13 ශ්රේණිය
ගෘහ ආර්ථික
විද්යාව

ඇගයීම

නිපුණතාවය 6
නව ශ්යාවුන් විශ්ේ
සංවර්ථධනශ්ේ සේවභාවය
විමසමින් ශ් ෞරුෂය
සංවර්ථධනය කර ගනියි.

මානසික ගැටලු වලට සාර්ථථකව මුහුණ ශ්ද්යි.
ආර්ථ. එච්. එසේ. ද්මයන්ි
කෑ/ ශාන්ත මරියා විද්යාලය - කෑගල්ල
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ගෘහ ආර්ික විෙයාව

නිපුණතාව 6

මානසික ගැටළු වලට සාර්ථකව මුහුණ ශ්ෙයි

: නව ශ්යාවුන් විශ්ේ සංවර්ථධනශ්ේ
සේවභාවය විමසමින් ශ් ෞරුෂය
සංවර්ථධනය කර ගනියි.

නිපුණතා මට්ටම 6.1 : මානසික ගැටලු වලට සාර්ථථකව මුහුණ
ශ්ද්යි.
(1) පහත සඳහන් ප්රශේන වල නිවැරදි පිළිතුර ශ්තෝරන්න.
1. නීශ්රෝගී මනසකින් යුත් අශ්යකු තුල ෙැකිය හැකි ලක්ෂණයක් ශ්නාවන්ශ්න්,
1)
2)
3)
4)
5)

පාසශ්ේ හා නිවශ්සේ වාතාවරණය සමඟ සුස ශ්යෝගී වීශ්ේ හැකියාව.
චිත්තශ්ේග හැඟීේ අමුශ්ේ ඊට ශ්යෝගය ශ්ලස ප්රතිචාර ෙැක්වීම.
තමන්ට නියමිත දෙනික කටයුතු අතපසු වීම.
ආත්ම විශේවාසශ්යන් යුතුව කටයුතු කිරීම.
අනයයන් විශේවාස කිරීම.

2. මානසික නීශ්රෝගීතාවය ශ්කශ්රහි බලපාන ජානමය සාධකයකි,
1)
2)
3)
4)
5)

යුධමය තත්වයන් අත්විඳීම
තමාශ්ේ සමීපතමයන් ශ්වන්වීම
සේවභාවික විපත් වලට ශ්ගාදුරු වීම
ශරීරශ්ේ නිපෙවන ශ්හෝශ්මෝන වල ක්රියාකාරීත්වය
මන්ෙශ්පෝෂණය වැනි තත්වයන්ට ශ්ගාදුරු වීම

3. මානසික පීඩනය ශ්පන්ුේ කරන ශ්පන්ුේ කරන ප්රජානන ලක්ෂණයක් ශ්නාවන්ශ්න්,
1)
2)
3)
4)
5)

තීරණ ගත ශ්නාහැකි වීම
අවධානය තබා ගත ශ්නාහැකි වීම
කාලය ගැන තැකීමක් ශ්නාවීම
මතක තබා ගැනීශ්ේ ගැටළු ඇති වීම
අධික ශ්ලස බිය වීම

2

13 ශ්රේණිය

ගෘහ ආර්ික විෙයාව

මානසික ගැටළු වලට සාර්ථකව මුහුණ ශ්ෙයි

4. මානසික පීඩනය අවම කර ගැනීශ්ේ ක්රමයක් වන කථන “නිවාරණ ප්රතිකාර” ක්රමය
යු,
1) තමාට සහශ්යෝහය ෙක්වන විශේවාසවන්ත අශ්යකු සමඟ ගැටලුව
සවිසේතරාත්මකව ප්රකාශ කිරීම
2) ගී ගැයීම, නාටය රඟ ෙැක්වීම වැනි ශ්සෞන්ෙර්යාත්මක ක්රියාකාරකේ වල
නිරත වීම
3) ෙෑසේ පියාශ්ගන දිය ඇේලක් ගලන ශබ්ධයකට, මිහිරි කුරුළු ගීත වලට
සිත ශ්යාමු කිරීම
4) සිත සන්සුන් කිරීශ්ේ අභයාස වල නිරත වීම
5) කතාන්ෙර කීම තුළින් වාේ මාලාව පුළුේ කර ගැනීම
5. මානසිකව ශ්රෝගී වූ ෙරුශ්වකු තුළ ෙක්නට ලැශ්බන චර්යා ලක්ෂණයක් ශ්නාවන්ශ්න්,
1)
2)
3)
4)
5)

