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දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව 

ස ෞඛ්යය හා ශාරීරික අධ්යාපනය  -1 පත්රය 

11 පරේණිය 2020 
 

පිළිුරු පත්රය  

ප්රශේදය පිළිුර ප්රශේදය පිළිුර ප්රශේදය පිළිුර ප්රශේදය පිළිුර 
1 2 11 3 21 2 31 3 
2 1 12 2 22 3 32 1 
3 3 13 1 23 2 33 4 
4 4 14 4 24 1 34 2 
5 1 15 3 25 4 35 2 
6 4 16 2 26 4 36 1 
7 4 17 3 27 3 37 2 
8 3 18 2 28 1 38 4 
9 4 19 1 29 1 39 1 
10 3 20 4 30 2 40 3 

           (ලකුණු 1 X40 = 40) 

     11  පත්රය 

1. (i) •  එකමුු බව    •  අත අදහසේවලට ගරු කිරිම  

 •  දායකත්වය පිළිගැනීම  •  අත අයපේ උදව් ලබා ගැනීම.........ආදිය 

 

(ii) පාසැලේ  ලසෞඛ්ය ්රවර්ධන  ්රතිපප්තිප:- 

 •  පාසල තුල පිරිසිදු පානීය ජලය  සැපයිය යුතුය. 

 •  පාසල් පරිසරය අදුරුවලිත පේාර විය යුුය. 

 •  පාසල් දරුවතට පසෞඛ්ය පිළිබ   ිසි  දැුමම්  ලබාීම 

• පාසල ුල පසෞඛ්යමත් ආපද ශාලාව්  පවත්වා පගද යා යුුය. 

• අවුරුදු 12 ට අඩු දරුවතට දතේ වවදය පසේවාව ලබා දිය යුුය...........ආදිය 

 

(iii) පබෝවද පරෝග   පබෝපදාවද පරෝග 

 පාචදය    ි පරෝසීසේ 

 උණසතිසපාේය   ඇපපතිසයිටීසේ 

 පසෙංගමාලය   දියවැියාව  

 පස්ප්රතිශශයාව   පිළිකා 

 ් ෂය පරෝගය.......ආදිය  ගැසේරයිටීසේ  

     අධික රුධිර පීඩදය 

     අෙංශ භාගය.........ආදිය 

(iv) පවාලිපබෝල්, ක්රිකට්, බැඩ්මිතටත, පාපතදු, රගතම, පචසේ, කරාපට්,ජුපඩෝ, පහාකී..........ආදිය 

(v) සෙංවිධ්ාදාත්මක ක්රීඩාවල පපාදු ල් ෂණ:- 

  •  ිසයිේ නීතිශරීතිශ තිශබීම. 

  •  ිසශේිේ ක්රීඩාපියකය්  තිශබීම 

  •  ිසශේිේ ක්රීඩා උපකරණ තිශබීම 

  •  සමහර ක්රීඩාවලට ිසශේිේ කාලය්  තිශබීම 

(vi) එලිමහත ක්රියාකාරක්:- කඳුේරණය, කැලෑ ගපව්ෂණය,පා ගමත,පාපැදි සවාරි,ඔරු  

පැීම,පරිසර ිසරී් ෂණය, ගිිසමැල ක්රීඩා, එලිමහපත ආහාර පිසීම, ක වුරු බැීම.......ආී 

(vii) •  සුදුසු සේථාදය්  පේෝරා ගැනීම  •  ඉදිරිපත් කරද ක්රියා ගැලපද දැයි පසායා බැමම 

 •  ආර් ෂාව පසායා බැමම   •  දරඹද  අයට පහසුක් සැපයීම  

 •  විදය ආර් ෂා කිරීම   •  සතමපයිත ,කෘමී සුතපගත ආර් ෂා වීම 

 •  අවශය උපකරණ සපයා ගැනීම 

  

(viii) ප්දය,කාපබෝහයිඩ්මපේට්, විටිත ,ඛ්ිසල ලවද, පප්රෝටීත 

(ix) •  කාලය ඉතිශරිකර ගේ හැකිවීම 
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 •  ක්රීඩා උපකරණ  හා ක්රීඩා පියක  ප්රමාණය අඩුය. 

 •  සෙංවිධ්ාදය පහසුය. 

