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සයහයන් හපට - අපි එකසට

e-ඉහ නුම් පාස 
හහොණ අධ්ලාපන කස ාපය 

ශ්රේණිය විෂයය වාරය පාඩම

9 භූශ් ෝල 

විද්යාව

1 1.ආසියානු ප්රශ්ේශය 



හැඳිනන්ීම

 පෘථිවය හ   ය ුළ  යාා  හ ොඩිමම් (මහාද්ීප) 
7ක් ත . 

 ඒවා අ රින් යාා  ම හ ොඩිමම් හකසොටස ආසියාවට 
අයත් හේ.

 අප ජීවත්වන ශ්රී  ංකසාව හමම මහාද්ීපහේ පිහිටා 
තිබීමම ිසසා ආසියා මහාද්ීපය, එහි ුයහාේෂ 
 ක්ෂණ පිිග ැීමම අපට වැා ත්ය.
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ආසියාහේ ූගහ  ීයය පිහිීම

සාහකක්ෂ පිහිීම

උතුර

(ආක්ටික් සා රය)

ආසියාව  
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නැශ් නහිර
(පැසිපික් සා රය)බටහිර

(යුශ්රෝපා මහාේවීපය)

ද්කුණ
(ඉන්දියන් සා රය සහ නන්ටාක්ටිාා මහාේවීපය)



නිරශ්කක්ෂ පිහිීම

ආසියා මහාේවීපය ද්කුණු අක්ෂාාංශ 100  සිට උතුරු අක්ෂාාංශ 
800 අතර

 නැශ් නහිර ශ්ේශාාංශ 250 සිට 1800 අතරය.

ආසියාවට අයත් හ ොඩිමම් ටවල්  දූපත් ටවල්

 ඉන්දියාව  ශ්රී ලාංාාව
 පකිසථාානය  මාලදිවින
 භූතානය  පිලිපීනය
 ශ්න්පාලය  තාිවානය
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යුහේසියාව යනු කුමක්ා?

යුශ්රෝපය හා ආසියාව භූශ් ෝලීය වශශ්යන් එක් භූමි
සථාන්ධයක් ශ්ලස පිහිටා නති අතර යුශ්රෝපය සහ ආසියාව 
එක්ව සලාා යුශ්ේසියාව ශ්ලස හැඳින්ශ්ේ.
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ආසියාව යුහ පහයන් හා අප්රිකසාහවන් හවන්වන 
මායිම්

යූර්  ාුවවැටිය

යූර්   ඟ

ාැසථපියන් මුහුද්

ශ්ාොශ්ක්සසථ ාුව

ාළු මුහුද්

මධයධරණී මුහුද්

සූවසථ නළ

රතු මුහුද්



ආසියා මහාද්ීපයට අයත් දූපත් 

යාා  දූපත් කුඩා දූපත්

 ජපන් ූපප්  අන්ද්මන් 
 ඉන්දුනීසසියානු ූපප්  නිශ්ාොබාේ
 පිලිපීන් ූපප්  මාලදිවින
 ශ්රී ලාංාාව
 තාිවානය
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ආසියානු ්රදහද්ාහේ ුයහාේෂත්වය

 හ ෞතිකස හා මානුෂ වාහයන් ුයහාේී   ක්ෂණ

• විශාලතම මහාේවීපය වීම

• සියලුම ශ්ේශගුණ වේ  ද්ක්නට ලැබීම

• මානව වේ ¸ ජන වේ ¸ භාෂා හා සාංසථාෘතිා විවිධ්වය

• ප්රධාන ආ ම් රැසා නිජබිම වීම

• ශ්ලෝාශ්ේ විශාලතම ාුව පේධතිය සහ වඩා් උසම ාුව 
ශිඛර පිහිටා තිබීම
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ආසියාව පිිබබ  වැද් ් ශ්තොරතුරු

• විශාල්වය වේ  කිශ්ලෝමීටර මිලියන 44.6 ක් පමණ ශ්ේ.

• මුළු ශ් ොඩබිම් ප්රමාණය 30% පමණ ශ්ේ.

• සමසථත පෘථිවි තලශ්යන් 8.7% කි.

• ශ්ලෝාශ්ේ විශාලතම ාුව පේධතිය වන හිමාලය පිහිටා තිබීම.

• ශ්ලෝාශ්ේ උසම ාුව ශිඛර වන එවරසථට් පිහිටා තිබීම.

