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Royal College - Colombo 07 

  රාජකීය විද්යාලය- ක ාළඹ 07 

Grade 11 – Third Term Evaluation – November 2020 
f;jk jdr mrSlaIKh – 2020 න ොවැම්බර් –11 fY%aKsh 

න ෞඛ්ය ාො ාොීරික  ධ්යයන යන - I,II 
 Health & Physical Science – I, II 

 

 

Name: -.....................................           Class: -................             Index no:- .......................................... 

 

 ish,Qu m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

 oS we;s ms<s;=re w;rska jvd;a ksjeros ms<s;=r f;darkak 

01.න ෞඛ්යයන ාො ාොීරික  ධ්යොපනය යන ෂය යන රී ලං ොනේ පනයො ල් ෂය යන මොලොවට ඇතුලත් කිීර නම් ධරමුණ වනුනේ 

   I.සිසුන් තුල කායික හා මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම අවම ෝධකරලීමටය. 

  II.පාසල් ප්රජාාව තුල මානසික හා සාමාීයය වර්ධනය තිකකරලීම ිළිබ ද කකල්ප දියුණු කිරීමටය. 

  III.සිසුන් හට කායික හා මානසික වර්ධනය තිකකර ගැනීමේ වටිනාකම අවම ෝධ කරලීමයි. 

  IV.පාසල් ප්රජාාව තුල කායිකමමානසිකමසාමාීයය හා අධයාත් ක සරවර්ධනයට අදාල ණාංාරග සරවර්ධනයට  

                 අදාල ණාංාරග තික කරගැනීම තුලින් මසෞඛ්යමත් සමාජාය්  ිහිකකරලීමයි. 

 

02.පහත ද් වා තික සටහමනික ිකස්තැනට වඩාත් සුදුසු  වගන්ිකය වන්මන් 

  

 

 

 

 

 

 

I.න ෞඛ්යයන ්රවර්් යන 

 III.න ෞඛ්යයන ්රවර්්  ූලල ්ර්ම 

 II.්රජො න ෞඛ්යයන  ංවර්් යන 

 IV.ආත්ම  ොක් ොත් රණයන

 

03.පනයො ල් න ෞඛ්යයන ්රවර්් යනට ිතක ර මො ික  පනයික රයන  ිබියයන ුතතු ුණණොංයයනක් ව්න් 

I.පිිකිකදු පනයොනීයන ජලයන  

 III.නයවතු වයොව 

 II.නිික පනයිකදි  ැලි   ල බැාැර කිීරම 

 IV.ිතං  නයන්  නකොරවීම

 

04.ජීෂයකනේ ුණණොත්ම  බව යනනු ජීවත්වීනම් ආුත  ොලයන දීර්ඝ  රයනිමි් නලඩනරෝය වලි් නකොරව  තුටි්  ොලයන  

     යක කිීරමයි.ඒ් ධනුව පනයාක  ෝ  ධතුික් ජීෂයකනේ ුණණොත්ම භොවයන න නරිත බලපනයො   ෝ යනක් ව්න් 

 A .න ෞඛ්යයන කත්වයන   

 B. ොර්යනක් මකොවයන     

 C .නිදානේ තීරණ යැනීනම් ාැකියනොව    

 D.්රිබපනයත්ිබ යුක  බව 

I.A  ා  B  II. A  ා   C         III.B සහ C         IV. C  ා D 

 

ish¨ u ysñlï weúßණි $All  Rights  Reserved 

86 S   I/II 

 ොලයන : පනයැයන 3යි 
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ප්රිකපත්ික සැකසීම 

සහමයෝගීතා පරිසරය්   තික  කිරීම 

මසෞඛ්යය මස්වා ප්රික සරිධධානය 

හැකියා හා කුසලතා සරවර්ධනය 

ප්රජාා සහභාගීත්වය 
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05.මත් ද්රවය ාො දුම්වැටි  ම්බ්්නයන් පිිගයක න ොාැකි ්ර ොායන ව්න්, 

 I.පුද්යලයන් මො ික  ආකිබනයන් වැලකීමට මත්ද්රවය ාො දුම්වැටි භොෂයකො  රයි 

 II.මත් ද්රවය ාො දුම්වැටි භොෂයකනයන් ආර්ථික  ාො  ොමොජීයන ාොනි ිකදුෂයයන ාැකියන. 

 III.මත්ද්රවය ාො දුම්වැටි භොෂයකයනට ඇ්බැිතවීම  දාො  මෝයයන්ිත බලපනයමම් ඒකරම්ම වැදයත් න ොනේ. 

 4.මත්ද්රවය ාො දුම්වැටි ාදදනරෝය  ා පිිග ො  දාො ඇිබ ධව්ො ම වැඩි  රයි. 
 

06.දුකවකු ්රසූතක කිීරමට ආ ් ව ිකටි  මව න  බර ඇයනන   ොමො යයන බරට වඩො  

 

I.12 kg  - 15 kg  ්රමොණයනකි් වැඩි ෂයයන ුතතුයන 

 III.10 kg  - 15 kg  ්රමොණයනකි් වැඩි ෂයයන ුතතුයන 

 II.10 kg  - 12 kg  ්රමොණයනකි් වැඩි ෂයයන ුතතුයන 

 IV.8 kg  - 10 kg  ්රමොණයනකි් වැඩි ෂයයන ුතතුයන 
 

07. වජ දුකවකු  ම්බ්්නයන් දක්වො ඇිබ ්ර ොා වලි් වැරදි ්ර ොායන ව්න් 

 I.දුකවො ධධි  උණුසුනම් ාො ධධි  ශීකනල් ආරක් ො  ර යක ුතතුයන. 

 II.දුකවොට දි  ට පනයැයන 18 – 20  ධකර නි්දක් ලැියයන ුතතුයන. 

 III.ේවයනං ්ර ොාණයන  දාො ධවේථාොව ලබොදීම 

 IV.ඉපනයදී පනයළමු පනයැයන 1/2 තුල මේකිික ලබොදීම ආරම්භ  ළ ුතතුයන. 
 

08.නි ල්න  ාීරරයන සීඝ්රනයන් වර්් යන ව  ධකර ෂයුකද්් ලිංික යන් න නර් ආ ර්ාණයන වැඩිවීම ාො  ටාඩද නව ේ 

     වී ඇක.ඒ් ධනුව නි ල් පනයසුව  ධවධියන ව්න් 

I.තරුං ිධයයි      II. නව මයාවුන් ිධයයි          

III.නයනොවු් ෂයනේ පනයසු ධවධියනයි        IV. භද්ර මයෞවන ිධයයි 

     පහත දැ් මවන්මන් සිසුන් සිව් මදමනකු සේ න්ධ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක අගයන්ය.ඒ් කස්රමයන් ප්රශ්නන අරක  -10  

     සදහා ිළිබතුරු සපයන්න. 

