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 1 isg 10 olajd m%Yakj, tla tla ysia;ekg .e<fmk ms<s;=r jryka ;=<ska f;dard ;s;a br u; ,shkak'  
 
 

1. Wkak;dxYh iu`. WIak;ajh l%ufhka my< neiSu  '''''''''''''''''''''''''  f.da,fha úfYaI ,laIKhls' 
       (mrsj¾;s$wmrsj¾;s$;dm& 
 
2. mDÒúfha úYd,;u id.ßl N+ ;eáh jkafka ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hs'   
    (bkaÿ-´iafÜ%,shdkq N+ ;eáh$wm%sldkq N+ ;eáh$meismsla N+ ;eáh & 

 
3. l÷lr m%foaYhl msysá Wia iu N+ñh' ''''''''''''''''''''''''''''''''' kñka y÷kajhs' 
     ^ idkqj$lfmd,a,$ksïkh & 
 
4. p¾fkdaiï mi jvd;a fhda.H jkafka  '''''''''''''''''''''''''''''' j.dj i`oyd h  

     ^ú$fmd,a$;srs`.=& 

5. niakdysr m<df;a msysgd we;s ú m¾fhaIKdh;kh ''''''''''''''''''''''''''''''' fõ'    
     ^ fndaïnqj,$wïn,kaf;dg$uyb¨mam,a,u & 
 
6. ckiúh" osúke`.=u jeks ixj¾Ok jHdmD;s Y%S ,xldfõ  '''''''''''''''''''''''''''''' ixj¾Okh i`oyd f.k we;s        

   l%shdud¾.  fõ'  

     (mrsir$wd¾:sl$ud¾.& 

7. csmaiï mdIdK j¾.h wh;a jkafka ''''''''''''''''''''''''''' mdIdK j¾.hg h' 

       (wd.afkah$wjidos;$úmrs;& 

 
8. Y%S ,xldfõ W;=re m%foaYfha olakg ,efnk mia j¾.h jkafka '''''''''''''''''''''''''''''' h'    
       (r;= ly ,egfida,a mi$pQ¾Kuh fkdjQ ÿUqre mi$r;= ÿUqre ,egfida,aia mi & 
 
9. Y%S ,xldfõ ckixLHdj 2012 oS jd¾Isl j¾Ok wkqmd;slh '''''''''''''''''''''''''''''' ls'    
      ^ 1'2$0'7$1'7 & 
 

10. 1: 50000  N+ ,laIK is;shul j¾. m%udKh 4cm2 lska ksrEms; ienE N+ñfha úYd,;ajh'''''''''''''''''''''' ls'  
     (j¾. lsf,dañgr 4$j¾. fikaáñgr 1$j¾. lsf,dañgr 1 &   

සැළකි  යුතුයි 

 m%Yak ish,a,gu ms<s;=re iemhsh hq;=hs'  

 tla m%Yakhlg ,l=Kq 01 ne.ska uq`M ,l=Kq 40 hs'                                             

අධ්යාෙන අතාතයාාංශ  

භූග ෝල විද්යාව - I 

අ.ගෙො.ස. (සා/ ගෙළ) - ගෙරහුරු ප්රශනන ේර  

11 ගරේණි                         යාල  - ෙැ  1 යි 
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 11 isg 15 f;la oS we;s tla tla m%ldYh lshjd n,d" th ksjerÈ kï zzksZZ hkak jgd o" jerÈ kï 
zzjeZZ hkak jgd o rjqula w¢kak' 

 
 
11' N+ñ lïmd" iqkdñ" .sksl÷" wdos iajdNdúl Wmøj foaY.=Ksl Wmøj f,i  ie,fla'    ^ ks$je&        

       

12' id¾la rgj,a w;r by<u udkqI ixj¾Ok o¾Yl w.hla we;af;a Y%S ,xldjg hs'   ^ ks$je&                                 

 

13' fkdosrE me<Eá úfYaI yd i;a;aj fldgia o w¾O jYfhka osrdm;a jQ øjHj,skao B uy 

    iukaú; fõ'            ^ ks$je& 

                           

14' Y%S ,xldfõ 2012 ixLHd o;a; wkqj lDIs wxYfha fiajd kshqla;sh 26'1] ls'     ^ ks$je&  

                                      

15' foaY.=Ksl fjkialï wju lsrSu i`oyd 1992 rsfhda o cekhsfrda kqjr oS ñysl; iuq`Mj meje;aúKs'              