• මුහුදුන මට්ටමට වඩා පහිබන් පිහිටි මළ මුහුද් පිහිටා තිබීම.

• ශ්ලෝාශ්ේ වැඩිම වේෂාපතනයක් ලැශ්බන ඉන්දියාශ්ේ ශ්ම් ාලයා ප්රාන්තශ්ේ පිහිටි 
ශ්වරාපාංජි ප්රශ්ේශය පිහිටා තිබීම.

• වේෂාපතනය අඩුශ්වන් ලැශ්බන ශ් ෝබි ාාන්තාරය පිහිටා තිබීම.

• ශාා හා ස්ව විවිධ්වය ශ්හව් ජජව විවිධ්වය ඉතා ඉහළ විම.

• ශ්ලෝාශ්ේ ජන හනශ්යන් 60% ආසියාශ්ේ වාසය කිරීම.
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• ශ්ලෝාශ්ේ වැඩිම ජන සාංඛයාවක් නති රටව්  10න් 6ක් ආසියාශ්ේ 

පිහිටා තිබීම.

• චීනය

• ඉන්දියාව

• ඉන්දුනනිසියාව

• පකිසථාානය

• බාං ලාශ්ේශය

• ජපානය
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• ආසියාශ්ේ සාමානය ජන ඝන්වය 8.7 km2

• විවිධ ජන වේ  වාසය ාරන බැවින් විවිධ භාෂාවන් පැවතීම. 

(උද්ා - චීනශ්ේ භාෂා 297ක් පැවතීම)

• විවිධ ආ ම් අද්හන ජනතාව වාසය කිරීම. 

(උද්ා - ශ්බෞේධ ධේමය¸ හින්දුන ධේමය¸ ඉසථලාම් ධේමය¸ 
ාශ්තෝලිා ධේමය)

• ශ්ලොව ඉපැරණි ශිෂථටාචාර බිහි වූ ප්රශ්ේශයක් වීම.

 ශ්මසශ්පොශ්්නියානු ශිෂථටාචාරය

 ශ්හොවැාංශ්හෝ ශිෂථටාචාරය

 ඉන්දුන නිම්න ශිෂථටාචාරය
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ආසියාශ්ේ භූ ද්ේශන

ශ්භෞතිා භූ ද්ේශන මානුෂ භූ ද්ේශන

• භූ විෂමතාව  පැරණි මානව ශිෂථටාචාර

• ජලවහනය  ජන වයාකතිය

• ශ්ේශගුණය  මානව වේ 

• වෘක්ෂලතා හා වන ජීවීන්  ආේථිා ්රියයාාාරාම්
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භූ විෂමතාවය යනු

• භූමිය මත පව්නා විවිධ ලක්ෂණයන්ය. 

උද්ා - ාුව ¸ ාුව පන්ති¸ සානු¸ තැනිතලා

ආසියානු ්රදහද්ාහේ කසැපී හපහනන ූග  ක්ෂණය

හිමා ය කසු  පන්තිය

• හිමාලය ාුවවැටිශ්ේ දි  - 2500km

• භූමි ප්රමාණය - වේ  කිශ්ලෝමීටර 6,12,000

• හිමාලය ාුවවැටිශ්ේ විශ්ශේෂ්වය 

 ඉන්දියාව උතුරු ඉන්දියාව සහ ද්කුණු ඉන්දියාව ශ්ලස ශ්වන්වීම.

 ඉන්දියාව ආසියාශ්වන් ශ්වන් වී ශ්පීසම.
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හිමා ය කසු  පන්තිය ුළ  පිහිටි වඩාත් උස කසු  ශිඛ

කසු  ශිකස උස(මීටේ)

එවස්ට්               8848

කසන්චිජුන් ා        8586

මකසාලු                 8462

ධ්ව ගිරි               8167

මනස්ලු                 8156

නන් ා පාබට්        8126

අන් පූේණා 8091

නන්ාා හද්ය         7817 13



ආසියාහේ පිහිටා තති සානු

• ටිශ්බට් සානුව (ශ්ලෝාශ්ේ පියසථස) 

* වඩා් උසින් පිහිීම් විශාල ප්රශ්ේශයා පැතිරී යාම් නිසා 

ශ්මශ්ලස හදුනන්වි.