  ම් - 18.5 ට ධඩු 

  සු් - 18.5 – 25.0 

  දුනි - 25.0 – 30.0 

 මලිිබ - 30.0 ට වැඩි 

09.වුණනවිත  දා් පනයිකදි නිික බර නපනය්නුම්  රනුනේ 

I.සමන්   II. කසුන්   III 3.සදුනි      IV. මලිික 

 

10.කායික සුවතාවය මකමරික අවධානය මයාමුකල ිධට දියවැඩියා සහ අධික රුධිර පීඩනය තතැයි අනුමාන කළ හැකි 

    අයවළුන් වන්මන් 

I.සමන් හා සදුනි  II. සදුනි හා මලිික III 3.කසුන් හා මලිික    IV. සමන් හා මලිික 

 

11.ඉරියව් ප්රධාන වශමයන් ගිකක හා ස්ථිතිකක වශමයන් මකාටස් මදකකි.ද් වා තික වරංයන් අතුරින් ගිකක හා 

     ස්ථිතිකක ඉරියව් ිළිබමවලින් ද් වා තික උදාහරංය වන්මන් 

I.ඇෂයදීම  ා වැිබීරම 

 III 3.පනයාසුනව් ිකටීම  ා සීුකනව් ිකටීම 

 II.්ොව යන  ා පිිතනීම 

 IV.ිතද යැනීම  ා පනයොපනයැදි ්ොව නේ නයනදීම 

 

12.පහත දැ් මවන වගන්ික අතුරින් නිවැරදි වගන්ීන් වන්මන් 

 A – අවස්ථිතිකය යනු නිශ්නචලතාවමේ ිකම න වස්තුව්  චලනය වීමට මහෝ චලනය මව න් පවිකන 

වස්තුව්  නතර වීමට මහෝ ද් වන අකමැත්ත මව්. 

 B - අවස්ථිතිකය යනු නිශ්නචලතාවමේ ිකම න වස්තුව්  පාවීමට මහෝ පාමව න් ිකම න වස්තුව්   

නතරවීමට ද් වන අකමැත්තයි. 

 

I.A පමණි    II. A සහ B නිවැරදිය      III.B පමණි         IV. ඉහත කිසිව්  මනාමව්. 
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13.රූපනය  ටා   දැක්නව  පනයිකදි ක්රීඩ යනො පනය්දුව ෂයිකකිීරනම් පනයසු කම  මබරකොවයන රැ යැනීම  

      දාො උපනයනයනෝගී  රනය  ඇිබ ජීව යනෝර ූලල ්ර්මයන ව්න් 

 I.ආ්ොර  පනයතුලට ඉාිග් ුණුකත්ව නක්්ද්රයන පිිතුවවො යැනීමයි. 

 II.ුණුකත්ව නක්්ද්රයන නපනයොනළොනව් ඉාළට නයනොමු කිීරමයි.  
 III.ාොීරික  ධවයනව ෂයුකද්් දිාොවට චල යන කිීරමයි 

 IV.ුණුකත්ව නක්්ද්රයන නපනයොළවට වඩොත් ආ ් ව කබො යැනීමයි 
 
 
 

14.නමිත දක්වො ඇත්නත් නවොලිනබෝල් ක්රීඩො පිටිනේ ේථාො   ොමයන්යන.කරයයන ඇරමටමට ්රථාම ක්රීඩ යන් ක්රීඩො පිටියන තුල 

     ේථාො යක වී ඇත්නත් වැරදි ආ ොරයනට බව ෂයනිසුුක ෂයික් නිිකක් ණයන  ර  ලදි.ඒ් ධනුව ෂයනිසුුක නිවැරදි කිීරනම්  

     පනයසු ේථාො යකවීනම් ධනුපිිගනවල ෂයයන ුතත්නත් පිිගනවලි්, 

 I.ඉදිික නපනයළ දකුනේ ිකට වම දක්වො ධං  4,5,6  ා පනයසු නපනයළ වනම් ිකට දකුණ දක්වො 3,2,1 

 II.ඉදිික නපනයළ වනම් ිකට දකුණ දක්වො ධං  6,5,1  ා පනයසු නපනයළ දකුනේ ිකට වම දක්වො 3,2,1 

 III.ඉදිික නපනයළ දකුනේ ිකට වම දක්වො ධං  2,3,4  ා පනයසු නපනයළ දකුනේ ිකට වම දක්වො 1,6,5 

 IV.ඉදිික නපනයළ වනම්ිකට දකුණ දක්වො ධං  1,2,3  ා පනයසු නපනයළ වනම් ිකට දකුණ දක්වො 1,2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.නවොලිනබෝල් ක්රීඩොනේ ේථාො යකවීනම් වරද  ම්බ්්නයන් ෂයනිසුුකව් ෂයික් ලබොදියන ුතතු තීරණයන ව්න් 

  I.වරද ිකදු ළ පිළට දඩුවමක් නල  ෂයුකද්් පිළට පිික ැමීනම් වොරයන  මය ලකුණක් ලබොදීම 

  II.වරද ිකදුවූනේ  ළො ාඩ නිකුත් කිීරම  මයම වුවත් ්රථාම වකොවට  ම් ක්රීඩ යන්  ැවක ේථාො යක  රවීම 

 III.ෂයුකද්් පිනේ  ොයන යනො නය්වො ධවවොද කිීරමයි 

 IV.ේථාො යකවීනම් වරද ිකදු ල ක්රීඩ යන් ධනිවොර්යන ආනද්ාණයන ට යනටත් කිීරමයි. 
 

16.පනයාක දක්වො ඇත්නත්  ම්මක න ටනබෝල් ක්රීඩො පිටියන  දළ  ැළැේම  ක්රීඩි ොව් ේථාො යක වී ඇිබ ආ ොරයනයි. 

     නමිත “A” ේථාො නේ ක්රීඩො  ර  ක්රීඩි ොව්න  කරය  ොමයන් ව්න්  

 I.ධංා රකි්නියන ( WD )  ා ධංා ආක්රමණයන  ර්නියන ( WA ) 

 II.ෂයදි්නියන ( GS )  ා ෂයදුම් රකි්නියන ( GK ) 

 III.ෂයදි්නියන GS  ා ආක්රමණයන  ර්නියන GA 

 IV.ධංා රකි්නියන ( WD )  ා ආක්රමණයන  ර්නියන ( GA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.පනයොපනය්දු ක්රීඩොනේ පනයාක දක්වො ඇිබ ෂයනිසුුක  ංඥොනව් දැක්නව්න් 

 I.නිික න ොව  ේථාො යනයි  ( off side ) 

 II.ක්රීඩ  ආනද්ාණයනයි         ( substitution ) 

 III .පනය්දුව පිටිනයන් ඉවකට යනොමයි    ( Ball out of the court ) 

 IV.පනය්දු පනයාර ධක්රීයන වූ බවට  ංඥො කිීරමයි.  
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18.නමිත දක්වො ඇිබ රූපනය  ටා ට ධනුව නිවැරදි නල  බරක් ඉාළට ඒ වීනම්දී ිකුකර පනයවත්වො යක ුතතු ආ ොරයන  

     දැක්නව  රූපනය  ටා  ව්න් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.A        II.B          III.C        IV.D 

 

19.ක්රීඩ නයනකු ෂයික් යනම් උපනය රණයනක් ුණව ට මුදොාැීරම ජීව යනෝර ූලල්ර්ම පිලිබද උයත්  පනයොඩනම්  දා් පනයිකදි 