 •  වියදම අඩුය.............ආදිය 

 

(x) 1           වාි  (bye) 

                                                                                 ② 

2 

                        ① 

3                                                                                                     ④ 

 

4 වාි  (bye) 

                                                                 ③ 

5 වාි  (bye)                                                                                    (ලකුණු 2 X10=20)                                                                                                                                

 

(2) (i)  බර්  ඉහලට එසවීප් ී පවත්වා ගේ යුු ඉරියව්:- 

 1.  ක  සෘජුව පවත්වා ගැනීම 
 2.  දදහිසේ දවිත ක  පහේට පගද ඒම 

3.  පාද ේරම්  ඈත් කර ආධ්ාරක පුල පුළුල්ව පවත්වා ගැනීම 

4.  හැකි ේර් ි රුරට සිපව බර ේබා ගැිසම 

5.  ගුරුත්ව පතමඛ්ාව ශරීරපේ මධ්ය අ් ෂය ඔසේපසේ ේබා ගැනීම 

6.  පාද පදකටම  බර සමව පබී යද පරිදි දදහිසේ දිග හරිිත බර ඉහලට එසවීම. 

 

   (ii)    (1)  ශරීරපේ පපුමමට හාිස වීම 

(2)  විවිධ් ආබාධ් ඇතිශ වීම 

 

  (iii)  එලිමහත ක්රියාකාරකම්  සෙංවිධ්ාදපේ ී:-  

1.  පූතමව සූදාදම 

2. ක්රියාත්මක කිරීම 

3. අවසාදය 

  (iv) මාදි ක ආේතිශය අඩු කිරීමට කල හැකි ක්රියාකාරක්:-  

  •  භාවදා කිරීම 

  •  පිහිනීම 

  •  පයෝගී වයායාමවල ිසරේ වීම 

  •  ක්රීඩාවක ිසරේ වීම 

 (v)  ප්රථමාධ්ාරකරු ුල තිශියය යුු ගුණාෙංග:- 

  •  කලබල පදාවීම  •  ඉවසීම 

  •  ප්රථමාධ්ාර පිළිබ  ිසි  දැුමම පුුණණුව හා ිසපුදේාව 

  •  පිලිකුල් පදාවීම 

  •  සේථාපදෝිේ ප්රඥාව 

  •  සැමට එකපසේ සැලකීම..........ආදිය 

 ප්රථමාධ්ාර කට්ටලයක අඩෙංගු දෑ :- 

  •  දලාසේටතම   •  කඩදාි  

  •  සබත    •  පැරි ටපමෝල් පපතිශ 

  •  පෑද්    •  කුර 

  •  ජීවාුමහරණය කල දැල් පරදි .......ආදිය  

(ලකුණු 2 X 5=10)                                                                                                                    
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(3). (i)           මලල ක්රීඩා  

 

 

              ලවද          පියකය  

 

                පකයක දුර          මැදි දුර              දිගු දුර  පැනී්                     විි  කිරී් 

 

     තිශරසේ පැනී්         ි රසේ පැනී්  

 

    (ii)    හිටි ඇරඹුම     කුදු ඇරඹුම 

  ි. 800      මී.100 

  මී. 1500      මී. 200 

  ි. 5000      ි. 400 

  ි. 10,000      ි. 100 X  4 

        ි. 400 X 4 

        ි. 100 X  4  කඩුලු 

        ි. 400 X 4  කඩුලු 

  

  කුදු ඇරඹුම විධ්ාන :- සැරපසත, පවත ,පවඩ්ම හඬ පහෝ යා 

  හිටි ඇරඹුම විධ්ාන :- සැරපසත ,පවි හඬ පහෝ යා 

       

  (iii)  ධ්ාවද පථපේ පපාදු නීතිශරීතිශ:- 

  ●  ස්මේ ධ්ාවද පථයක දුර මීටතම 400 ්  විය යුුය. 

  ●  ධ්ාවද මෙංතීරුවක පළල ිටතම 1.22 කි. 

  ●  ධ්ාවද පථයක අවම මෙං තීරු 8 ්  විය යුුය. 

 

  ●  සෘජු සමාතේර පැතිශ පදකකිත හා ඒවා යා පකපරද අරය සමාද අතමධ් වෘත්ේ පදකකිත සමතවිේ  

      විය යුුය.  

 

    පියකපේ ේරග ස හා අදාළ නීතිශරීතිශ:- 

  ●  අත් ආවරණ පැළඳීමට අවසර දැේ. 

  ●  උපකරණ ියම පතිශේවද ුරු කවපයත පිටේට යා පදාහැකිය. 

  ●  ේරගකරුවතපේ ි යලුම වාරවල ී පහා ම ද් ෂේාව අුමව ලයග්රහණ සේථාද තීරණය කරුම ලැප..  

  ●  ප්රයත්දය ි දු කිරීප් ී දැමීප් ී අදාළ සීමාව ුළ ි යකය යුුය.......ආදිය.. 

