරීමප ශරකියාල………ආදිය








 පේගය දියුණු කෂ ශරකි ක්රියාකාරක ටිල් රිපල් .
මාළු දරල් ක්රීඩාල.
අ බිලි ඳරනීම..........ආදිය.
 ක්තිය දියුණු කෂ ශරකි ක්රියාකාරක උගුපන් ගරවීම.
හිටි දුර ඳරනීම.
කුකුල් පඳොරය..........ආදිය

(III)


ඉදිරියට නරමීම/ඳසුඳවට නරමීම/ල ඳවට නරමීම/දකුණු ඳවට නරමීම ලරනි
රූඳවටශනක් ප වශා අදාෂ පේ.
(කුණු 4×3 = 12)

02.
(I)

ක්රීඩා නීතිීමති යනු
ක්රීඩාලක් ම රමපේදයට අනුල නිලරරදිල ඳලත්ලාපගන යාම වශා ඳනලන ද ව මුති
මාාලයි.

(II)









නීති ගරුක පුරලරසිපයකු වීම.
පඳෞද්ගලික ගුණාාංග ලර්ධනය වීම.
ව්ලයාං විනය ඇති වීම.
ගරටු අලම වීම.
වාධාරණ තරඟයක් ඇති වීම.
යශඳත් වමාජ වබතා ඇති වීම.
වමාජශීලි පුද්ගයකු වීම.
අභිමානය ලර්ධනය වීම...........ආදිය










කණ්ඩාය ශරඟීම.
ජය ඳරාජය වමල වි ගරනීම.
වාධාරණත්ලය.
නායකයකු පව කටයුතු කිරිම.
ආචාරශීලී බල.
ඉලසීම.
සුශදශීලි බල.
අන්මත ඉලසීම............ආදිය

(III)

( කුණු 4×3 = 12)

03.
(I)



ව්ත්රී රජනක ඳද්ධතිය
පුරු රජනක ඳද්ධතිය

( II )
පිරිමි
ගරශරණු










උව ශා බර ලරඩිවීම.
පියයුරු ලරඩිවීම.
වම ඳරශරඳත් වීම.
උකුල් ඳෂල් වීම.
කලා මශත් වීම.
කිහිලි ශා ලිාංපේන්ද්රය
ආශ්රිත පර ම ලරමම.
මුහුපණ් කුරුෂෑ
ඇතිවීම.
පය නි ශ්රාලය ඇතිවිම.
ඔවප් චරය ආර
වීම ආදිය.
.



උව ශා බර ලරඩි වීම.



ශි්නය ලෘණ පක 
ශා පුරව්ථි ග්රන්ථි
විා වීම.
උරහිව් ඳෂල් වීම.
කලා අත්පගොඹ
මශත් වීම.
මුහුපණ් කුරුෂෑ
ඇතිවීම.
ව්ලරාය විා වීම.
කටශඩ පගොපර සු වීම.
ඳපුල කිහිලි ශා
ලිාංපේන්ද්රය ආශ්රිතල
පර ම ලරමම.
උඩු රැවු ඇතිවීම.
ශුර පම චනය ආර
වීම ආදිය











( III)




වම ලයව් කණ්ඩාය
ඇසුරට .
කණ්ඩාය
ක්රියාකාරක ලට .
නල නිර්මාණ බිහි
කිීමමට.
සිරුර අාංකාර
කිීමමට.
විරුද්ධ ලිාංගික ඇසුරට.



නායකත්ලය දරීමමට.



අලුත් පද් අත්ශදා බරලීමට












විදයාත්මකල සිමමට.
පඳොදු කටයුතු ල
නිරත වීම.
කරපී පඳනීමට.
ව මාන රබීමට.
ක්රීඩා කිීමමට.
ලගකීම
දරීමමට.......ආදිය.

( කුණු 4×3 = 12 )

04.
(I)



ර්තවු පර ග ( Accute ).
නිදන්ගත පර ග ( chronic).







පවෞඛ්යලත් පනොලන ආශාර රටා.
ලයායාමල නිරත පනොවීම.
දු ඳානය කිීමම.
මත්ඳරන් ශා මත් ද්රලය ාවිතය.
මානසික ආතතිය .......ආදිය.

