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1 ක ොටස

r

r
 නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1) විමල් සෑම කෙනොම සමඟින් සුහෙව අලුත් කේ අත්හෙො බලමින් ොලය ගත කිරීමට ැමැති සිසුකවකි .ඔහු තුළ
ඇත්කත්Sabaragamuwa
,
Sabaragamuwa
Provincial Department
I. ොයි හො සමොජීයීය යහපැවැත්මයි
iii.සමොජයීය හො අධ්යොත්මි යහපැවැත්මයි

of Education

ii.සමොජයීය හො මොනසි

2)

යහපැවැත්මයි

iv.අධ්යොත්මි

හො මොනසි

.....................

Department of
Education

විවිධ් වයස් මට්ටම්

විවිධ් රැකියො

Provincial

යහපැවැත්මයි

විවිධ් ආ්ි

තත්ත්ව

විවිධ් ආගම්

ඉහත සටහකන් හිස්තැන පිරවීමට අවශ්ය වැකිය වන්කන් ,
I. පරිසර ප්රව්ධ්න මූල ධ්්ම

iii. සමොජකේ පන්ති කේෙය

ii. සමොජකේ පුේගල විවිධ්තො වලට කහ්තු

3) මැණික් ගැරීම හො මහො පරිමොණකයන් සිදු
පරිසර අංගයකි.
I.වොතය දූෂණය

iv. අප අවට සමොජය

රනු ලබන ඉදිකිරීම්

ii. ශ්බ්ෙ දූෂණය

ටයුතු අවිධිමත් ම සිදුකිරීම නිසො දුෂණය වන

iii. ජලය දූෂණය

iv. භූමි දූෂණය

4) ශ්බ්ෙ දූෂණය වන අවස්ථොවක් කනො වන්කන්,
i. වොහනවලින් නිකුත්වන ශ්බ්ෙය

iii. සංගීත තැටි අකලවි

ii. යුධ්මය තත්වයන්

iv.

ැලි

5) කසෞඛ්යයට හිත ර ප්රතිපත්තියක් වන්කන් ,
i.ශ්රමෙොන පැවැත්වීම

සල ගිනි තැබීම

iii. වැසිකිළි භොවිතො කිරීම

ii. කසෞඛ්ය සොයන පැවැත්වීම

6) මූලි

රන ස්ථොන වල සංගීත රොවය

iv. ලුණු වලට අයඩින් එ තු කිරීම

අවශ්යතොවක් කනො වන්කන් ,
i. නිවොස
ii. ආහොර

iii. වොතය

iv. ජලය

7) ආත්ම සොක්ෂොත් රණය පිළිබඳව පුළුල් අධ්යයනයක් ළ මකන විෙයොඥයායො වන්කන්,
i. ඇරිස්කට ටල්
ii. රූකස
iii. ඒබ්රහම් මොෂල් iv. සිග්මන් කප්රොයි්
8)
ආත්ම සොත්සොත්රණය
ආත්මොභිමොනය
ආෙර
ය
සුරක්ිත
බ
..............
ව..

ඉහත හිස් තැනට අෙොල වචනය වන්කන් ,
i. ආහොර,ජලය,වොතය

iii. ආහොර,සුරක්ිත බව,ආෙරය

ii. ආත්ම අභිමොනය

iv. ඉහත කිසිවක් කනොකේ

9) සංවිධ්ොනොත්ම ක්රීඩා ො යුගල වන්කන් ,
i. කනට්කබ ල්,ක්රී ට්

iii.පොපන්දු,මීකම

ii. කවොලිකබ ල්,උස පැනීම

10) මොලතී ක්රීඩා ො පිටියට කගොස් ස්ිති
i. සීරුකවන් සිටීම

iv. කම්සපන්දු,කපොර කපොල් ගැසීම

ඉරියේ වල නිරත කවයි. ඉන් එක් ස්ිති

ii. ඇවිදීම

iii. දිවීම

iv. පැනීම

ඉරියේවක් වන්කන් ,

11) චලනකේදී කහ නිශ්්චල ව සිටින අවස්ථොවලදී ශ්රීරොංග නිවැරදිව පවත්වො ගැනීම ,
i. නිවැරදි පොෙ චලනය
iii. නිවැරදි ඉරියේවකි
ii. ක්රීඩා ො ක්රියො ොර මකි

iv. වැරදි ඉරියේවකි

12) අමල් පොර හරහො පැනීමට කනොහැකි ව සිටි අන්ධ් පුේගලකයකු හට පොර මොරුවීම සඳහො උෙේ විය ඔහු තුළ ඇති
ගුණොංගය වන්කන් ,
i. අනු ම්පොව
ii. රුණොව iii. සහ ම්පනය iv. ශ්රේධ්ොව

