
තර්ක ලහසත්රඹ වහ ිදදයහත්මකභක රභඹ  

12.1 විද්යාත්මක උ න්යාසයන්හි ස සයනභාවාා් 

 හා ඒාා ්රීක්ෂණ්ට ලක්උළ හැකි ක්ර  

අධ්ය්් උයි. 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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ඉශ්ෙනුම් ්ල 

ිදදයහත්මකභක 

ගනේලනඹට 

උඳනයහඹක 

අලයතහ නඳන්ුමම් 

කයයි  

උඳනයහඹක 
නතයක්ණඹ පිබඳඵ 

තහර්කික පිඹය 
ිදදයහත්මකභක ගනේලනඹ 
ඇසුරින් ඳළවළදිකා 

කයයි  

ිදදයහත්මකභක 

උඳනයහකඹ 

රක්ණ 

ඳළවළදිකා කයයි  

ිදදයහත්මකභක උඳනයහ 
වහ යහඛ්යහන 

ිදදයහත්මකභක දළුමභ 
නගොඩනළගීභට 

ළදගත්මකන ඵ අගඹ 
කයයි  

ිදදයහත්මකභක හදඹක් වහ 

නිඹභඹක් අතය 

නන නිදර්ලන 

හිත ඳළවළදිකා 

කයයි  

සහබහිදක 

ංසිද්ධිඹක් ආයණ 

නිඹභ ආකෘතිමාඹ 

ඇසුරින් යහඛ්යහනඹ 

කයයි  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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 එකී ක්නේත්රඹ ුළශ භුළ ූ  ගළටුවක් ගනේලනඹ කයුම ස ඊට තහකහකාක නවප ිදුමභක් නේ ඹළයි 

ිදදයහඥයෙනඹකුනස සිනතහි වටගන්නහ දශ අදවක් නවත්මක කල්පිතඹක්ක අබයුඳගභනඹක් උඳනයහඹක් නර 

ළරකිඹ වළක  එභගින් ඇයි ද?ක නකනේද?කකුභක් ද? ඹන ප්රලසන රට ිදුමභක් නදයි  

 උදහ:- හයුක පීඩනඹ වහ ඳරිභහ අතය ම්ඵන්ධඹ කුභක්ද? නඵොයිල් නිඹභඹ මීට පිබඳුළරු නදයි  

 ිදදයහත්මකභක උඳනයහ ගළටුව රට ිදුමම් ම භ අයණුණු නකොටනගන නගොඩනළගී ඇත එනේ අුමතිතිමාක 

ඳරීක්ණ භත රංගුන උඳනයහ නවත්මක ිදදයහත්මකභක හභහනයකයණ ිදිදධ සරඳ ගී  

 ර්හචී හභහනයකයණඹ ඊට අදහශ ක්නේත්රනේ  සිඹුව සූනන් පිබඳඵ නඳොු  රක්ණඹක් ප්රකහල න 

අතය එකී ක්නේත්රනේ  එක් එක් සුළක් ම්ඵන්ධද එඹ රංගු නේ  

 උදහ:-  නෞයග්රව භ්ඩඩරනේ  සිඹුව ග්රවඹන් සර්ඹඹහ නක්න්්ර නකොටගත්මක ඉකා බහකහය කක්ඹන් ී  ගභන් 

  කයයි  නභභ නඳොු  රක්ණඹ බුධක සිකුරුක ඳෘථිිදක අඟවරු ආම  එක් එක් ග්රවඹහ වළසිරීභ  

  ම්ඵන්ධනඹන් ද රංගු නේ  

 ංඛ්යහනභඹ හභහනයකයණඹ අදහශ සූනන්ට නඳොු  රක්ණඹක් නර ප්රකහල ුවත්මක එඹ එකී ක්නේත්රනේ  

එක්  එක් සුළක් ම්ඵන්ධනඹන් රංගු නනොනේ  

 උදහ:- 2017 අ නඳො  හභහනය නඳශ ිදබහගනඹන් දියිනන් ගණිත ිදනේ  හධන භ්ටටභ 45  කි  නභභ 

හභහනයකයණඹ එක් එක් ඳශහතක්ක එක් එක් දිස්රික්කඹක්ක නවප ඳහරක් ම්ඵන්ධනඹන් රංගු බහනඹන් 

නතොය ිදඹ වළක  

සයනර්ාාාචී සයනා ායඋයණ හා සයනඛ්යා ් සයනා ායඋයණ 01 

විද්යාත්මක උ න්යාසයනඋයණ් 

(විද්යාත්මක උ සයනා ායඋයණ්  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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 ිදදයහත්මකභක හභහනයකයණඹන් එක්නකප ිදචරයඹන් අතය ිදධිතහඹන් නඳන්ුමම්කයන නිඹභඹකි  

නළත්මකනම් ප්රඳංච ම්ඵන්ධනඹන් නවේූන යහඛ්යහනඹ කයන හදඹකි  හද වහ නිඹභ ලනඹන් ිදදයහත්මකභක 