             ^ ks$je& 

 

 16 isg 20 f;la oS we;s m%Yakj, zzwZZiy zzwdZZ hkqfjka ;Sr folla ±lafõ' tajd iïnkaO;dj 
wkqj .e<mQ úg ms<s;=rg ysñ wxlh ;s;a br u; ,shd olajkak'  

 

16' YS% ,xldfõ ldIsld¾ñl ksIamdok lsysmhla zzwZZ ;Srfha o" tajdfha wmkhk .ïudk zzwdZZ ;Srfha o   

   ±lafõ' zzwZZ iy zzwdZZ ;Sre ksjerÈ j .e<mQ úg ,efnk ms<s;=r f;darkak'  

         w            wd  

1 -  lcq      A' rdcdx.kh  

2 - ñßia      B' lgq.ïfmd,  

3 - nq,;a      C' fmdf<dkakrej  

4 - ú      D' oUfoKsh 

  

(1) ADBC                  (2) DABC                   (3) BDAC                 (4) DACB                           (..........) 
                               

 

17' f,dalfha úúO rgj,a lsysmhla zzwZZ ;Srfha o" tu rgj, hlv yd jdfka ksIamdok uOHia:dk  

    lsysmhlaa zzwdZZ ;Srfha o ±lafõ' zzwZZ iy zzwdZZ ;Sre ksjerÈ j .e<mQ úg ,efnk ms<s;=r f;darkak' 

  

      zzwZZ           zzwdZZ  

                            1 - Ökh        A. ,ekaleIh¾   

                 2 - cmdkh     B. l=IafkÜiala  

                 3 - reishdj       C. kf.dahd 

                 4 - tlai;a rdcOdksh     D' ol=Kq uekapqßhd       

 

(1)  CBDA                 (2) BDAC                   (3) DCAB                 (4) DCBA       (..........) 
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18. YS% ,xld 1(50"000 is;shï m;%hl wka;¾.; f;dr;=re lsysmhla zzwZZ ;Srefõ o" tajd is;shfï ±lafjk 
ia:dk zzwdZZ ;Srefõ o ±lafõ' zzwZZ iy zzwdZZ ;Sre ksjerÈ j .e<mQ úg ,efnk ms<s;=r l=ula o@  

w                                  wd 

1' is;shï m;%fha ku                A - we;=`MΩ udhsï ;Srej  

2' fN!;sl yd ixialD;sl ,CIK   B - jg ;Srefõ my< fldgi  

3' mßudKh      C - jg ;Srefõ by< fldgi  

4' cd;sl LKavdxl ^fuá%la&    D - is;shï uqyqK;  

 

   (1) CDAB              (2) CDBA                       (3) CABD              (4) DCBA      (..........) 
                                                                     
              

19. YS% ,xldfõ jkdka;r moaO;shg wh;a Wm moaO;s y;rla zzwZZ ;Srefõ o" tu jkdka;rj, nyq,j 
jefjk Ydl j¾. lsysmhla zzwdZZ ;Srefõ o ±lafõ' zzwZZ iy zzwdZZ ;Sre ksjerÈ j .e<mQ úg ,efnk 
ms<s;=r l=ula o@  

   w                                  wd  

1' ksj¾;k f;;a jkdka;r                A - nqre;" l`Mjr" ñ,a,  

2' l÷lr f;;a l,dmSh jkdka;r     B - uyr;au,a" wr`M" nq`M 

3' úh<s ñY% iodyrs; jkdka;r     C - imq" lSk" j,afo,a  

4' l÷lr úh<s l,dmSh jkdka;r   D - fydr" f.dvmr" ojg  

 

   (1) DCAB              (2) ADBC                 (3) CDAB          (4) BCDA          (..........) 
                                                                     
     

20. f,dalfha uydoaúm lsysmhl kï  zzwZZ ;Srefõ o" .x.d lsysmhla zzwdZZ ;Srefõ o ±lafõ' zzwZZ iy 
zzwdZZ ;Sre ksjerÈ j .e<mQ úg ,efnk ms<s;=r l=ula o@  

 

                     w                                     wd  

1' wdishdj                                A - khsc¾  

2' W;=re weursldj                            B - fhksis 

3' wm%sldj                             C - vekshqí 

4' hqfrdamh                                 D - uelekais 

 

   (1) ABDC              (2) ADBC                (3) BDAC              (4) BDCA                  (..........) 
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 21 isg 25 olajd we;s m%Yakj, ysia;ekaj,g iqÿiq jpk fhdod iïmQ¾K lrkak' 
 

