
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  

 

 

3.2.  සප්ර ා  තර්ක ොඩ නගඩි. 

(පැවරුම්) 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝවප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මශසනසම මධය මශස රතදයසයෑශ්මොනරසග  

පැවරුම් 

නිපුණතස මට්ටම 3.2 

(01)    ඳශත වශන් මිර වවලසකය ව්රමසණද / නි්්රමසණද යන්න නිර්ණය කරන්න  

1. ඉදින් ශ්කොෂඹ ශ්රී වකසශ්අ අගනුලර න ඇ ඇතෑන්ව් රීසියේශ්අ අගනුලර.   ශ්කොෂඹ ශ්රී වකසශ්අ අගනුලර ශ්නොශ්අ  

එශ්ශ. න් ඇතෑන්ව් රීසියේශ්අ අගනුලර ශ්නොශ්අ  

2. ඉදින් ඳරිගණකයට වලරව ්ඇතුළු වී න ඇ එරතට ඳරිගණකය ක්රියසරතරත ත ය ඳරිගණකය ක්රියසරතරත ත වී ඇත  

එශ්ශ. න් ඳරිගණකයට ශ්ලරව ්ඇතුළු වී ඇත  

3. ඉදින් ගිනි ශ්ඳට්ටිය ශ්තනල ඳලතී න ඇ එරතට ගිනි ඇරතලිය ශ්නොශැක  ගිනි ඇරතශ්.   එශ්ශ. න් ගිනි ශ්ඳට්ටිය 

ශ්තනල ඇත  

4. ඉදින් ශ්කන්දෑ කන්ද කෂ ශැකි න ඇ එරතට ශ්කන්ද කන්ද ඳසමුට එ.  ශ්කන්ද කන්ද කෂ ශැකිය එශ්ශ. න් 

ශ්කන්ද කන්ද ඳසමුට එ.   

5. පියදසව ශ්ශෝ මසටීන් ශ්වොරකමට ව ඇබන්ධය පියදසව ශ්වොරකමට ව ඇබන්ධ නැත එශ්ශ. න් මසටීන් ශ්වොරකමට 

ව ඇබන්ධය  

6. මඟ සියේටිශ්යොන තස නසියේන අතර ශ්ගදර ගිශ්යොන තශ්ේ අඹුල නසී එක්ශ්කෝ මඟ සියේටී  නැනන ඇ ශ්ගදර ය.  එශ්ශ. න් 

තස නසී නැනන ඇ තශ්ේ අඹුල නසී  

7. එක්ශ්කෝ  නඳතිමා වමුළුලට වශභසගි ශ්අ නැනන ඇ අගමැතිමා වමුළුලට වශභසගි ශ්අ  නඳතිමා වමුළුලට වශභසගි වී 

ඇත එශ්ශ. න් අගමැතිමා වමුළුලට වශභසගි ශ්නොශ්අ  

8. ඉදින් ශ්ෝකය ඳැතලි න ඇ එරතට ශ්ෝකයට ආර ඇභයක් ඇතිමා අතර ඉදින් ශ්ෝකය ශ්ගෝසකසර න ඇ එරතට 

ශ්ෝකයට අලවසනයක් ඇත  එක්ශ්කෝ ශ්ෝකයට ආර ඇභයක් නැත නැනන ඇ ශ්ෝකයට අලවසනයක් 

නැත එශ්ශ. න් එක්ශ්කෝ ශ්ෝකය ඳැතලි ශ්නොශ්අ නැනන ඇ ශ්ෝකය ශ්ගෝසකසර ශ්නොශ්අ  

 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝවප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මශසනසම මධය මශස රතදයසයෑශ්මොනරසග  

(02)    ඳශත වශන් තර්ක අලය තැන්ත  වවලසකය වල්රඳයට ිඳ වලසශ්අ ව්රමසණ / 

නි්්රමසණතසලය ඇරිව්ශ්ටෝටලියසනු වවලසකය රීතිමා ඇසුරින් රතනි්යය කරන්න  

නි්්රමසණ තර්කය තුෂ ිඳී  ඇතිමා රීතිමාය ශස ආභසවයක් ශ්ලශ්තොන එය වශන් කරන්න  

1. ඳක්ෂීන් නිදශශ්වේ වැරිවරන අතර නිදශශ්වේ වැරිවරන්නවුන් ඳමණක් වතුටින් ජීලන 

ශ්අ එශ්ශ. න් ඳක්ෂීන් වතුටින් ජීලන ශ්අ  

2. ශ්ේඳසඥ. න් අතර නළුලන් ද සියේටී මක් නිවසද යන නළුලන් ශ්මන්ම ශ්ේඳසඥ. න් 

ද රඟඳසන බැරතනි  

3. ත ව්ලැසු ඇ ඳෂඳින්නන් අඅර්මිශ්යන් ලෂකී  ත ව්ලැසු ඇ ආරක්ෂිතය එශ්ශ. න් අඅ 

ර්මිශ්යන් ලෂකින්ශ්නෝ ආරක්ෂිතය  

4. ක්ෂීරඳස. න් ශැශ්මෝටම ශ්ඳනශැල ක් ඇත මනව. න් ශැශ්මෝටම ශ්ඳනශැල ක් 

නැත  එශ්ශ. න් මනව. න් ක්ෂිරඳස. න් ශ්නොශ්අ  

5. කකුල  ශතරක් ඇතිමා සියේයල  ක්තිමාමනය  ශව්තීන් කකුල  ශතරක් ඇතිමා වනතුය  

එශ්ශ. න් ශව්තීන් ක්තිමාමනය  

6. ශවවයස සුදු ඳසටය  ශවවයස දිශ්යන් කිරි ශ්ලන් කර.   එශ්ශ. න් සුදුඳසට ශැශ්මෝම 

දිශ්යන් කිරි ශ්ලන් කර.   