 පාමීේ සානුව

• ශ්ඩාෑන් සානුව

• මධයම සිබීරියානු සානුව

• ඉරාන සානුව

ආසියාහේ තති  ැිස  ා

• බටහිර සිබීරියානු තැන්න

• මැන්චූරියානු තැන්න

• චීන මහා තැන්න 14



 ජ  වහනය

ආසියානු ප්රශ්ේශය පරා පැතිරුනු විශාල  ාං ා පේධති රාශියක් පිහිටා නත.

 ං ාහේ නම   ා බසින සා ය

• ඕබි, ශ්යනිසි¸ ලීනා                                                   ආක්ටික් සා රය

• අමූේ¸ ශ්හොවැාංශ්හෝ¸ යැාංසි                                            පැසිපික් සා රය

•  ාං ා¸ ඉන්දුන¸ බ්රහථමපත්ර¸ මීශ්ාොාං¸ ඉරවඩ්¸ සැ් වීන්        ඉන්දියන් සා රය

• යුප්රීසථ¸ ටිග්රීසථ                                                        පේසියන් ශ්බොක්ා

අභයන්තර මුහුද්ට  ලා බහින  ාං ා

• සේශ්ඩ්රියා¸ අමුශ්ඩ්රියා                           ඒර්  මුහුද්

• යූර්                                                      ාැසථපියන් මුහුද්
15



ආසියාශ්ේ ප්රධාන  ාං ා

 ං ාව දි  (km)
යැංසි 6301

හහොවැංහහ  (කසහ) 5464

මීහකසොං 4909

ීයනා 4400

හයිසසි 4088

ඕිම 3650

ඉන්දු 2900

බ්රහ්මපුත්ර 2897

 ං ා 2510

16

්රදධ්ාන යල් 
 බිා්  විල ( ශ්ලෝශ්ක්  ැඹුරුම මිරිදිය විල)

 ශ්බෝ ාෑෂථ විල



ආසියාශ්ේ  ාං ාවන්ශ්ේ දි  ලාංාාශ්ේ දි  සහ 
පළල සමඟ සැසදීම

17



හද්ාගුණය
සමාශ්ේ සිට උ්තර ධ්රැවය සහ ද්ක්ෂිණ ධ්රැවය ද්ක්වා 

උෂථණ්වය වයාකතිශ්ේ පවතින ශ්වනසථාම් මත පෘථිවිය 
ප්රධාන ශ්ේශගුණිා ාලාප තුනාට ශ්බද්ා නත.

 නිවේතන ාලාපය

 ශ්සෞමය ාලාපය 

 ශීත ාලාපය 

18
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ප්රධාන ශ්ේශගුණ ාලාප තුශ්නහි ාැපී 
ශ්පශ්නන ලක්ෂණ

20

කස ාපය  ක්ෂණ

ිසවේ න කස ාපය

(උණුුම් හද්ාගුණය

ඉතා ඉහළ උෂථණ්වයක් පවතීම

(180C වැඩි)

හසෞමල කස ාපය 

(හසෞමල හද්ාගුණය)

නිවේතන ාලාපයට වඩා උණුසුම 

අඩුය, වසර පරා උණුසුම අඩු වැඩි 

ශ්ේ. පැහැදිලි සෘතු ශ්ේද්යක් නත.

ශී  කස ාපය 

(ශී  හද්ාගුණය)

උෂථණ්වය ඉතා පහළය. 

වැඩිාාලයක් හිම පතනය ශ්ේ.