හභහනයකයණ ප්රනදද කිරීභට ඳදනම් න කරුණු කිහිඳඹකි  

I. ෙැටලුශ්ේ සයනභාවාා් 

 හදඹක් ඇයි? නකනේද? ඹන භ්ටටනම් ප්රලසනඹක් භග ඵළනේ  

  උදහ:-  උඩ ිදසිකශ ගරක් බිභ ළනටන්නන් ඇයි? මීට ගුරුත්මකහකර්ණ හදඹ පිබඳුළරු නදයි  

 නිඹභඹ කුභක්ද? නකොයි අන්දනම්ද? ඹන ප්රලසනඹකට ිදුමම් නදයි  

 උදහ:-  හයුක පීඩනඹ වහ ඳරිභහ අතය ම්ඵන්ධඹ කුභක්ද? නඵොයිල් නිඹභඹ මීට පිබඳුළරු  

 නදයි  හයුක පීඩනඹ ඳරිභහට ප්රතිමානරපභ භහුමඳහතිමාක නේ  

II. විසයනඳුශ්  ස සයනභාවාා් 

 හදඹක් යහඛ්යහනභඹ උඳනයහඹක් නරසින් ළරනක්  එනම් ප්රඳංචඹන්ට නවේුළ දළක්ීමභක් කයයි  

 උදහ:-ග්රවයින් ඉකා බහකහය කක්ඹක ගභන් කයන්නන් ඇයි? නභඹට නවේූන    

  ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ භගින් ඳළවළදිකා කයයි  එනවයින් ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ   

  යහඛ්යහනභඹ උඳනයහඹකි  

 එනවත්මක නිඹභඹක් භගින් නකනයන්නන් ිදචරයඹන් නදකක් අතය ිදධිතහඹ නවත්මක ම්ඵන්ධඹ දළක්ීමභ         

 ඳභණී  

 උදහ:-  නඵොයිල් නිඹභඹ අචර හයු සකන්ධඹක උසණත්මකඹ නිඹත ිදට පීඩනඹ ඳරිභහට  

  ප්රතිමානරපභ භහුමඳහතිමාක ඵ කිඹයි    

III. ්රීක්ෂණ්ට වාජ් ශ්උශ්ය අහිද්  

 හදඹක් ර ඳරීක්ණඹට බහ නඹ නකනර්  උඳනයහනඹන් ගභය කශ අනහළකිඹක් ඳරීක්ණඹට   

 බහ නඹ කිරීභ ුළබඳන් උඳනයහනේ  රංගුබහඹ ිදභයි  

 උදහ:-  ගුරුත්මකහකර්ණ හදනඹන් ග්රවනඹකුනස කක්ඹ පිබඳඵ අනහළකිඹක් ඳරකශ  

  වළකිඹ  නිරීක්ණ අනහළකිඹ භග ළනදන ිදට ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ පිබඳගී   

නණුත්මක නිඹභ නඵොනවප ිදට ෘජු නිරීක්ණඹට රක්නේ  එනම් අනහළකිඹකින් නතොය එක 

 එල්නල්භ නිඹභඹ වහ ළනන අසථහ ඳරීක්ණනඹන් රළනේ  

 උදහ:-  හුක් නිඹභඹ - ප්රතයසථ තන්ුළක ා ු න්නක ිදතතිමාඹ ඊට නඹොදන ඵරඹට අුමනරපභ 

භහුමඳහතිමාක නේ  නභඹ ු ුම තයහදිඹක් ඇසුනයන් ිදිදධ ඵය ප්රභහණඹන් කියහ ු න්න ඇනදන ප්රභහණඹ 

භළන ඵරහ ඔ බපු කශ වළකිඹ  

     ාාද් හා නි්  02 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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IV.  නි් ්උට සයනාශ්ේක්ෂා ාාද්්උ ක්ශ්ෂේත්ර් ුළුල්  ශ්ේ. 

 හදඹක් එභ ක්නේත්රනේ  සිද්ීනන් ගණනහක් ඳළවළදිකා කිරීභට භත්මක නේ  

  උදහ:-  ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ භගින් ග්රවයින්නස කක්ඹක ඩදිඹ ඵහදිඹ ඇතිමාීමභ ළනි ංසිද්ධි  

   ඳළවළදිකා කයයි  

 නිඹභඹක් ූ  කලී ිදචරයඹන් නදකක් අතය ඳතිමාන ම්ඵන්ධතහඹක් ප්රකහල න හභහනයකයණඹකි  

එක් හදඹක් ුළශ නිඹභ ගණනහක් තිමාබිඹ වළක  

 උදහ:-  හයු පිකාඵ චහරක හදඹ භගින් නඵොයිල් නිඹභඹක චහල්ස නිඹභඹක ආංශික පීඩන නිඹභඹ  

  ඳළවළදිකා කශ වළක  

V. ාාද්්උට සයනාශ්ේක්ෂා නි් ් සයනභථාාය බාක් ෙනී. 

 රින්ය ිදදයහ ක්නේත්රනේ  ඇතිමාන ිදදයහත්මකභක ිද බරඹන් භගින් ඳදනම් හද නනස නේ  එඵළිදන් 

