
බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව 

දසෞඛ්යය හා ශාරීරික අධ්යාපනය 

10 සහ 11 ශ්රේණි සදහා 

❖ පිරිපුන්ත යහපත් පුරවැසියන්ත තැනීදේ අඩි තාලම වැදෙනුදේ  පූර්ව ප්රසව අවධිදේ ළමා 

විදේ සිෙය වයස අවුරුදු 03 ක් වන විෙ ෙරුවාදේ දමාළදයන්ත 80% ක් පමණ වර්ධ්නය 

වී ඇති බව වවෙය විෙයාත්මකව දසායා දෙන ඇත. 

1. ඔබ ෙන්තනා පරිදි ළමා විදේ පවතින ප්රධ්ාන අවධි 05 නේ කරන්තන. 

2. වයස අවුරුදු 15 සේපූර්ණ වූ ෙැහැණු ෙරුවන්ත රුදබල්ලා දරෝෙදයන්ත ආරක්ෂා වීම 

සෙහා ලබා ෙත යුු එන්තනත කුමක්ෙ? 

3. ඔබ ඉහතින්ත සෙහන්ත කල ළමාවිදේ අවධි වලදී නවජ අවධිදේදී කාල පරාසය 

සෙහන්ත කරන්තන. 

4. එම අවධිදේ ෙරුවාදේ කායික සහ මදනෝ සමාජීය අවශයතා ඉටු කිරීම සෙහා 

මවක් විසින්ත අනුෙමනය කළ යුු ක්රියාමාර්ෙ 03 ක් දවන්තදවන්තව සෙහන්ත කරන්තන. 

5. ඉහතින්ත සෙහන්ත කරන ලෙ ළමා විදේ ප්රධ්ාන අවධි 05 නවජ අවධිය හැර අදනකුත් 

අවධීන්ත වල කාල පරාසයන්ත ෙක්වන්තන. 

❖ ශ්රී ලංකාදේ සෑම ෙමකම සුළු ඉඩ ප්රමාණයක ක්රීඩා කරදෙන දෙන යන 

සංවිධ්ානාත්මක ක්රීඩාවකි. අප රදේ ජාතික ක්රීඩාව දලසින්ත දමය හදුන්තවා දී ඇත. 

1. ඉහතින්ත සෙහන්ත කරන ලෙ ක්රීඩාව නේ කර ක්රීඩාදේ ෙක්ෂතා සෙහන්ත කරන්තන. 

2. එම ක්රීඩාව දමම ආකාරයෙ වඩාත් ජනප්රිය වීමෙ දහ්ු වශදයන්ත ඔබ සෙහන්ත කරන 

කරුණු දමානවාෙ? 

3. ඔබ සෙහන්ත කල ෙක්ෂතා වලින්ත ප්රහාරය යන ෙක්ෂතාවය පුහුණු වීමෙ ඔබෙ කළ 

හැකි ක්රියාකාරකේ කිහිපයක් රෑප සෙහන්ත සහිතව පැහැදිලි  කරන්තන. 

4. එම ක්රීඩාව පවත්වා දෙන යාම  සෙහා විනිශ්චය මණ්ඩලය කවර ආකාරදයන්ත  

සකස් විය යුුෙ? 

5. දනේදබෝල් ක්රීඩාව අප රදේ කාන්තතාවන්ත අතර ඉතා ජනප්රිය ක්රීඩාවකි. එහි මූලික  

ෙක්ෂතා සෙහන්ත කරන්තන. 

6. දනේදබෝල් ක්රීඩාදේ ආක්රමණය ක්රීඩිකාවන්තෙ පුහුණු කිරීම සෙහා  කළ හැකි 

ක්රියාකාරකේ  කිහිපයක් රෑප සෙහන්ත දයාො ෙනිමින්ත විස්තර කරන්තන. 

7. ජාතයන්තතර දනේදබෝල් තරෙයක් පවත්වනු ලබන කාල පරාසය දකදස් සකස් 

විය යුුෙ? 

8. දලෝකදේ වැඩිම රෙවල් ප්රමාණයක්ක්රීඩා කරනු ලබන සංවිධ්ානාත්මක ක්රීඩාවක් 

වන අතර පන්තදුව ක්රීඩා කිරීදේදී අතින්ත ඇල්ලිය දනාහැකිය, එදකාදළාස් දෙදනකු 

ක්රීඩා කරයි. දලාකදේ අසිරිමත් ක්රීඩා සැණදකළිය දමම ක්රීඩාව සමගින්ත පවත්වයි. 