ආසියා මහාේවීපශ්ේ ද්ක්නට ලැශ්බන ශ්ේශගුණ වේ  

21

හද්ාගුණිකස කස ාපය හද්ාගුණ වේ පැතිරී පවතින ටවල්/්රදහද්ා

ිසවේ න
නිවේතන වේෂා ශ්ේශගුණය ජාවා, සුමාත්රා ූපප්

නිවේතන ශ්මෝසම් ශ්ේශගුණය ඉන්දියාව, ශ්රී 

ලාංාාව,මියන්මාරය

නිවේතන සැවානා ශ්ේශගුණය උතුරු ඉන්දියාශ්ේ ඊසානදි  

ශ්ාොටස,බාංේලාශ්ේශය

උෂථණ ාාන්තාර ශ්ේශගුණය තාේ ාාන්තාරය මැද් ශ්පරදි  

රටව් 

හසෞමල
උණුසුම් ශ්සෞමය ශ්ේශගුණය මධයධරණී මුහුද් අවට ප්රශ්ේශ

ශ්ත් ශ්සෞමය ශ්ේශගුණය නැශ් නහිර චීනය, ජපන් ූපප්

ශී 
ධ්රැව සහ තුන්ද්රා ශ්ේශගුණය සිබීරියානු ාලාපය සහ 

ආසියාශ්ේ උතුරු ශ්ාොටසථ

ාුවාර ශ්ේශගුණය හිමාලය ාුව ආශ්රිත ප්රශ්ේශ



ආසියානු කස ාපහේ උපහද්ාගුණ වේ  ිමහිීමට 
බ පාන සාධ්කස
• සා රශ්ේ පිහිීම

• මහාේවීපිා පිහිීම

• ාුවපේධතිවල පිහිීම

• මුහුදුන මට්ටශ්ම් සිට උස

• වේෂාපතනශ්ේ ශ්වනසථාම්

• ශ්මෝසම් සුළාං බලපෑම

ආසියාශ්ේ වැඩිම උෂථණ්වය නති න රය  පාකිසථාානශ්ේ  

ජශ්ාෝබාබාේ න රය

ආසියාශ්ේ අඩුම උෂථණ්වය නති න රය  රුසියාශ්ේ 

වේශ්ාොයෑන්සථක් න රය
22



වෘක්ෂලතා හා වන ජීවීන් 
එක් එක් හද්ාගුණ වේ යන්ට අනුව ස්ව ායකස වෘක්ෂ  ා සහ වන ජිීන් හැඩ ැසී ත 
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හද්ාගුණ කස ාපය ාාකස යහාේෂ සත්ත්ව යහාේෂ කසැපී හපහනන 

 ක්ෂණ
ිසවේ න කස ාපය 

(ිසවේ න වේෂා 

වනාන් )

මශ්හෝ ීස, එශ්බොනි, 

ශ්රෝසථවුඩ්, ාළුවර, උණ

වේ , හුවන්, නශ්ක්ෂියා, 

වැ්  වේ , ශ්ප , පාසි, 

අපිශාා

වුවරු විශ්ශේෂ, උර  වේ , 

සේප විශ්ශේෂ, ම්සය 

විශ්ශේෂ, ාටුසු විශ්ශේෂ, 

ශ්ාොටියා, දිවියා, වලසා, 

ඌරා, නරියා, මුවා, 

ශ් ෝනා

 ඉහළ උෂථණ්වයක් 

තිබීම

 සද්ාහරිත වනාන්තර

තිබීම

 ශාා ශ්ේ ශ්යන් 

වැශ්ඩ්

 ජජව විවිධ්වය 

අධිාය

හසෞමල කස ාපය 

(ප නශීීය වනාන් )

ඔ  ික්, ම් ශ්බරි, 

ශ්චසථනට්, පින්, 

යුාැලිකටසථ, ඩේලසථෆරේ

වෘායා, වලසා, ශ් ෝනා, 

මුවා, නන්ටිශ්ලොක

 පතනශීලී වනාන්තර 

පවතී

 වාේෂිාවපත්ර හැලීම 

සිදුනශ්ේ

ශී  කස ාපය ( හක්ුළධ්

වනාන් )

පින් වේ , සථපෲසථ, ෆරේ, 

ඕක්, ලාච්

පිනිමුවා, හිමවලසා, හිම 

බ් ලා,ශ්සේබ් , මින්ක්

 දි  ශීත සෘතුවක් 

පවතී

 ශාා ශ්ක්තු රූපාාාර 

හැඩයක්  ීස

 ශාාපත්ර ඉදිාටු තුඩු 

වැනි හැඩයක්  ීස
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සද්ාහරිත වනාන්තර
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පතනශීලී වනාන්තර

26

ශ්ක්තුධර වනාන්තර



නිවේතන වනාන්තර

27



ශ්සෞමය ාලාපීය වනාන්තර

28



ආසියාහේ මානුෂ ූග ාේානය

• wdishdfõ udkqI lghq;= ms<Sn| fuysoS i,ld n,hs'

• merKs udkj YsIagdpdr

01' bkaÿ ksïk YsIAgdpdrh

02' fydjexfyda YsIagdpdrh ^Ök YsIagdpdrh&

03' hqm%àia - ghs.%Sia ^fufidfmdfÜñhdkq YsIagdpdrh&

khs,a ksïk YsIagdpdrh o .x.d ksïk YSIagdpdrhla

jqj;a th msysgd we;af;a wm%sld uyoaùmfhah'