21' Wkak;dxYh iuÕ WIaK;ajh l%ufhka my< niS' th ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kñka ye|skafõ' 

22' Y%S ,xldfõ m%:u nyqld¾h c, fhdackd l%uh f,i  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' fõ ' 

23' W;=re yd ol=Kq wlaIdxY 300 isg 500 w;r m%foaYj, jHdma;j we;s jkdka;r '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

    jkdka;r kñka  ye¢kafõ' 

24' r;= uqyqo yd uOHOrKs uqyqo iම්nkaO jkqfha '''''''''''''''''''''''''''''' kdúl we< ud¾.fhks' 

25' Y%S ,xldfõ 1(50 000 N+ ,laIK is;shul úYd,;ajh j¾. lsf,dañgr''''''''''''''''''''''''''''' ls' 

 26 isg 28 olajd we;s m%Yakj,g ms<s;=re iemhSu i|yd ÈS we;s YS% ,xld is;shu fhdod .kak' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26' Y%S ,xldfõ lsß.j iïm;a yqjudre wdh;khla msysgd we;s Èia;%slalh ±lafjk wlaIrh ''''''''''''''''''''''' h' 

 

27' iq`M wmkhk fnda. m¾fhaIKdh;kh msysá Èia;%slalh ±lafjk wlaIrh ''''''''''''''''''''''' h' 

 

28' Y%S ,xldfõ ms;a;, leghï i`oyd m%isoaO Èia;%slalh ±lafjk wlaIrh ''''''''''''''''''''''' h' 

 

 

A 

G 

B 

H 

E 

D 

F 

C 
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f,dalfha ;srs`.= ksIamdokh lrk 
rgj,a 

 

 29 isg 30 olajd we;s m%Yakj,g ms<s;=re iemhSu i|yd ÈS we;s m%ia;drh fhdod .kak'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29' wvqu ;srs`.= ksIamdokhla lrk rg ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hs' 

30' lekvdj wdikak jYfhka  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' muK ksIamdokhla fmkajhs'  

 31 isg 40 olajd we;s tla tla m%Yakhg oS we;s ms<s;=re y;r w;=frka ksjerÈ fyda 
jvd;a .e<fmk fyda ms<s;=r f;dard" Bg ysñ wxlh bÈßfha we;s ;s;a br u; ,shd olajkak' 

 

31' rgl ck >k;ajh flfrys n,mEula we;s fkdlrk idOlh ñka l=ulao@ 

^1& há;, myiqlï                   ^2& fiajd myiqlï  

^3& ixl%uK               ^4& jhia jHqyh       (..........) 

                                                         
       

 

32' mD:sú lfnd, yd m%djrKh fjka lrkq ,nk iSudj y÷kajkq ,nkafka@ 

^1& fldkarâ wika;;shhs    ^2& fudfydfrdajsisla wika;;sh hs 

^3& .=fgkan¾.a wika;;sh hs    ^4& f,auka wika;;sh hs         (..........)  

 

33' f,dalfha ksIamdokh lrkq ,nk fudag¾ r: w;=ßka jeäu ksIamdokhla lrkq ,nk rgj,a hq.,  

    jkafka ñka l=ulao @ 

            ^1&  weußld tlai;a ckmoh" ;dhsjdkh        ^2&  ÑSkh" cmdkh        

^3& bkaÿkSishdj" m%xYh                                        ^4&  isx.mamqrej" cmdkh              (..........) 
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34' 

 ñgr 1200 g by< Wiaìïj, jHdma;j we;' 

 wms Ydl nyq,h 

 iuk," msÿre;,d., l÷j, jHdma;j we;'  

 

    by; idOl we;=<;a Y%s ,xld jkdka;r l,dmh jkafka"  

      ^1& ksj¾;k f;;a jkdka;r                    ^2& l÷lr f;;a l,dmSh jkdka;r     

        ^3& úh<s ñY% iodyrs; jkdka;r      ^4& l÷lr úh<s l,dmSh jkdka;r        (..........) 

                            

35' ksrdhdifhka ,nd.kakd iïm;la fkdjkafka 

      ^1& jd;h     ^2& Lksc iïm;a        ^3& ysre t<sh      ^4& c,h                     (..........)                                

