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(1). ප්රවලාව ලායශ් අංගගු වගටකායි.
i. යූරියා

ii. ාාබන් ංශ්යොක්වයිඩ්

iii. ලණ

iv. ග්ලශ්ාෝවව

(2). ලෘක්කීය ධ්මනි මගින් රුධිරය වැපන ශ්යන්ශ්න් ,
i. ලකුගඩුලක ය.

ii.ශ්පන කශළුලක ය.

iii. ශෘදයක ය.

iv.ශ්මොෂයක ය.

(3). a. ප්රමාණල්  පන රිි  ජය පන ාකය ශ්කොිීමම.
b. අධිා ලණ වහිය ආශාර නියර ගැනීම.
c. අලයයාලය අනුල මුත්ර පන ශ ිීමම ප්රමාද ිීමම.
මුත්ර ගල් ඇතිවීමක බපන ාන්ශ්න් ඉශය වාධ්ා ඇසුරින් ,
i. a ශා b පන මණි

ii. a පන මණි

iii. b ශා c පන මණි

iv. a b c සියල්ම

iii.යූරියා

iv. ාාබන්ංශ්යොක්වයිඩ්

iii. ලකුගඩු තුෂය

iv. ලෘක්කීය ධ්මනිය තුෂය

නිලැරි ය.
(4). කයිට්රජනීය බහි්ාවී ද්රලයයි.
i. ජය

ii. ලණ

(5). මුත්ර යාලාාිකාල ගබංා ලන්ශ්න්,
i. මුත්රාය තුෂය

ii. මුත්රලාහිනිය තුෂය

(6). මවවතිවාය මගින්,
i. අනිච්ඡානුග ක්රියා පන ාකය ාරයි.

ii. ඉච්ඡානුග ක්රියා පන ාකය ාරයි.

iii. ශෘද වවපන න්දක ශ්ේගය පන ාකය ාරයි.

iv. වලවක ශ්ේගය පන ාකය ාරයි.

(7). මිනිවාශ්ග් ාපන ා වවකායු යුග
i. 12 ි.

ii. 31 ි.

iii. 24 ි.

iv. 32 ි.

iii. b ශා c පන මණි

iv. a, b ශා c ය.

iii. අධ්වචර්මශ් ය.

iv. වවශ්ේද ග්රන්ි  තුෂය.

iii. C

iv. D

(8). a - ශ්ේශ උවණ් ලය පන ාකය ිීමම.
b - වගශ්ේදී අලයලයක් ශ්ව ක්රියා ිීමම.
c - බහිවව්ාවී ාාර්ය සිදුිීමම.
වම මගින් ශ්ාශ්රක ාෘයය ලන්ශ්න්,
i. a පන මණි

ii. b පන මණි

(9). වශ්ේ වවකායු අන්ය පිහිකා ඇ් ශ්්  ,
i. චර්මශ් ය.

ii. අපිචර්මශ් ය.

(10). වශ්ේ නිශ්රෝගී බලක බපන ාක විකමිකය,
i. A

ii. B
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(01). i. මාකල ශ්ේශශ් බහි්ාවී ඉන්ද්රියන්ශ්ග් ශ්යොරතුරු ඇසුශ්රන් පන ශය ලගුල රවරලන්ක.
බහිස්රාවී ඉන්ද්රියය
i.........................

එම ඉන්ද්රියනයන් ටකරන

බහිස්රාවී ද්රව්ය

ii........................ , iii..............................

බහිස්රාවී ද්රව්ය බහැහ
න

ප්රවලාව ලායය ශ්ව

v.......................... , vi.............................
iv........................
වම

ආනා ය.

vii........................ , viii............................
ix............................, x.............................

මුත්ර ශ්ව
වවශ්ේදය ශ්ව

ii. හිවවයැන් රවරලන්ක.
මිනිවාශ්ග් සිරුශ්ර් නිපන දශ්ලක කයිට්රජනිය වගශ්යෝග අංගගු බහි්ාවීය ද්රලය ප්රධ්ාක ලශ්යන්
......................................... ශරශා මුත්ර ශ්ව ීමරශ්යන් බැශැර ශ්ේ. .................................... ලැනි

ලණ යැන්පන ්  වීම නිවා ............................... ඇති විය ශැිය. .................................... ක්රියාලිකය
නිසි අයුරින් සිදුිීමමක ලෘක්ා නිශ්රෝගිල පන ල් ලා ගය යුතුය.
................................... ලැනි ශ්රෝගයන්හි අතුරු ඵ ශ්ව ලෘක්ා අාර්මකය විය ශැිය.
(02). i. A ශ්ාොකවක ගැෂශ්පන ක ශ්වේ B යාාරන්ක.
A

B

මවවතිවාය

ශ්ේශ වමතුිකය යාලය

අනුමවවතිවාය

ාේපන ක අලශ්ෝණ

සුෂුේකාශීර්ාය

උවවව මාකසිා ක්රියා පන ාකය.

