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සිරි කුරුව විදුශ - කලුතර 

විද්යාල 

9 ශ්රේණිය 

 
 

උඳදෙව් : 

 දී ඇති ඳාඩම් ඒකක ලට අොල දඳෂදඳොදෙහි එම ඳාඩම් කියලා, දමහි ලියා ඇති පිළිදලටම වටශන, 

ඔදේ වටශන් දඳොදෙහි ලියමින් එම ප්ර්න ලට පිළිතුරු දවොයා ලියන්න. 

 

මානල රුධිර වංවරණ පද්ධතිය 

 

 රුධිර වංවරණ ඳද්ධතිය අනාලරණය කෂ විෙයාඥයායා, විලියම් ශාවි. 

 රුධිර වංවරණ ඳද්ධතිය යනු, ..................................................................................................................... 

 රුධිරය මගින් ඳරිලශනය කරනු බන ද්රලය ලට ිදෙසුන් : ජය, දඳෝක, ඔක්සිජන්, 

දශෝදමෝන, බහිස්රාවී ද ද්රලය, 

ලායු ලර්ග. 

 දමය වංලෘත ඳද්ධතියකි. (ව්ලවන ඳද්ධතිය, ආශාර ජීර්ණ ඳද්ධතිය ආදිය විලෘත ඳද්ධති දේ) 

 රුධිර වංවරණ ඳද්ධතිදේ ප්රධාන දකොටව් තුනකි. : i) ශෘෙය. 

ii) ධමිද. 

iii) ශිරා. 

 

ශෘද්ය 

 සිරුර පුරා රුධිරය දඳොම්ඳ කරන අලයලයකි. 

පිහිටීම : මශා ප්රාචීරයරයට ළශළින් උරව් හරශරය තුෂ ලම් ඳවට බරල දඳනශිලි දෙක අෙර. 

ශිඩය : දගොබළු ශිඩය. 

ප්රමාණය: ෙමාදේ අෙ මිට දමවූ විට ප්රමාණය. 

 මිිදව් ශෘෙදේ සිරව්කඩක රූඳ වටශන ඇ නම් කරන්න. 

 මිිදව් ශෘෙදේ අභ්යන්ෙර හරටීර 4 ලන්දන්, i) ........................................ 

ii) ........................................ 

iii) ........................................ 

iv) ........................................ 

 ළන් ළශළින් පිහිටි හරටීර ........................................ නම් ලන අෙර, ඳශළින් පිහිටි හරටීර 

........................................ නම් දේ. 

 කර්ණිකා ශා දකෝෂිකා අෙර කඳාට 2ක් ඇෙ. 

ලම් කර්ණිකාල ශා ලම් දකෝෂිකාල අෙර පිහිටන කඳාටය, ........................................ 

ෙහරණු කර්ණිකාල ශා ෙහරණු දකෝෂිකාල අෙර පිහිටන කඳාටය, ........................................ 

 දකෝෂිකා ලලින් ආරම්භ් ලන මශා ධමිද 2කි. 

ලම් දකෝෂිකාදලන් ........................................ 

ෙහරණු දකෝෂිකාදලන් ........................................ 

 දමම මශා ධමිද දකෝෂිකා ලලින් ආරම්භ් ලන ව්ථානදේ පිහිටන කඳාට ලනුදේ, ........................................ 

 ලම් ශා ෙහරණු කර්ණිකා තුෂට ශිරා විලෘෙ දේ. 

උත්ෙර මශා ශිරාල ශා අධර මශා ශිරාල විලෘෙ ලන්දන්, ........................................ කර්ණිකාලට යි. 

ලම් වශ ෙහරණු පුප්පුශීය ශිරා විලෘෙ ලන්දන්, ........................................ කර්ණිකාලට යි. 

 ශෘෙදේ කඳාට මගින් සිදුලන්දන්, එක් දිාලකට ඳමණක් රුධිරය ගා යාමට විිව්වී දම යි. 
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 කඳාට ඇදරන ලිදවන විට ේ - ඩේ ේෙය ඇතිදේ. දලෙ නාල මගින් දමම ේෙ ඳිශිදිලිල ශඳුනාගෙ 

ශික. 

 වාමානයදයන් විනාියයට ලාර 72ක් ඳමණ දමම ේෙ ඇදවයි. 

 

ධමනි, ශිරා ශා ශ්ේනාලිකා 

 ශෘෙදයන් ඉලතට රුධිරය දගන යන නා ........................................ 

 ශෘෙය ශ්ද්වට රුධිරය දගන එන නා ........................................ 

