ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය ( හෙසන  හ ප හපනයිකෂණය (-2016) හ
11 හසරේණි( හපිළිතුරු
1 හපනයත්ර(

1.

IV

21. III

2.

III

22. III

3.

II

23. I

4.

III

24. IV

5.

II

25. IV

6.

IV

26. IV

7. IV

27. III

8.

IV

28. I

9.

III

29. I

10. I

30. I

11. II

31. III

12. IV

32. I

13. III

33. I

14.

34. II

II

15. I

35. II

16. III

36. I

17.හහහIV

37. III

18.හහහIV

38. III

19.හහහIV

39. I

20.හහහII

40. IV
(කුණුහ40)

සවෞඛ්යයහශ හ ීරික හධධය ඳනයහ-11හසරේණිය

ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය ( හෙසන  හ ප හපනයිකෂණය (-2016)
11 හසරේණි( හපිළිතුරු
2 හපනයත්ර(

1.
I.
II.

දියලැඩිය ල/ධධිහරුධිරහපීඩනය/ස ොසව්ටසරෝල්/පිළි

/ම නසි හසරෝග.........ආදිය

(ධ)






විල ශහලනතුරුහලිංගි හවබත හසනොඳැලැත්වීම
ලිංගි හසරෝගහඇත්නම්හනිසිහප්රතික රහබ හගැීම
සරෝගීහ යහතුෂහලිංගි හක්රිය ලල වහලැෂමම
ධ වතර්හශිර හඔව්සවේහමත්ද්රලයහබ හගැීfu වහලැෂමම
වම ජසේහධලධ නම්හතත්ලයහශඳුන සගනහඑයි වහආරක් හවීමටහ ටයුතුහ
කිීරම.........ආදිය

(ආ)






ධධි හසම්දයහවහිතහආශ රහගැීසම වහලැෂමම
ෘතිකමහශ හක්ණි හආශ රහධලමහකිීරම
ධධි හලුණුහ,සීනි,මිිකව්හආශ රයටහගැීසම වහලැෂමම
ප්රම වලත්හඳිකදිහලය ය මහසිදුහකිීරම
ම නසි හආතතිකයහධලමහ රහගැීම.........ආදිය






කුඩ හස ොටව්හලටහසල ව රහඳසුලහසවෝද හආශ රහපිළිසයහකිීරම
ලැඩිහසේ ලක්හආශ රහලසඳහිහතබ හපිවහගැීම
කුළුහබඩුහප්රම වලත්හඳිකදිහඑක්හසනොකිීරම
ධමුසල වහගතහයුතුහආශ ර,හලසඳහිහතබ හපිවහගැීම.........ආදිය

III.

IV.

V.
VI.

 යශඳත්හජීලනහරට ලක්හධනුගමනයහකිීරම
 ලිංගි හවම්සප්රේවහසරෝගහලල වහලැෂමහසිටීම
ඳ චනය/ස ොෂර ල/සඩිංගු/මැසල්ිකය ල/බරල /උවහව වනිඳ තය.........ආදිය
සනට්සබොල්හ/ඳ ඳ වදු/සශොම/ක්රි ට්/එල්සල්/රගර්/බැම්ම්නaට ව/මහක්රීඩ හ
/සචව්...........ආදිය

VII.






ීතිකීරතිකහධලයහඳිකදිහසලනව්හ ෂහශැ හවීම
නි්චිතහක්රීඩ හපියකයක්හසනොමැතිකහවීම
ක්රීඩ හවිංඛ්ය ලහනි්චිතහසනොවීම
ව්ත්රිහපුරුහසයදයක්හසනොමැතිකහවීම
ලයව්හසයදයක්හසනොමැතිකහවීම.........ආදිය

සවෞඛ්යයහශ හ ීරික හධධය ඳනයහ-11හසරේණිය

VIII.

න ය ත්ලයහ/ඉලසීම/ජයහඳර ජයහවමලහභුක්තිකහවිදීම/ධනුසේදනය/ව මුහි හබල/යශඳත්හ
ධ වතර්හපුද්ගහවබත .........ආදිය
ඳිකවරහනිීරක්ව/ වුරුහබැදීම/ඔරුහඳැදීම/ඳ හගම ව/ දුහතරවයහකිීරම/එළිමශස වහ
ආශ රහඳසීම.........ආදිය
හ
 ආරක්ෂිතහව්ථ නයක්හවීම
 සුෂසේහදි ල
 භ විතහ රනහදැලහලර්ගය
 ධලයහධනුමැතිකයහබ හගැීම.........ආදියහ(කුණුහ2X10=20)

IX.
X.

1 හ-ස ොට
2.
I.

