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11 ක ොටස පිළිතුරු
1.
I.

 ගෙලතු ලෙළල වශ ගෙලතු අංකරණ ද
 පිරිසුදු ලෆසිකිළි ශළ කෆසිකිළි
 පිරිසුදු ඳළනීය ජය
 පිරිසිදු කළනු ඳද්ධතිය
 ආරක්ෂිත ගෙොඩනෆගිලි
 ගවෞඛ්යල්  ආඳනළළලක්

II.

 වහගලච්ඡළලගලන් ඳරිවරය ඳවිත්රල තාළ ෙෆනී..
 ත. යුතුකම් ශළ ලෙකීම් නිලෆරදිල ඉටු කිරී..
 ඳළවල් ප්රතිඳ් තිල අනුකල ව.වි . ්රියළ කිරී..
 ක්රීඩළ ්රියළකළරකම්ල වම්ාන්ධ ම..
 ඳළවගල් ගවෞඛ්ය ව.ළජග ්රියළකළරිකගයකු ම..
 අධයළඳන ක යුතු නනන්දුගලන් ශළ කෆඳමග.න් කිරී..

III.
පුද්ගයින්

ආයතන

 ඳෂළ්  ගවෞඛ්ය අධයක්

 ගවෞඛ්ය අධයළඳන කළයායළය

 ගවෞඛ්ය ෛලදය නිෂධළරී

 ඳරිවර අධිකළරිය

 ජනඳද නිෂධළරී

 ඳෂළ්  වභළල

 .ශජන ගවෞඛ්ය ඳරීක්ක

 තරුණ ගවේලළ වභළල

 තරුණ ගවේලළ නිෂධළරී

 ගඳොලිවහ වහථළනය

 ඳවුල් ගවෞඛ්ය නිෂධළරී

 ක්රීඩළ අ.ළතයළංය

 ක්රීඩළ නිෂධළරී

ගවෞඛ්ය ෛලදය නිෂධළරී කළයායළය

 ග්රළ.ගවේලළ නිෂධළරී

 කෘෂිකයා. ගදඳළයාතගම්න්තුල
(කුණු 4 x 3 = 12 )

2.
I.

 ගද.ව්පියන්
 ව.ලයවහ කණ්ඩළයම්
 ගුරුලරුන්
 වගශෝදර වගශෝදරියන්
 නදයින්

II.

 ගද.ව්පියන්ගේ අභිළයන් නිලෆරදිල අලගාෝධ කර ෙෆනී..
 ශෆකි ව. අලවහථළලකදී. ඔවුන්ගේ සිතුම් ඳෆතුම් ඉටු කිරී..
 ගද.ව්පියන් ප්රියජනක ගව ආ.න්ත්රණය කිරී..
 නිතර නඳගදවහ ශළ .ෙ ගඳන්මම් ාළ ෙෆනී..
 ගද.ව්පිය අලයතළ වෆඳීම..

III.

 කළයික කුවතළ.
 .ළනසික කුවතළ
 ව.ළජීය කුවතළ
 ගවෞන්දයායළ් .ක කුවතළ
 වදළචළරළ් .ක කුවතළ
 චි් තගව්ෙ ව.ාරතළල පිළිාද කුවතළ

(කුණු 4 x 3 = 12 )

3.
I.

 ඇවිදී..
 දිම..
 ගීත ෙළයනය.
 නෆටී..
 මිදු අතුෙ..
 දර ඳෆලී..
 මිරිවහ ඇඹරී..

II.

 .ළයාච්.
 ගජොේ.
 වහකිප්.
 නී ලිසහට්.
 කික්.
 න්ඡ්.
 ජම්පින් ජෆක්.

III.

 යම් ්රියළකළරක.ක් කළය ශළ තළය කිරී. ශෆකිම..
 කළය ඉතිරිම..
 නිලෆරදි චන සිදු කිරී. ශෆකිම..
 ළරීරික ආාළධ අල. ම..
 ආකයානීය ාල ලෆඩිම..

(කුණු 4 x 3 = 12 )

4.
I.

 දකුණ ශෆරී..
 අඩක් දකුණ ශෆරී..
 ල. ශෆරී..
 අඩක් ල. ශෆරී..
 ආඳසු ශෆරී..

II.

 තනි ගඳෂක් වදන්
 දකුණින් ෙනින්
 ඔ් ග්  වංඛ්යළ පියලරක් ඉදිරිය ද ඉරට්ගට් වංඛ්යළ පියලරක් පිටුඳව ද ගප්ළි
ඉදිරිය ශළ පිටුඳව යළ
 දකුණ මලික ගනොවෆගන් ගඳර ගඳෂ දකුණ ්  ඳසුගඳෂ ල. ්  ගප්ළි දකුණ ශළ
ල. ශෆගර් 
 තුන්ගඳෂ වදී. වශළ ෙ.ගන් යළ

III.

නිදශවහ න් වල
නිලළවළන්තර ක්රීඩළ න් වල
ත්රිවිධ ශමුදළ න් වල

(කුණු 4 x 3 = 12 )

5.
I.
තනි අතින්
 නරහිවහ යෆවු.
 කලළකළර යෆවු.
 යටි අ් යෆවු.
 ගශප්ඳළ යෆවු.

දෑතින්
 ඳපුල ගකළින් යෆවු.
 හිව ඉශළින් යෆවු.
 ඳෆති යෆවු.
 ගශප්ඳළ යෆවු.

II.

 ඳළද හුරුල
 ඳන්දුල ඇල්ලී. ශළ යෆම.. (ඳන්දු ඳළනය)
 ආක්ර.ණය
 රැකී.
 ඳන්දු විදී.

III.

ගනට්ගාෝල් ක්රීඩළල නචිත ඳරිදි අනු ක්රීඩළල වකවළ ඇ් නම් කු ල ාළගදන්න.
(කුණු 4 x 3 = 12 )

6.
I.

 හිටි ඇරඹු.
 කුදු ඇරඹු.

II.
හිටි ඇරඹුම

කුදු ඇරඹුම

 800m

 100m

 1500m

 200m

 5000m

 400m

 .ෆරතන්

 100m කඩුළු
110m කඩුළු
 400m කඩුළු
 4 ∙ 100m
 4 ∙ 400m

III.

 පිවිසීගම් ධළලනය
 නික්මී.
 ශරවහ දණ්ඩ තරණය
 ඳතිත ම.

(කුණු 4 x 3 = 12 )

7.
I.

 නිහඳළදනය
 ප්රලළශනය
 ොඩළකරණය
 ඳරිගභෝජනය

II.

 ඉශෂ නහණ් ලයක ක් කිරී..
 ඳශෂ නහණ් ලයක ක් කිරී..
 රවළයනික ද්රලය කක් කිරී..
 වියළී. ගශල්  විජනය ක් කිරී..

III.

 ආශළරග ශුද්ධ ාර
 ආශළරග අඩංගු ගලන්  වංඝ ක
 නිහඳළදිත ශළ කල් ඉකු්  ලන දිනය
 ප්රමිති ළංඡනය තිගදද යන්න
 ගයොදළ ඇති ලයාණකළරක රවකළරක
 ආශළරග ලයාණය
 ආශළරග සුල

(කුණු 4 x 3 = 12 )