29



wdishdfõ cSj;ajk udkj j¾.

fudkaf.df,dhsâ fldlfidhsâ

Ökh bkaoshdj

cmdkh we*a.ksia:dkh

u,hdishdj mdlsia:dkh

fldßhdj Y%S ,xldj

isx.mamQrej wrdì rgj,a

30



ආසියානු කස ාපය
• j¾;udk ck ixLHdj - ñ,shk 4460 la muK‘

• ck ysk m%foaY - uOHu wdishdj" fudxf.da,shdj"  

W;=re os. ;eksìï m%fo AY" f.daì iy :d¾ ldka;dr

• ck >k;ajh wêl m%foaY -

- W;=re bkaoshdfõ bkaÿ .x.d ;ekak wdY%s; l,dmh

- ñhekaudrfha brjä .x.d ksïk wdY%S; l,dmh

- Ökfha fydjexfyda ksïk wdY%s; l,dmh

31



wdishdfõ ckdël rgj,a ck ixLHdj wvq rgj,a

* Ökh ^ñ,shk 1370& * ud,osjhsk ^34500&

* bkaoshdj ^ñ,shk 1299& * nDDkdhs ^421000&

* bkaÿkSishdj ^ñ,shk 255& * ueldfjda ^641000&

* mdlsia:dkh * N+;dkh

* nx.,dfoaYh * áfuda¾

* cmdkh * nyf¾ka 

wd¾Ól l%Shdldrlï

wdishdkq l,dmfha rgj, úúO wd¾Ól l%Shdldrlï olakg ,efí'

1' lDIsld¾ñl

2' ld¾ñl

3' fiajd
32



lDIsld¾ñl rgla f,i mdlsiaථdkh

- rfÜ o< foaYsh ksIamdokfhka 25'9] la lDIs wxYfhka ,efí'

- uq̂  Y%ñlhkaf.ka 43] la lDIS wxYfha lghq;=j, ksr; fõ'

- rfÜ uq̂  N+ñfhka 25] la lDISld¾ñl lghq;= isÿ lrhs'

- lmq m%Odk fnda.h fõ'

- mdlsia:dkh f,dalfha úYd,;u jdß ud¾. moaO;sh iys; rg

ksid lDIs ìï j,g c,h imhd oSu isÿfõ‘

පාකිස්ථානහේ ්රදධ්ාන ව ා කසන්න

33

j.d lkakh n,meje;afjk ld, iSdj j.d lrk fnda.

ldß*a wfm%a,a isg Tlaf;daïn¾ lmq" ù" ñ,Ü" fïia" Wla

rdì fkdjeïn¾ isg udra තු ;sßÕ=" nd¾,s" ´Üia



පාකිස්ථානහේ ්රදධ්ාන කසෘෂි හබ  

;sß.=" iy,a" Wla" wU" Ñla mS" t<jˆ" lsß yd lsß wdY%S; 

ksIamdok" .j uia" tˆ uia" ì;a;r

lDIS ksIamdok f,dal fj<|fmd<g iemhSu w;ska mdlsiaථdkh ysñlrf.k

we;s iA:dkh

34

ksIamdok j¾.h f,dal fj<|dï ;=< ysñ ia:dkh

Ñla mS

we*aßlÜ

lmq

Wla

lsß ksIAamdok

;sß.=

iy,a

wU

3

6

4

5

5

7

4

4



කසාේමිකස ටක් හ ස ජපානය

• tal mqoa., o< cd;sl ksIamdos;h wkqj f,dalfha ;=kajk

úYd,;u wd¾Ólh fõ

• o< cd;sl ksIamdokfhka 27'5] la l¾udka; wxYh

ysñlrf.k we;