 හදඹන් ඵහිසකයණඹටත්මකක ංනලපධනඹටත්මක ඹටත්මකඹ  

 එනවත්මක හදඹ නනස ුවද නිඹභඹ එක නවරහභ ප්රතිමාක්නේඳ නනොනේ  න හදඹට අුම නිඹභඹ 

 අර්ථකථනඹට රක් නේ  නම් නිහ හදඹකට හන බක් නිඹභඹක් සථහයඹ  

න්යාසයන්උ රවා් සයනහ විඋාන් 03 

 ිදදයහඥයෙඹහ ගළටවටට ිදුමම් නර නගොඩනගහ ගන්නහ භතඹන් නවත්මක කල්පිත උඳනයහ නේ  උඳනයහ 

නගොඩනළගීභට නිලසචිත නඳොු  රභඹක් නළත  ඇතළම් උඳනයහ නගොඩනළනගන්නන් ිදදයහඥයෙඹහනස අතිමාලඹ 

නඳෞද්ගකාක ූ  ක්රිඹහ භහර්ග ඔසනේඹ  

 උදහ:-  

  ඔගස්ට කළකුනල් නඵන්සීන් රඹ නොඹහගන්නන් ී නඹක් ඔසනේඹ  

  සිරිනිහ යහභුම න් නගොඩනළග ප්රනම්ඹන්ට ඥයෙහනඹ ඳවර ූ නේ  නහභගිරි නදඟනනස   

    ඵරඳෆනභන් ඹළයි ඔහු ඳයි  

 ිදදයහඥයෙඹහනස ප්රතිමානේදඹක තිමායුණු නිරීක්ණ වළකිඹහන් උඳනයහඹන්ට භග නඳන්ූ  අසථහ ඇත  

 උදහ:-  

  ඇනරක්ළන්ඩර් ෂසනරය,ං නඳනිසිකාං නොඹහ ගළීභ  

  ිදල් නවල්ම් නයොන් න් “X” කියණ නොඹහ ගළීභ  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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 තත්මක භවය ිදදයහඥයෙයින්ට තභන්ට පර්නඹන් සි ව ිදදයහඥයෙඹන්නස ගනේණ උඳනයහ නගොඩනළගීභට 

භග නඳන්ීමඹ  

 උදහ:-  

  එය,ල් ර ගරඳටරඹ ිද ්රය නොඹහ ගළීභ  

  DNA අණුනේ යුවඹ නොඹහගළීභට නෝටන් ව රීක්නස දහඹකත්මකඹ  

 ඒ වළය උද්ගභනඹ ළනි ිදදයහත්මකභක රභඹන් ඔසනේත්මක ිදදයහඥයෙඹහ උඳනයහ නගොඩනගයි  

 උදහ:-  

  ඩහිදන් හදඹ ඇතළම් නිගභන නකනයහි නිරීක්ණඹන් පර් ීමභ  

ඇතළම්ිදට  න ශ්රළතීන්න්ක හභහනය යවහයනේ  තිමාූ  භත උඳනයහඹන්ට භග නඳන්ූ  අසථහ ඇත  

 උදහ:-  

  එඩ්ඩ් න නර් සරිඹ කහයකඹ නොඹහ ගළීභ  

න්යාසයන ශ්ෙනැැමෙශ්  සලා ෘඋි හ හා වාෂාා 

න්ශ්්ෝමෙ උය ෙහිා අහිද්  

04 

 ආකෘතිමාඹක් ්රයභඹ නදඹක් නවප රපික යුවඹක් ඇතිමා නදඹක් ිදඹ වළකිඹ  ඹම් නදඹකට සරඳ 
ලනඹන් භහන න නද් ආකෘතිමාඹකි  ඉදි කයන නගයඹක්කයහඹක්කනගොඩනළගිල්රක්ක ගුන්ඹහනඹක් ආකෘතිමාඹක් 

භගින් ආදර්ලනඹ කශ වළකිඹ  ණුල් ඳද්ධතිමානේ  යුවඹක ක්රිඹහකහරීත්මකඹ ඳළවළදිකා කිරීභට එන් ආකෘතිමාඹක් භත්මකඹ  

 උදහ:-  

  ඳයභහණුනේ යුවඹ පිබඳඵ නතොම්න් ඉදිරිඳත්මකකශ  බරම් පුන්න් ආකෘතිමාඹ 

 රපික ආකෘතිමා ගණිතභඹ සරඳඹක් ගනියි  සධහන්තිමාක නබෞතිමාක ිදදයහ ුළශ නභන් ආකෘතිමා ඇත  

 උදහ:-  

  නිුවටන් ගුරුත්මකහකර්ණ ඵරඹ ක්රිඹහකහරී න අන්දභ ඳළවළදිකා කනශේක 

 

