ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය
9 සරේණිය
III වන හව ර හපීරක්ෂණය
පිළිතුරු හපත්රය
1 හවන හස ොට  හ
1. II
2. II
3. III
4. IV
5. IV
6. III
7. II
8. I
9. III
10.I
11.III
12.I
13.III
14.I
15.III
16.බර එවවීම.
17.චර්මය.
18.නමයතාවල.
19.අක්ලක් දිවීම.
20.ජම්පින් ජැක්

( කුණු 2 × 10 = 20 )

II වන හස ොට
01.
(I)

බබෝලන බරෝග.
ඳවචනය/බ ොෂරවල/අතීවවරය/ක්යබරෝගය/වරම්ඳ/ඳැබඳො/උණවන්නිඳවතාය/බ ෙංගු/
මැබේරියවල/වදුරු/ඒඩ්ව්/උඳදෙංය/ලෙංගි ඉන්නන්,ආදිය
ලයවප්ත තා ලන බරෝග
නම් රන ද බරෝග අනුල බලනව් ලන බැවින් පිළිතුර බව කුණු බව බදන්න.

(II)







නිලබවේ දී- ැපීම්/ලැටීම්/විදුල වැර ලැදීම්.
ඳවවබේදී - ලැටීම්/වි රීරගතා වීම්/ ැපීම්.
මශව මවර්ගබේදී - ලැටීම්/තුලව වීම්.
විදයවගවරබේදි - වි රීරගතා වීම්/ ැපීම්.
නවන බතාොටුඳබේදී- දිබේ ගිලීම්/ලව්වව ලැටීම්.
ක්රී ව පියේබේදී - ලැටීම්/සීරීම්/ ැපීම්/උළුක්කුවීම්.......ආදිය



සුනවමි/ගෙං ලතුර/නවය යෑම්/නියඟ/කුණවටු/සුළි සුෙං/ගිණි

(III)
ඳු/අයිව් ඳු......ආදිය.
(කුණු 4×3 = 12)

02.
(I)

මවනල ලෙංගි ත්ලය යනු ,
වන්තාවල ශව පිරිමියකු තුෂ ඳලතින ශැ රුල,ශැසිරීම් රටවල,ශැකියව ,ශැඟීම්,අනවගතා
අබප්ත ක්ව යනවදී ගති ක්ණ අනුල ඔවුන් දක්ලන බලනවයි.

(II)







අනලය ගැ්  ගැීමම් ඇතිවීම.
වමවජ අලමවනයට ක්වීම.
ලෙංගවශ්රිතා බරෝග බබෝ වීම.
ආර්ථි ඳසුබිම අ ව වීම.
ලෙංගි අඳචවර ලට ක්වීම.
අලය වමවජ ලටපිටවල බනොමැති වීම.......... ආදිය.








අලය බඳෝණය බව දීම.
මලබේ මවනසි තාත්ලය යශඳත් කිරීම.
මල ලයවයම ල නිරතා රවීම.
මලට ගමන් බිමන් යවමට වැැව්වීම.
මල ආගමි ලතාවලත්ල නිරතා රවීම.
යශඳත් මිතුරන් ඇසුරට අලව්ථල බව දීම.........ආදිය.

(III)

( කුණු 4×3 = 12)

03.
(I)
a) ක්තිය යනු කිසියම් ප්රතිබරෝදයක් මැ ඳැලැත්වීම බශෝ එය අිබබලව යවමට ඇති
ශැකියවලයි.
b) බේගය =
දුර
වය
( I I ) රඳවටශන අනුල කුණු බව බදන්න.
( III)






බර එවවීම.
ඳැීමබම් ලයවයවම්.
උඩු තාේලුල.
ශරව් දණ් ලයවයවම.
බදබදබනකු වමඟ රන ක්ති ලර්ධන ලයවයවම...........ආදිය
( කුණු 4×3 = 12)