අනාගතය පිළිබඳ සෘණාත්මක ආකේප
ශ්හේතු රහිතව නිතර හැඬීම
ආත්ම විශේවාසශ්යන් කටයුතු කිරීම
අන් අය විශේවාස ශ්නාකිරීම
පාසේ පැමිණීශ්ේ අක්රමවත් බව

(2) මානසික නීශ්රෝගීතාවය අර්ථකතනය කරන්න.
(3) මානසික නීශ්රෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පවුල, පාසල හා සමාජය තුළින් ගත
හැකි පියවර 3 බැගින් ලියන්න.
(4) මානසික පීඩනය අවම කර ගැනීශ්ේ උපක්රම 5ක් ලියන්න.
(5) මානසික නීශ්රෝගීතාවය සඳහා බලපාන ජානමය ලක්ෂණ 4ක් ලියන්න.
පිළිතුරු
1)
1. (3)
2. (4)
3. (5)
4. (1)
5. (3)
ලකුණු (1 x 5 = 5)
2) ළමයින්ශ්ේ සමාජ, චිත්තශ්ේග, ප්රජානන හා චර්යා නීශ්රෝගී වීම ශ්මම මානසික
නීශ්රෝගීතාවය යි.
ෙරුශ්වකු තම වයසට අුව හා ස වර්ධන අවධි වලට අුව හැසිශ්රයි නේ එය මානසික
නීශ්රෝගීතාවයයි.
ලකුණු 5
3
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මානසික ගැටළු වලට සාර්ථකව මුහුණ ශ්ෙයි

3)
පවුල

මව ෙරු සේබන්ධතාව යහපත් වීම.
ආෙරය හා රැකවරණය සහිත පවුේ පරිසරය
පිරිසිදු ජලය, ශ්පෝෂයොයී ආහාර, පිරිසිදු වාතය හා ශ්සෞඛ්ය පහසුකේ
ලබා දීම

පාසල

ඉශ්ගුේ උත්ශ්ත්ජක හා නව අත්ෙැකීේ සඳහා අවසේථාව ලබා දීම.
ක්රීඩා කිරීමට අවසේථාව ලබා දීම.
විෂය බාහිර ක්රියාකාරකේ සඳහා අවසේථාව ලබා දීම.

සමාජය

හැකි පමණ සමාජ අත්ෙැකීේ මුනගැසීම
කණ්ඩායේ තුළ වැඩ කිරීමට අවසේථාව ලබා දීම
යහපත් අන්තර් පුෙගල සබඳතා වර්ධනයට අවසේථාව ලබා දීම.
ලකුණු 6

4) සිත සතුටු කරවන ක්රියාමාර්ග වල ශ්යදීම.
තමා රුචි ක්රියාකාරකේ සඳහා කාලය ශ්වන් කර ගැනීම.
උො: මේ වැවීම, මැහුේ ශ්ගතුේ, සුරතේ සතුන් ඇති කිරීම, වගා කිරීම
ක්රීඩා සඳහා ශ්යාමු වීම.
ගත සිත ලිහිේ කිරීශ්ේ අභයාස කිරීම (හුසේම ගැනිශ්ේ අභයාස, මා ශ ශ්ේෂි ලිහිේ කිරීශ්ේ
අභයාස
ලකුණු 5
5) කායික ලක්ෂණ
බුද්ධධිමය ලක්ෂණ(මානසික ලක්ෂණ)
සුවිශ්ශේෂී හැකියා
සමහර ශ්ලඩ ශ්රෝග
ලකුණු 4
මුළු ලකුණු
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