             

36' j¾I 2012 g wkqj Y%S ,xldfõ ck ixLHdj ckdjdi wkqj ksjeros f,i j¾. lr we;s ms<s;=r 
f;darkak  

    ^1& .%dñh 60]" kd.rsl 30]" j;= 10]                ^2& .%dñh 77]" kd.rsl 18]" j;= 04 

    ^3& .%dñh 77]" kd.rsl 22]" j;= 01]                ^4& .%dñh 18]" kd.rsl 77]" j;= 05]      (..........) 

                                        

37' ixj¾Ok ñkqï w;r idïm%odhsl yd wd¾:sl ñkqula f,i ie,lsh yelafla ñka l=ulao @ 

    ^1& o< cd;sl ksIamdokh              ^2& udkqI ixj¾Ok o¾Yl  

    ^3& udkqI orsø;d o¾Ylh             ^4& udkqI mSvl o¾Ylh              (..........) 

                                                          
      

38' y.a.," rsá., hk iajdNdúl rlaIs;  

    ^1& cd;sl jfkdaoHdk fõ                  ^2& oeä iajdNdúl rlaIs; fõ 

     ^3& wNh N+ñ fõ                        ^4& jk rlaIs; fõ                       (..........) 

                                                                                        ඤ   

39' YS% ,xld N+ ,laIK is;shïj, fN!;sl ,laIKhla fkdjkafka l=ulao @   

    ^1& osh we,a, ^2& fjr< ^3& jeõ  ^4& .x fudah                       (..........) 

                      
   

40' cd;Hka;r ck.yk oskh jkafka"   

    ^1& cqks 05  ^2& cQ,s 11        ^3& cQ,s 18  ^4& iema;eïn¾ 05              (..........) 
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I ගයොටස 

 

1) (අ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති 1   50000 සිති ම් ගයොටස අධයන  ගයොට ක ඇසුගරන් අසා ඇති ප්රශනනවලට   

            පිළිතුරු සඳ න්න. 

 (i)  සිති ගම් අාංය 01, 02, 03 හා 04  න ලක්ෂණ ඳහත පිළිතුරු අතරින් ගතෝරා අාංය අනුව නැවත  

                 ලි න්න. 

      (රැළි බිභ/ගහේන/වනාන්තර /ඳාෂාණ උද් ත /ගසසු භාර්  / ජීප් රථ භාර්  )           (ල.02) 

 (ii)  A-B හා C-D ගලස දක්වා ඇති භූ ලක්ෂණ ඳහත පිළිතුරු අතරින් ගතෝරා අක්ෂර අනුව නම් යරන්න. 

       ( උත්තල ඵෑවුභ/අවතල ඵෑවුභ/දළ ඵෑවුභ/ගභොගහොර ඵෑවුභ )         (ල.02) 

 (iii)  ගභභ සිති ම් ප්රගද්ශග  දක්නට ලැගඵන වතු ගඵෝ  ව ාවක් නම් යරන්න.            (ල.01) 

            (iv)  සිති ගම් ඊසාන ගයළවරට සම්ඵන්ධ J, K, L, M ගලස දක්වා ඇති සිති ම් ගයොටගසේ වර් පල     

                    වර්   කිගලෝමීටර්වලින් ගසො න්න.         (ල.02) 

             (v)  සිති ගම් x හා y  න ලක්ෂ ගදගයහි නිවැරදි පිහිටීභ අක්ෂර අනුව ගවන ගවනභ දක්වන්න.    (ල.02) 

 

 සිති ම් ප්රගද්ශ  පිළිඵ ප්රයාශ ගදයක් ඳහත දක්වා ඇත. මභ ප්රයාශ නිවැරදි නම් “නි”  න්න වටා ද           

වැරදි නම් “වැ”  න්න වටා ද රවුභක් අඳින්න. 

 (vi)  උතුරු භායිභට සම්ඵන්ධ ජලාශග   භැදින් වැටී ඇත්ගත් දිසනත්රික් භායිභකි.                 (නි/ වැ) 

 (vii) උතුරු භායිභට සම්ඵන්ධ ගයොටුයර ඇති දුනුගක්වල නම් ප්රගද්ශග   ී   ව ා බිම් ගහ්මභු  ්රභ ට     

                  ව ායර  ඇත.             (නි /වැ) 

                 (ල.02) 

 

සැළකි  යුතුයි 

 I ගයොටගසේ ඳළමුවන ප්රශනන  අනිවාර්  ගේ. 

 II ගයොටස වුහ ත රානා ප්රශනන 07කින් සභන්විත ගේ. ඉන් 04යට පිළිතුරු සැඳයි  යුතුගේ. 

