
පිළිතුරු පත්රය   10 - ශ්රේණිය  

ශ් ෞඛ්යය  ා  ා ීරික  ධධය පනය  

I - ශ් ොට  

01. 3 

02. 1 

03. 1 

04. 1 

05. 1 

06. 2 

07. 2 

08. 3 

09. 4 

10. 3 

11. 1 

12. 4 

13. 1 

14. 3 

15. 2 

16. 3 

17. 4 

18. 4 

19. 1 

20. 3 

21. 2 

22. 3 

23. 2 

24. 3 

25. 1 

26. 1 

27. 3 

28. 4 

29. 2 

30. 2 

31. 1 

32. 4 

33. 2 

34. 1 

35. 3 

36. 3 

37. 2 

38. 1 

39. 4 

40. 1                                                                                     (කුණු 01 බැඟින් 40) 



 

පිළිතුරු පත්රය   10 - ශ්රේණිය  

II - ශ් ොට  

i. මන්ද පඳෝණය , අධි පඳෝණය 

ii. මන්ද ශ්පෝෂණශ්ේ ප්රතිවිපප   - ක්රියීලී බ බල අවීම,ම, ම ශ තිය ය අවී ම,ම , අධයීඳන වීදන මටම් අ අවීම,ම 

   ධධි ශ්පෝෂණශ්ේ ප්රතිවිපප   - විවිධ අව්ථි වශ වන්ධි පරෝග ඇය පේ , ලැඩ කිරීප අ ශීර්යතිම ීලය අවීම,ම , 

මීනසිශ අවශනය ඇය පේ ,පබෝ පනොලන පරෝග ලැපේ. 

iii. දරුලකු ඉඳදී මුල් දින කීඳය තුෂ මේ කිරිල ඇය  පශොපව්ට්ර අ ල වි්ිනන් A බහු ලන බැවින් ඒ පිළිබ 

ගර්භණී මේලරුන් දැනුලත් කිරීම. 

       දිනඳ ී ප්රමීණලත්  ර අ ආශීර ගැනීම වශ පඳෝය ගුණපයන් ලැි  වමබ ආශීර පේති බී ගැනීම. 

       දිනඳ ී ලයීයී අ ල රතර  ම,ම ශී ක්රියීලී බල දලව පගම,ම. 

 

iv. වංගී ය් වලන්දීම , වතිමන් භීලනීපේ පයදීම , පිරිත් ඇසීම , පිං දශ අ ශ්යුතු ල රතර  ම,ම ,ක්රීඩීල 

පයදීම ..........................ආදිය 

v. ආශීරල සුරතිෂි  ීලය ශී ආශීරල පවෞඛ්යීරතිෂි  බල , ලයව , පවෞඛ්ය  ත්ලය , ඳරිවරය , ආශීර 

පිළිබ ඇය  දුර්ම  වශ පඳෝණ ගැ්ලු පිළිබ දැනුලත් පනොම,ම. 

vi. ශීයිශ පවෞඛ්යය දියුණුම,ම , විපනෝදයති ැීමම , පබෝ පනොලන පරෝග ලිනන් ලැෂකීම. 

vii. ශවුරු බැඳීම , එළිමශපන් ආශීර පිසීම , ගිණිමැ ක්රීඩී , ඳරිවර රතරීතිණය , ඳී ගමන්  

viii. වතු් ශී විපනෝදය ැීමම , අභිපයෝග ල් මුහුණ දීප අ ශැකියීල දියුණුම,ම , වීමහිශත්ලය ලර්ධනය ම,ම 

ix.  පරෝගියීපේ බිය තුරන් කිරීම් ශ්යුතු කිරීම.  

       ද්ඨ ශෂ ව්ථීනය පනොපවල්පලන පවේ  බන්න. 

       ද්ඨ ශෂ ව්ථීනය වබන් පයොදී පිරිසිදු ජපයන් පවෝදන්න. 

       පේදනීල වමනය වශී ඳැරසි්පමෝල් පඳය  බී පදන්න. 

       ඳෂතුරු යු,  ැඹිින , කුරු අබී ලැරත පඳෝෑසිය අ ලණ අඩංගු ආශීර , ඳීන ලර්ග ීමම් දීපමන් ලැෂකීම. 

       පරෝගියී ශැකි ඉතිමරතන් පරෝශ පල  පගනයීම. 

       ඳදී ඇය  ආභරණ ඉලත් ශරන්න. 

 

x.  ප්රථමීධීර පිළිබ රතසි දැනුම , පුහුණුල ශී රතපුණ ීල  , ශබ පනොම,ම , ඉලසීම , නීයශපයකු ම,ම පශෝ 

ශණ්ඩීයමශ වීමීජිශපයකු පව ක්රියීකිරීප අ ශැකියීල 

I ශ් ොට  

 i. ශීපබෝශයිපේටම , පප්රෝටීන්න් , ප අදය , ඛ්රතජ ලණ , වි්ිනන් 

ii. ශීයිශ තිය ය දුර්ල ම,ම 

    ීරීරිශ ප්රය තිය ය ීනන ම,ම 

    මීනසිශල රතපරෝගී ම,ම 

    දීර්ඝ ශී බන පරෝගීබීධ ඇය  ම,ම 

    ීරීරිශ පවෞඛ්යය පිරිීනම. 