• Y%u n,ldfhka 26'2] la ld¾ñl wxYfha /lshdj, ksr; fõ

• cmdkfha m%Odk ld¾ñl ksIAmdok - fudag¾ r:" úÿ,s

WmlrK" hkaf;%damlrK" hlv iy jdfka" keõ" ridhk

øjH" frosms<s" mß.Kl Wmdx." frdfnda ;dlaIKh" T!IO" 

ieliQ wdydr

• ffcj ;dlaIKh oshqKq uÜgul mej;Su

• mrudKQl n,Yla;sh nyq,j Ndú; lsÍu'   
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cmdkfha fudag¾ bf,lafg%dksla yd úÿ,s mß.Kl yd mß.Kl

r: ksIamdok iud.ï WmlrK iud.ï Wmdx. iud.ï

fgdfhdagd fidaks fkla

ksidka ñÜiqìIs *qcsÜiq

ueiavd bf,laá%la iSflda

vhsyÜiq mekfidksla tmaika

ñÜIqìis lekka whs'î'tï

iqndre *qcsÜiq cmEka

ySfkda ksfldka

fydKavd huyd

huyd Idma

iqiqls fkla

ljidls ysgdÑ

leIsfhda

36



හසේවා මධ්ලස්ථානයක් හ ස ඩුබායි ාජලහේ වැා ත්කසම

• vqndhs tñf¾gia rdcH 7 ka 1 ls'

• vqndhs j¾. lsf,daóg¾ 3885 la ;rï l==vd rdcHhls'

• ck ixLHdj 2502715'

• ck >k;ajh j¾. lsf,daógrhg 644'2 ls'

• b;d ckdlS¾K rgls'

• ueo fmros. l,dmfha m%Odk jdKsc uOHia:dkhhs'

• wd¾Ólfha moku fmÜfg%da,shï ksIamdokhhs'

• lDIsld¾ñl lghq;= i|yd iqÿiq ìula fkdfõ'

• vqndhs wd¾Òlfha m%Odk wxYh fiajd wxYhhs'

- fiajd wxYfha odhl;ajh uq̂  o< foaYSh ksIamdos;fhka 37'2] ls'

- /lshd kshqla;slhkaf.ka 33] la fiajd wxYfha ksr; fõ' 

37



හසේවා මධ්ලස්ථානයක් හ ස ඩුබායි ාජලහේ 
වැා ත්කසම
• f,dalfha fmr-wmr foos. iïnkaO jk .=jka .uka uOHia:dkhla ùu'

• ueo fmros. m%Odk wmkhk uOHia:dkh jk fcì,a w,s jrdh jeo.;a ùu'

• ixpdrl wdl¾IKh yd ixpdrl fiajdjka /ila imhk fiajd

uOHia:dkhla ùu'

• cd;Hka;r ikaksfõok fiajd uOHia:dkhla f,i l%shd lsÍu'

Wod (- CNN, AI Jazeera

• l%slÜ iy fgksia l%Svdj i|yd cd;Hka;r uÜgfï l%Svd ;r. i|yd

l%Svdx.K myiqlï imhk l%Svd uOHia:dkhla ùu'

• ''Dubai Mall'' kï jQ f,dalfha úYd,;u fj<| uOHiA:dkh msysgqjd ;sîu'   

38
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     සවියෙන් යෙරට අපි එකට 
e- ඉයෙනුම් ොසල 

ය ොරණ අධ්යාෙක කලාෙෙ 
 

 
 

 

                

  සැකසුම:- එල්. පී.  ංසිකා  

                 බෙ/ය ො/ශ්රී ෙරාරම ම ා වි්යාලෙ, අරුග්යෙොඩ 
 

01. ආසියාවේ සාවේක්ෂ පිහිටීමට අදාළ භූව ෝලීය මායිම් වලෝක සිතියමක ලකුණු  

කරන්න. 

02. නිරවේක්ෂ පිහිටීමට අදාළ අක්ෂාාංශ හා වේශාාංශ එහි ලකුණු කරන්න. 

03. ආසියානු ප්රවේශයට අය්  භූ සකකන්ධය වසේයා කර දක්වන්න. 

            04. ly .Õ hk wkaj¾: kdufhka y÷kajkq  ,nkafka l=uk .Õo@ th    

  msysá rg l=ulao@ 

       05. f,dalfha ckdêlu rg l=ulao@ 

         06. wdishd uyoaùmfha iqúfYaIs ,laIK 3 la ,shkak' 

    07. wdishd uyoaùmfha W;=re" ol=K" kef.kysr iy ngysßka udhsï jkafka     

            flfiao@ 

    08. wdishd uyoaùmfha ksj¾;k foaY.=Ksl l,dmh ;=< me;sÍ we;s wkq       

             foaY.=Ksl j¾. fudkjdo@ 

    09. uyoaùmfha me;sr mj;sk jkdka;r j¾. fldg tajdfha cSj;a jk i;a;aj  

             úfYaI iy Ydl úfYaI fol ne.ska ,shkak' 

