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I m;%h 

 I  පත්රගේ   ්රශ්ේවවල   ිළිතුරු ගෙෙ  පත්රගේ  ෙ  ලියන්ව.  

 II පත්රය    දද්ා   ිළිතුරු ගවවෙ  කඩද්ාසියක ලියා  ප මු  පත්රගේ  ිළිතුරු  පත්රය   දමුණා  භාරගද්න්ව.  

්රශ්ේව  දකක 1  සි   15  ද්ක්වා දී  ඇති ව න්ති  හරි වම්  () ලකුණද් , වැරදි වම්  ( ) ලකුණද් , ඉදිරිගේ   ඇති 

වරහව  ුර   ගයාද්න්ව.  

1 ආසියා  ෙහාද්වීපය  වැග වහිර ගද්වශ්ාකශ්  251  සි   811  දතර  ිළහි ා  ඇත. (........) 

2 ුසියාව  හා  චීවය  ආසියා   ෙහද්වීපගේ   ඇති ජවාධික ර වල් ගද්කකි. (........)                                     

3 ගලෝකගේ   ගපර  දපර  ගද්දි  සම්බන්ධ ගවව ගුවන්  ෙධයසේථාවයක්  ගලස ඩුබායි  ර  වැද් ත ගේ.  (........) 

4 ොර්තුර, දගේල්, ඔක්ගතෝම්බර්ත හා ගද්සැම්බර්ත  ොසවල  ශ්රි  ලකකාව   සකවහව වැසි  ඇතිගේ.   (........) 

5 ශ්රි  ලකකාගේ  දිසේික්ක  දව ව වැමෙ  ොසික  කුටුම්භ ආද්ායෙක්  ලබන්ගන් රතවුරර  දිසේි ක්කයයි. (........)   

                                                                                                                                            

දකක 6 සි   1  ද්ක්වා  දී ඇති  ිළිතුරු  දුරරින් වඩාත  සුදුසු ිළිතුරර  ගතෝරා  යටින්  ඉරක්  දඳින්ව. 

6 හිොලය  කදු පද්වධතිය ුර   ිළහිටි  වඩාතෙ  උසින්  ිළහිටි කදු ශිඛරයක්  ගවාවන්ගන්,  

1. ෙකාලු    

2. ෙහසේලු     

3. වන්ද්ා ගද්වවි   

4. සප්ත  කවයා  

7 ගලෝකගේ   නිවර්තතව  ගද්වශ්ගුණයක්   පවතිව ර ක්  ගලස  සැලගකන්ගන්,   

1. වැග වහිර  චීවය    

2. ජපාවය   

3. මියන්ොරය    

4. ගකාරියාව  

8 ගවර   ආශ්රිතව  ඇති  ්රතිගරෝධක පාෂාණවලින්  සෙන්විත ්රපාතාකාර  බවුමම්  ්රගද්වශ් හදුන්වන්ගන්,  

1. කලුර  ගලස ය.     

2. ගවර   ද්ඹ  ගලස ය.  

3. ගඩල් ා  ගලස ය.    

4. දූපත  ගලස ය. 

9 පහතර  ගතත කලාපගේ  සාොවය  වාර්තෂිකක උෂේණතවය නිවැරදිව  ිළිතුරර  වම්,  

1. ගසල්සියසේ  දකශ්ක  27 කි.  

2. ගසල්සියසේ  දකශ්ක  26 කි. 

3. ගසල්සියසේ දකශ්ක 25 කි.  

4. ගසල්සියසේ දකශ්ක 24 කි.  

10 ශ්රි  ලකකාගේ  වගුු  බිම්  බහුලව ද්ක්ව   ලැගබව  ්රගද්වශ්යකි.  