වලරවය

2/3


මදුරුල වහමගි වහ-ඊම්ව්හඊජිප්ටයි/ඊඩිව්හඇල්සබොපික්ටව්
සශෝ



ලැහිහපිහිලහලහජයහරැදීසම වහ



ඉලතනහසඳොල් ටුහ,කුරුම්බ හහස ෝම්බහලැනිහද්රලයහලහජයහරැදීසම ව



මල්හසඳොච්චිලහජයහරැව්හවීසම වහ.........ආදිය

4හහිවහරදයහ/ඔක්

රය/ක්  වතහබල/සුදුහමැලහවීම.........ආදිය

5හසඩිංගුහරක්තඳ තය
6/7හ


ීරරසේහරතුඳැශැහඳැල්ම්හඇතිකවීම



ලමනයහවමඟහරුධිරයහපිටවීම



මුඛ්යහධභය වතරයහරත්හඳැශැහවීම.........ආදිය

8/9/10


ඉලතහනහසඳොල්හ ටුහ,සඳොල්හස ෝම්බ,ටයර්,ආදියහජයහරුව්හසනොලනහඳිකදිහවින හ
කිීරම



ලැහිහපිහිලහ,



මදුරුල වහගැලසවනහසේ ල වහලහඑෂsමශස වහසියකසම් වහලැෂමම



මදුරුහදැල්හභ විත හකිීරම



තමහනිලවහධලටහඳිකවරයහඳවිත්රලහතබ හගැීම.........ආදියහ(කුණුහ1X10=10)

ණුහඳද්ධතිකහධඛ්ණ්ඩලහසුද්ධහඳවිත්රහකිීරම
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3.
I.

II.



නලහසයොවු වහවිය-ධවු:10-19හධතර



තරුවහවිය-ධවු:20-39හධතර



මැදිහවිය-ධවු:40-59හධතර



ලැඩිහියකහවිය-ධවු:59ටහලැඩිහ(කුණුහ2)

යි හසලනව් ම්


උවහශ හබරහලැඩිහවීම



උරහිව්හඳෂල්හවීම(පිිකමි)/දැලහරැවුහඒම(පිිකමි)



ෂල හමශත්හවීමහ(ගැශැණු)



මල්ලරහවීම(ගැහුණු)



ශුක්රහසමෝචනය(පිිකමි)හ.........ආදිය
ම නසි හසලනව් ම්



තර්



ව්ල ධීනලහ ටයුතුහකිීරම



නිර්ම වශි nj



ශැගීම්හවශ හඉක්ම වහප්රතිකච රහදැක්වීම.........ආදියහ(කුණුහ4)



ආර්ථි හ ෂමන



හ ෂමන

නුකූලහසිතීම

III.

4.

රවය
රවය



ලය ය මහලහසයදීම



යශඳත්හසවෞඛ්යහපුරුදු



වලදයහප්රතික



වම ජහසුභව ධනය.........ආදියහ(කුණුහ4)

රහගැීම

ධභිසයෝගහලටහව ර්ථ ලහමුහුවහසදනහආ

රයහවිවිධහබැවි වහබ හසදනහපිළිතුරහධනුලහ

කුණුහහබ හසද වනහ(කුණුහ2X5=10)
5.
I.


ගතික හඉිකයේ



ව්ථිතික හඉිකයේ (කුණුහ2)

සවෞඛ්යයහශ හ ීරික හධධය ඳනයහ-11හසරේණිය

II.

1හරූඳය


ගුරුත්ලහසර්ඛ් ලහආධ රlහඳතුහසිම සේහපිහිටීම
2හරූඳය



ආධ ර හඳතුහවි හවීම සශෝහගුරුත්ලහසර්ඛ් ලහආධ ර හඳතුහසිම සේහ
පිහිටීමහ(කුණුහ3)

III.


