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ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය ( හ සෙව  හව ර හපනයිකක්ෂණ(-2016)
10 හසරේණි( හපිළිතුරු
2 හපනයත්රh
1.
I.
II.

ස ෝායිසේට්/ප්සරෝටීන්/ම්සයදය ්ටමින්/ම්ඛ්ජ ජහල න






ාීරරය හ ර්ධනය හකිීරම
ාීරරය හසරෝග ලි/මහආරක්ෂ හකිීරම
ාීරරය ිහාක්තිය හල හදීම
ාීරරහඋෂ්නත් ය හඳ ලනය 
සාෝසමෝනහක්රිය  ිකත් ය ................ආයය 




ටමින්/ම
ඛ්ජ ජහල න








මත හාක්තිය හධඩුවීම
යි හ ර්ධනය හධඩුහවීම
ක්රිය  ලිලිහ හධඩුහවීම
සරෝගහ ලිහඳාසුස /මහසගොදුරුහවීම
ආයුහ ලය හධඩුහවීම
ධධය ඳනහ ධනහමට්/පිමහධඩුහවීම.............ආයය 








ස ෝහසනො නහසරෝගහ ැළදීසයහධ ධ නය හ ැඩිහවීම
ටමටමධහධ ්ථිහා හ /මධිහසරෝ. ඇතිහවීම
ර්ය ක්ෂමත හධඩුහවීම
ම ජීය හගැිලුහඇතිහවීම
ම නසි හධ ානය හඇතිහවීම
ධධය ඳනහ ධනහමට්/පිමහධඩුහවීමහ...............හආයය 






ැරයහධා රහපුරුදු
ය  ඩහධඩංගුහආා රහසනොගැනීම
ය  ඩහධ සාෝෂණය හසනොවීම
ඔ ප්හවීසයදීහධධි හරුධිරහ ානය ...............හආයය 






ගැබිජ හමව් රු/මහ
කිිකසදනහමව් රු/ම
ක්රීඩ යි/ම
ධධිහරුධිරහපීඩනහ්යය  ැඩිය  ්ාෘදය  ධහ ැජ හස ෝහසනො නහසරෝගහ ැළදුනහ
පුද්ගලයි/ම
න හසය ෞ නය /ම
මාලුහටමසේහඳසු /මන/ම
ළදරුහටමසේහඳසු /මන/ම...............හආයය 

III.

IV.

V.

VI.

VII.





ස ෞඛ්යය හා හා ීරික හධධය ඳනය හ-10හසරේණිය 

VIII.









ල යහඳළ හමැල්ලුම
ාත්හම ළු හ
කුරුා/මහාැලඳ
මංහකිික ත්
කිතුල්හතලඳහ
ල වුළුහපිට්/පටු
ධච්ච රු
මණිහපිට්/පටු...............හආයය 







ශීත රණසේහතැබීම
ධධිහශීත රණසේහතැබීම
ටමය ලීම
ඳැ ්ිීර රණය 
ර ය ජ  හද්ර යහක තුහකිීරම...............හආයය 







ම ලහආා රහසව්ලක්හල හගැනීම
ජ සිහඳිකයහ ය ය  මහසිදුහකිීරම
ජ සිහසව්ල ිහආා රහල හගැනීම
ෘතිමහධා රහා හක්ෂජ  හආා රහ ලි/මහ ැළකීම
සද්ලිය හආා රහභ ටමතය ...............හආයය 
(ලකුණුහ2X10=20)

IX.

X.

I ස ොට
2.
I.






ස ෞඛ්ය හස ේ හ
සභෞති හඳික රය 
ම ජීය හා හආර්ථි හ ිපිි
පුද්ගලය  සේහචර්ය  /ම
ඡ නහ ංයුතිය 
(ලකුණුහ2)

II.








ජ  ැරයහආා රහපුරුදු
රම ණ ත්හජ /මදහා හටමසව් ය 
රම ණ ත්හ ය ය  ම
රලහයටමහඳැ ැත්ම
ජ සිහාීරරහ ් /මධහදර්ාlය 
ආතතිහ ළමන රණය 
මත්ඳැ/මහ,මත්ද්ර යහා හදුය ැිව ලි/මහ ැළකීම...............හආයය  (ලකුණුහ3)
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III.

3.










ඡනහගානහඝණත් ය 
ආර්ථි හා හධධය ඳනහමට්/පිම
ස ෞඛ්යහස ේ හ ාහසරෝග
යුධමය හතත් ය /ම
ත ක්ෂණි හයයුණු
තරඟ ිකහජී නහරි
ංරච ර හ ය ඳ රය 
ම ධයහ ාහටමා් හගයම නහ ං ල්ඳය ...............හආයය  (ලකුණුහ5)











වුරුහ ැඳීම
ගිණිමැලහ ංදර්ාන
කළිමාස/මහආා රහපිසීම
ඳික රහජ ීරක්ෂණ
ඳ හගම/ම
නහගසව්ෂණ
ඔරුහඳැදීම
දුහතරණය 
ඳ හඳැයහ
ික...............හආයය  (ලකුණුහ2)









පිිත්හවීමිහධසප්ක්ෂිතහයනය 
ය  හයුතුහගම/මහම ර්ගය 
රැසගනහය නහඋඳ රණ
ධ ායහමලය හඳාසු ය
ධ රහල හගතහයුතුහපුද්ගලය /ම
ධ රහල හගතහයුතුහආය තන
ධ රහල හගතහයුතුහ ථ
් න...............හආයය  (ලකුණුහ3)









තුිහා හටමසනෝදය හලැබීම
න ය  ත් ය හ ර්ධනය හවීම
ධභිසය ෝගහ ලිහ ර්ථ හමහුණහදීම
ගසව්ෂණහාැකිය  හ ර්ධනය හවීම
තීරණහගැනීසයහාැකිය  හ ර්ධනය හවීම
මහි ත් ය හ ර්ධනය හවීම
ආත්මහධධර්ය හ ර්ධනය හවීම...............හආයය  (ලකුණුහ5)

 හ
I.

