
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  

2. පද හා ප්රස්තූත 

(ප්රශ්න  හා ිළිතුරු) 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම  :- පී.එම්.අමරසසේන මයා, මාර/ාන්ත මරියා කනයාරාමය -  මාතර  
             
පරිගණක පිටු සැකසුම        :- එස්.එස්.සී.සකොහිලත්ත සමය, මහ/භද්රලි  මහා ිද්යාය - ගහ 

නිපුණතාලය :- 2. ප් හා ප්රස්ූතත. 

1. සාම්ප්ර්ාිකක තර්ක ාස්්රසේ   එන අුමමානයන්  ප්නම ලන්සන්, 

 1. ලාකය අතර පලි න සම්නන්තතාලයන් ය. 

 2. සරළ ලාකයය සසුරින් සගොනනැුණු  සම්නන්තතාලන් ය. 

 3. සංක්රාමය සම්නන්තතාලන්ය. 

 4. නාහිර සෝකසේ  කරුු  සමඟ පලි න සම්නන්තතාලන් ය. 

 5. ලර්ග අතර පලි න සම්නන්තතාලන්ය. 

2. “ය ත් පිරිසසිකන් උපාධිතාරිසයක් සනොලන එක ගුරුලරසයක් හරි  සිටී”. 

 ඉහත ප්රකානාත්මක ලාකයසේ  තාර්කික අර්යය සාම්ප්ර්ාිකක තර්ක ාස්්රය  අුමල ුමමක් ිදය 

යුතු්? 

 1. සමහර ගුරුලරුන් උපාධිතාරීන් සනොසේ. 

 2. කිසිම ගුරුලරසයක් උපාධිතාරිසයක් සනොසේ. 

 3. සමහර ගුරුලරු උපාධිතාරීන් ය. 

 4. සමහර උපාධිතාරීහු ගුරුලරු සනොසලි . 

 5. උපාධිතාරී ගුරුලරසයක් සිටී. 

3. සරිසස් ෝ ලියාුම තර්ක ාස්්රය  අුමල සර්ලලාී  ප්රස්තුතයක, 

 1. ලාච්යය පමණක් ලයාප්ත ත අර්යය ්රික. 

 2. ප්ාභිසේය ලයාප්ත ත සේ. 

 3. ලාච්යය හා ප්ාභිසේය යන ස්කම ලයාප්ත ත සේ. 

 4. ලාච්යය ලයාප්ත ත අර්යය ්රික. 

 5. ලාච්යය හා ප්ාභිසේය යන ස්සකන් එකක් පමණක් ලයාප්ත තය. 

4. ද්ිදමය සංඛ්යාංක මත ප්නම් ගණ ග කත කර්මයන් හ්වන්ලා ස්් න් තර්ක ාස්්රය ග කතය  දියය යුතුනල 

අලතාරණය කළ ග කතමය තර්ක ාස්්රඥයසයකි, 

 1. සගොට්සොබ් සප්රග්. 

 2. ස ෝර්ජ් බූල්. 

 3. ස ෝර්ජ් කැන් ර්. 

 4. සල්ප්රඩ්  ලිකට්සහඩ් . 

 5. නර්ට්රන්ඩ්  රසල්. 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම  :- පී.එම්.අමරසසේන මයා, මාර/ාන්ත මරියා කනයාරාමය -  මාතර  
             
පරිගණක පිටු සැකසුම        :- එස්.එස්.සී.සකොහිලත්ත සමය, මහ/භද්රලි  මහා ිද්යාය - ගහ 

5. “ය ත් පිරිසසිකන් එක උරගසයක් හරි ිදසුමරුය.” යන ප්රස්තුතසේ  ිදසංලා්ය ් න් ුමමක්්? 

 1. කිසිම උරගසයුම ිදසුමරු සනොසේ. 

 2. සියලු උරගුන් ිදසුමරුය. 

 3. හැම උරගසයක් ම ිදසුමරුය. 

 4. උරසගුම ිදසුමරුය. 

 5. උරගුන් අතර ිදසුමරු අය සිටී. 

6. පහත සඳහන් ුමමක් ප්රතයනිකතාලසයන් යුතු ප් යුගයක් ලන්සන් ්? 

 1. ් නිස් - සනෝ නිස්. 

 2. සන්ලාසික - නිර්සන්ලාසික. 

 3. අඹු - සැමි. 

 4. පළමුසලනි - අන්ි ම. 

 5. ස්පා - සිේපා. 

7. තාර්කික ලසයන් නිලැරිය අුමමානය ් න් ුමමක්්? 

 1. ියළිසසන සමහරක් ර්රං නම් ියළිසසන සමහරක් ර්රං සනොසේ. 

 2. ියළිසසන සියල් ර්රං නම් සනොියළිසසන කිසිලක් ර්රං සනොසේ. 

 3. ියළිසසන සමහරක් ර්රං නම් ියළිසසන සියල් ර්රං සේ. 

 4. ර්රං හැර ියළිසසන කිසිලක් සනොසේ නම් ියළිසසන සියල් ර්රං සේ. 

 5. ියළිසසන්සන් ර්රං පමණක් නම් ර්රං ියළිසසික. 

8. A,B සග් ඥයාි සයක් ලන අතර  B,C සග් ඥයාි සයකි. සමහි A,C අතර සම්නන්තය, 

 1. සම් ි කය. 

 2. සංක්රාමයය. 

 3. සම් ි ක සංක්රාමයය. 

 4. අසම් ි කය. 

 5. අසම් ි ක සංක්රාමයය. 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම  :- පී.එම්.අමරසසේන මයා, මාර/ාන්ත මරියා කනයාරාමය -  මාතර  
             
පරිගණක පිටු සැකසුම        :- එස්.එස්.සී.සකොහිලත්ත සමය, මහ/භද්රලි  මහා ිද්යාය - ගහ 

9. නිලැරිය ප්රකාය ් න් ුමමක්්? 

සප්රමාණ නිගාී  තර්කයක, 

 1. අලයල සතයය ලනිද  නිගමනය අසතයය ිදය සනොහැකිය. 

 2. අලයල අසතය ලනිද  නිගමනය සතයය ිදය සනොහැකිය. 

 3. නිගමනය සතයය ලන ිද ක ී  අලයල සතයය ිදය යුතුය. 

 4. අලයල අසතයය ිදය සනොහැකිය. 

 5. අඩු තර් න් එක් අලයලයක් සහෝ සතයිදය යුතුය. 

10. පහත ප්රකාන ලාකයය අතර, සරළ ලාකයයක් ලන්සන් ුමමක්්? 

 1. තරු ියළිසසේ. 

 2. සර්යයා තාරකාලකි. 

 3. පෘථිිදය තාරකාලක් සනොසේ. 

 4. එක තාරකාලක් හරි සර්යයා  ලනා ිදාය. 

 5. තරු සමන්ම ලල්ගා තරු ් ියළිසසික. 
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීම  :- පී.එම්.අමරසසේන මයා, මාර/ාන්ත මරියා කනයාරාමය -  මාතර  
             
පරිගණක පිටු සැකසුම        :- එස්.එස්.සී.සකොහිලත්ත සමය, මහ/භද්රලි  මහා ිද්යාය - ගහ 

නිපුණතා මට් ම 02 - නිලැරිය ලරණයන් 

ප්රශ්  ංකකය  වරණය  ප්රශ්  ංකකය  වරණය  ප්රශ්  ංකකය  වරණය  

01 5 09 1 17  

02 1 10 2 18  

03 4 11  19  

04 2 12  20  

05 1 13  21  

06 4 14  22  

07 4 15  23  

08 3 16  24  