     ාදු්ව්න්, 

 I.්රක්ප්කයනක් නල ටයන    II.භ්රමණයන නල ටයන 

 III. නිදාේ කිීරම නල ටයන    IV. ්රක්නපපනයණයන නල ටයන 

      

20.පනයාිබ් දක්වො ඇත්නත් දුර පනයැනීනම ක්රීඩි ොවක් පුවුකනව් නික්මීනම් ධවේථාොනේ ිකට පනයිබකවීනම් ධවේථාොව දක්වො  

     ඔහුන  ිකුකනර් ුණුකත්ව නක්්ද්රයන යම් ය් ො මොර්යයනයි .නමිත  ‘ h ‘ ධක් රනයන් නපනය්වො ඇත්නත් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 I.නික්මීනම් න ෝණයනයි    II.නික්මීනම් ලක් යනයි 

 III.නික්මීනම් උ යි    IV. ඉපිලීනම්දී නපනයොළව මක නයනොද  නකරපුම් බලයනයි 

 

ෂයශ්ව ෂයදයොල ෂ් ය  ේඩොයනමක් ෂයික්  ංෂය්ො යන  ර  ලද ඒක්කරො ඒිගමා් ්රියනො ොර මක්  ොර්ථා  නලික් 

     නිමො  ර් ට නේතු වූ  ොර ො කිිතපනයයනක් පනයාක  දා්  ර ඇක. 
 

  තු්න  ධඩි පනයොරවල් ධනුව ඒ්වො නිිකක් ණනයන්  තු් ාදු ො යක ාැකිවීම 

 ධදොල ක්නපරයනට ඇතුු  වූ ේථාො නේ ිකට යම්  ළ මොර්යයන න ොමැන   නේ දිාොව්  ටා්  රමි් යේ 

 ද් වල  ටා් කිීරම 

 චොික ොව  ංෂය්ො යනට නපනයර  ිබ ො  රයත් පනයිකදි ාැකිකොක් ා්ද න ො ැනය  නේ ක්නපරනේ යම් කිීරම 
 
21.දක්වො ඇිබ නකොරතුුක ධනුව ඔවු්  ාභොික ව් ට ඇත්නත් 
  
 I. දවුුක බැදීමක් ආශ්රික ඒිගමා් ්රියනො ොර ම ටයන 

 II.පනයො යම ක්  ම්බ්් ඒිගමා් ්රියනො ොර ම ටයන 

 III.ව ෝකර යනේ ණයනක් ආශ්රික ඒිගමා් ්රියනො ොර ම ටයන 

 IV.ජජව ෂයෂය්ත්ව යනේ ණයන ආශ්රික ඒිගමා් ්රියනො ොර ම ටයන 
 
 

 

A B C D 

A 
B 

h 
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2019 වර් නේ මලල ක්රීඩො ජොිබ  නත්ීරම් කරයොවලියන  දාො  ාභොික වූ ක්රීඩ යන් ාො ඔවු්  ාභොික වූ ක්රීඩො ඉ ේ 

පිලිබද දක්වො ඇිබ නකොරතුුක ආස්රනයන් ධං  22 – 26 දක්වො ්රශ්  වලට පිිගතුුක  පනයයන් . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.වුණනවිත දක්වො ඇිබ පනයිකදි ධමික  ාභොික ව  ්ොව  ඉ ේව ආරම්භයන ාො ධව ො යන පිිගනවලි් දක්වො ඇිබ ෂයට  

     නිවැරදි ව්න් 

I. EF  ා   EF නර්ඛ්ොවයි      II. EF   සහ GH නර්ඛ්ොවයි       

 III. GH  ා   GH නර්ඛ්ොවයි         IV.JK  ා GH නර්ඛ්ොවයි 

 

23. ිගදු  ාභොිකවීමට නියනමික මීටර් 1500 කරයයන ආරම්භ ව්න් 

 

I. EF නර්ඛ්ොනවනි       II. GH නර්ඛ්ොනවනි       

 III. LM නර්ඛ්ොනවනි          IV. JK නර්ඛ්ොනවනි 

 

24.්ර ොද්  ාභොික ව  පිටියන ඉ ේව  දාො භොෂයකො  ර  ෂ්ල්ීයන ක්රමයනක් ව්න් 

 

I. කතුරු ිළේමයි     II. ස්ටැඩ්ලල් ක්රමයයි 

 III. පාමවන ක්රමයයි    IV.භ්රමං ක්රමයයි 

25.මලල ක්රීඩාව සදහා භාිධතා කරන ිළටි වලින් පළලින් මවනස්ම මර්ඛ්ාව්  දැකිය හැකි ිළටියක තරග වදින ක්රීඩකයා  

     වන්මන් 

I. අ ත      II. කිබදු 

 III. ධනුක     IV 4. සරජාය 

 

26.ජාාිකක මත්රීේ තරගාවලිය සදහා සහභාගි වී ිධශිෂ්ඨ ද් ෂතා ද් ව න් ජායග්රහංය කරන ලද සරජාය මලෝක මලල 

ක්රීඩා රතරතාවලිමේ  සහභාගි වන්නට තතැයි සිිකය හැකි තරග තිධ මේ ඉසව්ව වන්මන් 

 

I. 10 KM      II. 20 KM      III . 40 KM     IV. 50 KM 

 

27.ආාොරනේ ධයනඩි් ඌණවීම නි ො වැළදීමට ඉඩ ඇිබ නරෝයයනකි 

  

I. නීර් ිකය  II. සරළ ගලගණ්ඩය   III . රිකට්සසියාව  IV.  ැරි ැරියාව 

  

      

ක්රීඩ යනොන   ම කරය ධං යන  ාභොික වූ ඉ ේ 

ධමික 22 400m,  උ  පනයැනීම , ිකටි පනයැනීම 

 ිගදු 24 1500m,  800 m,  400m  

්ර ොද් 26 දුර පනයැනීම, 100m,  200m 

්නු  28 නාල්ල ෂයිකකිීරම,යනුණලියන දැමීම, වනපනයත්ක ෂයිකකිීරම 

 ංජයන 30 කරය ඇෂයදීම,10000m, 5000m 

 A 

 B 

 E 

 F 

 H 

 G 
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28.පිසීම  දාො ඒලවු    ේ කිීරනම්දී 

  

 I.කුඩො  ැබලි වලට  ැීමට නපනයර නේදීම වඩොත් සුදුසුයන 

 II.කුඩො  ැබලි වලට  ැීනම් පනයසු නේදීම වඩොත් සුදුසුයන 

 III.කුඩො  ැබලිවලට  ැීමට නපනයර න ෝදො  ැබලි වලට  ැීනම් පනයසුව  ැවක න ෝදො යැනීම සුදුසුයන 

 4.පනයළමුව න ෝදොනය  නලොකු  ැබලිවලට  පනයො  ැවකත් න ෝදො ඊට පනයසුව කුඩො  ැබලිවලට  පනයො පනයසුව  ැවක 

      න ෝදො යැනීම සුදුසුයන. 