 මක් ප්රශනන යට ලුණු  10 ඵැිනන් ලුණු  40කි. 

අධයාඳන අභාතයාාංශ  

භූග ෝල විදයාව - II 

අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) - ගඳරහුරු ප්රශනන ඳ්ර  

11 ගරේණි                         යාල  - ඳැ  2 යි 



භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

3 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(ආ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති ගලෝය සිති භ ගහොඳින් අධය න  ගයොට ඳහත සහන් ප්රශනනවලට පිළිතුරු   

       සඳ න්න. 

(i)  සිති ගභහි ලුණු  ගයොට ඇති A , B හා C  න  ාං ා අතරින් “ගවෝම ා”  ාං ාව දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?

(ii)  සිති ගභහි D , E හා  F වලින් දක්වා ඇති යඳුවැටි අතරින් “ඇන්දීසන” යඳුවැටි  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iii)සිති ගභහි G , H හා  J  න  ාං ා නිම්න අතරින් ී  ව ාවට වැද ත් ප්රගද්ශ ක් ූ “මිසිසිපි”  ාං ා නිම්න  

දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iv)  සිති ගම් K, L, හා M වලින් දක්වා ඇති ප්රගද්ශ අතරින් “විලිවිලිසන” නමින් හැඳින්ගවන වාසුළි ඵල  

        ඳැවැත්ගවන ප්රගද්ශ  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?      

(v) සිති ගම් P ,Q හා R අක්ෂරවලින් දැක්ගවන රටව්ම අතරින් ගභෝටර්රථ යර්භාන්ත ට ප්රමුඛත්ව ක් දක්වන 

“දුණු  ගයොරි ාව”  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?  

             (ල.05) 
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භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

4 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(ඉ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති ශ්රී ලාංයා ආයිති සිති භ ගහොඳින් අධය න  ගයොට ඳහත සහන් ප්රශනනවලට පිළිතුරු   

       සඳ න්න. 

(i) සිති ගම් A , B හා C වලින් දක්වා ඇති සනථාන අතරින් “මී මුව යලපුව” දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(ii) සිති ගම් D , E හා  F වලින් දක්වා ඇති දිසනත්රික්ය අතරින් “ගහනරත්ග ොඩ උදයාන ” දැක්ගවන අක්ෂර     

ුණභක්ද? 

(iii) සිති ගභහි G , H හා  J  න  ාං ා  අතරින් “ ්මඔ ”  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iv)  සිති ගභහි  K, L, හා M  න සනථාන අතරින් “තලාතු මිනිරන්” ඛනිජ නිධි පිහිටා ඇති සනථාන ක් ූ       

       “තලාතුඔ ” දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?      

(v) සිති ගම් P ,Q හා R  න ජාතිය උදයාන අතරින් “බූන්දල” දැක්ගවන්ගන් ුණභන අක්ෂරග න් ද? 

             (ල.05) 

 



භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

5 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

II ගයොටස 

2) (i)   ඳිථිවි වුහ  අනුව ලාලා ග ෝල  ගඵදා දැක්වි  හැකි ගයොටසන ගදය නම් යරන්න.         (ල.02) 

      (ii) ජජව ග ෝලග  සීභාවන් ලි ා දක්වන්න.                     (ල.03) 

      (iii) වර්තභානග  මිනිසන ක්රි ායාරයම්වල ඵලඳෑභ නිසා ජලග  ගුණාත්භයබාව  අඩු ගේ. නිදසුන්  

          02ක් ඇසුරින් ගයටිග න් ඳැහැදිළි යරන්න.             (ල.05) 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

      (i)  ඉහත සිති ගම් A හා B වලින් දැක්ගවන ගලෝයග  කිරිඳට්ටි ඳාලන  යරන ප්රගද්ශ 02ක් 

  නම් යරන්න.           (ල.02) 
              
       (ii)  ගලෝයග  කිරිඳට්ටි ඳාලනග  විගශේෂ ලක්ෂණ 03ක් නම් යරන්න.    (ල.03) 

      (iii)  (a) ශ්රී ලාංයාගේ වරවර යර්භාන්තග  ප්රධාන ගයොටසන 03කි. ඉන් 02ක් නම් යරන්න.    (ල.01) 

      (iv)  (b)  ශ්රී ලාංයාගේ වරවර යර්භාන්ත  න ා සිටුී භට රජ  ග න ඇති ක්රි ාභාර්  02ක් ගයටිග න්  

