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 ප්රශ්ේ   ියය්ලම    ිළිතුරු   පයය් . 

 ප්රශ්ේ   අංක   1ියම  05  ද්ක්වා දී  ඇති  ව ්ති  හරි   ම්  (),  වැරදි   ම් () ඉදිරිගේ  ඇති  වරහ   

ුරල ලිය් . 

  

1. අයිගපක්  නිව්ම් අතීතගේදි  අභ්යාවකාශ්  ගතාරුරු  ගහලි  කිරී ම ද්ායක  වූ   විද්යාඥයෙගයකි.        (     )                 

2. බුධ  ග්රහයාම  පය  ග්රහයි්  ගද්ගද් ු   ියී..                                                                     (     )                                             

3. ගේශ්ාංශ්  18  ඔපේගපේ  විහිදී  ය  ගේඛාව ජාතය්තර  දි   ගේඛාව   මි්  හැඳි්ගව්.                (     )                              

4. යෘථිවිය   ත  ඇති  මිරිදිය   ජලය  1.75% කි.                     (     )                                                                                            

5. නිගකාබාේ  හා  අ්ද් ්  දූයත්   ද්  ධය   සියයාු  භූග ෝලීය  ප්රගේශ්යම  අයත්  ගව්.                  (     )                  

                       

 අංක 6 ියම  10  ද්ක්වා   ප්රශ්ේ වලම  ිළිතුරු   පැයයීගම්දී   වරහ   ුරළ  ඇති  වච වලි්  නිවැරදි  ිළිතුරර  

ගතෝරා ඒ යටි් ඉරක් අඳි් .   

6. ගපෞරග්රහ   ණ්ඩලගේ ියයලු     ග්රහ ගලෝකවලම  ශ්ක්තිය පයය්ග්,   

1. බ්රහපේයති ය     2. ච්රයාය    3.  සූේයයා ය    4.  ගප සුු  ය     

7. යෘථිවි  යරිභ්ර  ගේ දී ප කයම  හිු   මුදු් ව  අවපේථාවක්  ඇුරළත් ිළිතුරර ව්ග්, 

1.  ාේුර  21      2.  පැප්තැම්බේ  23.     3. ගද්පැම්බේ   22       4. ජුනි 21    

8. යෘථිවි  වායුග ෝලගේ   වායු පංයුතිය  අු ව ඔක්ියජ්  යරි ාව  ප්රතිශ්තයක්  ගලප  ද්ැක්ගව්ග්   

1. 78.09 කි          2.  20.95 කි        3.  25.0 කි       4. 0.03  කි  

9. වැඩි ගේශ්ාංශ්  යැතිරී ක්  ඇති  ගව්ලා කලාය  කිහියයකම ඇුරළත්ව   විශ්ාල රමක්  ග ාව්ග්,  

1.  කැ ඩාව        2. ඕපේගේලියාව    3.  ු ියයාව     4. ගකාරියාව  

10. යෘථිවිය  බමහිර ියම   ැග  හිරම  භ්ර ණයවී   නිපා  කලි්  හිු   පද්ා  ව්ග්, 

.                         1.   ැග  හිර  රමවලම ය    2.   බමහිර  රමවලම ය  3.  ද්ු ණු  රමවලම ය    4. පුරු  රමවලම ය  
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8 fY%aKsh 

 

ld,h : meh 02hs 

 

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  

YsIHhdf.a ku :- …………………………………………………………………………………………………………………… 
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 අංක  11 ියම  15  ද්ක්වා ප්රශ්ේ   පඳහා  ිළිතුරු   පැයයීගම් දී  ැලගය   වච   ගයාද්ා වාකයය  පම්පූරේණ    

කර් .   

11. ිළයවි  ඇිය්  ද්ැක ත හැකි යෘථිවියම  ගද්ව    සප් ත    ග්රහ   ගලාව ..................................ග්රහගලෝකයයි .  

12. ගපෞරග්රහ   ණ්ඩලගේ ිළහිටි  ුරිළම  ප්ේණත්වය ගප්ියයපේ  අංශ්ක 464 ක් ව   ග්රහගලාව 

............................ය.   

13. ගද්පැම්බේ 22  සූේයයා   කර  නිවේත යම   මුදු්වී  හඳු්වු   ලබ්ග් ...............................සූේය නිවෘතිය 

 මිනි .  

14. ද්ු ණු සියයාු   කලායගේ  කඳුකර  භූද්ේශ් යම  අයත් ලක්්ණ  ද්ක් ම  ලැගබ්ග් .................................ය. 