1. මුුරරාජ  ගවල    

2. බූන්ද්ල    

3. ිකුණාෙලය    

4. ෙන්වාරෙ   
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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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දකක     සි    5 ද්ක්වා ්රශ්ේවවල   දී ඇති  ිළිතුරු දුරරින් වඩාත  සුදුසු  ිළිතුරර  ගතෝරා  හිසේතැව  ෙත  ලියන්ව. 

  

11 ගලෝකගේ   වැමෙ  වර්තෂා  පතවයක්  ලැගබන්ගන් ඉන්දියාගේ  ගෙ ාලයා  ්රාන්තගේ   ිළහිටි 

..................................  ්රගද්වශ්යක යි.   

12 ආසියාව   කලාපය    දයත .........................................වම්  ර     දඩු ජව  සකඛයාවක් ගවගසව ර වල්  

 1ය   දයත  ගේ .     

13 ආසියා  ෙහද්වීපය   දයත  ිළලිපීවය   .....................................කලාපය    දයත  ර කි .   

14 ඉරාවය,  ඉරාකය  යව  ර වල්   දයත වව  ගද්වශ්ගුණික  කලාපය වන්ගන් ...................................කලාපයයි.   

15 ශ්රි  ලකකාගේ  වැමෙ  වර්තෂාපතවයක්  බලපැවැතගවව දිසේික්කයක්   වන්ගන්  ............................................. 

දිසේික්කය යි.   

 

 දකක   6  සි    21  ද්ක්වා  ්රශ්ේවවල   ිළිතුරු  සපයන්ව. 

 

16 ශ්රි  ලකකාගවි  කටුපඳුු  හා  ලඳු කැලව බහුලව  වයාප්තව  ඇති  ්රගද්වශ්යක් වම් කරන්ව.

17. ශ්රි  ලකකාගේ  දඩුෙ   වර්තෂාපතවයක්  ද්ක්ව   ලැගබව  දිසේි ක්කය  කුෙක්ද්?         

18. ශ්රි  ලකකාගේ  දඩුෙ උෂේණතවයක් වාර්තතා  වව දිසේික්කය  වම් කරන්ව. 

  

19. ගෙර    ෙන්වාරෙ හා හම්බන්ගතා  කවර ගද්වශ්ගුණික කලාපවල  දයතද් ද්?

20. ඌව ප ාත    දයත  දිසේික්කයක් වම් කරන්ව.  
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II m;%h 

 ප මුවව ්රශ්ේවය දනිවාර්තය ගේ. 

 දනිකුත ්රශ්ේව දතරින් ්රශ්ේව හතරක  ිළිතුරු සපයන්ව. 

 ිළිතුරු සැපයිය යුුර මුළු ්රශ්ේව සකඛයාව පහකි. 

01. ප මු ්රශ්ේවය  ිළිතුරු සපයන්ව. 

 

i. ආසියා ෙහද්වීපය  දයත දභයන්තර මුහුද්ක් වම් කරන්ව. 

ii. ජපාවගේ  ද ව වර කුෙක්ද්? 

iii. ද්කුණු ආසියාව  දයත ගවර  තීරයක් ගවාෙැති ර ක් වම් කරන්ව. 

iv. චීවගේ  ගශ්ෝකය ගලස හැඳින්ගවව  ක ාව වම් කරන්ව. 

v. ආසියා ෙහද්වීපය, දප්රිකා ෙහද්වීපගයන් ගවන් කරව මුහුද් කුෙක්ද්? 

vi.  :51,111 සිතියෙක ද්ැක්ගවව ගභෞතික ලක්ෂණ ගද්කක් ලියන්ව.   (ල-16) 

vii.  :51,111 සිතියෙක ද්ැක්ගවව සකසේකෘතික ලක්ෂණ ගද්කක් ලියන්ව.   (ල-12) 

viii. ගලෝකගේ  විශ්ාලතෙ වාරිොර්ත  පද්වධතිය සහිත ද්කුණු ආසියාව  කලාපීය ර  වම් කරන්ව. 

