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iv.අධයාත්මික ක  ක්ෂේත්රය 
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ii. ඳාවල් ක්රීඩා ා ට්ටනටය ය වකවා මභ.  

iii.ඳාවල් දරුලන් භත්මිඳැන් ශා දුම්ලැටි බීභ ලැෂැක්ීමභ වශා එභ ද්රලය අෂවි කරන වථථාන අලභ කිරීභ. 

 

03. දියලැඩියාල, ශෘදෂරෝග, අධිරුධිර පීඩා නය, ලකුගඩු ෂරෝග , ගෑවථට්රයිීසවථ...................දම 

 

04. 1 ඛාණ්ඩා ය - ඵත්මි , ඳාන් , අ , ඵත , ට්ටි වහිත දශාර , භඤථෂඤොක්කා 

2 ඛාණ්ඩා ය - එලලු    උදා - ............................ 

3 ඛාණ්ඩා ය - ඳෂතුරු   උදා - ............................. 

4 ඛාණ්ඩා ය - භවථ , භාළු , කරල , බිත්මිතර 

5 ඛාණ්ඩා ය - කිරි , චීවථ , කිරි ය ථඳාදන 

6 ඛාණ්ඩා ය - ෂතල් වහිත දශාර , සීය  වහිත දශාර 

 

05. 1 . ක්ණික ශා ය ථප දශාර ලර්ග ට්ලිඵ දැනුලත්මි කිරීභ 

2. රීර සුලතා ශා ක්රීඩා ා රියාකාරකම්ල ය රත ීමභ 

3. වභඵ දශාර ෂේක් ට්ලිඵ දැනුලත්මි කිරීභ 

 

06. P - අනතුර සිදු වූ රීර ෂකොටව දරක්ා කිරීභ 

R - විෂේකය 

I - අයිවථ ෂයමභ 

C - පීඩා නයක් ෂයමභ 

E - එභ ෂකොටව ඔවලා තැබීභ 

S - රීරෂේ අදාෂ ෂකොටවට ඵාහිර දධාරකයක් ෂයමභ. 

 

07. ඉවත ලෑශ්ේ ක්රමය  

කාය ඉතිරි ෂේ. 

ෂයොදලන මුදල් ප්රභායය අඩුයි. 

ෂයොදලන වම්ඳත්මි ප්රභායය අඩුීමභ. 

ක්රීඩා ා ට්ටි ප්රභායය අඩුය.....................දදිය 

 

 

08. බාලනා ලැඩා වටශනක් වංවිධානය කිරීභ. 

වංගීත නාදයක් ඇසීභට වැැවථීමභ. 

 

09. ඳාඳන්දු , රිකටන , ඵාවථකටනෂඵෝල් , රගර් 

 

10. ාරීරික ෂයෝගයතාලය ලර්ධනය ීමභ. 

01. 



ෂඩා  ෂරෝග අලභ ීමභ. 

රියාලී බ ඵල 

රීරය ඳැශැඳත්මි ීමභ. 

 

i. දශාර නරක්ීමභ                                                               (.01)  

ii.දශාරෂේ ලර්යය ෂලනවථීමභ. 
   දශාරෂේ රවය ෂලනවථීමභ.              
 ඇෂන සුළු ගතියක් ඇතිීමභ. 

        දුග ඇතිීමභ....................දදිය                                                                     (.02) 
 
    iii. දශාර විීමභ                                                                    (. 01) 

          උදා - වථලාබාවික වි රවායන ද්රලය එක්ීමභ 

                            උදා - භඤථෂඤොක්කා , ෂගෝලා , ඇතැම් ට්යලි ලර්ග 

                                     රටකජුල පුවථ ඵැමභ 

                                     ඇලුක ය යම් බාජානල අච්චාරු ලැය  ඇඹුල් ලර්ග ට්සීභ                          (. 02) 

 

   iv.(අ) රටකජු , ඉවථවන් , කකුළුලන් , කිරි , භාළු , බිත්මිතර , ඌරු භවථ , ෂේකන් , ෂවෝයා ෂඵෝංචි , තක්කාලි , 

අන්නාසි 

        (ද) ෂඳොල් , ලූන භලා අලවානෂේ ෂකොෂ එක්කර භගින්ෂන් ට්සීභ. 

