ස ෞඛ්ය හා  හා ීරික  හධ්ය පනය
10 හසරේණිය
III වන හව ර හපීරක්ෂණය
පිළිතුරු හපත්රය
1 හවන හස ොට  හ
1. II
2. III
3. IV
4. III
5. IV
6. II
7. III
8. I
9. III
10.I
11.IV
12.III
13.IV
14.I

15.III
16.II
17.III
18.II
19.III
20.III
21.I
22.I
23.I
24.IV
25.III
26.I
27.IV
28.I

29.III
30.III
31.II
32.III
33.II
34.III
35.III
36.I
37.II
38.II
39.I
40.I

( කුණු 2 × 20 = 40 )

II වන හපත්රය
01.
(I)
(II)
(III)

(IV)
(V)
(VI)
(VII)

උදිත.
100m/200m/100mකඩුළු/110 mකඩුළු/ 100m×4 වශය දිවීම/400m/400 m×කඩුළු/
400 m4×වශය දිවීම.
වේගය/ක්තිය/දැරීවේ ශැකියාල/නමයතාල/වමාවය නනය/උැිතතාලය......
වශ
ශෘද් ලාහිනී ආශ්රිත වය ගයතාල/වශීමමය දැරීවේ ශැකියාල/වශීමමය
ක්තිය/නමයතාල/ාරීිකක වයුතතිය.......
ඉලසීවේ ශැකියාල/අන්මත ලට වලන් දීම/නය ඳරානය වි දරා ගැනීම/ආචාර ීමලී බල/නිලැරදි
තීරණ ගැනීම/යශඳත් අන්තර් පුද්ග වබතා/කණ්ඩායේ ශැඟිම/නිශතමානී බල... ආදිය
ම ක්රීඩා/වනබෝවබ //වලොලිවබ //එ/ව//ක්රිකබෝ/වේව ඳන්දු/බැඩ්මින්ටන්/වචව්/කැරේ
/රගර්/බාව්කබෝ වබ //කබඩි/වශොකී….ආදිය
PRICES ප්රතිකාරය











නිසි ාරීිකක වය ගයතාල වනොතිීමම.
ඇඟ උණුසුේ කිරීවේ ලයායාම සිදු වනොකිරීම.
නිසි පුහුණු බා වනොතිීමම.
ක්රීඩාලකින් ඳසුල නැලත ප්රකෘති වීමට කාය ප්රමාණලත් වනොවීම.
ප්රමාණය ඉක්මලා පුහුණු වීම.
ලැරදි පුහුණු ක්රම ාාවිතය.
ලැරදි ීම/පීය ක්රම ාාවිතය.
ලයවට වනොගැෂවඳන ක්රියාකාරකේල නිරත වීම.
නිසි ාරීිකක වය ගයතාල වනොතිීමම.
නය ශා ආශාර නිසි වව වනොගැනීම.........ආදිය






අව්ථි ලට සිදුලන අනතුරු
වන්ධි ලට සිදුලන අනතුරු
බන්ධනී ලට සිදුලන අනතුරු
ව්නාුත ශා අවනකුත් අායන්තර ඉන්්රීයන්ට සිදුලන අනතුරු .......ආදිය









නීතිරීති පිළි ඳැදීම
නිසි ාරීිකක වය ගයතාල ඳලත්ලා ගැනීම
ඇඟ උණුසුේ කිරීවේ ලයායාම සිදු කිරීම
නිලැරදි පුහුණු ක්රම ාාවිතය
නිලැරදි ශි/පීය ක්රම ාාවිතය
ප්රමාණලත් ඳිකදි නය ශා ආශාර බා ගැනීම
ලයවට ගැෂවඳන ක්රියාකාරකේ සිදු කිිකම.........ආදිය

(VIII)

(IX)

(X)

ABCDE ක්රමය
(කුණු 2×10 = 20)

02.
(I)







