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සියළුම ප්රනනල  ිළිතතුු  වඳය්නන  

(01). ඳශත වශ්න ලැකි නිලැරදි නම් () කුණ ද ලැරදි නම් () කුණ ද ශ්යොද්නන  

i. ලම් ාර්ණිාාල ශා ලම් ශ්ාෝෂිාාල අතර ිළහි ්නශ්්න ද්වි තුණ්ඩ ාඳා යයි   (   ) 

ii. දකුණු ශ්ාෝෂිාාශ්ල්න වංවනථානිා මශා ධමනිය ආරම්භ ශ්ේ (   ) 

iii. පුප්පුශීය මශා ධමනිය ආරම්භලන වනථානශ්ේ අඩ වද ාඳා  ඇත  (   ) 

iv. ලම් ශා දකුණු ාර්ණිාා තුෂ  ශිරා විලෘත ශ්ේ  (   ) 

v. ලම් ාර්ණිාාල   පුප්පුශීය ශිරා  විලෘත ශ්ේ (   )          ( 10) 
 

(02). නිලැරදි ිළිතතුර ශ්තෝරා යටි්න ඉරක් අදි්නන    

1. දකුණු ාර්ණිාාල ශා  දකුණු ශ්ාෝෂිාාල අතර ඇති ාඳා ය ල්නශ්්න, 

i. ද්විතුණ්ඩ ාඳා ය යි  ii. ත්රිතුණ්ඩ ාඳා ය යි   

iii. ත්රිතුණ්ඩ ාඳා ය යි  iv. ාර්ණිා ශ්ාෝෂිා ාඳා ය යි   

2. ශෘදශ්ේ සි  ශ්ඳනශැලි ශ්ලත ු ධිරය ශ්ගන යන නාය ල්නශ්්න, 

i. පුප්පුශීය ශිරාල යි   ii. පුප්පුශීය ධමනිය යි  

iii. වංවනථානිා මශා ධමනිය යි  iv. අඳර මශා ශිරාල යි  

3. උත්තර මශා ශිරාශ්ල්න එන ු ධිරය ශෘදය  විලෘත ල්නශ්්න, 

i. දකුණු ශ්ාෝෂිාාල යි  ii. දකුණු ාර්ණිාාල යි  

iii. ලම් ශ්ාෝෂිාාල යි  iv. ලම් ාර්ණිාාල යි  

4. වර්ල දායායා ශා වර්ල ප්රති්ාශායා ිළිතශ්ලලි්න දක්ලා ඇත්ශ්ත්, 

i. A ශා B ය  ii. A ශා O ය  iii. O ශා AB ය  iv. AB ශා O ය  

5. තුලායක් සිදුවූ වි  ු ධිර ලශනය ලෂක්ලමි්න  ු ධිරය ාැටිගැසීම  දායා ලන ශ්ද්ශානු ලර්ගය 

ල්නශ්්න, 

i. රතු ු ධිරාණු ය  ii. සුදු ු ධිරාණු ය  iii. ු ධිර ප්ාවනමාලය  iv. ු ධිර ඳට්ටිාාය  

 

සියලු ප්රනනල  ිළිතතුු  වඳය්නන  

(03). හිවනතැ්න පුරල්නන  

i. පුප්පුශීය මශා ධමනිලලි්න                       ල  ු ධිරය වඳයයි  

ii. ධමනියක් ඉ්නද්රිය තු බ ශ්  බ                         ශා ශ්ක්නාලිාා වාදයි  

iii. ශ්ක්නාලිාා එාතු වී                             වාදන අතර අනුශිරා එාතු වී ශිරා වෑශ්දයි  

iv. පුප්පුශීය ශිරා                                ාර්ණිාාල  විලෘත ශ්ේ  

v. ධමනිල බිත්ති ශිරා ල බිත්ති ල  ලඩා                         ල ිළහි ා ඇත  

vi. ශෘදය ශ්දව  විලෘත වූ ාඳා  ිළහි ්නශ්්න                          ල ය  

vii. ශෘදශ්ය්න ිළ ත                                    මගි්න ු ධිරය ශ්ගන යන අතර                         මගි්න ශෘදය 

ශ්ලත  ු ධිරය ශ්ගන එයි  

viii. ු ධිර ශ්ක්නාලිාා බිත්ති වෑ බ ඇත්ශ්ත්                             සව වනථරයකිනි                          ( 20) 
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(04)  »  ු ධිරශ්ේ ප්රධාන ශ්ාො වන 2 ක් නම් ාර්නන                           ( 2) 

      »»  ු ධිරශ්ේ  ඇති ශ්ද්ශාණු ලර්ග 3 ක් නම් ාර්නන                     ( 3) 

  »»»  තුලායක් සිදු වූ වි  ු ධිර ලශනය ලෂක්ලමි්න ු ධිරය ාැටි ගැසීම  දායා ලන ශ්ද්ශාණු ලර්ගය   

           කුමක්ද?                  (  2)                                                                                         

  »¼  ු ධිරශ්ේ එම වංඝ ාය අඩු ලන ශ්රෝගී තත්ත්ලයක් නම් ාර්නන               (  2) 

 

(05)  »  සුදු ු ධිරාණු ල ප්රධාන ාෘතයක් ලිය්නන                  ( 3) 

       »»  සුදු ු ධිරාණු ලර්ග 3 ක් නම් ාර්නන                 ( 3) 

      »»»  ු ධිරය රතු ඳැශැ වීම  ශ්ශේතු ලන ලර්ණාය කුමක්ද ?                  ( 2) 

    »¼  ශ්මම ලර්ණාය මගි්න සිදු ශ්ාශ්රන ාාර්යයක් ලිය්නන                  ( 2)   

 

(06)  »  ු ධිර ප්ාවනමාශ්ල්න ඳරිලශනය ාරන ද්රලය 2 ක් නම් ාර්නන                  ( 2) 

     »»  ු ධිර ඳාරවියනය යනු කුමක්ද ?                         ( 2) 

      »»»  ු ධිර සව තු අඩංගු ශ්ප්රෝටීන න වංඝ ා අනුල ු ධිරය ශ් ශ්දන ප්රධාන ු ධිර ගණ 4 නම් ාර්නන   

       ( 4) 

    »¼  ු ධිර ඳාරවියනශ්ේ බ ගණ ගැපීම අමතරල ගැිළය යුතු අශ්නක් වාධාය කුමක්ද?               ( 2) 


