
තර්ක ශාස්ත්රනය  ාා ිද්යාාත්මක ක ර  ය  

10. ිද්යාා ්ර්කරකය ය  
පැ්රුම් 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශටගව්දිගිලිය 

 

පැ්රුම් 

1. එක්තරා ඥාන වම්ප්රතදායන් සදකක් එකිසනකින් වියුක්තල ඳලතින තාක් විදයාල සනොලන  ල ප්රතැන්ස්ව් සනකන් 

ඳැලසීය. එම ඥාන වම්ප්රතදායන් සදක ලනුස , 

i. අනුභූතික ශා බුද්ධිමය 

ii. ගතානුගතික ශා ඳාරස ෞතික 

iii. ාව්ත්රීකය ශා ල්ල්පීය 

iv. ප්රතාග් අ අනුභූත ශා ුනුභූතික 

v. මසනෝම ශා ලාව්තවික 

 

2. කාර්ල් සඳොඳර් ට අනුල අවතයය ව ලාදයක් සමන් ම අවතයය කෂ ශැකි ලාද විදයාත්මකමක ස . ඒ වශා නිදසුන් 

ලන්සන් ,් 

I. ඔක්ස්කරණලාදය, ගුරුත්මකලාකර්ණ ලාදය 

II. ඔක්ස්කරණ ලාදය, වාමානය වාසකක්තාලාදය 

III. ගුරුත්මකලාකර්ණය ලාදය, ලායුල පිළි  චාක ලාදය 

IV. වාමානය වාසකක්තා ලාදය, ඔක්ස්කරණලාදය 

V. ඳෘථිවි සක්න්ද්ර ලාදය, ඔක්ස්කරණ ලාදය 

 

3. කාර්ල් සඳොඳර්සග් අ අවතයකරණ ීසසීවයට අනුල ඳශත දැක්සලන ඒලායින් විදයාත්මකමක සනොලන ලාදය සව 

වැසකන්සන් කුමක්ද? 

I. සද්ල ලරම් ලාදය 

II. මශා පිපුරුම් ලාදය 

III. ඕඳඳාතික ජනනලාදය 

IV. ලශර අලශර ලාදය 

V. ඊතර ලාදය   
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශටගව්දිගිලිය 

 

4. නිරලදය ප්රතකාය සතෝරන්න. 

I. වෘජු ප්රතතයක්යට ශසු සනොලන වකකල්ඳ විදයාල ශදාරන්සන් නැත. 

II. උද්ගාමී අනුමානය ශැම විටම වාමානයකරණයක් සනොස . 

III. කාර්ල් සඳොඳර්ට අනුල මාක්ව් ලාදය විදයාත්මකමක සනොස  යැයි ඳලවන්සන් මසනෝරාක ක ලාදයක් නිවාය . 

IV. විදයාත්මකමක ඥානය ඳරම වතයයක් සව සගොනනැගුන ඥානයයි. 

V. කාර්ල් සඳොඳර්ට අනුල විදයාත්මකමක රකමය අනුගමනය කෂ යුත්මකසත්මක උඳනයව තශවුරු කිරීම වශාය. 

 

5. ඳශත වශන් ඒලායින් ලයලශාරික විදයාලක් සව වැසකන කාඩයනය ලනුස , 

I. අඳරාධ විදයාල, ප්රතකා විදයාල, ක්ති විදයාල 

II. පුරා විදයාල, ශරිත විදයාල, ඳරිවර විදයාල 

III.  ඳරිවර විදයාල, ක්සෝනීකරණය, ශරජීල විදයාල 

IV.  සඳදසර්රු ල්ල්ඳය, කෘතිම බුද්ධිය , නාරිස දය 

V.  ලවකගත සරෝග විදයාල, කර්මාන්ත රවායනය, ඳටක සරෝඳණය 

 

6. “අ” යටසත්මක වශන් වියයන් “ු” යටසත්මක දැක්සලන ලර්ගයන්ට අනුපිළිසලලින් ගැපු විට නිලැරදි පිළිතුර 

ඇතුෂත්මක ලරණය ලන්සන්, 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. d,a,e,b,c 

II. b,d,a,e,c 

III. e,b,a,d,c 

IV. b,e,c,a,d 

V. c,e,a,b,d 

 අ  ු 

1 ප්රතකා විදයාල a වමාජ විදයා 

2 අලකනය b ස ෞතික විදයා 

3 ජනශ්රැැති විදයාල c ලයලශාරික විදයා 

4 වෘග් අ ස දය d රපික විදයා 

5 කෘතිම බුද්ධිය e න. විදයා 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශටගව්දිගිලිය 

 

 

7. ව්ල ාවික විදයා ශා වමාජීය විදයා ප්රතසදදයට ඳදනම් ව කරුණක් සනොලන්සන්, 

I. වියීය  ල ශා වියික  ල 

II. රපික  ල 

III. උඳසයෝගී කරගන්නා ඳරීක්ණ රකම 

IV. ඳැශැදිලි කිරීම ශා සත්මකරුම් ගැනීම 

V. පුසරෝකථන ශැකියාල 

 

8. න. ුනුභූතික විදයා වම් න්ධසයන් අදා සනොලන ක්ණය ලන්සන් ්, 

I. වියුක්ත වකකල්ඳ පිළි  ල ශදාරයි. 

II. බුද්ධිය ඇසුරින් ඳමණක් ඥානය සගොනනැසග් අ. 

III. ුනුභූතික විදයාලන්සග් අ දියුවටලට මප ඳාදයි. 

IV. වම් ාවිතාලසයන් යුතු නිගමනයන්ට එෂසන. 

V. නිගාමී ඳද්ධීසන්සග් අ වශාය  ාගනී. 

 

9. අනාලරණය ශා නිර්මාණය යන්නට පිළිසලලින් සුදුසුම පිළිතුර ඇතුෂත්මක ලරණය ලන්සන්, 

I. නෂ දරුලන්, ඔක්ෂිජන් ලායුල 

II. ජකර ස ෝම් ය, දුරකතනය 

III. ඇමරිකා මශාද්වීඳය, සනකචූන් ග්ර ශයා 

IV. DNA අනුස  ලයශය, ග්ර ශ ්ර්මණය 

V. ජභීතිකාල වලරවයක් මඟින් ස ෝලන  ල, ජභීතිකා එන්නත 

 

10. කාර්ල් සඳොඳර්සග් අ අර්ථසයන් විදයාත්මකමක සනොලන ප්රතකානයකි. 

I. ඳෘථිවිය සගෝාකාරය 

II. 1000C දී ජය ලා්ඳ  ලට ඳත්මකස . 

III. සමසොල උඳන් මිනිවකු කලදා සශෝ මියයයි. 

IV. මිනිවා ලානරයාසගන් ඳරිණාමය විය. 
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