13) අසල්වැසි නිවකස් මොලතී ෙරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමට ඇති නමුත් ඇය කබ වන කර ගවලින් කපකළන්නකි. කමම
තත්ත්වය නිසො ඇයට වැලදිය හැකි තත්ත්වය වන්කන්,
i. සංජොනනීය තත්ත්වයකි
iii. පොරිසරි තත්ත්වයකි
ii. බැස්ටිකයොකපොකර සිස් තත්වයක්

B

A

14)

ඉහත රූප සටහනට අනුව නිවැරදි රූපය වන්කන්,
i. A පමණි

15)

ii. B පමණි

iii. A හො B පමණි iv. කිසිවක් කනොකේ

කශ්්රු ො එක් පැත්ත ට වක්ර වීම නිසො එක් උරහිසක් පහත්වී ප්රතිවිරුේධ් පැත්කත් උකුල උස්වීම ,
i. ඔටු කුෙය යි

16)

iv. ඉහත සෙහන් සියල්ලම

ii. පැති කුෙයයි

iii. පසු කුෙයයි

iv. පූට්ටු ෙණහිස්

සම්මත නීති රීති හො සම්මත ක්රීඩා ොපිටිඇත. සහභොගී විය හැකි නියමිත ක්රීඩා  යින් පිරිසක් ඇත .කමය ,
i. ජන ක්රීඩා ො කේ

ii. සංවිධ්ොන ක්රීඩා ො කේ

iii. සුළු ක්රීඩා ො කේ

iv. අනු ක්රීඩා ො කේ

17)

අතරමඟදී තම ආත්ම ආරක්ෂොව රැ ගනු පිණිස මොලතී ආත්ම ආරක්ෂ
යුගලයක් වන්කන් ,
i.

රොකට් - ජූකඩා 

iii. කබොක්සිං - පොපැදි

ii. වූෂු -කවොලිකබ ල්

18)

රන ක්රීඩා ො

iv. ක්රීඩා ො පිටි මත

රනු ලබන ක්රීඩා ො

නව වන කශ්ර්ණිකේ ඉකගනුම ලබන සිසුන් පිරිසක් වනොන්තර ගකේෂණය ට සහභොගී වී සතුන් හඳුනොගැනීම
,ගස් නැගීම ,ගමන් මෝග සලකුණු උගනිති .ඔවුන් බලොකපොකරොත්තුවන අධ්යොපන ොණ්ඩා ය වන්කන් ,
i. ශ්ොරීරි

අධ්යොපනය යි

ii. එළිමහන්

20)

iv. මල්ලවකපොර - කවොලිකබ ල්

පවත්වනු ලබන ස්ථොනය අනුව ක්රීඩා ො ව්ගී රණය කවනස්කේ .ඒ අනුව පැරො ජම්්ස් යනු,
i. හිම මත රන ක්රීඩා ො
iii. ජල ක්රීඩා ො
ii. ගුවකන්

19)

ක්රීඩා ො පුහුණු වනු ලබයි.එවැනි ක්රීඩා ො

iii. එළිමහන් අධ්යොපනයයි

ඳවුරු ක්රියොවලියයි

iv. අධ්යොපනයයි

කවොලිකබ ල් ක්රීඩා ොකේ ලිබකර ක්රීඩා  යොට
i. පන්දුව කගොඩා ගැනීම
ii. පන්දුව වැළැක්වීම

ල හැකි

ෝයයකි .

iii. ප්රහොර එල්ල කිරීම
iv. පන්දුව පිරිනැමීකම්
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ii ක ොටස


පළමුවන ප්රශ්්නයටත් තවත් ප්රශ්්න හතර ටත් පිළිතුරු සපයන්න.

