ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය
8 හසරේණිය
III හවන හව ර හපීරක්ෂණය
පිලිතුරු හපත්රය
I ස ොට
1. I
2. III
3. IV
4. IV
5. III
6. IV
7. III
8. III
9. III
10.IV
11.√
12.×
13.√
14.√
15.√
16.ප්රතිශක්තතිශ.
17.ටෙස්ටෙොස්ටෙට ෝන්
18.ප්රතිශක්රීකරණ ..
19.ඊස්ට්රජනන්
20.අනුටේදන.

(ලකුණු 2×20 =40 )

II වන හස ොට
01.
( I ) ප්රථමාධාධ .නු හදිසි අනතු ්ත සිදු වු අවස්ථමධවකරණ වවදයව .කු ටව ටනන .ධාෙ ටර ලාධ ටදන ධාධ .ි
ප්රථමාධාධ කරණරුවකු සතු ගු.ධ න 








ප්රථමාධාධ ිළිබා දනනුා
තී . නනනීටේ හනකි.ධව
කරණලාල ටනොවීා
කරණරු.ධවන් ාව
ඉවසීා
සනාෙ එකරණ ටලස සනලකීා
ිළිබකුල් ටනොකිරීා
ධකධ ශීලි ාව
ධදි.

(II)







්තලධන් වු අවස්ථමධවකරණ
සර්ර.කු දෂ්ඨ කරණළ අවස්ථමධවකරණ
ිළිබස්සුණු අවස්ථමධවකරණ
නධසටේ .ා්ත හි වු අවස්ථමධවකරණ
තුවධල වීා්ත සිදු වු අවස්ථමධවකරණ
අස්ථි බිඳුනු අවස්ථමධවකරණ
ධදි.

(II) R – Rest – විටේකරණ. ( ්රීඩාවධටවන් ් ව වී විටේකීව සිම.ා )
I – ice – තුවධල ව ප්රටශක. ා අිස් නීමා
C – Cempression – පීඩාවන.ෙ ල්ත කිරීා තුවධල. අවෙ ානන්ටේඡ් රටි.කින් ටවළීා
E – Elevation - තුවධල. ව ටරටදස

ා්ත උස් ව නීමා

(ලකුණු 4×3 = 12)
02.
(I)


(II)

ට ෞතිශකරණ රධරිසරිකරණ අභිට.ෝන
සාධජී. රධරිසරිකරණ අභිට.ෝන

1 ටනොසනලකිලිා වකරණා
2 .ධන්ත්රිකරණ ටදෝෂ
3 රි.දුරුටේ වන දි
4 එන්ජිටේ ටදෝෂ

(II)







ටරොදු ස්ථමධනවල දුේීමා හනේ කිරීා
ඵලදධයී ටසෞඛ්ය. ප්රවර්ාන වනඩාවසෙහන් ්රි.ධ වාකරණ කිරීා
ා වරනන් හධ ා ව ද්රවය ධවි ටේ අහි කරණ ප්රථිවිරධකරණ ටසෞඛ්ය අායධරන. තුිබන් ලාධමා
දුේටකරණොළ වනධ කරණ න්නන්ෙ ටවන ව ධදධ.ේ ක්රා හඳුන්වධ මා
ා ව රනන් හධ ා ව ද්රවය වල ිලල ඉහළ නන වීා
අනවකය ප්රකධ . හනේ කිරීා
ධදි.

(ලකුණු 4×3 = 12)
03.
(I)

.හර ව චි ව ටේන
 සතුෙ
 ප්රීතිශ.
 ටසොේනස
 වාත්රි.
 කරණරු.ධව
 ද.ධව
 සන්සුන්ාව

අ.හර ව චි ව ටේන

ධදි.









දුකරණ
හව
ටදොේනස
ඊර්ෂයධව
බි.
වව .
ටනොසන්සුන්ාව
ධදි.

(II)








ිලතු න් නනතිශ වීා
කරණ ද වලෙ ල්තවීා
නීතිශට.න් දඬුවේ විමාෙ සිදුවීා
විවිා ාධනසිකරණ ට ෝන වලෙ ධජනන. වීා
සතුෙ ටනොානතිශ වීා
අභිට.ෝන වලෙ සධර්ථමකරණව මුහු. මාෙ අරහසු වීා
සාධජනට.න් ටකරණොන් වීා
ධදි.











අනුටේදන.
ඉවසීා
නධ.කරණ වව. දනරීා
නිවන දි තී . නනනීා
.හර ව අන් ර් පුශනල සා ධ
.හර ව සන්නිටේදන.
ධකධ ශීලී ාව
කරණණ්ඩාවධ.ේ හනඟිා
ජන. ර ධජන. සාව භු්තතිශ විමා,ධදි.