29.ආාොර දූ ණයන ෂයයන ාැකි ක්රමයනකි 
 

I. රසායනික ක්රම මගින්     II. වර්ංකාරක ඒ් කිරීම මගින් 

 III. ් ුද්රීයවීන් මගින්     IV. ඉහත සියළුම ක්රම මගින් 

 

30.කහාර වලට ඒකතු කර තික තතැේ රසායනික ද්රවය මතතුමවන් තික ිධය හැකි ශාරීරික ක ාධයකි 

I. කමාශමේ ිහත්ික වල තුවාල තිකවීම   II. ගැස්රයිීසස් තිකවීම 

 III. වකුගඩු කශ්රිත මරෝග හට ගැනීමේ අවධානම වැඩිවීම IV.ඉහත කාරංා සියල්ලම 

 

මමවර අ.මපා.ස ( සා.මපළ ) ිධභාගයට මුහුං මට නිය තව සිටින නිසල ිළලි දව ද් වා තික මතාරතුරු කිිකපය්   

පහිකන් ද් වා තත. 

 මකට්සු ශරීරයකින් යු් තය 

 උසට ගැළමපන  ර්  මනාමැත 

 නිතර නිතර අසනීප මව් 

 උදාසීන  ව

31.මමම ශිෂයයා පරී් ෂා කරන ලද ෛවදයවරයා පැවසුමව් මමම තත්වය ණංතා මරෝගයක ල් ෂංයන්  වයි.ඒමස් 

     නේ ඒම ණංතා තත්වය ිධය හැ් ම් . 

   

I. ිධට න්  A ණංතාවයයි     III. අයඩින් ණංතාවයයි 

 III. මප්රෝීසන් ශ් ික මන්දමපෝෂංයයි   IV. යකඩ ණංතාවයයි 

 

32.මුඛ් මකාන් වංවීම මකමරික  ලපාන සාධකයන් වන්මන් 

I. ිධට න්  A ණංතාවයයි     II.ිධට න්  C ණංතාවයයි 

 III.ිධට න් D ඌණකොවයනයි     IV. ිධට න් B ණංතාවයයි 

 

33.ිළිබමයළ කර ලිමපන්  ාමගන ස්වල්ප මව්ලාවකට පසු පළා මැල්ුමකට මදික ඒකතු කිරීම මගින්  ලාමපාමරාත්තු 

     වන්මන් 

I.කහාරමේ  රස වැඩි කර ගැනීම සහ මප්රෝීසන ඒකතු කර ගැනීම     

II.කහාරමේ රස වැඩි කරගැනීමයි 

 III. කහාර දිරවීම පහසු කර ගැනීමයි    

IV. පලා මැල්ුමමික තික යකඩ අවමශෝෂංය පහසු කරලීමයි 

 

සිිකජා ද් ෂ මකටි දුර ධාවකමයකි.මකටිදුර ධාවනමේ  ඉහළ ද් ෂතා මපන්වීම සදහා තරග කරේභය ඉතා වැදගත් 

වන  ව ඔහුමේ පුහුණුකරු ිධසින් ඔහුට පවසා තත.ඒමහයින් කරේභක මවඩි හඩ නිකුත් වනවාත් සමගම තරග  

කරේභය ගැනීමට සිිකජා ද් වා තික ද් ෂතාවය අද්විධීය මව්. 

 

34.මමික සදහන් වන පරිදි ඉතා මව්ගවත් කරේභය්  ගැනීම සදහා ඔහු වඩාත් දියුණු කර කරගත යුතු මයෝගයතා  

      සාධකය සහ පද්වධිකය වන්මන් 

I. ත්වරං මව්ගය සහ මේශි පද්වධිකයයි   II.ප්රික්රියා මව්ගය සහ ස්නායු පද්වධිකයයි 

 III. ප්රික්රියා මව්ගය සහ අස්ථිත පද්වධිකයයි   IV. ඉහත සදහන් සියල්ල මව්. 

 

35.සාර්ථක මලස ්රියාකාරකේ ඒකට සේ න්ධ කරගනි න් ්රියාකාරකේ කිරීමට තික හැකියාව 

I. උලැගිතාවයයි  II. නමයතාවයයි   III . සමාමයෝජාන හැකියාවයි IV. ප්රික්රියා හැකියාවයි 

 

                .නිශ්නිත අරමුණු පැවීම  ම    .සේපත් පැවීම  ම   .නිසි මලස සේපත් කළමංාකරංය කිරීම 

36.මමමස් ිධග්රහ කර තත්මත් 

I. කයතනයයි  II. සරිධධානයයි   III . වයාපාරයයි IV. කළමංාකරංයයි 
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37. ේඩොයනම් 14 ක්  ාභොික ව  පනයැරදි පිිගමු ් පිුවදැකීනම් කරයොවලියන දී නකව  ේථාො යන නත්ීරනම් කරයයන ාැර  

     ජයනග්රොා යනො නකෝරොයැනීම දක්වො පනයැවැත්ෂයයන ුතතු මුු  කරය  ංඛ්යොව  ා ලබොදියන ුතතු වොික  ංඛ්යොව පිිගනවලි් 

  

I. තරග 14 වාසි මනාමැත    II.තරග 13 වාසි 2 

 III. තරග 12 වාසි 2    IV. තරග 7 වාසි 7 

 

38.සාකලයය ක්රමයට අනුව තරග සටහන්  සකස් කිරීමේදි කණ්ඩායේ 7 ්  සහභාගි වන ිධමටක   පැවැත්ිධය යුතු  

     තරග සරඛ්යාව සහ පැවැත්ිධය යුතු වට ගංන වනුමේ 

 I.කරය 7 වට 6  II. තරග 14 වට 7   III . තරග 21 වට 7 IV 4. තරග 28 වට 14 

 

 

 නිස් සිරුමර් ලීවරය්  වශමයන් ්රියාත්මක වන දණ්ඩක කාර්ය ඉු කරනු ල න්මන් අස්ථිත මගිනි.ඒම කරුණු සිිකයට 

නගා ගනි න් අසා තික ප්රශ්නන වලට ිළලිතුරු සපයන්න. 

 

3 . පහත රූපමේ ද් වා තත්මත් කුමං ගංමේ ලීවර ්රියාකාරිත්වය් ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. පළමු ගංමේ  II. මදවන ගංමේ   III .නකව  යණනේ IV 4. හතරවන ගංමේ 

 

40.පහිකන් ද් වා තික සමීකරංය ශ් ික නිෂ්පාදනය හා  ැමද්ව.මමික ිකස්තැනට මයදිය යුතු වන්මන් 

 

                                                    ඔ් සිජාන් 

  ේූමකෝස්            ................................+ජාලය   +  ශ් ිකය 

 

 

                                                ඔ් සිජාන් 

  මේද අේල          ................................. +ජාලය   +  ශ් ිකය 

 

  

I.ඇඩින ොික් ට්රයි නපනයොේන්ට   III.තඩිමනාසීන් ඩයි මපාස්මේට්ස 

 III.ේලයිමකෝජාන්     IV. කා න් ඩමයා් සයිඩ්ල 
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  රාජකීය විද්යාලය- ක ාළඹ 07 

Grade 11 – Third Term Evaluation – November 2020 
f;jk jdr mrSlaIKh – 2020 න ොවැම්බර් –11 fY%aKsh 

න ෞඛ්ය ාො ාොීරික  ධ්යයන යන - II 
 Health & Physical Science – II 

 

 පළමු ්රශ්ණයන ධනිවොර්යන නේ. 