 ශෘෙදයන් ආරම්භ් ලන මශා ධමිද ාඛා ලට දබදෙයි. 

ෙහරණු පුප්පුශීය ධමිදය. 

උො : පුප්පුශීය මශා ධමිදය 

ලම් පුප්පුශීය ධමිදය. 

 පුප්පුශීය මශා ධමිදය මගින් ........................................ ලට රුධිරය දගන යයි. 

 වංව්ථාිදක මශා ධමිදය මගින් ........................................ ලට රුධිරය දඳොම්ඳ කරයි. 

 ධමිදයක් ළන්ද්රිය තුෂ දී ෙලදුරටත් දබදී පිළිදලලින් ........................................ ශා 

........................................ වාෙයි. 

 දක්නාලිකා එකතු වී ද අනුශිරා වාෙන අෙර, අනුශිරා එක්වී දදමන් ........................................ වෑදද්. 

 දඳනශිලි යුගදයන් ආරම්භ් ලන පුප්පුශීය ශිරා ........................................ කර්ණිකාලට විලෘෙ දේ. 

 ශෘෙයට ඉශළින් වූ ළන්ද්රිය තුළින් ආරම්භ් ලන ශිරා ........................................ මශා ශිරාලටත්, ශෘෙයට පශළින් 

වූ ළන්ද්රිය තුළින් ආරම්භ් ලන ශිරා ........................................ මශා ශිරාලටත් වම්බන්ධ ලන අෙර, උත්ෙර 

මශා ශිරාලත්, අධර මශා ශිරාලත් ........................................ කර්ණිකාලට විලෘෙ දේ. 

 

 ධමිද, දක්නාලිකා වශ ශිරාල රුධිරය වංවරණය ලන ආකාරය නම් කෂ රූඳ වටශනකින් දඳන්ලන්න. 

(6.3 රූඳය) 

 ධමිද, ශිරා වශ දක්නාලිකා ලුශය නම් කෂ රූඳ වටශනකින් ෙක්ලන්න. (6.4 රූඳය) 

 ශෘෙදයන් ළලෙට රුධිරය දගන යන ධමිද ල ක්ණ.  i) ........................................ 

ii) ........................................ 

ඊට දශේතුල : රුධිරය දඳොම්ඳ කරන අලව්ථාදේ ඇති ලන අධික පීඩනයට ඔදරොත්තු දීම වශා. 

 ළන්ද්රියන්දේ සිට ශෘෙය දෙවට රුධිරය දගන යන ශිරාල ක්ණ. i) ........................................ 

ii) ........................................ 

iii) ........................................ 

ඊට දශේතුල : ශිරාල රුධිර පීඩනය වාදප්ක්ල අඩු වී දම. 

 රුධිර දක්නාලිකා ල ක්ණ. 

 බිත්ති තුනී වී දම. එනම්, ෙිද සව ව්ථරයකින් විදී ඇෙ. 

 සව අෙරින් විහිදී ඇෙ. 

ඊට දශේතුල : දක්නාලිකා තුෂ ඇති රුධිරදේ වූ ලායු ශා දඳෝක සව තුෂට විවරණය වී දමටත්,  

සව ලලින් බිශිර දකදරන ිද්ප්රදයෝජන ද්රලය දක්නාලිකා තුෂ ඇති රුධිරයට 

විවරණය වී දමටත්. 
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රුධිරශ්ේ වංඝටක ශා කෘතයය 

 රුධිරය රක්ෙ ලර්ණ දියරයක් දව දඳනුනෙ, එහි ප්රධාන දකොටව් දෙකකින් යුක්ෙය. 

i) ද්රල දකොටව - 55%  රුධිර ප්ාව්මය 

ii) ඝන දකොටව - 45%  දද්ශාණු 

 දද්ශාණු ලර්ග 3 නම් කරන්න.  i) ........................................ 

ii) ........................................ 

iii) ........................................ 

 රුධිර ප්ාව්මයට අයත් දකොටව් 3 නම් කරන්න. i) ........................................ 

ii) ........................................ 

iii) ........................................ 

 රුධිරදේ වංඝටක චාම් වටශනකින් ෙක්ලන්න. (6.5 රූඳය) 

 

රුධිර වංඝටක ල කාර්යය 

 ඳශෙ රුධිර වංඝටක ලලින් දකදරන කාර්යය ලියා ෙක්ලන්න. 

i) රතු රුධිරාණු. 

ii) සුදු රුධිරාණු. 

iii) රුධිර ඳට්ටිකා. 

iv) රුධිර ප්ාව්මය. 