(ල-12) 

ix. වර්තතොව ඉරාකය හරහා  ලා බසිව  ක ා ගද්ක කුෙක්ද්?    (ල-12) 

x. ගලෝකගේ  ශිත කලාපය ුර  ජීවත වව සුරන් ගද්ගද්ගවක් වම් කරන්ව.   (ල-12) 

 

02.  

i. සපයා ඇති ශ්රී ලකකා සිතියගම් ගසේ යා කර ඇති භූ විෂෙතා කලාපය වම් කරන්ව.  (ල-12) 

ii. ගෙෙ භූ විෂෙතා කලාපගේ  ද්ක්ව  ලැගබව භූ ලක්ෂණ ගද්කක් සඳහන් කරන්ව.  (ල-14) 

iii. ගෙෙ භූ විෂෙතා කලාපගේ  ද්ක්ව  ලැගබව ආර්තික ක්රියාකාරකම් ගද්කක් නිද්සුන් සහිතව පැහැදිලි 

කරන්ව.  (ල-15) 

 

03.  

i. පතව සීඝ්රතාවය යව  කුෙක්ද්?  (ල-12) 

ii. උෂේණතව වයාප්තිගේ  ගවවසේකම් වල  බලපාව සාධක ගද්කක් ද්ක්වන්ව.  (ල-14) 

iii. ශ්රි ලකකාව  වර්තෂාපතවය ලැගබව රෙ ගද්කක් ද්ක්වා වවා ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්ව. 

  (ල-15) 
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04.  

i. ශ්රි ලකකාව ගද්වශ්ගුණික කලාපවල  ගබදීෙ  පද්වම් ුම සාධක ගද්ක කුෙක්ද්?  (ල-12) 

ii. ශ්රී ලකකාගේ ද්ක්ව  ලැගබව ගද්වශ්ගුණික කලාප ගද්කක් වම් කරන්ව.  (ල-14) 

iii. ගද්වශ්ගුණික විපර්තයාසවල  ගහේුරවව මිනිසේ ක්රියාකාරකම් ගද්කක් ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්ව. 

  (ල-15) 

 

05.  

i. ශ්රි ලකකාගේ ජව සකඛයාව ආසන්ව වශ්ගයන් සඳහන් කරන්ව.  (ල-12) 

ii. ගෙර  ජව සකඛයාගේ දසෙ වයාප්තිය  බලපා ඇති සාධක ගද්කක් සඳහන් කරන්ව. (ල-14) 

iii. ශ්රී ලකකාගේ ජවාධික දිසේික්ක ගද්කක් සඳහන් කර වෙනිසා දති වි ඇති දහිතකර ්රතිලල 

ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්ව.   (ල-15) 

 

06.  

i. ්රමිති දව පාතය යව  කුෙක්ද්ැයි පැහැදිලි කරන්ව.  (ල-12) 

ii. ශ්රී ලකකාගේ ද්ක්ව  ලැගබව ්රධාව ජවාවාස වර්ත  ගද්කක් ද්ක්වන්ව.  (ල-14) 

iii. ශ්රි ලකකාගේ වර්තතොවගේ  ්රවාහව ක්ගෂේත්රගේ  වව ්රවවතා ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්ව. 

  (ල-15) 

 

07.  

i. සකවර්තධවය යව  කුෙක්ද්ැයි දද්හස ලියා ද්ක්වන්ව.  (ල-12) 

ii. ගලෝකගේ  සකවර්තධවය ද්ැක්ීෙ සඳහා ගයාද්ා  න්වා ද්ර්තශ්ක ගද්කක් සඳහන් කරන්ව.(ල-14) 

iii. සාක්ෂරතාවය යව  කුෙක්ද්ැයි සඳහන් කර වය ඉහ  වකවා  ැනීගෙන් ර ක  ඇතිවව වාසි 

ගද්කක් ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්ව.  (ල-15) 

 

 

 

 