 

 අයින්සටයින් සකන්ධඹ වහ ලක්තිමාඹ අතය ඇතිමා ම්ඵන්ධඹ ප්රකහල කනශේක 

F- ආකර්ණ ඵරඹ 

M - සකන්ධඹ 

R - ු ය 

E- ලක්තිමාඹ 

M - සකන්ධඹ 

C - ආනරපකනේ  ප්රනේගඹ 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  

12 ශ්රේණි් 

 කිසිඹම් ඳද්ධතිමා නදකක් අතය ඇතිමා භහනකභ නඳන්ීමභට ද ආකෘතීන්න් උඳනඹපගී නේ  ආකර්ණ ඵරඹ 

වහ ිදදයුත්මක ආනයපඳණ ඵරඹ නභනේ හදෘලයභඹ ආකෘතිමා නදකකින් දළක්ිදඹ වළකිඹ  

 

 

 

ිදදයහත්මකභක උඳනයහ නගොඩනළගීභ නභන්භ ඒහ ප්රකහල කිරීභ ම්ඵන්ධ බහහ ළදගත්මකඹ  

ිදදයහනේ නඹොදහ ගළනනන බහහ හභහනය යවහය භ්ටටනම් බහහනන් නනසඹ  ිදදයහ උඳනඹපගී කය ගන්නහ 

බහහ සරඳ 3කි  

 නඳොු  ඳදහර්ථ හිත බහහ 

 ංනක්තභඹ භ්ටටනම් බහහ 

 උඳනඹපගීතහ භ්ටටනම් බහහ 

 

කිසිඹම් ිදදයහ ක්නේත්රඹක ඳහරිබහිකක ූ  අර්ථ හිත ඳද වහ ංකල්ඳ ඇසුරින් ිදදයහත්මකභක 

උඳනයහඹන් ප්රකහල නේ  එකී භ්ටටභ වුමන්න්නන් නඳොු  ඳදහර්ථ හිත බහහක් ලනඹනි   

උදහ:- සුළක නිලසචරතහ නවප ඒකහකහරී චකාතඹ නනස කිරීභට ඵහහිය ලනඹන් නඹොදන ක්රිඹහ  

   ඵරඹයි  නභඹ ‘ඵරඹ’ ඹන නබෞතිමාක ංකල්ඳඹ ඳළවළදිකා කිරීභ නඹොදහ ඇතිමා ඳහරිබහිකක ිදග්රවඹයි  

ංනක්තහත්මකභක භ්ටටනම් බහහ තර්ක ලහසත්රඹක ගණිතඹ ළනි ිදඹන් ුළශ දළකගත වළකිඹ  

ිදචරයඹන් ව නිඹතිමා ඳද එකී බහහනේ දළකිඹ වළකි රක්ණයි  

උදහ:-  නභහික 

    

 

 

 

එිදට සකන්ධ ඒකකඹක ත්මකයණඹ ඒ භත ක්රිඹහ කයන ඵරඹට අුමනරපභ භහුමඳහතිමාක න ඵ 

ඉවත ප්රකහලනනඹන් දළක්නේ  

උඳනඹපගීතහ භ්ටටභ සීය,ත  නනකොටක්ක උඳ ංසකෘතිමාඹක්ක ක්ඩඩහඹභක් ආශ්රනඹන් නඹනද්  

ඔුවන්ට ඳභණක් නත්මකරුම් නදන ඳද වහ ංකල්ඳ එළනි බහහක් ුළශ දළකගත වළක  

උදහ :-  නතර නඵදනහක ගනේ ගවනහක භල් කඩනහ 

          හභහජීඹ ිදදයහන් ුළශ නභභ භ්ටටනම් බහහ යවහයඹන් දළක ගත වළකිඹ  

F- ඵරඹ 

m - සකන්ධඹ 

a - ත්මකයණඹ 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  

12 ශ්රේණි් 

විද්යාත්මක උ න්යාසයන්උ ලක්ෂණ 05 

 ිදදයහත්මකභක උඳනයහඹක රක්ණ පිබඳඵ ිදධිරභ හම න්නස අධහනඹ නඹොණු ිදඹ  උඳනයහඹක් 

ිදදයහඥයෙඹහනස ගනේණඹට භග නඳන්න සුුව අදවක් ිදඹ යුුළඹ  එඵළිදන් නවො ිදදයහත්මකභක උඳනයහඹක් ුළශ 

ඳවත රක්ණ අන්තර්ගත ිදඹ යුුළඹ  

 

I. ෙැටලුාඋට විසයනඳු ක් වි් යුතු්. 

  ගළටුවක් ඹුම ඳතිමාන ිදදයහත්මකභක නයහඹන් වහ දළුමභ ුළශ ඳළවළදිකා කිරීභක් නවප නත්මකරුම් 