                වෑභ දශාරයක්භ අලභ තාඳයකින් ට්ව ගැනීභ 

                කුළුඵඩු එක්කිරීභ. 

                ඵ ගැන්වූ දශාර බාවිතය 

                භාං ෂඵෝග ට්යලි වහිත දශාර එකට ඳරිෂබෝජානය 

                දශාරලට ෂදහි එකි කිරීභ./ උම්ඵකඩා  එක් කිරීභ ( විවථතර කිරීභට කුණු 02 ක් ඵා ෂදන්න.) 

 

   i.දශාර ජීර්ය ඳද්ධතිය 

     රුධිර වංවරය ඳද්ධතිය                                                      (.02) 

   ii. ආා ර ජීර්ණ පද්්තිය  - ඳණු ෂරෝග , ගෑවථට්රයිීසවථ , ට්ලිකා , සිෂරෝසිවථ , අර්වථ , ඇෂඳන්ඩිවයිටිවථ , ෂඵෝලන 

ෂරෝග ( ඳාචනය , උය වන්ය ඳාතය , ෂවංගභාය )                                                         (.02) 

       රුධිර  ං රණ පද්්තිය  - අධි රුධිර පීඩා නය , අංබාගය , ශෘදයාඵාධ , ශෘදෂේ රුධිර වැඳයුභ සීභා ීමභ.                

(.02) 

iii.ආා ර ජීර්ණ පද්්තිය  - දිනඳතා දලවට ෂදලරක් දත්මි භැමභ 

                                         ප්රභායලත්මි ඳරිදි ජාය ඳානය කිරීභ. 

                                         කෘතීභ දශාරඳාන බාවිතය අලභ කිරීභ. 

                                         ය යක ත ෂලාලන්ට දශාර ගැනීභ. 

                                         ෂකඳි වහිත දශාර ලැඩිපුර ගැනීභ 

                                         ෂතල් ක රිවථ බාවිතය අලභ ීමභ                                                                (.01) 

 රුධිර  ං රණ පද්්තිය  - දිනඳතා ලයායාභල ෂයමභ. 
                                        රියාකාරී දිවි ඳැලැත්මිභක් වශා රුරුීමභ. 
                                        යකඩා  ඵරු දශාර ගැනීභ 
                                        ෂතල් වහිත දශාර බාේතය අලභ කිරීභ.                                      
                                        දුම්ඳානෂයන් ලැකීභ. 

02. 

03. 



                                        භානසික දතතිලලින් ෂතොරීමභ 
                                        දශාරය වශා ලුණු අඩුෂලන් බාවිතා කිරීභ 
                                   (විවථතර කිරීභ වශා කුණු 02 ක් ඵාෂදන්න)                                               (.01) 
 

i.ක්රීඩා ාල තුලින් ැෂඵන විපු ප්රෂයෝජාන ගැන ක තුරාට ක තුරාට ඳැශැදිලි කිරීභ. 

    තභ අධයාඳන කටයුතුද අඛණ්ඩා ල කර ගය ක න් ක්රීඩා ා කටයතු ක ශැකි දකාරය ඳැශැදිලි කරමභ. 

   ෂභලැය  කරුණු ගභය ලන ඳරිදි කරුනු 02ක් විවථතර කරමභ, එෂවේනම් කුණු 02ක් හික ෂේ.             (.02) 

 

ii.ප්රථභෂයන්   ට්ිබඵල ගුරුතුභා දැනුලත්මි කිරීභ. 

    තභ ක තුරාට එෂවේ කිරීෂභන් ලන දමනල ට්ිබඵ විවථතර කරමභ 

    තභාෂේ භැදිශත්මිීමෂභන් ෂභය සිදුෂනොීමභට තටයුතු කිරීභ 

    දම කරුණු ගභය ලන ඳරිදි ලියා ඇත්මිනම්                                                                            (.02) 

 

iii. ක්ණිකල ක්රීඩා ා ට්ටිෂයන් ඉලත්මි කර ඇඳුම් ලිහිල් කර ලාතා්රය ැබීභට වැැවථීමභ , අයිවථ වහිත ජාය බීභට 

මභ, රීරය පුරා ජාය තැලරීභ.                                                                                                           (.02) 

iv.ශ්රෝග   ර ය  - ෂඩා ංගු වලරවය                                                                                                   (.01) 

     ශ්රෝග ව ා ය   - ෂඩා ංගු භදුරුලා / ඊඩීවථ ඊජිප්ටයි වශ ඊඩීවථ ඇල්ෂඵොතික්ටවථ                                 (.01) 

 

V.ජාංගභ දුරකථන බාවිතය ය වා සිදුලන ශාය ය ට්ිබඵල විවථතර කරමභ. 