15. ගවරළබඩ  භූ ද්ේශ් ය  බහුලව  වයාප්තව  ඇති  රමක්  ගලප .................................................. ම්  කල  හැකිය  

                         (ියු ු , අඟහු , ියියර, ගිම්හා , ඉ්දියාව,  ාලදිවයි ) 

                         

 

 අංක 16  ියම 20  ද්ක්වා ප්රශ්ේ වලදී   I ගකාමගපේ  ද්ක්වා  ඇති  ප්රකාශ්යම   ැළගය  යද්ය  II ගකාමිය් ගතෝරා 

ඉරකි් යා කර් . 

                                        I    ක ොටස                                                                             II  ක ොටස  

16. ග ප්ු්  ග්රහයාග     ුර ිළම ප්ේණත්වගයහි   පා ා යය                      1. ගමගහරා්    

17. ඉ්දියාගව් අ ු වර                                                                    2. සූේයය විූවය  

18. සූේයයා  කර නිවේත යම  මුදු් වි                                                    3. සූේයය  නිවෘතිය  

19. සූේයයා කේකමක නිවේත ය්ම  මුදු් වි                                            4.  වදි්ලිය  

20. ඉරා ගේ  ප්රධා    අ ු වර                                                                    5.  ගප්ියයපේ  අංශ්ක 225 කි  
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II m;%h 
 යළමුව   ප්රශ්ේ ය   අනිවාේයය  ගව් .  

 ප්රශ්ේ  ියය්ලම  ිළිතුරු   පයය් .  

 ිළිතුරු   පැයයිය  යුුර මුඵ ප්රශ්ේ   පංඛයාව  යහකි.  

 

01. යහත ප්රශ්ේ වලම ිළිතුරු  පයය් . 

i ශ්රී ලංකාව හැර ද්ු ණු සියයාු  කලායයම අයත් රමව් ගද්කක්  ම් කර් . (ල-02) 

ii ද්ු ණු සියයාු  කලායයම අයත් දූයත් ගද්කක්  ම් කර් . (ල-02) 

iii සියයාු  භූද්ේශ් ය ුරළ ද්ැකිය හැකි විශ්ාල කඳු ය්ති 4ක්  ම් කර් . (ල-04) 

iv සියයාු  කලායයම අයත් ප්රධා   ං ා 4ක් ද්ක්ව් . (ල-04) 

v ග   කලායයම අයත් ප්රධා  පාු  හා තැනිතලා ගද්ක බැගි්  ම් කර් . (ල-04)   

 

02.  

i. තාරකාවක්  යු  ු  ක්ද්ැයි  ද්ක්ව් .                                              (ල- 02) 

ii. යෘථිවිය  හා  බ්රහපේයති  ග්රහගලාව  අතර  ගව ප   යහද්් .              (ල-04 ) 

iii. ගපෞර  ග්රහ   ණ්ඩලය හා  බැදී  යවති   විශ්ේවාප ගද්කක්  ද්ක්වා එය  යැහැදිලි  කර් .   (ල-05) 

 

03.    

i. අක්ශ්ාංශ්  යු  ග ා වාද්ැයි   යැහැදිලි  කර් .       

ii. යෘථිවිගේ    භ්ර  ය  නිපා  ඇතිව  ප්රධා   ප්රතිඵල  ගද්කක්  ලියා  ද්ක්ව් .  

iii. යෘථිවි  යරිභ්ර  ය  නිපා  ඇතිව  පේවභ්ාවික  ගව පේකම්  ගද්කක්   ගකටිගය්  යැහැදිලි කර් .  

 

04.   

i. මුඵ  යෘථිවි තලගය් ජලගය්  වැිය  ඇති  ප්ර ාණය ප්රතිශ්තයක්  ගලප  ද්ක්ව්   

ii. යෘථිවිය   ත  ජලය  වයප්ත  වී ඇති  සකාර  ගද්කක් පඳහ්  කර්  . 

iii. ජලගේ  වැද් ත්ක ම ගහේුරව   කු ණු  ගද්කක්  යැහැදිලි  කර් . 

  

05.  

i. ද්ු ණු  සියයාු   කලායගේ  පාගප්ක්්  ිළහිී.   ලියා  ද්ක්ව් .   

ii. හි ාලයා කදුවැටිය    සශ්රිත භූ ද්ේශ් ගේ ගභ්ෞතික  ලක්්ණ  4ක්  පඳහ්  කර් .  

iii. හි ාල  කදුකර  ප්රගේශ්වල ග ා්ග ාගලායිඩි ජ   වේ යම  අයත් ග ෝත්රික ජ තාවග  වනව   

රමාව ගකටිගය්  යැහැදිලි  කර් . 