ගළීභක් කශ නනොවළකි තත්මකඹන්ඹ  උඳනයහඹ ගළටුවකට නිළයදිා හර්ථක ිදුමභක් නේ නම් එඹ නවො 

උඳනයහඹකි  

  උදහ:-ගුරුත්මකහකර්ණහදඹක හභහනය හන බක්තහ හදඹ 

 

II.  ශ්හනඳ විද්යාත්මක උ න්යාසයන්ක් ර්ඛය්හි ්ැහැිලි  උයි. 

   සබහිදක ංසිද්ධිඹක් ඳළවළදිකා කිරීනභහිරහ උඳනයහඹක් භත්මක නයි  

  උදහ:-ය,රිඟු නළභතිමා ංසිද්ධිඹ ආනරපකඹ තයංගහදඹ ඇසුනයන් ර්තනඹක ඳයහර්තන නිඹභඹන්  

   භගින් ඳළවළදිකා කිරීභ  

 

III. ෘනුභූ හඋ ්රීක්ෂණ්හිට වාජ් උළ හැකි එඋක් වි් යුතු්. 

ිදදයහත්මකභක ඹළයි ළරනකන උඳනයහඹක් ඳරීක්ණඹට බහ නඹ කශ වළකි සීභහකක භ්ටටභක 

නනොඳතීන් නම් එඹ ිදදයහත්මකභක නනොනේ  “නදිදඹන් වන්නේ ිදලසඹ භළීමඹ ” නභඹ ිදදයහත්මකභක නනොන්නන් 

ආුමතිතිමාක ඳරීක්ණඹන්ට බහ නඹ කශ නනොවළකි ඵළිදනි  

 

IV. ශ්හනඳ න්යාසයන්ක් එ ව විද්යා ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ  ා ර්ඛය ිළිබබඳ අාාැකි ශ්ද්ි. 

 නභනතක් ිදදයහ ක්නේත්රඹ ුළශ ප්රකහල නනොුවණු  න ංසිද්ධිඹක් පිබඳඵ අනහළකි කීනම් ගුණඹ 

ිදදයහත්මකභක උඳනයහඹක් ුළ ළදගත්මක රක්ණඹකි   

 උදහ:- ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ උඳනයහඹ ඇසුනයන් ඇඩම්ස වහ නරරිඹර් නෞයග්රව භ්ඩඩරනේ  වුමනහ 

  නනොගත්මක ග්රවනඹකු පිබඳඵ අනහළකි ඳළසීඹ  එභ ග්රවඹහ ඳසු කනරක නන බූනන් ිදඹ  

 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  

12 ශ්රේණි් 

 

V.ශ්හනඳ න්යාසයන්ක් හැකිකාක් සයනයල වි් යුතු්. 

 ිදදයහ යර ඵ ඹන්න ිදග්රව කයන්නන් හභහනය යවහයනේ  එන අර්ථඹට ඩහ ළන් ඹභක් ඇතිමාඹ  

උඳනයහඹ වහ ඊට අදහශ කරුණු භසථඹක් නර ගත්මක ිදටක ිදචරයඹන් අු  ඵක කරුණු ළන් ප්රභහණඹක් ගභය 

කයන ඵක ඳද්ධතිමාඹ ුළශ ඇතිමා හමූහිකත්මකඹක එකී ක්නේත්රනේ  පිබඳනගන ඇතිමා නිඹභඹන් භඟ අුමකරන ඵ 

ඹන සිඹල්ර යර ඵ ඹන්නනහි අන්තර්ගතඹ  

 උදහ:- ඳෘථිිද නක්න්්රහදඹට ඩහ සර්ඹ නක්න්්රහදඹ යර උඳනයහඹකි  සර්ඹ නක්න්්රහදඹට ඩහ  

  ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ ඩහත්මක යර උඳනයහඹකි  

IV.ශ්හනඳ න්යාසයන්ක් ාාසයනභකවිඋ බවිහි යුතුවි් යුතු්. 

 උඳනයහඹක් හසතිදක ඵිදන් යුක්ත ීමභට නම් එක්නකප එඹ ිදලසනේ  ඹථහතිතඹ ප්රකහල කයන සුවට 

එකක් ිදඹ යුුළඹ  නළත්මකනම් ඹම් ක්නේත්රඹක නියත සි වන ිදදයහඥයෙයින් සිඹුව නදනහ නවප ළන් නදනහ 