නය ගැනීම අඳශසු අභිවය ග.
අහිමි වීේ.
භූමිකාවේ වලනව්කේ ඇති වීම.
තීරණ ගැනීමට සිදුවීම.
අන්තර් පුද්ග වබතාල ගැටලු.
කා කෂමණාකරණය වනොකිරීම............ආදිය
(කුණු -02)

(II)

කායික ක්ණ
 ශෘද ව්ඳන්දන වේගය ලැඩි වීම.
 රුධිර පීඩනය ලැඩි වීම.
 හුව්ම ගැනීවේ වේගය ලැඩි වීම.
 දශඩිය දැමීම...........ආදිය
මානසික ක්ණ





වනොරුව්වන ගතිය.
අලධානය අඩු වීම.
අමතක වීම.
කනව්වලු බල...........ආදිය
( කුණු - 03)

(III)









අලය ප්රමාණයට නින්ද ශා විවේකය බා ගැනීම.
දිනකට ඳැය ාාගයක්ලත් ඇවිදීම.
ආගමික කටුතතු ල නිරත වීම.
මිතුරන් ආශ්රය කිරීම.
වයගීතයට වලන් දීම.
සුරත/ වතුන් ඇති කිරීම.
විවන දාය ල වයදීම.
ව්ලාාවික සුන්දරත්ලය අත් විඳීම............ආදිය
( කුණු - 05 )

03.
( I ) වවේප්රතියාල/ව්ලරා ප්රදාශය/්ලාව නාළිකා ප්රදාශය/වඳණශලු ප්රදාශය/ක්ය වර ගය/ඇුමම
වර ගය/පීනව/වඳණශලු පිළිකා.................ආදිය
( කුණු -02)

( II )

රඳවටශන බා කුණු බා වදන්න.
(කුණු - 03 )

( III)






දුේ ඳානවයන් ලැෂකීම.
පිිකසිදු ලාතය ආඝ්රශණය කිරීම.
ඳිකවර දණය ලෂක්ලා ගැනීම.
අලය අලව්ාාල මු ලාඩේ ාාවිත කිරීම.
වලදය උඳවදව් නිලැරදිල අනුගමනය කිරීම......ආදිය

( කුණු -05 )
04.
( I ) එකිවනක අභිවය ගයන්ට මුහුණ වදන ආකාරය අනුල නියමිත කුණු බා
වදන්න.
( කුණු 2×4 = 10 )
05.
(I)



වේදමය වයුතතිය.
වේදමය වනොලන වකොටව්ල වයුතතිය
(කුණු - 02)

( II) රඳවටශන බා කුණු බා වදන්න.
(III)






ඳඩි වඳ/ නැඟීම.
නිලව පිිකසිදු කිරීම.
ඳයින් ඇවිදීම.
නිලවවේ ලැඩ ක්රියාීමලීල සිදු කිරීම.
වගලතු ලගාවේ වයදීම........ආදිය
(කුණු - 05)

06.
(I)





අලතීර්ණ ධාලනය
නික්මීම ( ඉපිලීම)
ශරව් දණ්ඩ තරණය
ඳතිත වීම.
(කුණු -02)

( II)

වඳෂ වඳොවත් ( 5.18 රඳය ) අනුල කුණු බා වදන්න.
(කුණු -03)

( III ) a) කතුරු පිේම/වඳරදිග පිේම/බටහිර පිේම/ව්ට්රැඩ/ ක්රමය........ආදිය
(කුණු -02 )
b)






නික්මීම තනි ඳාදවයන් සිදු කෂ ුතතුය.
පිට පිට ලාර තුනක් අවාර්ාක වුල වශොත් තරඟවයන් ඉලත් කිරීම.
එක් උව මබෝටමකදී හිමි ලන්වන් ලාර 03 ක් ඳමණි.
කිසියේ උවක් ඳැනීම වනොකර ඊෂඟ උවට යාවේ අයිතිය තරඟ කරුට හිමි වේ.
උව ඳැනීවේදී ශරව් දණ්ඩ රීරවේ කුමන වශ වකොටවක් ව්ඳර් වී වඳොෂවේ ඳතිත
වනොවිය ුතතුය...........ආදිය
( කුණු - 03 )

