
තර්ක ශාස්ත්ර ය  හා ිද්යාාත්මක ක රය ය  

1.1.  තර්ක ශාස්ත්ර ය  ස්බන්ධයෙය ්ධ දිරිපතත්මක ී  ති 

ිදිදය නිර්වචන තැහැිරලි කරයි. 

1.2.  තර්ක ශාස්ත්ර ය  හා ෙවනත්මක ිදෂය ය ්ධ තතර ති 

ස්බන්ධයතාව ප්ර්්ර්ශනය  කරයි. 

1.3.  තර්ක ශාස්ත්ර ෙේ  ප්ර්ාෙය ික ක වනානාක  ිදරවහ 

කරයි. 

(තැවරු්බ) 
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අන්තර්ගතය ෙකේ කිරී    :  ප්රී තිමා ස ශ්ෙශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝෙප් බසලිකස රතදයසලය,කෑගල්ල . 

ඳරිගණක පිටු ෙැකසු     :   ජී.ඩී.සී.එන්.ග ශ්ේ ශ් ය, ශ් ො/ හසනස   ධය  හස රතදයසලය,ශ් ොන්සගල. 

 

තැවරු්බ 

නිපුණතස  ට්ට  1.1 

1. (අ) . “තර්ක ශසේත්රීය ූපපික රතදයසවකකි.“ ෙප්ර. සණ  ෙහ නි්්ප්ර. සණ තර්කය්  බැිනන් ශ්ගන 

ඉහත ප්ර.කසශය ඳැහැිලලි ක්න්න. 

      (ආ) . තර්ක ශසේත්රීය පිිබබවක ඇතිමා නිර්වකනන හත්්  ලියස ද් වකන්න. 

2.   (අ) . ඳහත ෙහන් තර්කන අවකේථසවකන්ට නිදසුන බැිනන් ශ්දන්න. 

 ප්ර.බල ෙප්ර. සණ තර්කය්  

 අවකයවක අෙතය, නිග නය ෙතය ෙප්ර. සණ තර්කය්  

 අවකයවක අෙතය, නිග නය අෙතය ෙප්ර. සණ තර්කය්  

    (ආ) . නිගසමී හස උද්ගසමී අනු සනය අත් ශ්වකනෙ නිදසුන්   ඟින් ඳැහැිලලි ක්න්න. 

නිපුණතස  ට්ට  1.2 

1.  ඳහත ෙහන් එ්  එ්  රත්යය තර්ක ශසේත්රීය ෙ   ද් වකන ේබබන්ධතසවකය ඳැහැිලලි 

ක්න්න. 

 ගණිතය 

 ඳරිගණක රතදයසවක 

 නීතිමාය 
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අන්තර්ගතය  : ප්රී තිමා ස ශ්ෙශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතදයසලය,කෑගල්ල . 

 

 

12 ශ්රේ ණිය 

අන්තර්ගතය ෙකේ කිරී    :  ප්රී තිමා ස ශ්ෙශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝෙප් බසලිකස රතදයසලය,කෑගල්ල . 

ඳරිගණක පිටු ෙැකසු     :   ජී.ඩී.සී.එන්.ග ශ්ේ ශ් ය, ශ් ො/ හසනස   ධය  හස රතදයසලය,ශ් ොන්සගල. 

 

නිපුණතස  ට්ට  1.3 

1. (අ)  තර්ක ශසේත්රීය එිලශ්නදස ප්ර.සශ්යෝිනක ජීරතතයට උඳශ්යෝ ක ක් ගත හැකි ආකස්ය නිදසුන් 

ඇසුරින් ඳහදන්න. 

      (ආ)  තර්ක ශසේත්රීශ්ේ  උඳශ්යෝ කතසවකයන් ශ් ොනවකසද ? 

2. (අ)  රතදයසන ක ගශ්ණ්ණශ්ේ  ත තසර්කික න්න්තනය උඳශ්යෝ ක ක්ගන්නස ආකස්ය නිදසුන්   

 ඇසුරින් ඳහදන්න. 

     (ආ)  ඳහත ෙහන් ඒවකස නිදසුන් ශ්දමින් ඳහදන්න. 

 ද්රතශ්කෝටිකය හස නේතුශ්කෝටිකය 

 ග්රීකක දසර්ශනිකන්න් තර්ක ශසේත්රීයට ක්නු ලැූ  දසයකනවකය 