ඒකභතිමාකත්මකඹකින් යුුළ පිබඳගන්නහ භතඹක් ිදඹ යුුළඹ  

 උදහ:- එකට සි ව නඵොනවප නදනනකුනස භතඹ ූ නේ  සබහිදක නඳොශට සූනන් ඳතිමාත ීමනම්ම   

  ඒහනේ  සකන්ධඹ භත නේගඹ යහ ඳතිමාන ඵයි  ඊට පුයහ ිදරුද්ධ භතඹක් එනම් සබහිදක  

  ඳවරට ළනටන සුළක සකන්ධඹ භත නේගඹ යහ නනොඳතිමාන ඵ (නේගඹ සකන්ධනඹන්  

  සහඹත්මකත ඵ) ගළලීකානඹප දළර භතඹයි  එඹ හසතිදක එකක් නර ළරනකන්නන්  ඹථහ  

  තත්මකඹන් ගළලීකානඹපනස භතඹන් භග ළනන ඵළිදනි  

 

න්යාසයන සයනශ්කයක්ෂණ්. 06 

 උඳනයහඹක් එකී ක්නේත්රනේ  භුළ ූ  ගළටවටක් ම්ඵන්ධනඹන් ිදුමභක් නේ ඹළයි ිදදයහඥයෙඹහ පිබඳගත්මක 

අදවකි  එඹ ආුමතිතිමාක ඳරීක්ණඹට බහ නඹ කශ වළකි භ්ටටභක ඳතිමාන්නකි  උඳනයහ නතයක්ණඹ 

ම්ඵන්ධ අුමගභනඹ කශ වළකි ක්රිඹහභහර්ග නදකකි  

1. ෘජු නතයක්ණඹ 

2. ර නතයක්ණඹ 

 

උඳනයහනඹන් අනහළකි ගභයකය නනොනගන ෘජු ප්රතයක්ඹන් එක එල්නල්භ උඳනයහඹ ඹටතට 

ඳක් නවප ිදඳක් අසථහ නර  ගළීභ සයනිජු ්රීක්ෂණ්ි.  

උදහ:-  හුක් නිඹභඹ — ු ුම තයහදිඹක් ඇසුනයන් ිදිදධ සකන්ධ ප්රභහණ කියහ ඵළලීනම්ම  ු න්නනහි ඇතිමාන 

  ිදතතිමාඹ භළන ඵළලීනභන් නිඹභනඹහි රංගුබහඹ ඔ බපු කශ වළක   



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  

12 ශ්රේණි් 

 ර නතයක්ණ ක්රිඹහ භහර්ගඹ ුළශම  උඳනයහඹ ඳරීක්හ කයන්නන්  එයින් රඵහ ගන්නහ නිගහමී 

ප්රතිමාිදඳහකඹන් නවත්මක අනහළකිඹක් උඳනඹපගී නකොට නගනයි  එභ අනහළකි ආුමතිතිමාභඹ ඳරීක්ණ භගින් 

රළනඵන දත්මකත භග ළනදන ිදට උඳනයහඹ තය නර පිබඳගළීභට රක්නේ  

 උදහ:-  නිුවටන්නස ගුරුත්මකහකර්ණහදඹ   

  අයින්සටයින්නස හභහනය හන බක්තහහදඹ අනනක් අතට උඳනයහඹක ගභයඹන් භග 

නිරීක්ණ හකය ිදංහම  නේ නම් එිදට උඳනයහඹ ඵළවළය නකනර්  නළත්මකනම් එඹ ංනලපධනඹට රක් නකනර්  

 උදහ:-   බනරොජිසටන්හදඹක ඕඳඳහතිමාක  නනහදඹ  

විද්යාත්මක උ ායා්යා් 07 

 යහඛ්යහනඹ ඹන ඳදනේ  හභහනය අර්ථඹ ඳළවළදිකා කිරීභ ඹන්නයි  ඹම් සිද්ීනඹක් නවප තත්මකඹක් 

ම්ඵන්ධනඹන් නවේූන යුක්තීන්න් නළත්මකනම් ධර්භතහඹන් ඳදනභක් නර නගන ිදදයහත්මකභක යහඛ්යහනඹ 

නගොඩනළනස  නභඹ එක්තයහ අන්දභකට ඇයිද? නකනේද? කය නවේුළ භතද? ඹන ප්රලසනඹකට ඳළවළදිකා කිරීභකි  

උදහ:-  උඩ ිදසි කශ සුළක් බිභ ළනටන්නන් ඇයි? නම් ප්රලසනඹට නදන පිබඳුළරු ගරකට ඳභණක් සීභහ 

  නනොනේ  ඳෘථිිදනේ  ගුරුත්මකහකර්ණ ක්නේත්රඹ ුළශ ඇතිමා ඕනෆභ සුළක් ඳෘථිිදඹ නදට ඇ 

 ගළීභට ඇතිමා ගුරුත්මකහකර්ණඹ නභළතිමා ිදලස නයහඹ ඳදනභක් නර නගන නභභ සිද්ධිඹ ඳළවළදිකා 

 කයයි  

ායා්යා සයනභාප් 08 

සබහිදක ංසිද්ධි නභන්භ භහ  ංසිද්ධි ඳළවළදිකා කිරීනභහිරහ ිදිදධ සරඳනේ  යහඛ්යහන දළකිඹ 

වළකිඹ  

ශ්හේතු ් ායා්යා් 01 සයනාධ්යකා ් ායා්යා් 02 

්ාහිත්රිඋ ායා්යා් 05 

සයනම්වාවිකා ් ායා්යා් 04 උාර්්බද්ධ් ායා්යා් 03 



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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ශ්හේතු ් ායා්යා් 01 