II.

III.

4.

ධභිසය ෝගහ ලිහමහුණහසදනහආ
(ලකුණුහ2X5=10)

රය හටමටමධහ නහ ැටම/මහපිළිතුරහධනු හලකුණුහල හසද/මන

ස ෞඛ්යය හා හා ීරික හධධය ඳනය හ-10හසරේණිය 

II ස ොට
5.
I.
හහඉිකය ව්හ

්ථිති හඉිකය ව්

ගති හඉිකය ව්

උද - සිිගැනීම
හිහගැනීම
ැතිීරම

උද -

යවීම
ඇටමදීම
ඳැනීම (ලකුණුහ2)

II.





III.

ගුරුත්
ගුරුත්
ආධ ර
ා ීරික
හිරහ

හසක්/මද්රය හආධ ර හසර්ඛ් සව්හපිහිටීන්ම
හසක්/මද්රය හඳාළහමට්/පිම හඳැ තීම
හඳතුලහටමා ලහවීම
හධ ය  හටමරුද්ධහයා ිහචලනය හකිීරම
ලය ක්හසද ිහසිරුරහනැඹුරුහකිීරමහ(ලකුණුහ3)

ක්රීඩ හපිිවසේදීහ ම රත ය හආරක්ෂ හ රහගතහාැකිහධ
ලකුණුහල හසද/මන.හ(ලකුණුහ5)

්ථ ,හපි/මතරය හසද හ ල හ

6.
I.




කල්සලනහක්රමය 
ඳ ස නහක්රමය 
ගු න හඳ හම රුහකිීරසයහක්රමය ...............හආයය හ(ලකුණුහ2)








් යුහසප්ලිහ ම සය ෝජනය හකිීරම
න
ධත්,හඳ හජ  ැරය හචලනය හකිීරම
ජ  ැරයහචලනහ ුාය හා හිකද්මය හල හගැනීම
සප්ලිහා හ /මධිහ ර්ය ක්ෂමහකිීරම
සව්ගය හයයුණුහකිීරම
ා ීරික හසය ෝගයත හ ර්ධනය හවීම...............හආයය හ(ලකුණුහ3)

II.

III.

කුදුහආරයභය හල හග/මන හආ රය හ,ටම ්තරහකිීරමහසාෝහරූඳහ ිානහසද හ ල හධද ලහ
ලකුණුහල හසද/මන(ලකුණුහ5)

ස ෞඛ්යය හා හා ීරික හධධය ඳනය හ-10හසරේණිය 

A -ස ොට
7.

හ
I.
A-ස ිවහටමසව් ය 
B-පිිකනැමීමිහධ රහදීමහ(ලකුණුහ2)
II.





III.

ඳළමහතීර
සද නහතීර
ලකුණූහ ිා/ම රු
ා ය හලකුණුහ ිා/ම රු
සර්ඛ් හටමජ සුරු /මහ(ලකුණුහ3)

රූඳහ ිා/මහසද හ ල හධද ලහලකුණුහල සද/මනහ(ලකුණුහ5)
B -ස ොට

I.
A-ස ිවහදුරහදැක්වීම(Short Pass)හ
B-ා ීරික හඝට්/පිනහ(Personal Cantact)හ(ලකුණුහ2)
II.





III.

ජ දා ්හය ැවුම
දඩු යහය ැවුම
දඩු යහටමදීම
තුලිහටමසිහකිීරම
සදසදනකුහධතරහඋඩහටමසිහකිීරමහ(ලකුණුහ3)

රූඳ ිා/මහසද හ ල හධද ලහලකුණුහල හසද/මනහ(ලකුණුහ5)
C -ස ොට

I.
A- ෘජුහජ දා ්හඳාර(Direct Free Kick)
B-ක්රීඩ හආසද්ානය (Substitution)හ(ලකුණුහ2)
II.







III.

ස ළහගැසීම
ආක්රමණි හඳාරහදීම
රති යය  ිහඳාරහදීමහසාෝහඳාරදීමිහතැත්හකිීරම
ඳ හඳිල හබිමහදැමීමහසාෝහතැත්හකිීරම
රති යය  හතල්ලුහකිීරම
රති යය  හස තහඳැනීමහ
රති යය  හධති/මහර හගැනීම...............හආයය (ලකුණුහ3)

රූඳහ ිා/මහසද හ ල හධද ලහලකුණුහල හසද/මන.හ(ලකුණුහ5)

ස ෞඛ්යය හා හා ීරික හධධය ඳනය හ-10හසරේණිය 

හ

ස ෞඛ්යය හා හා ීරික හධධය ඳනය හ-10හසරේණිය 