     අධයාඳන කටයුතු ශරියාකාරල සිදුකිරීෂභන් තභ අනාගතය වාර්ථක කරගන්නා ෂව ඳැලසීභ. 

     (දම කරුණු ගභය ලන ෂව ලියා ඇත්මිනම් කරුණු 02 කට කුණු 02 ) 

 

 

 

i.එය ය ලැරදි යථඨි  රුලභාරුලක් , භන්ද 20m ලන රුලභාරු කාඳය තුෂ III ලන ශා  IIලන ධාලකයින් යථඨි 

රුලභාරුල කර ඇත. ( .01)      විවථතරයට (. 02) 

 

ii.යගුලිය අතට රුරු කිරීභ වශා රියාකාරකම් - අතින් අතට භාරු කිරීභ , ඇඟ ලටා කැරකීභ , කකුල් අතරින් 

භාරු කිරීභ , එකතැන සිට යගුලිය ඈතට විසි කිරීභ , රඵර් ඳටියක් ලැය  ෂදයක් ඇඳීෂම් රියාකාරකම් ( 

රියාකාරකම් එකකට 1.5 ඵැඟින් ෂදකකට කුණු 03) 

 

ii.                                                   ජාලන ශා ට්ටිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. 

ජාලන ඉවේ ට්ටිය ඉවේ 

ෂකටි දුර භැදි දුර දිගු දුර 
ඳැනීම් 

විසිකිරීම් 

05. 



 

i. 

FTF (ෂේගෂයන්) STF ( ෂවෂභන්) 
40 25 
02  
36 ( . 02) 

 

ii.කුදු ඇරඹුභ - වැරෂවන් ෂලන් යා ෂශෝ ෂලඩි ශඬ වංඥා ෂව ෂයොදා ගැනීභ 

                        දරම්බක පුලරු බාවිතා කිරීභ 

                         ෂකටි දුර ධාලන ඉවේ වශා ෂයොදා ගැනීභ..........................දදිය            (.03) 

 

iii.(අ) 200m - CPක්රභය / ය ර්ලායු ඇැක්ටික් ක්රභය 

          400m - ය ර්ලායු ැක්ටික් ක්රභය 

          10,000m - වථලායු ක්රභය 

 

iv. CP ක්රමය  -  

             රියැීසන් ෂඳොවථෂප්ටන                     රියැීසන් ප ෂඳොවථෂප්ටන ප ක්තිය 

                      ( CP )                                      ( C )         ( P ) 

     නිර්ව යු ලැක්ටික් ක්රමය - 

           ේයිෂකෝජාන්                 ැක්ටික් අම්ය ප ක්තිය 

  

     ්ව යු ක්රමය  - 

          ේලූෂකෝවථ              කාඵන්ඩා ෂයොක්වේඩ් ප ජාය ප ක්තිය  

                                ෂශෝ 

 

 

         ෂම්ද අම්                 කාඵන්ඩා ෂයොක්වයිඩ් ප ජාය ප ක්තිය      

 

 

 

 

i. උඩු අත්මි එවීමභ 

    යටි අත්මි එවීමභ                                ( 01 ඵැඟින් කුණු 02) 

 

ii.(අ) ෂක්ල ලැැක්ීමභ 

          ද්විත්මිල ලැැක්ීමභ 

          ත්රිත්මිල ලැැක්ීමභ                       (01 ඵැඟින් තුණු 02) 

     (ද) ඳමුලන තීරක 

            ෂදලන තීරක 

           කුණු වටශන්කරු  

           වශය   කුණු වටශන්කරු 

            ෂර්ඛා විය සුරුලන් ෂදෂදෂනතු ෂශෝ වතර ෂදෂනකු                ( 0.5 ඵැඟින් කරුණු 05ට කුණු 2.5) 