ගුරුත්ලහසක් වද්රය



වමබරත ලය



ධලව්ථිතිකය



බය



බසේහදි ල



ගමයත ලයහ(කුණුහ5)



ක්රීඩ හධිං හඳැෂහසිටීම



තරඟහආරම්භයටහසඳරහපුහුණුහල රහබ හගැීම



උවහශ හිකයකහඳැීසම්දීහඑක්හඋව ටහල රහ3ක්හහිමිහවීම



විසිහකිීරසම්හඉවේලදිහධද ෂහස ෝවයහතුෂහඳතිකතහ රහවීම.........ආදියහ

6.
I.

(කුණුහ2)
II.

III.



දුරහමීටර්-400



ධලමහමිංතීරු-08



මිංහතීරුල හඳෂ-මීටර්-1.22



වෘජුහසර්ඛ් හසද ක්හශ හලක්රහම ර්ගහපිහිටීම



ල ම ලර්තලහධ ලනයහකිීරම.........ආදියහ(කුණුහ3)

(a) G
(b) F
(c) C
(d) B
(e) ලටහ12හ හ(කුණුහ1X5=5)

සවෞඛ්යයහශ හ ීරික හධධය ඳනයහ-11හසරේණිය

7.

A- ස ොට
I.



ඳ වදුලහවමඟහපියලරහකිහිඳයක්හගැීම
ඳ දයහමතහලව්ව හයෑම.........ආදියහහ(කුණුහ2)







ආක්රමවයහ ර වනිය(GA)
ධිංහආක්රමවයහ ර වනිය(WA)
මැදහසියක වනිය(C)
ධිංහරකි වනිය(WD)
සගෝල්හරකි වනිය(GD)හ(කුණුහ3)

II.

III.
(ධ)හසදසදසනකුහධතරහඋඩහවිසිහකිීරම
(ආ)හතුටහවිසිහකිීරම
(ඇ)හනිදශව්හයැවුම
(ඈ)හනිදශව්හයැවුම
(ඉ)හසදසදසනකුහධතරහඋඩහවිසිහකිීරමහ(කුණුහ1X5=5)
B-ස ොට
I.



උඩුහධත්හබ හගැීම
යයකහධත්හබ හගැීමහ(කුණුහ2)





උඩුහධත්හපිිකනැමීම
යයකහධත්හපිිකනැමීම
ඳ සලනහඳ ිකනැමීම.........ආදියහ(කුණුහ3)

II.

III.

හ
(ධ)හවිරුද්ධහපිෂටහකුවක්හශ හපිිකනැමීමක්හහිමිහසේ
(ආ)හඑයහනිලැරදිය/ධඛ්ණ්ඩලහක්රීඩ සේහනිරතහ රහවීම
(ඇ)හතිකව්වහනිල වයටහකුවක්හශ හපිිකනැමීමක්හහිමිහසේ
(ඈ)හගැමුණුහනිල වයටකුවක්හශ හපිිකනැමීමක්හහිමිහසේ
(ඉ)හතිකව්වහනිල වයටහකුවක්හශ හපිිකනැමීමක්හහිමිහසේහ(කුණුහ1X5=5)
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C-ස ොට
I.





II.

ඇගිලහතුඩුහඳ හඳශර
ඇතුතහඳ හඳශර
පිටතහඳ හඳශර
පියකහඳතුල්හඳ හඳශර
විලුඹහඳ හඳශර.........ආදිය (කුණුහ2)

දඩුලම්හඳශර
 තමහදඩුලම්හප්රසද්යහතුෂහඳ වදුලහධතික වහඇල්ීම
 තමහදඩුලම්හප්රසද්යහතුෂහවිරුද්ධහපිසල්හක්රීඩයකුටහබ ධ හසිදුහකිීරම(ඳශරහ
දීම/රල හගැීම/තල්ලුහකිීරමහධදිය)හ.........ආදිය



III.

සගොල්හඳශර
ඳ වදුලහසගෝල්හප්රසද්සය වහපිටතටහගියහවිට
සගෝල්හරකි වන හඳ වදුහබ හගත්හවිට.........ආදිය (කුණුහ4)

හිවහ/ඳපුල/උදරය/ ල /ඳ හදණ්ඩ/ඳතු/පියකහඳතු/දවහහිව.........ආදිය (කුණු 4)

හ
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