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ශ් ෞඛ්යය  ා  ා ීරික  ධ්ය පනය  

I - ශ් ොට  

01. 2 

02. 3 

03. 2 

04. 2 

05. 4 

06. 2 

07. 2 

08. 3 

09. 2 

10. 3 

11. 2 

12. 1 

13. 1 

14. 2 

15. 4 

16. 1 

17. 4 

18. 4 

19. 3 

20. 3                                                                                   (කුණු 02 බැඟින් 40) 
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II - ශ් ොට  

i.(A) හිටි ඇරඹුම                           (B)කෙටි ඇරඹුම           (C) දිගු ඇරඹුම   (.03) 

ii.100 ෙඩුලු / 100m / 200m / 400m / 100m×4 / 400m×4 / 110 ෙඩුළු / 400 ෙඩුළු  (.03) 

iii.වැරකවන් , කලන් , යා ( වංඥාලක් කශෝ කලඩි ශඬ )     (.03) 

iv.1.ඳාද කදෙ ඉදිරියට සිටින කවේ ඉකෙන සිට විධානය දුන්විට ක්ණිෙල නැගිට 10m ක් ඳමණ දිවීම  

     2. උඩුකුරුල ලැතිර සිට විධානයට ක්ණිෙල නැඟිට මීටර් 10 ඳමණ ඉදිරියට දිවීම. 

01. 



 
 
 
 

     3. ඳාද ඇඟිලි, දණහිව් ශා අත්ල අල් වම්පර්ණකයන්ම බිම තබා කෙන සිට විධානයට ක්ණිෙල නැඟිට මීටර් 

10 ඳමණ ඉදිරියට දිවීම................................ආදිය       (.03) 

i.ප්රථමාධාර යනු , යම් ශදිසි අනතුරක් කශෝ ආඳදාලක් සිදු ව විට නි්චිත වලදයාධාර බා කදන කතක් , බා කදන 

මලිෙ ආධාරය කශෝ වශාය ( වම්පර්ණ පිළිතුර ලියා ඇත්නම් කුණු 03ක් ප්රදානය ෙරන්න ) 

ii.ක්ාන්ත ඇති ව අලව්ථාලෙ කරෝගියා බිම කශෝ ඇෙ දිො ෙරලන්න. තද ඇඳුම් බුරුල් ෙරන්න. කරෝගියා පුටුලෙ 

ලාඩි ෙරලා ඔළුල ඳශෂට නලා ෙකුල් අතර තබා ෙැනීමට වව්ලන්න. බිම කශෝ ඇෙ කරෝගියා 

දිොෙරලන්කන් නම් කරෝගියාකේ ෙකුල් ඇති ඳැත්ත ඉශෂට ඔවලන්න.  එවිට කමොෂයට අලය ඔක්සිනන් , 

රුධිරය වමඟ ැකේ. කශොඳින් ලාතාශ්රය ැීමමට වව්ලන්න. සිහිය ැබුණු ඳසු උණුසුම් යමක් ීමමට දීම 

කශෝ ේලකෙෝව් ව්ලල්ඳයක් බා දීම ෙෂ ශැකිය . 

         ( පිළිකලලින් පිළිතුර ලියා ඇත්නම් කුණු 03 ක් අවම්පර්ණ පිළිතුරු වශා සුදුසු ඳරිදි කුණු ප්රදානය 

ෙරන්න) 

iii.1.සුලය බා ෙැනීමට උඳොරී වීම. 

    2. කරෝගියාකේ ජීවිතය කේරා ෙැනීමට ශැකිවීම. 

    3. කරෝගී තත්ලය බරඳත කනොවීමට උදව් වීම.                                                 (.03) 

iv.ඉලසී , ව්ථාකනෝචිත ප්රඥාල , ප්රථමාධාර පිළිබ දැනුම ,ෙබ කනොවීම , ොරුනිෙ බල , පිළිකුල් කනොකිරීම 

            (.03)   

i.(a)ලර්ධෙ ආශාර 

  (b)ක්ති නනෙ ආශාර 

   (c )ආරක්ෙ ආශාර         (.03) 

ii.ලර්ධෙ ආශාර - මව් , මාළු , බිත්තර , කිරි 

    ක්ති නනෙ ආශාර - බත් , ඳාන් , අලර්ෙ , ධානය ලර්ෙ 

    ආරක්ෙ ආශාර - ඳතුරු , එෂලළු ආදිය                                                                            (.03) 

 

 

iii.1. ෙල් ඉකුත් ව  , ඳළුදු ව , පුව් බැදුනු , නරක් ව ආශාර භාවිතය 

     2. එෙම කතකහි නැලත නැලත බැදීම. 

     3. ආශාර කබොකශෝ කව්ාලක් පිසීම. 

     4. ආශාර වෙවන අය කඳෞද්ෙලිෙ ව්ලව්ථතාල ඳලත්ලා කනොෙැනීම. 

     5. එලළු , අර්තාඳල් , ඳා ලර්ෙ ෙඳා කවේදීම නිවා කඳෝණ ද්රලය විනා වීම.                        (.03) 

 

 

iv.වියලීම - මාළු / එලළු / ෙරල / මිරිව ්

     සීනි දැමීම - ඳතුරු / නෑම් ලර්ෙ / පුහුල් කදෝසි 

     ශීත කිරීම - එලළු / ඳතුරු / මව් / මාළු 

     ලුනු දැමීම - ලුනු කදහි / අඹ / නාඩි / බිලිං 

02. 

03. 