 කිසිඹම් ප්රඳංචඹක් නවේුළපරහත්මකභක ඳදනභක් ුළශ ඳළවළදිකා කිරීභ නභහිම  දළකගත වළකිඹ  

 උදහ:-   

 ග්රවඹන් නිලසචිත කක්ඹක ගභන් ගන්නන් ගුැතත්මකහකර්ණ ඵරඹ නවේුළනනි  

 ු ඹුරු කීඩෆ උු ය නිහ ඹර කන්නනේ  අසුම ඳහවට ිදඹ  

සයනාධ්යකා ් ායා්යා් 02 

 ඹම් ංසිද්දිඹක් අයණුණක්ක ඳයභහර්ථඹක්ක නිසඨහක්කඅන බක්හක් ඳදනභ නර ගී නම් එඹ 

සයනාධ්යකා ් ායා්යා්කි. 

 උදහ:-   

 ඈ භවන්සි ීම ඳහඩම් කයන්නන් ිදලසිදදයහරඹට ඇුළරත්මක ීමභටඹ  

 එභ භ ජීත්මක නන්නන් තභ දරුහ උනදහඹ  

උාර්්බද්ධ් ායා්යා් 03 

 කිසිඹම් කහර්ඹ හධනඹක් නවත්මක ක්රිඹහකරහඳඹක් භග ඵළුමණු ඳළවළදිකා කිරීභ උාර්්බද්ධ් ායා්යා් 

නේ  

 උදහ:-   

 ආභහලඹ ඇත්මකනත්මක ආවහය දියීමභටයි  

 නඵොනවපභඹක් ජීීමන්නස ප්රනේණික ්රය නර ක්රිඹහකහරි න  හනකාන් යුුළ 

ර්ණනද්වඹන්නස ංඝටකඹක් නර DNA ක්රිඹහ කයයි  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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සයනම්වාවිකා ් ායා්යා් 04 

 භකහලීන ිදදයහන්හි නවේුළපර ම්ඵන්ධඹන් අලය වහ අනිහර්ඹ කයගත්මක අසථහ දළකීභ ු සකයඹ  

එහිම  ම්බහිදතහ ඳදනභකින් යුුළ ඹම් ඹම් සිද්ීනන් ඳළවළදිකා කයයි  CE ඹුමනන් ඳළසු නවොත්මක C නළභතිමා 

සිද්ීනඹ නවත්මක තත්මකඹ භත E නළභතිමා සිද්ධිඹ සිු ීම ඇතිමා ඵ කිඹයි  එඹ නවේුළභඹ යහඛ්යහනඹකි  එනවත්මක E 

නළභතිමා සිද්ධිඹ වටගළීභට C නළභතිමා කරුණ P නළභතිමා ප්රභහණනඹන් ඵරඳහන්නන් ඹළයි ඳළසුනවොත්මක එිදට එහි 

ම්බහිදතහ ඳදනභක් ඇත  

 උදහ:-   

 ප්රනේණි රක්ණ උරුභඹ පිබඳඵ නිඹභඹන් ඇසුරින් නකනයන ඳළවළදිකා කිරීභ  

්ාහිත්රිඋ ායා්යා් 05 

 ඹහන්්රික ඳදනභක් ුළශ යහඛ්යහනඹ කශ වළකි ංසිද්ධිඹක් ්ාහිත්රිඋ ායා්යා්ි. 

 උදහ:-   

 ඔයනරපසුක නදපරනඹ න්නහ ූ  ඵ්ටටහ 

 ඵයිසිකරඹක නයපද ර කළයකීභ  

නම්හ ුළශ ඇත්මකනත්මක චකාත නිඹභ ළනි ඹහන්්රික නිඹභඹන්ඹ  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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ෘායණ නි්  ායා්යා ෘඋි හ් 09 

 ිදදයහත්මකභක යහඛ්යහනනේ  යුවඹ ම්ඵන්ධනඹන් කහල් නවම්ඳල් ඉදිරිඳත්මක කශ නිගහමී ආකෘතිමාඹ 

ෘායණ නි්  ෘඋි හ් ලනඹන් වුමන්යි  

C1 C2 C3………………………… CK 

L1 L2 L3…………………………. Lr 

∴ E 

C— ිදනලේ කරුණු 

L— නිඹභඹන් 

E— සිද්ධිඹ 

 නබෞතිමාක ංසිද්ීනඹක් ඳළවළදිකා කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් ිදදයහඥයෙනඹකුට නභභ ආකෘතිමාඹ නඹොදහගත වළකිඹ  