07. A - වකොටව
( I)





අඩු වියදමකින් ක්රීඩා කෂ ශැකි වීම.
අඩු උඳකරණ ප්රමාණයක් ඳමණක් අලය වීම.
අඩු ඉඩ ප්රමාණයක ක්රීඩා කෂ ශැකි වීම.
තරඟයක් වශා යන කාය අඩු වීම........ආදිය
(කුණු - 02 )

( II)




දැට වමාන්තර ක්රමය.
කතිර ක්රමය.
දිවීවේ ක්රමය
( කුණු - 03 )

( II) (a)




විරුද්ධ පිවෂේ ඳන්දුලකට ඳශර දීම.
ඳන්දුල පිටිවයන් පිටතට යන වව ඳශර දීම.
ඳසුවඳෂ ක්රීඩකයකු ඉදිික කාඳයට විත් දැට වේපර්ණවයන් ඉශෂ ඇති ඳන්දුලට
ඳශර දීම...........ආදිය
(කුණු - 02 )

ප්රශාරක
වර් ාල

(b)

මධය
වර් ාල

ඳැති වර් ා

ඳසුඳව
වර් ාල

9m

9m

3m

6m

18m

B - ස ොට  හ
I.





නිදශව් යැවුම
ඩුලේ යැවුම වශ විුමම
තුට විසි කිරීම
වදවදවනකු අතර විසි කිරීම
( කුණු - 02 )

II.

1 කාර්තුල - විනාඩි 15 - විවේකය විනාඩි 3
2 කාර්තුල - විනාඩි 15 - විවේකය විනාඩි 5
3 කාර්තුල - විනාඩි 15 - විවේකය විනාඩි 3
4 කාර්තුල - විනාඩි 15 ( කුණු - 03)

III.

GS

GA

WA

C

GD

ඉශත ක්රීඩා පිටිල ඳැත්ත වලනව් විය ශැක

(කුණු - 05 )

C ස ොට  හ
I.








ඳන්දුල ඳාදවයන් රැවගන යාම
ඳන්දුලට ඳාදවයන් ඳශර දිම
ඳන්දුල නැලැත්වීම
ඳන්දුලට හිසින් ඳශර දීම
ඳන්දුල තුෂට විසි කිරීම
වග / රැකීම
දැ/ රැකීම.................ආදිය
( කුණු - 02 )

II.







III.

a)






ක්රීඩා පිටිය ,ඳන්දුල,නීතයානුක තත්ලවේ තිවැදැයි ඳිකක්ා කිරීම
තරඟය පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම
තරඟය පිළිබ ලාර්තා තැීමම
ලැරදි කරන ක්රීඩකයන්ට ඩුලේ ඳැනවීම
අනතුරක දී තරඟය ඳැලැත්වීම ශා නැලත ආරේා කිරීම
ක්රීඩකයන් ශා වශාය විනිසුරුලන් ශැර වලනත් බාහිර පුද්ගයන්ට ක්රීඩා පිටියට ඇතුළු වීමට ඉඩ
වනොදීම.....................ආදිය
(කුණු - 03 )
උඳිකම ක්රීඩක වය යාල -11
අලම ක්රීඩක වය යාල - 07
දැ රකින්නා ශැර ක්රීඩා පිටිය තුෂ වලනත් ක්රීඩකයින්ට ඳන්දුල අතින් ව්ඳර් කෂ වනොශැක
කාය මිනිත්තු 45 බැඟින් වමාන කාවේද වදකකි.
විවේක කාය උඳිකම මිනිත්තු 15 කි.................ආදිය
(කුණු - 02 )

b)

90m – 120m
16.5 m

9.15m

18.32m

ඩුලේ වෂකුණ

ඩුලේ ප්රවද්ය
(කුණු - 03 )

45m – 90m

වග / ප්රවද්ය

40.32m

5.5m