04.
(I)
ක්රී ව ීමති යනු එක් එක් ක්රී වලක් වශව අනුමතා රගත් , පිළිගත් බඳොදු වම්මුතියන්ය.
උදව - ක්රී
වෙංයවල/පියේබේ දිග ඳෂ/ ව සීමවල/විබේ
වය/ක්රී ව උඳ රණ ආදිය.
ක්රී ව රීති යනු බඳොතා ඳබතාහි වශන් බනොලන ක්රී ව ලට අදවෂ පිළිගැීමම්ය.
උදව - තාරඟ අලවවනබේ විනිසුරුට අතාට අතා දීම.
තාරඟ අලවවනබේ ඳරවජිතා ණ් වයමට අතාට අතා දීම.
ආරම්භබේ නවය යන් අතාට අතා දීම................ආදිය
ඤඤ

( II )









අනතුර අලම වීම.
නියම ජයග්රවශ යව බත්රිය ශැකිවීම.
නරඹන්නන්ට ප්රිය මනවඳ විම.
වශබයෝගය ලර්ධනය වීම.
ීමති රීති ලට ගරු කිරීමට පුරුදු වීම.
බඳෞරු ලර්ධනය විම.
තාෘප්ත තිමත්ල දදනි
ටයුතු සිදු ෂ ශැකි වීම
මවනසි වශනය ඇති වීම..........ආදිය.

( III)











ජය ඳරවජය වමල වි දරව ගැීමම
ඉලසීම
ආචවරශීලී බල
වශ ම්ඳනය
ීමති රීති පිළිඳැදීම
අන්මතා ලට වලන් දීම
නවය ත්ලය දැරීම
ධනවත්ම ආ ේඳ
එ මුතු බල
යශඳත් අන්තාර් පුද්ග වම්බන්ධතාව ............. ආදිය
( කුණු 4×3 = 12 )

5.
(I)








( II )

ගේ තුබන් ලඳ/ රත්තා රුලවබේ ලඳ.
අගේ ලඳ.
ගේ බප්ත ළි ලඳ.
ඒ
ලඳ
රු බදබක් ලඳ.
ඳැතාල ගේ ලඳ
යේන් බඳෝරණු ලඳ...........ආදිය

රඳ වටශන බව කුණු බව බදන්න.
ඤ

( III)








ගිනි මැ පිළිබ අලබබෝධය .
ආචවර ධර්ම ශව විනය ඳලත්ලව ගැීමම.
අලට ප්රබද්ය පිළිබ වැෂකිලමත් වීම.
අමු බ ොෂ අතු/බතාතා බගෝණි ෂගතාබව ගැීමම.
සුෂබේ ඳවවී බනොයන ඇඳුමින් වැරසී සිටීම.
සුෂබේ දිවල පිළිබ අලබබෝධය.
අලවවනබේ ගිනිමැය බශොඳින් නිලව දැමීම ............ආදිය.
( කුණු 4×3 = 12 )

6.
(I)
ය්ඨි හුලමවරු

වඳය

බේගය ලැඩි ර ගැීමබම්

වඳය

10m
m

20m
m

( II )

3

2
400m

4
1

( III)

විසිකිරීම් ශව දැමීම

විසිකිරීම්

බශේ

ලබඳත්තා

දැමීම්

මියේය

යගුලය
( කුණු 4×3 = 12 )

7.

( I ) වමව්ථිතිය යනු රීර අභයන්තාර ඳරිවරබේ වෙංයුතිය බනොබලනව්ල ඳලත්ලව ගැීමමයි.
( II )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

බඳීමම
රව දැීමම
බේදනවල
න
නවවය
වම
දැීමම
රව විඳීම

( III)







මනව බඳෝණයක් බවගැීමම.
නිරතුරු ලයවයවම කිරීම.
මවනසි පී නබයන් බතාොර වීම.
බබෝ ලන බරෝග ඇති අයබගන් ඈත්ල සීයේම.
වමවජ වම්මතා ශැසිරීම් රටව ඳලත්ලව ගැීමම.
නිසි ප්රතික්තී රණ එන්නත් බව ගැීමම.
( කුණු 4×3 = 12 )