සුෂුේකාල

අනිච්ඡානුග ක්රියා පන ාකය.

මවවතිවා සුෂුේකා යරය

ශ්ේශය ශා ශ්මොෂය අයර පන ණිවිං වේශ්ප්රේණය

ii. ශ්ාටි පිළිතුරු ිකයන්ක
1. මධ්ය වවකායු පන ේධ්තියක අය්  ප්රධ්ාක ශ්ාොකවව ශ්දා කේාරන්ක.
2. ශ්මොෂය ශා සුෂුේකාල ලකා පිහිටි විශ්ේෂිය පන කය කුමක්ද?
3. සුෂුේකා වවකායුල යනු කුමක් ද? ඒලා යුග කීයද?
4. වවකායු ආශ්ේගයක් යනු කුමක්ද?
5. වවකායුපන ේධ්තිශ් ආරක්ාල වඳශා ගයශැි ක්රියාමාර්ග ශ්දාක් ිකයන්ක.
(03). මිනිවව සිරුශ්ර් විායම ඉන්ද්රිය ලන්ශ්න් වමයි.
i. වශ්මහි ප්රධ්ාක ශ්ාොකවවශ්දා කේාරන්ක.
ii. අපිචර්මශ් ඇති ශ්මනින් ලර්ණාශ් ාාර්ය කුමක්ද?
iii. චර්මයක ඇතුෂතින් පිහිටි පන කාය කුමක්ද?
iv. වශ්මහි ාෘයයයන් ශ්දාක් වඳශන් ාරන්ක.
v. නිශ්රෝගී වමක් පන ල් ලා ගැනීමක අනුගමකය ාෂ යුතු ක්රියාමාර්ග 4ක් වඳශන් ාරන්ක.

2
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(04). i. මිනිවව වශ්ේ ලුශය දැක්ශ්ලක පසපන වකශකක් පන ශය දැක්ශ්ේ ිහි A – H ශ්ාොකවව කේ ාරන්ක.

ii. පන ශය ප්රාා ශරිකේ

කුණද ලැරි  කේ

කුණද ශ්යොදන්ක

1. ලැඩුණු මිනිශ්වකුශ්ග් වම 4.5 kg පන මණ වවාන්ධ්යින් යුක්යශ්ේ.

(

)

2. වම පිරිසිදු කීීමමක වම යි න් ඇතිල්ලීම සුදුසුය.

(

)

3. සිගරට් දුම ීමර ගයවීම මගින් වශ්ේ රුධිර ශ්ක්කාිකාා පන ටුශ්ේ.

(

)

4. වවශ්ේද ග්රන්ි  මගින් දශඩිය ්ාලය ාරයි.

(

)

5. වශ්ේ ආරක්ාල වඳශා ාරවශ්රි  ලිකන් වාවක ඇඳුේ පන ැෂඳුේ නුසුදුසුය.

(

)

6. අලුශේ ක්ෂුද්ර ීවවින් නිවා වම මය ඇතිලක ශ්රෝගී ය් ලයි.

(

)

වවකායු පන ේධ්තිය

(05). i.

මධ්ය වවකායු පන ේධ්තිය
ශ්මොෂය

මවවතිවාය
ii.

...............................

සුෂුේකාල
...........................

ාපන ා වවකායු
යුගල් 12

.........................

යුගල් 31

...........................

ශ්මනින්ජි පන කය යනු ශ්මොකලා ද?

iii. මවවතිවාය ශා සුෂුේකා ශීර්ාශ් ාාර්යයක් බැගින් ිකයන්ක.
iv. පන ශය ලගුල වේපූර්ණ ාරන්ක.
v.

බහිවව්ාලය ශඳුන්ලන්ක.

vi. ම ද්රලය බහිවව්ාවී ද්රලය ශ්කොලන්ශ්න් ඇයි?
vii. මුත්රා ගල් ඇතිවීමක ශ්ශේතුලක ලකය කුමක් ද?
viii. පසපන ශ් දැක්ශ්ලන්ශ්න් මුත්රලාහිනී පන ේධ්තියයි. 1 – 4 දක්ලා ශ්ාොකවව කේ ාරන්ක.
ix. ලකුගඩුලක රුධිරය වපන යක ශා ියින් රුධිරය පිකලක ලාහිනිය කේ ාරන්ක.
x.

මුත්රාල බලවල අංගගු වගටකාය කේ ාරන්ක.
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