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I m;%h 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 3. සූර්යයා ය. 

7. 2. මාර්ු 21 

8. 2. 20.95 කි. 

9. 4. ග ාරියාව 

10. 1. නැග නහිර රටවලට ය. 

11. සිකුරු ග්රහලගලාවි. 

12. අ හලරු 

13. සිසිර 

14. ඉන්දියාව 

15. මාලිවින 

16. ගෙල්සසියන්ද අංශ  225 කි. 

17. නවිල්සිය 

18. සූර්ය නිවෘතිය 

19. සුර්ය විෂූවය 

20.  ගටගහලරාන්ද 

 

II m;%h   

01. i. ඉන්දියාව / පකිෙේතානය / භුතානය / ගන්දපාලය / මාලිවින 

ii. අන්දද්මන්ද / නිග ාබාර් / මාලිවින්ද 

iii. හිමාලයානු  න්දද් / එවරෙේ්  න්දද් / ඉන්දියාගේ නැග නහිර ඝාටිෙේ / බටහිර ඝා්ෙේ  ඳු / නිල්සිරි  ඳු 

iv.  ං ා නම්  ඟ / යමුනා නිය / සින්දු  ංඟා / අචිරවතී / ගහලාවැංගහලෝ / යැංසිකිය ං 

v. ටිගබ් ොනුව / පාමීර් ොනුව  

මහලා ෙිබීරියානු තැන්දන 

 

02. i. තමන්ද විසින්ද ශක්තතිය නිපද්වා ග න ආගලෝ ය පැතිරවීම. 

ii. ජීවීන්ද හලට  ැනීම / වායු ග ෝලයකින්ද ෙමන්දවීත වීම / ිවා රෑ ඇතිවීම /  ෙේවල මල්ස ඵල හලට  ැනීම. 

iii. ගෙෞර ග්රහල මණ්ඩලගේ බලප ගමන්ද මිනිසුන්දගේ ග්රහලගද්ෝෂ ඇතිවීම /  ෙේවල මල්ස ඵල හලට  ැනීම. 

 

 

fojk jdr we.hSï jevigyk - 2020 

භූග ෝල විද්යාව 

 

8 fY%aKsh 

 

ms<s;=re m;%h 

 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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03. i. පෘථිවි ආද්ර්ශ ග ෝලගේ නැග නහිර ගද්ෙ සිට බටහිර ගද්ෙට විහිදී ඇති මනඃ ල්සිත ගර්ඛා 

ii. ිවා රෑ හලට  ැනීම /  ෙේවල මල්සඵල හලට  ැනීම. 

iii. ෙෘුගේද් ඇතිවීම /  ෙේවල මල්සඵල හලට  ැනීම / ගේශගුණි  ගවනෙේවිම් හලට  ැනීම. 

 

04. i.  71% කි. 

ii.  ංඟාවල / අිෙේ තලාවන්ද ගලෙ / භූ ත ජලය ගලෙ 

iii. සියලු ෙුන්දගේ පැවැත්මට අවශයය 

බීමට   පානයට ෙේනානායට  ග ාවිතැන්ද කිරීමට 

 

05. i.  උුරින්ද චීනගයන්ද / ද්කුගෙන්ද ඉන්දියන්ද ො රගයන්ද ද් / නැග නහිරින්ද ගබං ාල ගබාක්තග න්ද ද් / බටහිර  

    අරාබි මුහුින්ද ද් සීමා ගේ. 

ii.  ඳු බහුල වීම / දුර්  මාර්  /  ගපාලු / හිම ඳුවින්ද යුක්තත වීම. 

iii. ප්රධාාන ැකකියාව  ඳු ර ප්රගේශවල ෙංාාර යන්දගේ මඟගපන්දවන්දනන්ද ගලෙ ගපනී සිීමමි. ඇවිදීමට හුරු ූ 

ගද්පා ඔවුන්දට හිමි ය. ආහලාර ගොයා ගබාගහලෝ දුර ඇවිද් යි. 