 

iii.1 (a)ඳැරකුම් කණ්ඩා ායෂම් ට්රිනැමීෂම් ලරද ෂඳන්ලා කුයක් වභඟ ට්රිනැමීභ භශෂවන් කණ්ඩා ායභට ඵා මභ 

       (b)තරඟය  ඉදිරියට ඳලත්මිලාෂගන යාභ.                                        ( 01 ඵැඟින් .02) 

  2 ලැැක්ීමභ පුරුණු කිරීභ වශා සුදුසු රියාකාරකභක් රෑඳ වටශනක් වභඟ විවථතර කර ඇත්මිනම් කුණු ෂදන්න. 

A  ශ් ොට  07. 

06. 

O2 

O2 



                                                                                                       ( මුළු කුණු 1.5) 

 

                

i.1 තය  අතින් යැවුභ 

        උදා - උරහිවථ යැවුභ 

                 ෂශප්ඳා යැවුභ 

                යටි අත්මි යැවුභ 

          කලාකාර යැවුභ 

  2. දෑතිත්මි යැවුභ  

      උදා - ඳපුලට ෂකිබන යැවුභ 

               හිවට ඉශිබන් යැවුභ 

                ෂශප්ඳා යැවුභ 

               ඳැති යැවුභ                                                                                  ( . 02) 

 

ii.(අ) 

 

 

 

 

 

  (ද)      

 

 

 

 

iii.(අ) (a) හිරු කණ්ඩා ායභට දඩුලම් විදුභක් ෂශෝ දඩුලම් යැවුභක් ඵාමභ. 

          (b)හිරු කණ්ඩා ායභට කුයක් ඵා මභ.                                                                             (. 02) 

(ද) දක්රභයය පුරුණු කිරීභ වශා සුදුසු රියාකාරකභක් රෑඳ වටශන වභඟ විවථතර කර ඇත්මිනම් කුණු ෂදන්න.               

(.02) 

 

i.ඳන්දුල ඳාදෂයන් රැෂගන යාභ 

  ඳන්දුලට ඳාදෂයන් ඳශර මභ 

  ඳන්දුල නැලැත්මිීමභ 

  ඳන්දුලට හිසින් ඳශර මභ. 

  ඳන්දුල තුෂට ීමසි කිරීභ. 

විදින්ය ය - GS   
දක්රභයය කරන්ය ය - GA   
අං දක්රභයය කරන්ය ය - WA   
භැද සිටින්ය ය - C   
අං රකින්ය ය - WD   
ෂගෝල් රකින්ය ය - GD   
විදුම් රකින්ය ය - GK (. 02)  

GS - 1,2  ෂශෝ 5,4 
GA - 1,2,3 ෂශෝ 5,4,3 
WA - 2,3 ෂශෝ  3,4 
C -  2,3,4 
WD -  3,4 ෂශෝ  3,2 
GD - 3,4,5 ෂශෝ  3,2,1 
GK -  4,5 ෂශෝ  2,1 
                                                        (.02) 

B - ශ් ොට  

C - ශ් ොට  



  ෂගෝල් රැකීභ 

  දැ රැකීභ 

ii.(අ) තරඟ දරම්බෂේම 

         ෂගෝල් කුයක් ඵා ගත්මි ඳසුල 

         ෂදලන බාගය දරම්බෂේම 

         වභීමභක් සිදු වුලෂශොත්මි එක් එක් අතිෂර්ක කායක් දරම්බෂේම                                       (. 02) 

 

      (ද) ෂගෝල් ඳශර 

              ට්ටිය තුෂට ඳන්දුල ීමසි කිරීභ. 

              ෂකොන් ඳශර 

 

iii.(අ) (a) ලිටනල් යන් කණ්ඩා ායෂම් ක්රීඩා කයාට ය දශවථ ඳශරක් ඵාමභ. 

            (b) ේලුම් ෆීල්ඩ්වථ ට්ට දඩුලම් ඳශරක් ඵාමභ.                                                               (.02) 

      (ද) සුදුසු රියාකාරකභකට කුණු ඵා ෂදන්න.                                                                    (.02) 

 