 රුධිර ප්ාව්මය මගින් ද්රලය ඳරිලශනය කිීමම සිදුලන අලව්ථා වශා ිදෙසුන් ලියන්න. 

 

රුධිර පාරවියනය 

 රුධිර ඳාරවියනය යනු හරමක්ෙ? 

 ොයකයා යනු කවුරුන් ෙ? 

 ප්රති්ාශකයා යනු කවුෙ? 

 i) ඕනෑම දකදනහරදේ රුධිරය ඕනෑම දකදනහරට ඳාරවියනය කෂ ශිකි ෙ? 

ii) ඒ ඇයි? 

iii) රුධිර ගිවී දම තීරණය කරන ප්රධාන වාධක 2 හරමක්ෙ? 

 

රුධිර ගණ ගැපීම 

 ප්රධාන ගණ ආකාර 4 නම් කරන්න. 

 රුධිර ගණ ආකාර ශෙරම දලන්කර ඇත්දත් හරමන වාධකය අනුල ෙ? 

 ොයකයා ශා ප්රති්ාශකයා අෙර රුධිර ගණ ගිපීම සිදුලන ආකාරය ලවකලක ආකාරදයන් ෙක්ලන්න. (6.1 

ලවකල) 

 i) වාර්ල ප්රති්ාශකයා යනු කවුෙ? 

ii) ඒ අනුල වාර්ල ප්රති්ාශකයා නම් කරන්න. 

 i) වාර්ල ොයකයා යනු කවුෙ? 

ii) ඒ අනුල වාර්ල ොයකයා නම් කරන්න. 

iii) ඳශෙ වටශදනහි හිව්ෙින් පුරලන්න. 

 

 

 

 

 

ොයකයා 

ප්රති්ාශකයා 
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iv) ඳශෙ වටශදනහි සුදුසු ඳරිදි හිව්ෙින් පුරලන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රුධිර ඳාරවියනදේ දී ගණ ගිපීම ඳමණක් ප්රමාණලත් දනොලන අෙර, ගණ ගිපීමට යටත්ල ීමවව් 

වාධකය ෙ ගිෂපිය යුතුය. 

 

රීවව් වාධකය 

 Rh+ දව ෙක්ලන්දන් හරමන පුද්ගයන්ල ෙ? 

 Rh- දව ෙක්ලන්දන් හරමන පුද්ගයන්ල ෙ? 

 ීමවව් වාධකය වහිෙ ප්රති්ාශකදයහරට ගිදඳන්දන් හරමන රුධිරය ෙ? 

 ීමවව් වාධකය රහිෙ ප්රති්ාශකදයහරට ගිදඳන්දන් හරමන රුධිරය ෙ? 

 Rh වාධකය ගිපීම ශඳුනාගිනීමට ශිකිලන ආකාරය ලවකලකින් ෙක්ලන්න. (6.2 ලවකල) 

 ඳශෙ රූඳ වටශදනහි හිවේින් පුරලන්න. 

 

 

 

 

 

 

 දම් අනුල රුධිර ඳාරවියනදේ දී රුධිර ඝන ශා ීමවව ්වාධකය ගිපීම ........................................ දේ. 

 එම ිදවා යම් පුද්ගයහරදේ රුධිර ලර්ගය දව විෂදකනුදේ රුධිර ගණ ශා ........................................ 

එකතුල යි. 

 දම් අනුල රුධිර ලර්ග අටකි. එම රුධිර ලර්ග 8 නම් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

.... 

වාර්ල ප්රති්ාශකයා 

ොයකයා 

ප්රති්ාශකයා 
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ඳිලරුම  : රුධිර ඳරිෙයාගශීලියහරදේ ප්රකාය කියලා බන්න. ඒ අනුල ොයකයා වතු විය යුතු  

සුදුසුකම් ියිව්තුලක් ලියන්න. 

 

රුධිර ්ශ්ේණය 

 රුධිර ්දේණය යනු හරමක්ෙ? 

 ඊට දශේතුල හරමක්ෙ? 

 රුධිර කිටි ගිසීම, රුධිර ද්ේණ යාන්ත්රණයට ලඩා දලනව් ය. එම දලනව ඳිශිදිලි කරන්න. 

 රුධිර වංවරණ ඳද්ධතිය මනා දව ඳලත්ලාගිනීමට අනුගමනය කෂ යුතු යශඳත් පුරුදු දමොනලාෙ? 

 

ාක ලර්ධක ද්රලය 

 

i) දමම ඳාඩම කියලා ප්ර්න 30ක් වාෙන්න. 

ii) ඔබ වෑද ප්ර්න ලට පිළිතුරු ලියන්න. 