 

01. 

02. 



iii. (අ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) ඇල් වශල් , සුලදැල් , ීනනටිශීල් ලර්ග 

       ශත් මීළුල , මුං කිරිබත් , ශල අ ඳී මැල්ලුම  

 

අටු පශොව් වෑදීම , ශරල , ජීි  දැමීම - ශල්  බී ගන්නී ආශීරය 

 

I. රුධිර වංවරණ ඳේධය ය 

ii. (අ) ල අ පශෝෂිශීල , දකුණු පශෝෂිශීල , මශී ධමරතය , ල අ ශර්ණිශීල , දකුණු ශර්ණිශීල ..........ආදිය 

     (ආ) රීර උ්ණත්ලය රතය ල ඳලත්ලී ගැනීම. 
            රුධිර ලශනයශදී  ලදුර්ත් රුධිරය ගැ බම ලැෂැතිම,ම වශී පල් ශැටි ගැසීම. 
            පශෝපමෝන ඳරිලශනය කිරීම. 
            පඳෝශ පශෝව් ඳරිලශනය ...........................ආදිය 
 
iii. (අ) අධීශ රුධිර පීඩනය , ශෘදයීබීධ ඇය ම,ම , ශෘේ ශඳී් ල දුර්ල ී ඇය විම , ධමරත ල පශොපව්්පරෝල්  

 ැන්ඳත්ම,ම.........................ආදිය 

    (ආ) දිනඳ ී ලයීයී අල රතර ම,ම , යශඩ බහු ආශීර බීගැනීම , ප ල් වහි  ආශීර භීවි ය අලම ශර 

ගැනීම , දු අඳීනපයන් ලැෂකීම............................ආදිය 

 

 අදශව ගමයලන ඳරිදි පශටි පිළිතුරු ිනයී විව් ර ශර ඇත්න අ කුණු බී පදන්න. 

II ශ් ොට  

 

i.  පමහිදී ඔහු  රඟපයන් ඉලත් පශරිණි. ඳසු ඳීදය පඳොෂපලන් එවම,ම් පඳර ඉදිරි ඳීදය පඳොෂල ශී වඳ්ර් විය 

යුතුය. 

අවී බර / පඳෝණ ඌන ී වහි  

නල උඳත් 

මන්ද පඳෝණය වහි  

මලති 

මන්ද පඳෝණපයන් පඳපෂන 

පයෞලනයන් 

.........

.........

...... 

ආශීර ලර්ග 

03. 

04

. 

05. 



ii. අත් ශී ඳීද රතලැරදි චන ඹව්පවේ බය බී ගැනීම. 

    ධීලන පියලරශ රතලැරදි චන  ලුශය ශී රිේමය බී ගැනීම.  

    පේගය දියුණු කිරීම. 

    ීරීරිශ පයෝගය ීල ලර්ධනය කිරීම. 

 

iii. (අ) පඳරීඕ බ්රයන් ්රමය ( පර්ීයය ්රමය ) 

           ශරශැම, විසිකිරීප අ ්රමය ( ්රමන ්රමය ) 

    (ආ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ( ප අ ආශීරය්  ඇ ය ීමම ප්රමීණලත් පේ. ) 

    I . ක්රීඩී නීය  රීය  පව ශදුන්ලන්පන් කිසිය අ ක්රීඩීලති ලඩීත් වීධීරණල ඳැලැත්ම,ම වශී අන් ර්ජීය ශ වංග අ 

ශී ජීය ශ වංග අ ලිනන් වශව ්පශෝ අනුම  ශෂ ව අම යන් පේ. 

   ii.(අ) ආරම්භ වූ වර්ෂය  - ක්රි.ප.776 දී 

            ආරම්භ  ල නගරය  - ග්රීසිපඔ ඔින අපියී 

            තරඟ පැවැත්වූ  ්ථ නය  - ග්රීසිපඔ ඇ ෑන්ව් නගරය ආරි  ඇල්සියව් ගඟ බඩ , පීවී නගරය අවෂ 

 

iii.(ආ) රතලීවීන් ර ක්රීඩී  රඟ 
           රීර සුල ී ලැඩව්ශන් 
           පලනත්  ක්රීඩී වශ ීරීරිශ අධයීඳන ලැඩව්ශන්  
           ීරීරිශ අධයීඳන දිනය 
 
     (ආ) ඳීවපල් වෑම සිසුපලකු්ම ක්රීඩී වශී වශභීගී ම,ම් අලව්ථීල බී දීම 

            නීයශත්ලය ලර්ධනය කිරීම. 

            ජය ඳරීජය මුහුණදීප අ ශැකියීල ලර්ධනය කිරීම. 

