
පිළිතුරු පත්රය          7 - ශ්රේණිය  

ශ් ෞඛ්යය  ා  ා ීරික  ධ්ය පනය  

I - ශ් ොට  

01. Iii 

02. I 

03. Iv 

04. Iii 

05. Ii 

06. Iv 

07. I 

08. I 

09. Iii 

10. Iii 

11. (  ) 

12. ( × ) 

13. ( × ) 

14. ( × ) 

15. (  ) 

16. කුඩා මාළු 

17. නෙට්න ෝල් 

18. සහකම්පෙයයි. 

19. ආසහෙගත ඉදුම 

20. ෙයෂ්ටිකක                                                                            . 2 × 20 = 40) 

 

 

 

පිළිතුරු පත්රය          7 - ශ්රේණිය  

II - ශ් ොට  

i. අවු. 10 – 19 කා ය 

ii.නපෝෂ්යදාාී  ආහා    ාගනීමම   ක්රිඩා හා යායාම්   රත ත ම,ම  නපෞගලගක ක සටසටාතා පවාා ගනීමම   

න දි ක ිංගික චර්යා  නෙොනයදීම   රතර්මාණාවාමක කටයුතු  රතයනලීම.............ආදිය              . 02 ) 

01. 



 

iii. 

ගැාැණු - පිිකමි - 

උස හා    නඩිම,ම උස හා    නඩි ම,ම 
පියයුරු නඩීම ශිෂ්ටණය   ෘෂ්ණ නකෝෂ් හා පු සටා ග්රන්ථි  ිශාා  ම,ම 
සම පනහනපවා ම,ම උ හිසට පළල් ම,ම 
උකුළ පළල් ම,ම ක ා   අවා නගො  මහවා ම,ම 
ක ා මහවා ම,ම පපු   කිහික  හා ක ිංනේන්ථද්ර අට න ෝම නඩීම 
කිහික  හා ක ිංනේන්ථද්ර අට න ෝම නඩීම මුහුනේ කුරු ෑ ඇතිම,ම 
මුහුනේ කුරු ෑ ඇතිම,ම සට ා ය ඉදිරියට ඒම 
නයෝරත ස්රාය ඇතිම,ම උඩු රැවු  ඒම 
ආර්තය ආ ම්භ ම,ම  
              . 04) 

iv.  A  - ඩිම්භ රතපදාම,ම 

     B - ඩිම්භ ගර්භාෂ්ය නත නගෙ ඒම. 

     C - ක  යට නපෝෂ්ණය හා රැක ණය   ා දීම. 

     D - ශුක්රානු න රතපදාම,ම.           . 04 ) 

 

i.න ෝ නෙොෙ න ෝග යනු න ිශෂ්බීජ මඟින්ථ ආසාධෙය නෙොෙ පුගලග නයකුනගන්ථ තවා පුගලග නයතුට න ෝ 

නෙොෙ න ෝගයි.            . 04 _) 

ii.                                                              න ෝ නෙොෙ න ෝග 

  

 

 

ිශෂ්ම,ම් දියනඩියා 
සර්ප දාෂ්ටඨ කිරීම් පිළිකා 
සතුන්ථ සපාකෑම් හෘදා න ෝග 
ිශදුක සන  නඳීම අධි රුධි  පීඩෙය 
අෙතුරු ආඝාතය 
 තුගඩු න ෝග 

 මාෙසික න ෝග 

iii.නසෞඛ්යවා ආහා  නලල්   ා ගනීමම   දදාරතක යයාම්   රත ත ම,ම   රතසි ාරී  සටකන්ථධ දාර්ාකය පවාා 

ගනීමම   මාෙසික ආතතිය කළම් ණාක ෙය   රමාෙවා රතන්ථදා හා ිශනලකය   දුම් හා මවාපනන්ථ පාෙනයන්ථ 

නළකීම..........ආදිය                                                                                                                     .04) 

i. ාටසෙ පගලධතිය 

තීව්ර නිදන්ගත 

02. 