 

  (iv)  පව්ගය සදහා බලපාද සාධ්ක 2 :- ●  ධ්ාවකයාපේ පියවර අේර දුර 

      ●  පියවර ේබද සීග්රේාව (ේත්පරයක ී ේබද පියවර ප්රමාණය) 

 

  ධ්ාවද පියවරක අවසේථා  3 කි. :- 1.  ිස් මීම   2.  ගුවතගේවීම  3.  පතිශේවීම 
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(v)    කඩුලු මතිශත දිවීම ඉසව්ව පුුණණුව ස හා අභයාස:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගමය වද පරිදි ූපප සටහත මගිත පහෝ විසේේර මගිත පැහැදිළි කර ඇත්ද් අදාළ ලකුණු ලබා පදතද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  පියකපේ ිසමා කරද ලද පපපදස්  ුල ේබා ඇතිශ කාඩ්මපබෝඩ්ම පපට්යක වැිස උස අඩු බාධ්ක මගිත වරිත වර  

 පිසිත ිසදහපසේ දුවතද.  

●  පකයක පරේර ේබා බාධ්ක මගිත පැනීම කරතද. 

● පපාපලාව මේ පරේර ලකුණු කර එයිත පැනී් ි දු කරතද.    (ලකුණු 2 X 5=10)                                                                                                                                

 

 

(4). (i)  පුද්ගලපයකු ිසපරෝධ්ායදයට පයාමු කළ පමණිත ඔුණ, පකාපරෝදා වවරස ආසාදිේපයකු පදාවද අේර, අවට ිසවැි යත වශපයත 

පමම අවධිය ුළ, එම පුද්ගලයා සමාලපයත පකාත පදාකරිත, ඔුණපේ එම ක්රියාවලියට හැකි පමණ උපකාර කළ යුු බවත්, ප්රපද්ශපේ 

ි යලුම පදදා පසෞඛ්ය අෙංශ මගිත ලබාපදද උපපදසේ පිළිපදිිත , පසෞඛ්යාර් ිේව කටයුු කළ යුු අේර ,භීතිශයට පත්ව කලබලකාරීවීම 

යුම එම අවසේථාවට උිේ පදාවද ක්රියාවලිය්  වද අේර ,එම පුද්ගලයා ද එමගිත අපහසුේාවයට පත්විය හැකි ිසසා , එපසේ පදාපකාට 

,ි යලුම පදදා හැකි උපරිමපයත  ආර් ෂාකාරීව කටයුු කල බවත් ,එම කාතේාවට පසෞඛ්ය  ආර් ිේ උපක්රම අුමගමදය කරිත 

පහදාීම. 

 

(ii)    එම ිුරා/ිුරිය මාදි ක ආේතිශපයත පපපලද බව,ඔුණ /ඇය ද් වතදා වූ පවදසේවී් අුමව වටහා ගැනීම  - අදුරුව එම 

ිුරා/ිුරිය හමුවී සුහදව කේාබහ කරිත ඔුණ /ඇයපේ ගැටලුව හදුදා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම, හැඟී් ප්රකාශ කිරීමට ඔුණට/ඇයට උදව් 

කරිත ගැටලුව පදස බලද ආකාරය  පවදසේ පකාට යථාතමථවාීව ප්රශේදය පදස බලා සහාය වීම. එම ගැටලුව ේිසව විස ා ගේ පදාහැකි 

ද් වැිහියකපයකුපේ පහෝ වවදයවරපයකු පවේ පයාමු කරිත එම ගැටලුව ිසරාකරණයට ඔුණට/ඇයට උපකාරී පවිත,ීතමඝ  කාලය්  
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පමම ේත්වය පැවුදපහාත් දියවැියාව,අධික රුධිර පිඩදය,හෘද පරෝග හා මාදි ක පරෝග,පබෝපදාවද පරෝග ඇතිශවීප් අවදාදම වැිවීම 

පමතම විශාදය (Depression ) වැිස ේත්ව ඇතිශවී ඒවාට ිසි  පිළිය් පදාගේපහාත් ජීවිේ හාිස පවා ඇතිශ විය හැකි බව පහදා ීම. 

 

  (iii)  ය් කිි  විභාගයකට මුුණණ පදද විට එම විභාගයට සූදාද් වීප් කටයුු ස හා මාදි ක ඒකාග්රේාවය පමතම සමාල වටපිටාව 

ය් පුද්ගලපයකුට පබපහවිතම බලපෑ් ි දු කරුම ලබද අේර  එවැිස මාදි ක සුවේාවයකිත වැඩකටයුුවල ිසරේවීම  විෂය කරුණු  

පැහැදිළිව මේක ේබා ගැනීමට දරුපවකුට උපපයෝගී වද බවත්  ඒ ස හා සහාය වීමට හැකි ද් එය මා හට කරුම ලබද විශාල උපකාරය්  

වද බවත් සුහදශීමව,එම ිසවැි යතට පැහැදිළි කර ීම. 