 
 
 
 

     ටින් කිරීම - මාළු / කිරි / කඳොල්කිරි................ආදිය 

 

i.1. ලිංගිෙ අතලර කශෝ අඳකයෝනන ලට ක්වීම. 

   2. නල කයොවුන් විකේ ෙැේ ෙැනීම්  

    3. වැසුම් වශෙත කනොව ෙැේ ෙැනීම් 

    4. ලිංගිෙල වම්කප්රේණය ලන කරෝෙ                                                                             (.03) 

ii. ව්ත්රී ප්රනනෙ ඳද්ධතිය -  ඩිම්බ කෙෝ , ෙැේ කෙ , ඳැකෝපීය නා , කයෝනි මාර්ෙය , ෙර්භාය 

   පුරු ප්රනනෙ ඳද්ධතිය - මුත්රාය , ෂ්්ණය , ලණණය , ලණණ කෙෝය , ක්ර නාය . ක්ර ආිකොල    (.03) 

iii.මානසිෙ පීඩනය ඇති වීම , වමාන අඳලාදයට ක්වීම , ලිංගිෙ අලයල තුලා වීම , අධයාඳන ෙටතුතු 

ෙඩාෙප්ඳල් වීම...........................ආදිය      (.03) 

iv.ප්රනනෙ ඳද්ධතිල ලයුශය , කඳෞද්ෙලිෙ ව්ලව්ථතාල , වමාන ලටිනාෙම් , ලිංගිෙ වම්කප්රේණ කරෝෙ , ප්රනනෙ 

ඳද්ධති ල කලනවව්ීම් , නල කයොවුන් විකේ කඳෝණය...........................ආදිය  (.03) 

 

i.උඩු අත් එවවීකම් දක්තාලය 

ii. A - ඳන්දුල ව්ඳර් කිරීමට කඳර අලව්ථාල 

   B -  ඳන්දුල ව්ඳර් කිරීකම් අලව්ථාල 

  C - ඳන්දුල ව්ඳර් කිරීකමන් ඳසු අලව්ථාල     (.03) 

iii.1. ඳන්දුල උඩ දමා තත්ඳර අටක් තු පිරිනැමීම සිදු ෙ තුතුය. 

    2. එවවීකම්දී ඳන්දුල අකත් රැදී තිබිය කනොශැකිය. 

    3. ඳන්දුල එවවීකමදී එක් ලරෙට ලඩා අකත් ව්ඳර් කනොවිය තුතුය. 

    4. ඳන්දුල අල්ා විසි කිරීමට කනොශැකිය.     (.03) 

iv.අනු ක්රීඩාලට කුණු බා කදන්න.     (.03) 

 

i. කශප්ඳා යැවුම 

ii.1. ඳන්දුල විසි කිරීම ආරම්භකේදී , තනි අතින් කශෝ දෑතින් ඳන්දුල කෙන හුරු ඳාදය පිටුඳසින් තබන්න. 

   2. රීරකේ බර පිටුඳවට කයොමු ෙරන්න. 

   3. ඳන්දුල යලන දිාලට දෑව ්කයොමුකිරීම. 

04. 

05. 

06. 



 
 
 
 

   4. තනි අතින් ඳන්දුල යලන්කන් නම් නිදශව් අත වැශැල්ලු කව මක් ඉදිරියට දිගු කිරීම. 

   5. ඳන්දුල ඉදිරියට විසි ෙරන්න. 

   6. ඳන්දුල යැවීකම්දී ඳසු ඳාදකේ තිබූ සිරුකර් බර ඉදිරි ඳාදයට මාරු ෙරමින් රීරය වමබරල තබා ෙැනීම.  (.03) 

 

iii.1. ඳන්දුල ඇල්ලීකමදී එක් ඳාදයක් ඉදිරියට තබා රීරකේ බර ඉදිරියට කයොමු ෙර ඳන්දුල එන දිාලට දැත් දිගු 

ෙරන්න. 

    2. ඳන්දුල දෑතින්ම ඇල්ලීමත් වමඟ එය තමා කදවට ඇ ෙනිමින් ඉදිරි ඳාදකේ තිබූ රීරකේ බර ඳසු ඳාදයට මාරු 

ෙරමින් රීරය වමබර ෙරෙන්න. 

   3. ඳන්දුල බා ෙැනීකම්දී නිලැරදිල ඳනිදුල ග්රශණය කිරීම ලැදෙත්ය.    (.03) 

 

iv.ක්රියාොරෙමෙට අනුල රණු බා කදන්න. ( ප්රමාණලත් පිළිතුර ලියා ඇතිවිට කුණු 03) 

 

 

i. ක්රීඩාලක් නිලැරදිල ඳලත්ලාකෙන යෑම වශා ඳනලන ද වම්මතයන්    (.03) 

ii. නායෙත්ලය , ෙණ්ඩායම් ශැඟීම , අන්තර් පුද්ෙ වම්බන්ධතා , අනුොමිෙත්ලය , නය ඳරානය යථාර්ථලාද්ව 

පිලිඟැනීම          (.03) 

iii. ක්රීඩාකව් කෙෞරලය ආරක්ා වීම , තරඟ විනි් ය ඳශසු වීම , වාමය ආරක්ා වීම , මිත්රත්ලය ලර්ධනය වීම , 

එෙමුතු බල ලර්ධනය වීම , නය ඳරානය වමල විදීමට ක්තිය ැීමම    (.03) 

iv. ක්රීඩාකව් ආරම්භය පිලිබ ලියා ඇති කතොරතුරු අනුල කුණු බා කදන්න.   (.03) 

07. 