               විසනතර යරන්න.          (ල.04) 

            

4)  (i)  විදුත් නිෂනඳාදන යර්භාන්ත සහා ප්රාලිත  

    (a) නැග නහිර ආසි ානු රටව්ම 01ක් ද 

    (b) යුගරෝඳා රටව්ම 01ක් ද  නම් යරන්න.    (ල.02) 

     

      (ii) විදුත් නිෂනඳාදන යර්භාන්ත ගලෝය  පුරා ගේ ග න් වයාප්ත ී භට හා දියුු  ී භට ගහේතුවන  

           යරුු  3ක් දක්වන්න.                (ල.03) 

 

      (iii) ගභෝටර් රථ යර්භාන්තග  නව ප්රවණතා 02ක් විසනතර යරන්න.            (ල.05) 

 

 

 

                 



භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

6 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

5)  (i)  “ඛණිජ ක්”  න්න අර්ථ දක්වන්න.               (ල.02) 

      (ii)  ශ්රී ලාංයාගේ ඳහත ඛණිජ වර්  වයාප්තව ඇති ප්රගද්ශ මය ඵැිනන් නම් යරන්න. 

   A - සිලියා වැලි 

   B - ඇඳටයිට් 

   C - මිනිරන්                (ල.03) 

      (iii)  a.  ශ්රී ලාංයාගේ ඛණිජ සම්ඳත් වන භැණික් හා ගයඔලින් ඳදනම් යරග න යරනු ලඵන ප්රධාන නිෂනඳාදන 

       යර්භාන්ත 02ක් නම් යරන්න.  

   භැණික්  

   ගයඔලින්          (ල.01) 

   b.  ගඳගරෝ රසා න යර්භාන්තග  නව ප්රවණතා ගදයක් ගයටිග න් ඳැහැදිලි යරන්න.  (ල.04) 
 

6)  (i)  රටය සාංවර්ධන  භැනීභ සහා ග ොදා  න්නා නතන මිනුම් ගදයක් නම් යරන්න.         (ල.02) 

     (ii)  “භානව සම්ඳත් සාංවර්ධන ” උගදසා  තයුතු ක්රි ාභාර්  03ක් සහන් යරන්න.          (ල.03) 

     (iii)  වර්තභාන  වන විට ගලෝය ප්රජාවට “තිරසාර සාංවර්ධන ය” අවශයතාව  දැිවව ඳවී..  

           මගසේ ඳැවසීභට ගහේතු ූ යරුු  02ක් විසනතර යරන්න.                             (ල.05) 

 

7) (i)  ජන සාංඛයාව පිළිඵ සැලමේගම් දී ප්රධාන වශග න් වැද ත් වන ක්ගෂේ්ර 02ක් හඳුනා ත හැකි  . 

            මභ ක්ගෂේ්ර 02 නම් යරන්න.                          (ල.02) 

      (ii)  a.  “ජන සාංඛයා සනගපෝටන ”  නු තුභක් ද? 

  b.  ගලෝය ජන සාංඛයාගේ වර්ධන  පිළිඵ  ඓතිහාසිය දත්ත පිරික්සීගම් දී  ජන සාංඛයා  

                 වර්ධනග  යැපී  ගඳගනන අවවර 02ක් හඳුනා  ත හැකි .මභ අවධි 02 ලි න්න.      (ල.03) 

              

(iii)ශ්රී ලාංයා ජන සාංඛයා වයාප්තිග  ඇති අසභතුලිතබාව  අවභ කිම භ සහා අනු භන  යළ හැකි සාර්ථය 

 ක්රි ාභාර්  02ක් ගයටිග න් විසනතර යරන්න.             (ල.04) 

 

8) (i)  ජීව විදයාත්භය උඳරව ක් හා ගද්ශගුණිය උඳරව ක් නම් යරන්න.               (ල.02) 

      (ii)  ඳහත සහන් භහද්ී ඳවල පිහිටි මක් ිනනි යන්ද ඵැිනන් නම් යරන්න. 

   A - උතුරු ඇගභරියාව 

   B - යුගරෝඳ  

   C - අප්රියාව                    (ල.03) 

     (iii)  ශ්රී ලාංයාගේ ආඳදා යළභනායරණ වැඩපිළිගවළ යරුු  03ක් ඇසුගරන් ගයටිග න්  

             ඳැහැදිලි යරන්න.                              (ල.05) 
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