 

( A ) i. ප්රශීරය වශී ඟීම,ම , ඉපි බම , ඳන්දුල් ඳශර දීම , ඳය   ම,ම 

        ii.  රත අය න් ඳන්දුල අල්ී උරහිව් ඉශිනන් පගන පේගපයන් පඳොෂල් ඳශර දීම 

           ඳන්දුල දෑය න් අල්ී සිරුර දුන්නති පවේ පිටුඳව්  බී පේගපයන් ඉදිරිය් ඒමත් වමඟ ඳන්දුපලන් 

පඳොෂල් ඳශර  දීම. 

            නුහුරු අත් ම   බීගත් ඳන්දුල අ ශරිිනන් හුරු අය න් ඳශරදීම. 

 

     iii. (අ) ඳෂමුලන තීරශ , පදලන තීරශ , කුණු ව්ශන්ශරු , පර්ඛ්ී විරතසුරුලන් පදපදනකු පශෝ ශ ර පදපනකු 

( පමහිදී 04ති පශෝ ඊ් ලැි පයන් ිනයී ඇ වි් කුණු 02ති ද ඊ් අවී න අ එශශ් 0.5 බැඟින් බී 

පදන්න.) 

34.92 34.92 

2.135m 2.50m 

යගුිනය 
ශලපඳත්  

06. 

07. 

  



          (ආ) ඉදිරිඳව පඳෂ ක්රීඩශයන්් ඳමණති ආලරණය ව අපර්ණ ශෂ ශැකිය, ලතිලන පමොපශොපත් 

ක්රීඩශයීපේ රීරපඔ පශෝවති දැපල් උඩ ඳටිය් ලඩී ඉශිනන් ය බිය යුත්රය ,  ලැෂැතිම,මති ව අපර්ණ 

ලන්පන් ලෂතිලන්නකු ඳන්දුල ව්ඳර් කිරීපමන් ඳසුලය, ලැෂැතිම,පමන් ඳසු ඳෂමු ඳශර දීම 

ශණ්ඩීයප අ ඕනෑම ක්රීඩශපයකු් ශෂ ශැකිය, ලැැතිම,ම ශෂ අය් වුලද ඳෂමු ඳශර දීම ශෂ 

ශැකිය......ආදිය 

( B ) i. C , GA , GD , WA , WD , GS , GK 

        ii. අතිලති ්රමය් බීධශ ල්ී දිම,ම , ඳැත්ප න් ඳැත් ් දිම,ම , පිටුඳව් ශී ඉදිරිය් දිම,ම , පියලර  බන 

පේගය පලනව් ශරිනන් දිම,ම , තිණිශල දිීල පලනව් ශරිනන් දිම,ම. 

       iii. (අ) විරත්චය ශරුලන් පදපදනී , ශීඝණශලරු පදපදනී , කුණ ව්ශන් ශරුලන් පදපදනී 

           (ආ) රැකීප අදී ශී ආ්රමණපඔදී විරුේධ ක්රීඩශයීපේ ඇපහ ශැපීපීම ,  ල්ලු කිරීම , ඳශරදීම , ඳන්දුල උදුරී 

ගැනීම ආදිය සිදුශෂ පනොශැකිය. 

                 රැකීප අදී දෑත් පදඳව් විහිදුලීපගන රැකීම පනොශෂ යුතුය. 

                 ඳන්දුල විදීප අදී අි  03ශ් ලඩී අවී ඳර රයති පනොමැය ල සි්පගන අත් විහිදී විදීම් අලහිර කිරීම ශ 

පනොශැශ. 

(C ) i. ඳන්දුල ම  ඳීදය  බී නැලැත්ම,ම , ඳීදපඔ ඇතුෂය න් ඳන්දුල නැලැත්ම,ම , ඳපුපලන් ඳන්දුල නැලැත්ම,ම , 

උදරපයන් ඳන්දුල නැලැත්ම,ම 

       ii. ඇඟිින තුවී ඳී ඳශර, පිටිඳතුල් ඳී ඳශර , ඇතුල් ඳී ඳශර , විලුඔ ඳශර , වංලර්ධනය ලන ආශීරය් 

ක්රියී ීර  අ ිනයී ඇ ැ අ කුණු බී පදන්න. 

        iii. (අ) ප්රධීන විරතසුරු , ඳැය  විනසුරු පදපදනකු 

            (ආ) ප්රධ න ිපිසුරරු - ක්රීඩී පිටිය , ඳන්දුල නී යීනුක  ත්ලපයන් කිපැදැයි බැ බම. 

                                              රඟ පුරී නීය ය ක්රියීත්මශ කිරීම 

                                              රඟය පිළිබ ලීර් ී  ැීමම. 

 

                   පැතිව ිපිසුරරු - ප්රධීන විරතසුරු් වශීය ම,ම. 

                                          ඳන්දුල පිටිපයන් පි් ් ගයවි් වංඥී කිරීම. 

                                            රඟශී සීමීල දැනු අදීම. 

 

       

    

 

 

 