  (iv)  ●  පඩෙංගු මදුරුවත පබෝවද සේථාද පසායා බලා රමදාද මගිත එම සේථාද පිරිි දු කිරීම. අවට ිසවැි යත ද දැුමවත් පකාට ේම 

පගවත්ේ පිරිි දුව පවත්වාගේ යුු බව පැහැදිළි කරීම. අසල්වැි යත අේර පරෝග ල් ෂණ පහල වූ අය ි ටී ද් හැකි ඉ් මණිත පරෝහල 

පවේට යද පලස උපපදසේ ීම. 

 ●  ි යලු පදදාම  පඩෙංගු පිළිබ ව දැුමවත් කිරීම. 

(v)    සපහෝදරයාට මත්පැතහි ආීදව පහදා ී එයිත මුදවා ගතදා අේර ිසකරුපේ කාලය  මුදල් දාසේතිශ කර පලඩ පරෝග සාදා පදාගතදා 

පලස සපහෝදරයාට උපපදසේ ීම.   (ලකුණු 2 X 05=10)                                                                                                                                

 

 ( i, ii,iii,iv,v යද ප්රශේදයතට පිළිුරු ලිවීප් ී ිෂෂයයා ධ්දාත්මකව අදහසේ ඉදිරිපත් කර තිශප. ද් අදාළ ලකුණු ලබාදතද.) 

(5). (i)  ●  ඇඟිලි ුඩු පා පහර  (Kicking with the toe) 

  ●  ඇුල් පා පහර  (Kicking  with the inside of the foot) 

  ●  පියක පුල් පා පහර  ( Kicking with the outside of the instep) 

  ●  විලුඹ පහර  (Kicking with the heel) 

 

 (ii)   ●  ියත්තිශය්  ඉදිරිපේ ි ට පතදුපවත ියත්තිශයට පහර ී එද පතදුව රැකීම. 

  ● එ්  අපය්  පතදුවට ඉහලිත පහලිත පැතිශවලිත එවද විට අපදකා පතදුව රැකීම. 

  ● ඉහලිත එද පතදුවම අිසත්  පදපසට හරවා යැවීම.  

  ●  පගෝල් පතමඛ්ාපව් පදපසට ක්රීඩකයා දුවද විට ඒ ඒ දිසාවලට  පතදුව යැවීම. 

 

 (ඉහේ අදහසේ දැ් පවද ආකාරයට ලියා පහෝ ූපප මගිත පපතවා ඇත් ද් අදාළ ලකුණ ලබා පදතද.)  

 

 (iii)  ●  ිසදහසේ යැවුම    ● දඬුව්  යැවුම 

   ● දඬුව් යැවුම පහෝ විීම   ● ුළට වීි  කිරීම 

   ● පදපදපදකු අේර උඩ වීි කිරීම්   

 

   (iv) ● පතදුව රහිේව ිෂල්පීය  ක්රමය පුුණණු කිරිම 

    ● පතදුව සමග  ිෂල්පීය ක්රමය පුුණණු කිරිම 

    ● පගෝල් කවපේ ඉදිරිපස  ේබා විීම 

    ● පගෝල් කවපේ ේැිසත ේැද ි ට විීම 

    ● රකිතිසය බාධ්ා කරද විට පතදුව විීම 

   ● පාසේ කරිත පැිණ පතදුව විීම 

 

 (ඉහේ අදහසේ දැ් පවද ආකාරයට ලියා පහෝ ූපප මගිත පපතවා ඇත්ද් අදාළ ලකුණු ලබාපදතද.) 

 

 (v)    ●  වරද ි දු කළ පිලට දඬුව් පලස විරුද්ධ් පිලට පිරිදැමීම සහ ලකුණ්  හිිපව්. 

    ●  ක්රීඩකයිත ිසවැරදි සේථාදගේ වීමකට දැවේ මාරු විය යුු පව්. 

 

 (vi)   ●  දැල පදපස පදපදදකු ඉහලට පයාමු පවිත පද අත් සේපතමශ කිරිම. 

    ● දැල අසල ඉහලට පැද අත් ඔසවිත ගමත කිරීම. 

    ●  දැල අසල ි ට පදද පතදුව ඉහලට පැද සේපතමශ කිරිම. 

 

 (ූපප සටහත පහෝ විසේේරාත්මකව අදහස ගමය වද පරිදි  පිළිුරු ලියා ඇත් ද් අදාළ ලකුණු ලබා පදතද.) 

        (ලකුණු 1+2+1+2+2+2=10) 