 I සහ  II   න ොටේ වලි් ධවම වානයන් ්රශ්ණ නද  බැික් නකෝරොනය  පනයළමු ්රශ් යන ඇතුු ව ්රශ්  5  ට  

පිිගතුුක  පනයයන් . 

01. දමල්යම ෂයදයොලයීයන ෂ් යභට  ේඩොයනම 2019 ව නර්  මේක ලං ො පනයො ල් ෂ් යභට කරයොවලියන  දාො ර්ටැනේ 

     බලො පනයැමිණිනේ ජයනග්රාණයන කිීරනම් පනයරම ධධිපඨාො නයනනි.2018 වර් නේද  මේක ශූරකොවයන ඔවු්නය් ිකලිහී ිකනේ 

     ලකුණු 2 ක් වැනි ධඩු ්රමොණයනකිනි. 

     නමවර කරයොවලියන  දාො දිවයින්  මම පනයළොකකි්ම  ශුරකොවයන දිනූ  ේඩොයනම් ිකයනල්ලම  ාභොික වූ ධකර 

     බේ ොිතර පනයළොක නිනයනෝජ යන කිීරනම් වරම දි ොයත්නත් ඔවු් ෂයිකනි.කරයොවලිනේ නාොදම  ේඩොයනම්   ොයන යනොට, 

     නාොදම   ේඩොයනමට ,දක් කම න ටිදුර ්ොව යනොට, දක් කම දිුණ දුර  ්ොව යනොට ලැනබ  ලකුණු ිකයනල්ල  දමල්යම 

      ේඩොයනමට ලබොයක ාැකි වුවනාොත් ජයනග්රාණයන ඒ ්ෝක බව ඔවු් දැ  ිකටිනයනෝයන. දවුරට  ාභොික වූ පනයළමු දි  

     ිකයනල්නලෝම  දු  ැගීනම් ්රියනො ොර ම ට  ාභොික වූ ධකර.ෂ් යභට  දවුර පනයැවැත්වූ නදවැනි දි  රෝරිනේදී පනයැවැත්වූ 

     ිකණිමැල   ංදර්ාණයනට පනයැමිණි  ේඩොයනම් ිකයනල්ලම  ාභොික ෂයයන. ාදිිකනේ  ඇිබ වූ  ලබලයනට  ව් දු්  දමල්යම 

     ෂ් ය භට  ඛ්ේඩ ආචොර්යනවරයනොට දැ  යැනීමට ලැබුන්  ෂයදුලි  පනය්දමක්  රිතකව කම  න්වොික ොයොරනේ ිකට ඒමි්  

     ිකටි ෂ් ය භටනයනකුට ෂය   ිතක ේපනයයනකු දපඨා  ර ඇිබ බවයි.ඒම ෂ් යයනොට  ර්පනයයනො දපඨා  ර ඇිබ බව දැ්වූ  මික 

     නයොක ය මි් පනයණිවුඩයන ලබොදු් ධකර ධධි  නල  ියයනට පනයත් වී දාඩියන යලමි් ිකටිනේයන. 
 

 I.ෂ් ය භට  ටුතතු වලට ධමකරව පනයො ල් ෂ් යයන් ාට නිරකෂයයන ාැකි ෂය යන බොිතර ්රියනො ොර ම් 2ක්  දා් 

     ර් . 

 II.පනයො ලක් තුල ්රියනොත්ම   ළ ාැකි ධනිවොර්යන ාොීරික  ධ්යොපනය  වැඩ  ටා් 2 ක්  දා්  ර් . 

 III.නමම ිකද්ධිනයනිත  දා් ඒිගමා් ්රියනො ොර ම් නද ක්  දා්  ර්  

 IV  දමල්යම ෂයදයොලනේ  ේඩොයනම්  ොයන යනො  තුෂයයන ුතතු  ොයන ත්ව ුණණොංය 4 ක්  දා්  ර් . 

 V. දමල්යම ෂයදයොලනයන් පනයැමිණි  ේඩොයනනම් න ටිදුර ්ොව යනො දැනුවත්ව ිකටියන ුතතු න ටිදුර ්ොව යනට ධදොල 

    මලල ක්රීඩො නීිබීරිබ 2 ක්  දා්  ර්  

  VI.ඔහු මීටර් 100 න ටි දුර ්ොව  කරයයන  දාො  ාභොික ව  ධවේථාොනේ ිකුකර තුල වැඩි වානයන් ්රියනොත්ම   

    ව  ාක්ිබ නිපපනයොද  ක්රමනේදයන  ම්  ර ඒනේ ාක්ිබයන නිපනයදවීනම් ්රියනොවලිනේ ඒක් ්රනදදයනක්  ම්  ර්  

 VII. දමල්යම  ෂයදයොලනයන් ඉදිිකපනයත්  ළ දිුණදුර ්ොව යනොන   වැඩිපුර ඇකැයි  ිකිබයන  ාැකි ාොීරික  නයනෝයයකො  

    ුණණොංයයන  දා්  ර ඔහු  ාභොික ව් ට ඇකැයි ිකිබයන ාැකි දිුණ දුර ්ොව  ඉ ේවක්  ම්  ර් . 

 VIII.ෂ් ය භට  දවුර ධව ො නේ පනයැවිබ ආචොර නපනයළපනයොලියන ධකරතුරදී ෂ් ය භටයන් පනයවත්වො ය් ට ඇකැයි  

                ඔබ ිකක  යිබ  ාො ේථිකිබ  ඉිකයනේ ඒ  බැික් පිිගනවලි් ලියන් . 

 IX. ෂයදුලි පනය්දමක් රිතකව යම්  ර  ලද ෂ් යයනො මුහුණ දු් ාදිික ධ තුරට ධමකරව නමම  දවුර ෂ් ය භට 

     දවුර  දාො පනයැමිණි ෂ් යයන්ට මුහුණපනයමමට ිකදුෂයයන ාැකි ධියනයනෝය නද ක්  දා්  ර් . 

 X. ර්පනයයනො දපඨා  ළ බවට නකොරතුුක දක්වමි් පනයණිවුඩයන රැනය  පනයැමිණි  මික නයොකය මි්  ථාො කිීරමට  

      නේතුවූනේ ිකුකර තුල ්රියනොත්ම  ව  ඒක්කරො නාෝනමෝ යන  ්රියනො ොීරත්වයන බව ආචොර්යනවරයනො පනයැවසීයන. 

      ඒම නාෝනමෝ යන ෂයයන ාැක්නක් කුමක්ද?   ( ලකුණු 2 X 10 = 20 ) 
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I ක ොටස 

02.රටක සරවර්ධනය සදහා ඒම රට තුල ීයවත් වන ප්රජාාව කායික මසෞඛ්යය තතුළු අරග හතරකින් යුත් චර්යා රටාවන් 

     යහපත් අන්ද න්  මගාඩ  නගා ගත යුතුය. මරෝගී වූ  සහ ක්රය  ශ් ිකමයන්  ඉතා අඩු  ජානගහනයකින්  යු් ත රටක 

     සරවර්ධනය ඉතා අඩු මට්සටමක පවිකන  ව රහස්  මනාමව්.    