     10. wdishdfõ ck ixLHdj l,dmSh jYfhka fukau rgj,a jYfhka wiudkj  

             jHdma; ùug n,mE we;s fya;= fudkjdo@ 

      11. wdishdfõ m%Odk ld¾ñl rgj,a 5 la kï lrkak' 

 

වරේණිය 
 

විෂයය වාරය පාඩම 

9 භූව ෝල විදයාව 

 
1 1. ආසියානු ප්රවේශය - ඇ යීම 
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සවියෙන් යෙරට අපි එකට 
e- ඉයෙනුම් ොසල 

ය ොරණ අධ්යාෙක කලාෙෙ 
 

 
 සැකසුම:- එල්. පී.  ංසිකා  

                බෙ/ය ො/ශ්රී ෙරාරම ම ා වි්යාලෙ, අරුග්යෙොඩ 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රේණිය 
 

විෂයය වාරය පාඩම 

9 භූශ් ෝල විද්යාව 

 
1 1. ආසියානු ප්රශ්ශයය - පිළිතුරු 



2 
 

 

 

 

 

 

02. 03.  

 

 

 

 

 

 

 

04. ශ් ොව ැංශ් ෝ,  චීනය 

05.  චීනය 

06. වියාලතම ම ශවීපය වීම, සියලුම ශ්ශයගුණ වර්  ද්ක්නට ල බීම, මානව වර් ¸  

     ජන වර් ¸ භාෂා  ා සැංස්කෘතික විවිධත්වය, ප්රධාන ආ ්  ැසසක ිජජිමම වීම, 

     ශ්ලෝකශ්ේ වියාලතම කඳු පශධතිය ස  වඩාත් උසම කඳු ශිඛර පිහිටා තිබීම. 

07.                                                       

                                                             උතුර 

                                              (ආක්ටික් සා රය) 

බටහිර                                         ආසියාව                             න ශ් නහිර 

(යුශ්රෝපා ම ාශවීපය)                                                       (ප සිපික් සා රය) 

                                                      ද්කුණ 

                                             (ඉන්දියන් සා රය, ඇන්ටාක්ටිකා ම ාශවීපය) 

08. ිජවර්තන වර්ෂා ශ්ශයගුණය, ිජවර්තන ශ්මෝස්  ශ්ශයගුණය,  

     ිජවර්තන ස වානා ශ්ශයගුණය, උෂ්ණ කාන්තාර ශ්ශයගුණය 
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09.  

ිජවර්තන වර්ෂා 
වනාන්තර 

මශ් ෝ නී, 
එශ්බොිජ, ශ්රෝස්වුඩ්, 
කළුවර, උණ වර් , 
 ඳුන්, ඇශ්ක්ෂියා, 
ව ල් වර් , ශ්පඳ, 
පාසි, අපියාක 

වඳුරු විශ්යේෂ, උර  
වර් , සර්ප විශ්යේෂ, 
මත්සය විශ්යේෂ, 
කටුසු විශ්යේෂ, 
ශ්කොටියා, දිවියා, 
වලසා, ඌරා, 
නරියා, මුවා, 
ශ් ෝනා 

පතනශීලී 
වනාන්තර 

ඕක්, මල්ශ්බරි, 
ශ්ෙස්නට්, පයින්, 
යුක ලිප්ටස්, 
ඩග්ලසෆ්ර් 

වෘකයා, වලසා, 
ශ් ෝනා, මුවා, 
ඇන්ටිශ්ලොප් 

ශ්ක්තුධර 
වනාන්තර 

පයින් වර් , 
ස්පෲස්, ෆර්, ඕක්, 
ලාච් 

පිිජමුවා, 
හිමවලසා, හිම 
බල්ලා,ශ්සේබල්, 
මින්ක් 

 

10. 

• වියාලතම ම ාශවීපය වීම 

• සියලුම ශ්ශයගුණ වර්  ද්ක්නට ල බීම 

• කාර්මිකරණය ශ්ේ වත් වීම 

• විවිධ ජාතීන්  ා ආ ්  වයාප්තව තිබීම 

• සැංවර්ධිත රටවල්වල ශ්සෞඛය ප සුක්  දියුු  වීම  
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