 උදහ:-   

 ති සථහය කක්ඹක යන ඳණිිදඩ හුභහරු චන්ද්රිකහක් පිබඳඵ සිතණු  

ිදනලේිකත කරුණු(C) 

   C1— භක තරනේ  ීමභ 

   C2— ඳෘථීිදනේ  භ්රභණ කහරහර්ථඹ 

   C3— ඳෘථීිදනේ  භ්රභණ දිලහ 

   C4— ඳෘථීිදනේ  සකන්ධඹ 

 

ඉවත කී ිදනලේිකත කරුණු වළරුණු ිදට ඉවත සිු ීමභ වහ ඵළනන නබෞතිමාක නිඹභඹන් (L) නරක 

   L1— ගුරුත්මකහකර්ණ නිඹභඹ 

   L2—ෘත්මකත චකාතඹ පිබඳඵ නිඹභ 

 

නම් ආකහයඹට ය,රිඟුක පිතිමාකරුනකු උඩඳන්ු කින් දළීමඹහභක බිකාඹඩ් නඵපරඹක් රට ළටීභක 

ළනි නබෞතිමාක ංසිද්ධි ආයණ නිඹභ ආකෘතිමාඹ ුළබඳන් ඳළවළදිකා කශ වළකිඹ  

භහ  ිදදයහක් ුළශත්මක නම් ආයණ නිඹභ ආකෘතිමාඹ නඹොදහනගන සිද්ධිඹක් ඳළවළදිකා කශ වළකිඹ  

 උදහ:-  ආර්ථික ිදදයහනේම  ඹම් බහ්ඩඩඹක ඉල්ුවභ පිබඳඵ යහඛ්යහනඹ කිරීභ  

එනවත්මක ඉතිමාවහඥයෙනඹකුට ඓතිමාවහසික සිු ීමභක් ඳළවළදිකා කිරීනම්ම  නභභ ආකෘතිමාඹ අුමඵරඹක් නනොනද්  නවේුළ 

ඓතිමාවහසික සිු ීමම් පිබඳඵ භහ  නිඹභඹන් රංගු නනොන ඵළිදනි  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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ෘායණ නි්  ායා්යා ෘඋි හ්ක් ශ්ලසයන ාැද්ෙත්මකඋ  10 

1. නභභගින් ිදනලේිකත තත්මකඹන් ඳභණක් නනො නිඹභඹක් ුව ද ඳළවළදිකා කයගත වළකිඹ  

2. ආයණ නිඹභ ආකෘතිමාඹ නිගහමී යුවඹක් ඹටතට ගළනනන නිහ එහි නිලසචිත ඵක් ඇත  

3. ආයණ නිඹභ ආකෘතිමාඹ නවේුළභඹ යහඛ්යහනඹක සබහඹ ගී  



අන්තර්ගතඹ කස කිරීභ    :- ප්රීතිමාභහ නනිදයත්මකන ය,ඹක කෆාලහන්ත න පල බ ඵහකාකහ ිදදයහරඹ - කෆගල්ර             

            පී එම් අභයනේන භඹහක භහයා ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹක භහතය  

අන්තර්ගතඹ ඳරීක්හ කිරීභ :- කථිකහචහර්ඹ තයංග ධයණීත භඹහක දර්ලන අධයඹනහංලඹ - කළශණිඹ ිද  ිද   

ඳරිගණක පිටු ළකසුභ        :- එච් නිරහනි නිංරහ නභිදක යානිිදානකොශමගභ භවහනහභ භවහ ිදදයහරඹකනිිදතිමාගර  
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ඳළරුම් 

1) උඳනයහඹන්හි රංගුබහඹ ිදභසීනභහිරහ නඹොදහ ගළනනනක 

i. ෘජු ඳරීක්ණ 

ii. ර ඳරීක්ණ       

  අතය නන නිදසුන් ඇසුරින් ඳවදන්න  

2) ිදදයහත්මකභක උඳනයහඹක් වළභිදටභ යහඛ්යහනභඹ උඳනයහඹක් න්නන්ද? 

ිදභන්න  

3) ිදදයහේ ර්හචී නිඹභඹක් වහ ම්බිදතහ නිඹභඹක් අතය නන ඳළවළදිකා 

කයන්න  

4) ඕනෆභ ඳරීක්ණඹක් උඳනයහඹක් ඳදනම් නකොටනගන නගොඩනළනගන ඵ 

ිදදයහනේ ප්රධහන ඳරීක්ණ ක්රිඹහභහර්ග නදක ඇසුරින් ඳළවළදිකා කයන්න  

5) කහල් නවම්ඳල් ිදදයහත්මකභක යහඛ්යහනඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඉදිරිඳත්මක කයන 

නිගහමී ීතිමානේම භඹ භහදිකාඹ (Deductive Nomological) සහබහිදක 

ංසිද්ධිඹක් ඇසුරින් ඳළවළදිකා කයන්න  