( II )

( III)







පවෞඛ්යලත් ආශාර පේක් බාගරනීම.
දදනික ලයායා ල නිරත විම.
නිසි ීමර ව්කන්ධ දර්නය( BMI) ඳලත්ලාගරනීම.
රමාණලත් නින්ද ශා විපේකය බාගරනීම.
මානසික ආතති කෂමණාකරණය.
දු ඳානය ශා මත්ඳරන් ාවිතපයන් ලරෂකීම........ආදිය
( කුණු 4×3 = 12 )

05.
(I)








යශඳත් සිතුවිලි
වතුට.
පවො නව.
ආදරය.
කරුණාල.
දයාල.
අනුක ඳාල.
වන්සුන් බල.

( II)







ගරටලු අලම වීම.
රවන්න බල.
අභිමානය ලර්ධනය වීම.
අන්තර් පුද්ග වබතා දියුණු වීම.
අභිපය ග ජය ගරනීම.
පඳෞරු ලර්ධනය වීම..........ආදිය









අයශඳත් සිතුවිලි
දුක.
පදො නව.
දලරය.
තෘ්ණාල.
බිය.
තරශල.
පනොවන්සුන් බල.

(III)








අලව්ථාල මඟ ශරර යාම.
ගීතයකට වලන් දීම.
ක්රීඩාලක පයදීම.
1 සිට 10 පවපමන් ගණන් කිීමම.
ාලනාලක පයදීම.
පවපමන් ගරඹුපරන් ආ්ලාව රා්ලාව කිීමම.
විපන දාාංයක නිරත වීම.........ආදීය
(කුණු 4×3 = 12 )

06.
(I)

a - මශා පඳ ක
b - මශා පඳ ක
c - ක්ෂුද්ර පඳ ක
d - ක්ෂුද්ර පඳ ක

( II)

a) දදනික ජ අලයතාල = ීමරපේ බර (Kg)
( ලීටර්)
30
b) බීමට සුදුසු ජපේ PH අගය = 6.6 – 7 අතර

( III )









නි්ඳාදිත දිනය.
කල් ඉකුත් වීප දිනය.
රමිති ාාංඡනය.
අන්තර්ගත ද්රලය.
ලර්ණකාරක ශා රවකාරක.
ශුද්ධ බර.
උඳරිම මි.
නරවු බල.........ආදිය
( කුණු 4×3 = 12 )

07.
( I)






අශාර ජීර්ණ ඳද්ධතිය.
්ලවන ඳද්ධතිය.
රුධිර වාංවරණ ඳද්ධතිය.
බහිව්ස්රාවීය ඳද්ධතිය.
අව්ථි ඳද්ධතිය.







( II)

පප්ශි ඳද්ධතිය.
ව්නායු ඳද්ධතිය.
ව්ත්රී රජනක ඳද්ධතිය.
පුරු රජනක ඳද්ධතිය.
රතික්මකරණ ඳද්ධතිය.............ආදිය

ආශාර ජීර්ණ ඳද්ධතිය








මුඛ්ය.
පේට ග්රන්ථි.
ග්රවනිකාල.
අන්නපස්ර තය.
අක්මාල.
ආමාය.
ගුද මාර්ගය.








පිත්තාය.
අේනයාය.
මශාන්ත්රය.
කුඩා අන්ත්රය.
උණ්ඩුක පුච්චය.
ගුදය.

( II)











නිසි පේාලට ආශාර ගරනීම.
නිසි පඳ ණ ගුණපයන් යුතු ආශාර ගරනීම.
ව්ලා ාවික ආශාර ලරඩිපුර ගරනීම.
පිරිසිදු ආශාර බා ගරනීම.
පකදි වහිත ආශාර ලරඩිපුර බා ගරනීම.
පතල් ශා ලුණු වහිත ආශාර අලම කිීමම.
රමාණලත් ඳරිදි ජය ඳානය කිීමම.
දත් ආරක්ා කිීමම.
ඳණු පර ග ලෂක්ලා ගරනීම.
මඳශ කිීමප පශො පුරුදු ඇති කර ගරනීම........ආදිය

( කුණු 4×3 = 12 )