එම ක්රීඩාව සෙහන්ත කර එහි ෙක්ෂතා ලියා ෙක්වන්තන. 

9. ඉහතින්ත සෙහන්ත කරන ලෙ ක්රීඩාදේදී ක්රීඩකයින්ත විසින්ත සිදු කරන ලෙ බරපතල වැරදි 

05 ක් ලියන්තන. 

10. ඔබ විසින්ත සෙහන්ත කරන ලෙ ක්රීඩාදේ තරෙදේ පැති විනිසුරු වශදයන්ත ඔබෙ 

කෙයුු කිරීමෙ අවස්ථාව උොවී ඇත. එහිදී ඔබෙ පැවදරන කාර්යයන්ත සෙහන්ත 

කරන්තන. 

 



❖ රෙක දවදසන සමස්ත ජනතාවදේ දසෞඛ්ය තත්වය ඉහල නැංවීම සෙහා රජයක් විවිධ් 

ක්රියා මාර්ෙ ෙනු ලබයි. පුද්ෙලයින්තදේ සමාජ, ආර්ික, පාරිසරික සාධ්ක පාලනය 

කරමින්ත එම සාධ්ක දියුණු කරෙත් පිරිසක් බිහිකිරීම දසෞඛ්ය ප්රවර්ධ්නය දලස සැලකිය 

හැකිය. දලෝකදේ පාසල් දසෞඛ්යය දස්වාව 1920 වර්ෂදේදී ආරේභ වූඅතර එමගින්ත 

පාසල් ෙරුවන්තදේ දසෞඛ්යය ප්රවර්ධ්නයෙ මනා පිටුවහලක් දේ. 

I. පාසල් දසෞඛ්යය පහසුකේ සැපයීදේදී ඒ හා අොල නීතිරීති 03 ක් ලියන්තන. 

II. ශ්රී ලංකාදේ දසෞඛ්යය ප්රවර්ධ්නයෙ අොල ෙර්ශණය හා දමදහවර දවන්ත දවන්තව 

ලියන්තන.  

III. පාසල ුල දසෞඛ්යය ප්රවර්ධ්නයෙ හිතකර පරිසරයක් බිහිකිරීදේදී දභෞතික, 

මානසික , හා සමාජීය වශදයන්ත සැලකිලි මත් විය යුු කරුණු 03 බැගින්ත දවන්ත 

දවන්තව ලියන්තන. 

IV. පාසල් සිසුන්තදේ දසෞඛ්යය තත්වය ඇෙයීම සෙහා දයාොෙත හැකි නිර්නායක 05 

ක් ලියන්තන. 

❖ මිනිස් ක්රියාකාරකේ වලදී සිරුර විවිධ්ාකාරදයන්ත ක්රියාකරන අතර ඉරියේ නිවැරදිව 

පවත්වා ෙැනීදමන්ත ක්රියාකාරකේ වල ඵලොයිත්වය ඉහල නංවා ෙත හැකිය. ජීව 

යාන්තර මූලධ්ර්ම වලෙ අනුව විවිධ් පරාසයන්ත ගුළ ක්රියාකාරකේ (ඉරියේ) ප්රෙර්ශනය 

කිරීම ෙතික ඉරියේ දලස හැදින්තදේ. 

I. ෙතිකව ෙැකිය හැකි ඉරියේ 03 ක් ලියන්තන. 

II. ජීව යාන්තර මූලධ්ර්ම වලෙ අනුකූලව අවස්ිතිය (Inertia) හදුන්තවන්තන. 

III. එදිදනො ජීවිතදේදී අපහෙ විවිධ් විසිකිරිේ දමන්තම පැනීේෙ සිදුකිරිමෙ අවස්ථාව 

උො දවයි.දමම පැනීේ හා විසිකිරීේ සිදුකිරීදේදී වඩාත් සාර්ථක පැනීමක් හා 

විසිකිරීමක් සෙහා බලපාන සාධ්ක ලියන්තන. 

IV. ෙමයතාවය යන්තන හදුන්තවා එය මැනීම සෙහා දයාො ෙන්තනා සූරය ලියන්තන.    