03. 



ii. ාක්තිය රතපදාම,මට අාය O2 ාතනයන්ථ රැධි යට උ ා ගනීමමවා  එම ක්රියාක නීදී රතපදාෙ CO2 ෙනත 

රුධි නයන්ථ ාතයට මුදාාහනරීමවාය.                                                                                                        .01) 

iii. A - ොසය                                              B - ාටාස ො ය                                             C - ම් නපෙහනල්  

    D - ාටාස ොක කා                                 E - දාකුණු නපෙහනල්                                       F - මහා රාචී ය    ( .06) 

iv.යායාම්  රත තම,ම   අපිරිසිදු පරිස  තවා ක න්ථ ඈවා ම,ම   දුම් පාෙනයන්ථ නළකීම   ාටසෙ න ෝග ක න්ථ 

ආ ක්ෂ්ා ම,ම   ොසය තුළට යම් යම් නගල දානමීනමන්ථ නළකීම........................ආදිය                                     .04) 

 

i. කුරුට්ට සහිත ධාෙය  

   ප ා   ප තුරු එළළු ර්ග 

   කජු  ටකජු නරත ඇට ර්ග 

   පියක  ධාෙය ර්ග...................................ආදිය   .02) 

ii. ම පහ කිරීම පහසු ම,ම   ාරී නී    පා ෙය ම,ම   පිළිකා අදාාෙම අඩු ම,ම...................ආදිය   .02) 

iii .A -  වා   පාන්ථ   ධාෙය   අ  ර්ග                                        B - එළළු හා ප තුරු 
    C - මසට මාළු  බිවාත    පියක  ආහා                                       D - කිරි හා තිරි අඩිංගු ආහා  
    E - නතල් හා සීරත                                                                                                        .05) 
iv.නලලීම   ලුණු දානමීම . දුම් ගනසීම   ඇසිරීම    සායරතක ක්රම.......................................  .03) 

 

i.1.එළිමහන්ථ ජෙ ක්රීඩා                                   2.ගෘහසටා ජෙ ක්රීඩා                                                .02) 

ii. ජෙ කිශ නදාස   ා අදාාළ  කුණු   ා නදාන්ථෙ. 

iii. ස   ම,ම   සහභගී ම,ම පහසු ම,ම   සතුට හා ිශනෙෝදාය   එකමුතු     ආගමික නහෝ සිංසටකෘතික 

පසුබිම........ආදිය   .02) 

iv. සතුට ඇති ම,ම   න ඩ න ෝග අම ම,ම   ිශනෙෝදාය ඇතිම,ම   ක්රියාලීලී ම,ම   ජාතික ඇල්ම නඩිම,ම   ආතතිය අම 

ම,ම....................ආදිය      

 

 i. නගලාෙයකදී   පන්ථති කාම නීදී   ආහා  අනු නභනීදී   පරිඝණකය භාිශතනීදී ..................ආදිය  

                                                 .04) 

ii. ඉක්මරතන්ථ නනහසට පවාම,ම    නලදාො ඇතිම,ම   අපහසුතාය ඇති ම,ම   ාරී යට සනහනල්ලු නෙොදානීමම   

අොය න ස ාක්තිය නය ම,ම   නශශි සම් න්ථධ අෙතුරු ඇතිම,ම..................ආදිය                                 .04) 

iii. නු නසුදුසු උපක ණ   අධික නනහස    උපතින්ථ ඇති වූ ආ ාධ   නු නසුදුසු පරිස ය   න දි ඉරියවු භාිශතය   

නෙොසන කික මවා     නු නසුදුසු ඇදුම් හා පාහන්ථ   චිවාතනලග අසම  තාය..................ආදිය                   .04) 

             

   

04. 

05. 

06. 



i. ඇිශදීනම්දී එක් පාදායක් නපොළ සමඟ සටපර්ා ම, පතිෙ අත  දිම,නම්දී එක්අසටාාක පාදා නදාකම නපොළනන්ථ 

ඉහළට එසම,ම.                     . 02) 

ii.                                                               පනීමම් 

 

 

 

 

iii.තරත පාදානයන්ථ පනීමම   පාදා නදානකන්ථම පනීමම   තරත පාදානයන්ථ ඉපිලී පාදා නදානකන්ථම පතිත ම,ම   උපක ණ මඟින්ථ 

පනීමම ........ආදිය                                                                                                               .03) 

iv.අෙතුරු අම ිශම   නලදාො අඩුනන්ථ දානීමම   අොට ය ාක්තිය නය නෙොම,ම   ාරී යට සනහනල්ලුක් දානීමම   පාදා 

ාක්තිමවාම,ම   එදිනෙදාා ජීිශකයට රනයෝජෙවා ම,ම ............................ආදිය                         .02) 

v.කනපවාත   නහල්    යගුක ය                                                                                                  . 03) 

07. 

A ඈතට පනීමම ති සට පනීමම) B ඉහළට පනීමම  සි සට පනීමම ) 