Sabaragamuwa Provincial

1) රන්මිනිතැන්න පොසකල් නිවොසොන්තර ක්රීඩා ො උත්සවය පසුගිය දින නිමොවිය .එම පොසකල් සංවිධ්ොනය ළ
Department
of Education
ණ්ඩා ොයම් තරඟ කලස
කවොලිකබ ල් හො කනට්කබ ල් ෙක්නට ලැබුණි .ෙරුවන් ඉතො ෙක්ෂ කලස ක්රීඩා ො ළ
අතර ප්රහොරය එල්ල ළ නිමල් ක්රීඩා  යො ක්රීඩා ො උකළල තුළ ැපී කපනුණි.
i.
ඉහත විස්තරයට අනුව සංවිධ්ොනය ළ ණ්ඩා ොයම් ක්රීඩා ො වලට අමතරව තවත් සංවිධ්ොන ක්රීඩා ො කෙ ක්
සඳහන් රන්න.
ii.
කවොලිකබ ල් ක්රීඩා ොකේ ෙක්ෂතො කෙ ක් සඳහන් රන්න .
iii.
කවොලිකබ ල් ප්රහොරය පියවර නම් රන්න.
iv. නිමල් ක්රීඩා  යො සතුවිය හැකි ක්රීඩා  ත්ව ගුණොංග කෙ ක් සඳහන් රන්න.
v.
කමම ක්රීඩා ො උත්සවය තුළ තිබිය හැකි කවනත් ගෘහස්ථ ක්රීඩා ො කෙ ක් ලියන්න.
vi. කනට්කබ ල් ක්රීඩා ොකේ ෙක්ෂතො කෙ ක් ලියන්න.
vii. කමවැනි උත්සව අවස්ථොව දී පරිසරය දුෂණය විය හැකියැයි ඔබ හිතන අවස්ථො කෙ ක් ලියන්න.
viii. එළිමහන් අධ්යොපනයට අයත් ක්රියො ොර ම් කෙ ක් ලියන්න.
ix.
ස්ිති හො ගති ඉරියේ කෙ ක් ලියන්න.
x.
සංවිධ්ොනොත්ම ක්රීඩා ො වලට අමතරව ක්රීඩා ො උත්සවය ෙැකිය හැකි මළල ක්රීඩා ො ඉසේ ක ක් සඳහන්
රන්න.
(ලකුණු ක -ක*1 )
2) කසෞඛ්යමත් ජීවිතයක් සඳහො නිවැරදි ඉරියේ කබොකහ කසයින් වැෙගත් කේ.
i.
ii.
iii.

නිවැරදි ඉරියේවක් යනු කුමක්ෙ ?
ශ්ොරිරි ආබොධ් ඇතිවීමට ප්රධ්ොන කහ්තු කමොනවොෙ ?
ඉහත ආබොධ් නිසො ඇතිවන තත්ත්වයන් කෙ ක් විස්තර

(ලකුණු 3)
(ලකුණු 3)
රන්න .
(ලකුණු 4)

3) පුේගල කසෞඛ්ය තත්ත්වයන් ,පරිසර සමතුලිතතොව සමොජ කසෞඛ්ය සඳහො වැෙගත් කේ .පරිසරයට බලපොනු
ලබන සියලු ගැටලු සමොජකේ කසෞඛ්ය ගැටළු කේ .
i. අප ජීවත්වන සමොජකේ ෙැකිය හැකි ප්රබල කසෞඛ්ය ගැටළු තුනක් සඳහන් රන්න . (ලකුණු 3)
ii. පරිසර දූෂණය වන ප්රධ්ොන අංග කීයෙ ?ඒ කමොනවොෙ ?
(ලකුණු 3)
iii. භූමි දූෂණය යනු කුමක්ෙ ?එහි අහිත ර ප්රතිලල කෙ ක් ලියන්න.
(ලකුණු 4)
4) මිනිසො විවිධ් අවශ්යතො මත ජීවත්වන සමොජ සත්ත්වකයකි .ව්ධ්නයත් සමඟ එම අවශ්යතො සංකී්ණ කේ
.
i.
ii.
iii.

මිනිසොකග් මූලි අවශ්යතො වලට අමතරව කවනත් අවශ්යතො කමොනවොෙ ?
(ලකුණු
3)
අවශ්යතො සපුරොගැනීකම්දී පුේගලයකු සතු විය යුතු කුසලතො තුනක් සඳහන් රන්න . (ලකුණු 3)
එම කුසලතො ඇති රගැනීමට ඔහු කහ ඇය සතුවිය යුතු විකශ්්ෂ ගුණොංග 4 ක් සඳහන් රන්න
.
(ලකුණු 4)

5) පහත සඳහන් සංවිධ්ොනොත්ම
i.
ii.

ක්රීඩා ොවල ෙක්ෂතො කෙ

බැගින් ලියන්න .

කවොලිකබ ල් ක්රීඩා ො පිටිය ඇඳ මිමි ලකුණු රන්න .
(ලකුණු 4)
කවොලිකබ ල් ක්රීඩා ොකේ එක් ෙක්ෂතොවක් නව ක්රීඩා  යකුට පුහුණු රන ක්රියො ොර ම් එ
බැගින් ක ටිකයන් පැහැදිලි රන්න .
(ලකුණු 6)

6) “එළිමහන් ක්රියො ොර ම්වල නිරත වීකමන් ලැකබන ප්රතිලොභ වැඩි ය”.
i. ඔබ ඉකගනගත් එළිමහන් ක්රියො ොර ම් කෙ ක් ලියන්න.
(ලකුණු ක)
ii. සංවිධ්ොනොත්ම ක්රීඩා ො පවත්වන ස්ථොනය අනුව ව්ගී රණය රනු ලබයි .ඒ ස්ථොන අනුව ක්රීඩා ො
කවන් ර උෙොහරණ එ බැගින් ලියන්න .
(ලකුණු 5)
iii. එළිමහන් අධ්යොපනකයන් අපට ඇති ප්රකය ජන තුනක් ලියන්න.
(ලකුණු 3)