 I.මලෝක මසෞඛ්යය සරිධධානමේ නිර්වචනයට අනුව මසෞඛ්යය ප්රවර්ධනය මලස ඔ  හදුන්වන්මන් කුම් ද?  

   ( ලකුණු 1 ) 

 II.පාසල් මසෞඛ්යය ප්රවර්ධනයට අනුව පාසලක මසෞඛ්යය පහසුකේ දියුණු කිරීමට අනිවාර්ය කර තික ප්රිකමාන  

    මමානවාද? ( ලකුණු 2 ) 

 III.මසෞඛ්යය ප්රවර්ධනයට ිකතකර පරිසරය්  තික කිරීමේ  අවධානය මයාමුකරන ප්රධාන අරශ 3 කි.ඒම අරශ 

    මමානවාද? ( ලකුණු 3 ) 

 IV.ීයිධතමේ ණාංාත්මක  ව මකමරික  ලපාන සාධක 4 ්  ලියන්න. ( ලකුණු 2 ) 

 V.ඔ  පාසමල් මසෞඛ්යය ප්රවර්ධන මට්සටම වැඩි දියුණු කිරීම සදහා මයාදාගත හැකි ්රියාමාර්ග 4 ්  සදහන්  

       කරන්න. ( ලකුණු 2 ) 

 

03.තතුගල්පුර ිධදයාලය ය වාර් ක මසෞඛ්යය සායනය සදහා පැ ණි ප්රමද්වශමේ මහජාන පරී් ෂකතුමා තතුළු ෛවදය 

     කාර්ය මණ්ඩලය ිධසින් පරී් ෂංයට භාජානය කරන ලද ශිෂයයන් 200 ්  අතුරින් ඔවුනමේ ිධිධධකාර වූ මපෝෂං 

     තත්වයන් නිර්ංය වන ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක අගය පරාසයන්ට අනුව පහත පරිදි වර්ගී කරංයකට ල් කරන ලදි. 

 

ශිෂය ඛ්ාණ්ඩය තතුලත් කළ හැකි වර්ං ීරුව ශිෂය සරඛ්යාව 

A තැඹිලි පාට 70 

B මකාළ පාට 110 

C ලා දේ පාට 15 

D තද දේ පාට 05 

 

 I.ද් වා තික මතාරතුරු අනුව  A ීරුමවික සදහන් ශිෂය කණ්ඩායමමික මපෝෂං තත්වය සදහන් කර ඒම  

    තත්වමයන්   ම සදහා අනුගමනය කළ හැකි ්රියාමාර්ග 4 ්  සදහන් කරන්න ( ලකුණු 3 ) 

 II. C සහ D ීරුවල සිටින ශිෂය ඛ්ාන්ඩයන්ට මුහුං  මට සිදුවන අවධානේ තත්වයන් සිකත මරෝගා ාධ 2 ්  

    සදහන් කර ඒම තත්වමයන්   ම සදහා අනුගමනය කළ යුතු ිළිබමවත් 4 ්  සදහන් කරන්න ( ලකුණු 3 ) 

 III. B ීරුමවික සදහන් සිසුන් ිළිබ ද තගය ම්  කර න් ඔවුන් ඒම ීරුමවික රැ  සිීසමට මතතු වන්නට තතැයි  

    සිිකය හැකි කරුණු 4 ්  ද් වන්න ( ලකුණු 2 ) 

 IV.ෛවදය සායනය අවසානමේ ප්රධාන ෛවදයතුමා ිධසින් සිසුන්  අමතා කළ මද්වශනමේ  වර්තමාන මසෞඛ්යයට  

    ලපාන  අභිමයෝග ිළිබ ද  පුළුල්  ිධග්රහය්  කරන ලදි.ඔහු පහදා මදන්නට තතැයි ඔ ට සිමතන  අභිමයෝග 

   4 ්  සදහන් කරන්න. ( ලකුණු 2 ) 

 

04.සෑම ීයිධමයකුමේම පැවැත්මට අවශය ශ් ිකය ල ා මමීයවීන්මේ වර්ධනය සිදුකිරීමමහා මලඩමරෝගවලින් කර් ෂා  

     කිරීම  කහාර මගින් සිදු කරන කාර්යයන් අතර මව්.නිමරෝගී ීයිධතය්  සදහා කහාර සැකසීමේ   මපෝෂං ණාංය 

     වැදගත් වන්නා මස්ම ඒම කහාර මගින් හානිය්  මහෝ අනතුර්  සිදු මනාවීමද ඉතා වැදගත්ය. 

 I.කහාරවල මසෞඛ්යාර්  ත  ව මකමරික  ලපාන ප්රධාන සාධක හදුන්වන්න ( ලකුණු 3 ) 

 II.කහාර නර් වීම යනුමවන් හදුන්වන්මන් කුම් දැයි සදහන් කර කහාර නර් වීම මකමරික  ලපාන සාධක 

    මදක්  සදහන් කරන්න ( ලකුණු 3 ) 

 III.කහාරමේ ණාංාත්මක  ව අඩු කිරීමට මතතුවන ්රියා සිදුකිරීම කහාර  ාල කිරීම මලස හදුන්වයි.ඒමස්  ාල 

    කරංය කරන ලද කහාර හදුනා ගත හැකි කකාර 2 ්  සදහන් කරන්න ( ලකුණු 2 ) 

 IV.ශරීරයට අවශය මපෝෂය පදාර්ථ ල ා ගැනීමටමමපෝෂං ණංතා වල් වා ගැනීමට කහාරමේ මපෝෂං ණාංය 

    රැක ගත යුතුය.මපෝෂං ණාංය රැක ගැනීම සදහා අනුගමනය කළ යුතු ්රියාමාර්ග 4 ්  සදහන් කරන්න. 

    ( ලකුණු 2 ) 
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05.අිළ උපමත් සිට මරංය ද් වා ිධිධධ චලනවල මයමදමු.මමම චලන ්රියාවට 

     නැරවීම සදහා උපකාරී වන ප්රධාන පද්වධික 3 කි.ඒික  ීයව ්රියා පවත්වාමගන 

     යාම සදහා අවශය චලනයන් සිදුකිරීමට මේශි පද්වධිකමයන් සුිධශාල කාර්ය 

     භාරය්  ඉු කරයි.මමික ද් වා තික රූප සටහන නිරි් ෂංය කර න් අසා 

     තික ප්රශ්නන වලට ිළිබතුරු සපයන්න.  
 