(II)

(ගු.ධ න 4 ්ත ලි.ධ ටකරණටිට.න් විස්

කරණ ඇ වනේ සේපුර්. ලකුණු ලාධ ටදන්න
(ලකුණු 4×3 = 12)

04
(I)





වර්ාන. (Growth)
රරිස . ( Environment )
ධ . ( Heredity)
ටරෝෂ.  වව. ( nutrition)

( II )
ිළරිිල


උස හධ ා වනඩි වීා



මුහුටණ් කුරුළ ඇතිශ
වීා
උ හිස් රළල් වීා
ාධ ක ටේශි වර්ාන.
වීා
ස්වධ ලෙ ඉදිරි.ෙ
ටනරීා
කරණෙහඬ ටනොට ෝසු වීා
ලින්ටරේන්ද්ර. විකධල
වීා
කිහිලි,ලි ටේන්ද්ර.
අවෙ රපුව අ වටනොා
ධදිට.හි ට ෝා
වනඩීා
උඩු රැවුල ඇතිශවීා
ශුක්ර ටාෝකන. ධ ේ
වීා, ධදි.

නනහනණු












උස හධ ා වනඩිවීා
මුහුටණ් කුරුල
ඇතිශවීා
කරණළවධ අ වටනොා ාහ ව
වීා
ිළ.යුරු වර්ාන. වීා
උකුල් රළල් වීා
ලින්ටරේන්ද්ර. විකධල
වීා
කිහිලි හධ ලින්ටරේන්ද්ර.
අවෙ ට ෝා වනඩිා
ට.ෝනි ශ්රධව. ඇතිශ වීා
දහඩි. විටකේෂ
නන්ා.්ත ඇතිශ විා
ධර් ව. ඇතිශ වීා
ාල්ව වීා











( III)








HIV/AIDS
ලි ගිකරණ ඉන්නන්
්තලනමීඩි.ධ
සුදු බි දුව
උරද ක.
ටනොටනෝරි.ධ ටනොවන මත්ර ප්රදධහ.
ලි ගිකරණ හර්පීස්
ධදි.
(ලකුණු 4×3 = 12)
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(I)

ටේන. .නු ටකරණටි කරණධල.්ත තුළ ා කරණධර්. සධර්ථමකරණව අවසන් කිරීාෙ ඇතිශ හනකි.ධවි

( II )








ටකරණටි දු ාධවන.
ානේිලන්ෙන්
ේබි රධරන්දු( නර්)
ටවොලිටාෝල්
රධරන්දු
ාධස්කරණට් ටාෝල්
ටේස රන්දු ධදි.

( III) (අදධළ ්රි.ධකරණධ කරණා ටදස ාලධ ලකුණු ලාධ ටදන්න )
(ලකුණු 4×3 = 12)
06
(I)




ජීව විදයධ වාකරණ සධාකරණ
ට ෞතිශකරණ සධාකරණ
සධ.නිකරණ සධාකරණ

(II)








ස. ටවනස් වීා
වර්.. ටවනස් විා
සධාධ නය ටරනුා ටවනස් විා
අසු නටේ ටවනස්කරණේ ඇතිශවීා
කරණල් ඉකු ව වීා
රළුදු වී තිශීමා
නන්ා. ඇතිශ වීා
ධදි.

( III) දවෙනටේ රහ ස හන් කරණරුණු අඩාව ගු වි. යුතු.








නිෂ්රධදි දින.
කරණල් ඉකු ව විටේ දින.
 වව සහතිශකරණ.
අන් ර්න ද්රවය
වර්.කරණධ කරණ හධ සකරණධ කරණ
ශුශා ා
උරරිා සිල්ල ිලල
ධදි.
(ලකුණු 4×3 = 12)
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ස විාධනට.න් වනඩි ්රීඩාවධ
(II)

ස විාධනට.න් අඩු ්රීඩාවධ
 මීට.ෝ මීටාෝ
 වලස් රවුල
 වස රගීා
 රල් ටහොරු
 ටඩාවොජ් ටාෝල්
 ාධළු දනල් දනමීා
 වලින. කරණනඩීා
 ිළන් රධරන්දු
 ඉරි රධරන්දු
 ධසන ටනට්ටාෝල්
ධදි.






















එල්ටල්
ටවොලිටාෝල්
ටනට්ටාෝල්
කරණන ේ
්රිකරණට්
රධරනදි
ාලල ්රීඩාවධ
රධරන්දු
ටේස රන්දු
ානේිලන්ෙන්
කරණ ධට ව
කරණාඩි
ජූටඩාවෝ
ටත්රෝටාෝල්
වෂු
ාල්ලව ටරො
ජිේනධස්ටි්ත
ටහොකී
සනහනල්ලු රන්දු ්රිකරණට්
ටෙනිස්
ධදි.

( II) (ිළිබතු ෙ අනුව අදධළ ලකුණු ලාධ ටදන්න )

( III)







්රීඩාවධටේ ප්රවීන.කු විා
්රීඩාවධ නීතිශ රීතිශ ිළිබා අවටාෝා. ලනීමා
නිවන දි කලන වලෙ හුරුවීා
ස්නධයු ටේශී සාධට.ෝජනන. දියුණු වීා
නධ.කරණ වව.ෙ හුරු වීා
අනුනධිලකරණ වව.ෙ හුරුවීා
ධදි.
(ලකුණු 4×3 = 12)