7. මල  ව්වනය  ව්වන සියේයල  සුලලනය එශ්ශ. න් සුලලන වමශරක් මල  ශ්නොශ්අ  

8. කිසියේම සියේවශශ්යක් සක භක්කශ්යක් ශ්නොශ්අ  කිසියේම සියේවශශ්යක් ිඳයගුළු නැත  

එශ්ශ. න් ිඳයගුළු කිසියේශ්ලක් සක භක්කශ්යක් ශ්නොශ්අ  

9. ඉශෂට යන ශැශ්මෝම ඳශෂට එ.   උනවශලන්ත. න් සියේයළුශ්දනස ඉශෂට යන්ශ්න් 

ශ්නොශ්අ  එශ්ශ. න් උනවශලන්ත. න් වමශශ්රක් ඳශෂට එ.   

10. ශැම නීතිමාඥශ්යක්ම තර්ක කෂනෑ තර්ක සව්ත්රඥ. න් ශැශ්මෝම තර්ක කරන්ශ්න් 

නැත එශ්ශ. න් තර්ක සව්ත්රඥ. න් නීතිමාඥයන් ශ්නොශ්අ  

 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝවප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මශසනසම මධය මශස රතදයසයෑශ්මොනරසග  

(3) (අ)   

ඳක්ඳදය(S) උගතුන්ෑවසධයඳදය (P) බුේධිමතුන්ෑමධයඳදය (M) රටශැර යන්නවුන්  

ඉශත වශන් ලර්ග භසරතතශ්යන් ඳශත එක් එක් ්රකසනයට අනුරඳ වවලසකය 

ශ්ගොඩනඟන්න  

1. වසධය අලයලය රතශ්ේ ්රතිමාශ්ේදන ්රව්තුතයක් ව ව්රමසණ වවලසකයයක් 

2. ඳක් අලයලය රතශ්ේ ්රතිමාශ්ේදන ්රව්තුතයක් ව ව්රමසණ වවලසකයයක් 

3. වසධය අලයලය රතශ්ේ ්රතිමා සනන ්රව්තුතයක් ව ව්රමසණ වවලසකයයක් 

4. නිගමනය වසමසනය ්රතිමා සනන ්රව්තුතයක් ව ව්රමසණ වවලසකයයක් 

(ආ)   

ඳක්ඳදය (S) මශසයසර්යලරුෑවසධයඳදය (P) ආයසර්යලරුෑමධයඳදය (M) 

පීඨසධිඳතිමාලරු  

ඉශත වශන් ලර්ග භසරතතශ්යන් ඳශත වශන් උඳ ්රකසරයන්ට අදසෂ වවලසකය 

(භසසමය ්රකසන ශ්සියේන්) ශ්ගොඩනඟන්න  

1. BABARI 

2. CAMESTRES 

3. BAROCO 

4. FELAPTON 

5. DIMARIS 

6. CAMENOS 

(4) (අ)   

ඳශත වශන් රපික ආභසව නිදසුන් ශ්දමින් ඳශදන්න  

1. අඳරසවග ආභසවය 

2. අයථස ඳක් ඳද ආභසවය 

3. අලයසප්ත මධය ඳද ආභසවය 

4. යතු්ඳද ආභසවය 

5. අයථස වසධය ඳද ආභසවය 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය වකව් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්වශ්නරතරනන මිය,  කෑ/සන්ත ශ් ෝවප් බසලිකස රතදයසයෑකෑගල    

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මශසනසම මධය මශස රතදයසයෑශ්මොනරසග  

(ආ)   

වවලසකය පිිබබ රීතීන් ඇසුරින් ඳශත ්රකසන ශරිද / ලැරදිද යන්න දක්ලන්න  

1. ව්රමසණ නිරුඳසධික වවලසකයක අලයල ශ්දශ්කත ම මධයඳදය ලයසප්තල ඳැලතිමාය 

ශ්නොශැක  

2. අයථස වසධය ඳද ආභසවයට ක් ලන  නිරුඳසධික වවලසකයක නිගමනය නිශ්ේධන 

්රව්තුතයකි  

3. අයථස ඳක් ඳද ආභසවයට ක් ලන  නිරුඳසධික වවලසකයක නිගමනය වසමසනය 

්රව්තුතයකි  

4. ව්රමසණ නිරුඳසධික වවලසකයක අලයල ශ්දකම ්රතිමා සනනය ලන රතටී  නිගමනය 

්රතිමාශ්ේධනසනමක රතය ශැකිය  

5. වවකීර්ණ උභශ්තෝශ්කෝටික වවලසකයක නිගමනය නිරඳසධික ්රව්තුතයක් රතය 

ශ්නොශැක  

6. ශ්දලනි ්රකසරයට අයන ව්රමසණ නිරඳසධික වවලසකයක එක් අලයලයක් 

්රතිමාශ්ේධනසනමක රතය ුතතුය  

7. නිගමන ්රව්තුතශ්අ ලසයය ලන ඳදය ී  ඇතිමා අලයල තුෂ ඳලතිමාන ුපප්ත වවලසකය 

්රථමක නනයට අයනය  

8. තුන්ලන ්රකසරයට අයන ව්රමසණ නිරඳසධික වවලසකයක නිගමනය රතශ්ේ 

්රව්තුතයක් රතය ුතතුය  