 I.ද් වා තික රූප සටහන ිළලි ද අවධානය මයාමු කර න් ශ් ිකය සැපය ම  

    සදහා සරමකෝචනය වන සූත්රිකා වර්ග මමානවාදැයි ලියන්න ( ලකුණු 2 ) 

 II .සමීර  නිත්තුවකට වඩා අඩු  කාලය්  තුල  අධිමව්ගී  ්රියාකාරකේවල  මයමද න් යේ ක්රීඩා ඉසව්වක නිරත  

    මවයි.කසුන් සිකයකට දින 4 ්  පමං දිනකට මනානවත්වා කිමලෝ මීටර් 10-12 ්  පමං පුහුණු මව න්  යේ 

    ඉසව්වකට මපර පුහුණුවීේ කරයි. ඒ ්අනුව සමීර  සහ  කසුන්මේ  සිරුමර් වැඩි පුර අඩරණාව තික සහ දියුණු වී  

    තික මේශි තන්තු වර්ග ිළිබමවලින් ලියා ද් වන්න. ( ලකුණු 2 ) 

 III.ඒම ක්රීඩකයින් මදමදනාමේ සිරුරු තුල වැඩිපුර අඩරණා මේශි තන්තු කාණ්ඩ මදකකට ම දා ද් ව න් ඒ්වාමේ 

    ල් ෂංයන් 2  ැගින් මවන් මවන් ලියන්න ( ලකුණු 2 ) 

 IV.ශ් ික නිෂ්පාදනය ිළිබ ද ඔ  උගත් දැනුම උපමයෝගී කරමගන නිර්වායු ලැ් ටි්  අේල ක්රමය සහ නිර්වායු 

    ්රියැීසන් මපාස්මේට්ස ක්රමයට ශ් ිකය නිපදවීමේ ්රියාවලිය සමීකරංයන් තසුරින් පහදන්න ( ලකුණු 4 ) 

 

 

 II ක ොටස 

06.කරයවල නයනනද   දුර ්ර මොණ  ධනුව ්ොව   ඉ ේ  වර්ය න නර්. නම්වො  ෂයෂය්  නේයවලි් ිකදු   ර  ධකර ඒ්  දාො  

     පිිගයත් නීිබීරිබ ාො  කොක් ණි   ෂ්ල්ීයන ක්රම දක් ට ලැන්.  කොක් ණි  ෂ්ල්ීයන  ක්රම  ඉකොම වැඩිපුර ධවාය ව  

      ා මලල ක්රීඩො ්ොව   පනයථානේ දක් ට  ලැනබ   ධලං ොරම කරය  ඉ ේව නල   ඩු ම මිබ් දිවීනම් ඉ ේව ාදු්වො  

     දියන ාැකියන.දක්වො ඇිබ රූපනය  ටා් නිරක් ණයන  රමි් ධ ො ඇිබ ්රශ්  වලට පිලිතුුක  පනයයන් . 

 I.ක්රීඩ යනකුන  ්ොව  නේයයන න නරිත බලපනයො  ්ර්ො   ෝ  නද   ම්  ර්  ( ලකුණු 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                      A                                                  B                                    C  

 

 II.ඉාක 1 රූපනයනේ  දා් ව්න් ්ොව  පියනවර  ධවධී් 3 කි.ඒිත  A, B ,C ධවේථාො  ම්  ර් . ( ලකුණු 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

E      F    G 

 III. ඩු ම මිබ් දිවීනම් ෂ්ල්ීයන ක්රමනේ ්ර්ො  ධවේථාො නද  ධතුික්  ඩුල්ල කරණයන කිීරනම් ධවේථාොවට ධදොල  

    රූපනය  ටා් 3 ක්  E, F ,G නල   ම්  ර ඇක.ඒම ධවේථාො 3  ම්  ර් . ( ලකුණු 3 ) 

 IV. ඩු ම මිබ් දිවීනම් ඉ ේවට ධදොල නීිබීරිබ 3 ක්  දා්  ර් . ( ලකුණු 3 ) 
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07.රමටික පවිකන වත්මන් මකාිධඩ්ල 1  වසරගතය හමුමව් මසෞඛ්යාර්  ත ක්රමමව්ද වලට අනුූලලව හැකි අවම ිළරිස්   

     සේ න්ධ  කර ගනි න් දිවයිමන් ද් ෂතම ක්රීඩා  කණ්ඩායේ  7  අතර මාස 3 කින් අවසන් කළ යුතු  වට උපමදස්   

     මද න් ජාාිකක මවාලිම ෝල් තරගාවලිය  පැවැත්වීම සදහා රදිෂ නානාය් කාර මහතා ප්රධාන සරිධධායකවරයා මලස  

     පත් කරන ලදි. 

               I.ඔ සිතන කකාරයට සරිධධායකවරයා ිධසින් පැවැත්වීමට අමේ් ෂා කළ තරගාවලි ක්රමය කුම් ද? (ලකුණු1) 

II.සරිධධායකවරයා මතෝරාගත් තරගාවලි ක්රමයට අනුව තරග සටහන් සකස් කිරීම සදහා ක්රම ීයය්   භාිධතා 

   කළ හැකිද?ඒ් මමානවාද? ( ලකුණු 1 ) 

III.ඔ  මමම තරග සටහන සකස් කිරීම සදහා මයාදාගන්නා සූත්රය කස්රමයන් පැවැත්ිධය යුතු තරග සරඛ්යාව  

   සහ වට සරඛ්යාව ගංනය කර මපන්වන්න? ( ලකුණු 2 ) 

IV.සරිධධායකවරයා මතෝරාගත් තරගාවලි ක්රමයට අනුව කණ්ඩායේ 7 සදහා  ඔ  උගත් ඒ්  ක්රමමව්දය්   

 මයාදාගනි න් තරග සටහන්  ිළලිමයල කර මපන්වන්න.( ලකුණු 4 ) 

V.ඔ  ිළිබමයල කරන ලද තරගාවලි ක්රමයට තරග පැවැත්වීමේ   ද් නට ලැම න වාසි නැතමහාත්  

   සාර්ථකත්වයට මතතු 2 ්  ලියන්න ( ලකුණු 2 ) 

 

08.මමික   A, B ,C  යන මකාටස් වලින් ඒ්  මකාටසකට පමං්  ිළිබතුරු සපයන්න 

A ක ොටස 

  

 

 

 

                          X                          Y 

 I.ඉහත රූප සටහන් වලින් මවාලිම ෝල් ක්රීඩාවට අදාල ද් ෂතා 2 ්  X, Y මලස ද් වා තත.ඒම ද් ෂතා මදක 

                  නේ කරන්න. ( ලකුණු 2 ) 

 II.    නමැික ද් ෂතාවය මවාලිම ෝල් තරගයක  ්රියාත්මක වන අතරතුර  ක්රීඩකයින් අිකන් සිදුිධය හැකි වැරදි  

     තුන්  සදහන් කරන්න. ( ලකුණු 3 ) 

 III.පහත සදහන් අවස්ථාවල  මවාලිම ෝල් තරග ීරකවරයා ිධසින් අනුගමනය කළ යුතු ්රියාමාර්ග මහෝ ීරං 

    සදහන් කරන්න. 

 ( අ ).තසළ කණ්ඩායමේ ක්රීඩකමයකු ිධසින් දැළට ඉහලින් තික පන්දුවට  උඩපැන පහරමදන අවස්ථාමව් නිසල  

         කණ්ඩායමේ ඉදිරිමපළ ක්රීඩකයන් මදමදමනකු ිධසින් සාර්ථකව කවරංය කළ අවස්ථාමව් නිසල ිළමළික 

         ලි මරෝ ක්රීඩකයා ඉදිරියට මපළට පැ ං ඒමදස  ලා සිීසම. 

 ( ක ).නිල් කණ්ඩායමේ පන්දුව ිළරිනමන්නා පන්දුව ිළරිනමන අවස්ථාමව් ප්රිකවා  රතු ිළමළික පසුමපමලික අරක 

         6 දරං ්රිඩකයා ිළටිමයන් ඉවත රැ  සිීසම 

 ( ත ).සිරහ කණ්ඩායම සහ ප්රගික කණ්ඩායම අතර පැවික මවාලිම ෝල් තරගමේ  සිරහ කණ්ඩායමේ නායකයා  

         මද මව්ලාවකට ිළටිමයන් ඉවතට ගිමේ ප්රධාන ිධනිසුරුමේ අනුමැිකය පරිදි ිළටිය තුල සිටි අරක 12 දරං  

         ිකලිංට නායකත්වය පවර නි.පසුව තරගය අතරතුර මකටි ිධමව්කය්  අවශය  ව පවස න් ිකලිං  

         ප්රධාන ිධනිසුරුමගන් ඉල්ලීම්  කරන ලදි. 

 ( ඉ ).සදතරු කණ්ඩායම සහ නිල්වලා කණ්ඩායම අතර තරගමේ  සදතරු ිළමල් පන්දුව ිළරිනමන ලද ක්රීඩකයා 

         ඉහල පනි න් තම ිළරිනැමීම ල ාගත්මත් ිළරිනැමීමේ මර්ඛ්ාවට පසුපසින් ඉිළමල න් වුවද පිකත වූමේ  

         ක්රීඩා ිළටිය තුලටය. 

 ( උ ).මනළුේ කණ්ඩායම හා මාමනල් කණ්ඩායම අතර තරගමේ  මනළුේ කංඩායමේ ක්රීඩකයන් මදෛනකු  

         දැලට ඉහලින් තික පන්දුව කවරංය සදහා ඉහල පැනීමේ  මදමදනා අිකන්ම ඒකවර දැමළික උඩ පටිය  

         ස්පර්ශ වූ අවස්ථාව     ( ලකුණු 1 x 5   = 5 )  
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B ක ොටස 

I.පහත රූප සටහන් වලින් ද් වා තත්මත් මනට්සම ෝල් ක්රීඩාමව්  ිධනිසුරුවන් ිධසින් භාිධතා කරන ලද   

   සරඥාවන්ය.ද් වා තික සරඥාවන් මවන් මවන්ව සදහන් කරන්න. ( ලකුණු  2 ) 

  

 

   P                                  Q                   R       S   

 

 

 

 

 

 

II.මනට්සම ෝල් ක්රීඩාමව්  ක්රීඩිකාවන් ිධසින් කරණු ල න වැරදි සේ න්ධමයන් නිදහස් යැවුම්  ල ා මට මතතු 

   වන වැරදි 4 ්  සදහන් කරන්න ( ලකුණු 2 ) 

III.ජාාතයන්තර මනට්සම ෝල් තරගය්  අතරතුර පැවැත්ිධය යුතු කාර්තු ගංන සහ පවත්වන තරග කාලයන්  

   ිධමව්ක කාලයන්ද සදහන් කර න් ද් වන්න ( ලකුණු 3 ) 

IV.පහත සදහන් අවස්ථාවල  මනට්සම ෝල් තරග ිධනිසුරුවරමයකු ිධසින් ල ාදිය යුතු ීරංයන් සදහන්  

   කරන්න. ( ලකුණු 3 ) 

( අ ).ප්රිකභා ිළල සහ හරස ිළල අතර තරගයක  මදිළමල් ක්රීඩිකාවන් මදමදනා ිධසින් ඒකවර පන්දුව සතුකරගත් 

        අවස්ථාවක   

( ක ).වීර ිළමලික පන්දුව ිධදින්නිය   පන්දුව ිධ මට සූදානේ වනවාත් සමගම ධීර ිළමලික මැද සිටින ක්රීඩිකාව  

         ිධදුේ කවය තුලට පැ ණීම. 

( ත ).පැරකුේ ිළල හා මහමසන් ිළල අතර පැවික තරගමේ  පැරකුේ ිළමල් අරශ රකින්නිය ( WD )අිකන් ිළටිමයන් 

         ඉවතට ගිය පන්දුව ප්රිකවා   ිළමළික මැද සිටින්නිය( C )ිධසින් පන්දුව ිළටිමයන් ඉවතට ගිය ස්ථානමේ සිටම  

         ිළටිය තුලට ිධසිකළත් ඒය සිදු කරනු ලැබුමව් දෑතම මයාදා ගනි නි . ( ලකුණු 1 x 5  = 5 ) 

 

C ක ොටස 

     සදමල්ගම මහා   ිධදයාලයට  අළුිකන්  පැ ණි ශාරීරික  අධයාපන ණාරු  සිසිර  මහතා  ඔහුමේ පාසල්  අවධිමේ ද් ෂ 

     ක්රීඩකමයකු වූ අතර  ජාාිකක කණ්ඩායම පවා නිමයෝජානය කිරීමට සමත් වූ අමයකි .ඔහු  මකමස්  මහෝ  තමා  පැ ණි 

     පාසලට ජාාිකක මට්සටමේ ජායග්රහංය්  අත්කර  මට  අදිටන්  කරගනි න් ම තම  අත්දැීයේද  උපමයෝගී  කරගනි න්  

     වයස 15 න් පහළ නවක පාපන්දු කණ්ඩායම්  පුහුණු කිරීමේ කාර්ය කරේභ කරන ලදි. 

 

I.සිසිර මහතා ිධසින් නවක පාපන්දු ක්රීඩක කණ්ඩායමේ ක්රීඩකයන්ට ඉගැන්ිධය යුතු පාපන්දු ක්රීඩාවට අදාල  

   ප්රධාන ද් ෂතා 4 ්  සදහන් කරන්න. ( ලකුණු 2 ) 

II.පාපන්දු ක්රීඩාමව්  දිශා මාරු කර න් ප්රිකවා  ක්රීඩකයන් මුලා කර න් පන්දුව රැමගනයාම සදහා ක්රීඩකයින් 

   හුරු කරවීම සදහා සිසිර මහතා ිධසින් මයාදාගත් උලැගිතා අභයාසය්  රූප සටහන්  උපමයෝගී කර න් 

    මපන්වන්න. ( ලකුණු 3 ) 

III.පාපන්දු ක්රීඩාමව්  නීිකරීික ිළිබ දව මහාදින් දැන සිීසම ජායග්රහංය සදහා ඉතාමත් වැදගත් වන  ව සිසිර  

   මහතා තම කණ්ඩායමට උගන්වන ලදි. ඒික   නිසි මනාවන ස්ථානය  ( OFF SIDE )   ිළලි දව ඔහු තම ිළමලික 

   ක්රීඩකයන්ට පහදා මදන්නට තත්මත් මකමස්ද? ( ලකුණු 2 ) 

IV.පහත දැ් මවන්මන් පාපන්දු ක්රීඩාමව්  පැික ිධනිසුරුවරුන් ිධසින් ද් වනු ල න සරඥාවන් කිිකපයකි.ඒ්වා 

   නිවැරදිව නේ කරන්න. ( ලකුණු 3 ) 
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