
 

 

 

 

 

 

 
 

         11 ශ්රේණිය                       භූශ් ෝල විද්යාව - I                               කාලය පැය 01 යි. 

 
 ශ්ෙෙ ප්රශ්න  ප්රය ප්රශ්න  4  ින්  මේ වි  ය. 

 එක් එක් ප්රශ්න ය මහාා ී  ති  උපශ්ද්මන වල  නුකූලලව ියයුමෙ ප්රශ්න වල  ශ්ෙෙ ප්රශ්මෙ ිළිතුරු මපය්  . 

 1 ිය  1  ද්ක්වා ප්රශ්න වල එක් එක්  ිසමන ැ    ැපශ්ප  ිළිතුර  ව ා්  ුරිත්  ශ් ෝ ා ි ත් ඉ  ෙ  ලිය්  . 
 

 

01. ලායුග ෝගේ වංයුතිය අනල ලැඩිම ප්රතියය්  ිමිකරර  ්නග්න  .................................................... ලායුල යි. 
 (ඔ් සිජ්න / රාබ්නඩගයෝ වයිඩ් / නයිට්රජ්න) 
 

02. පෘථිවි ප්රාලරටයප පශන්්න හිිම ක ගරොපව  ................................................................................................ යි. 
 (රගබො / ශිා ග ෝය / ශරය) 
 

03. භූ ් ට සිතියමර පර්ය්නය ගයොරතුර්  ලනුගේ ................................................................................. ය.  
(ජනාලාව / පරිපාන මායිම් / පරිමාටය)  

 

04. ශ්රී ංරාගස සු  ගපොල් ත්රිගරෝටයප අය  ................................... න රය ශම්බ්නගයොප දිව්ත්රි් රගේ හිිමපා 
ඇය. (ර්නන / අම්බ්නගයොප / ගබලිඅ ය) 

 

05. බ්රියානය ජාතිර ගශ්නරි වි් ශැම් විසි්න ුලල්ම රබර් පැය ගරෝපටය රරන ්දග්ද  .................................  ය. 
 (ශග්  උ්දභිද උදයානගේ / අව්රිරි ගශනර්නග ොඩ උදයානගේ / ගාරාගදය ය උ්දභිද උදයානගේ) 
 
06. ශම්බ්නගයොප හිිමපා ඇ ග   .............................................................................. බ ් ති බා ාරය යි. 
 (සුෂං / යාප / ජ) 
 

07. ගෝරගේ ප්රධාාන රිි  ර්නක්  ලන  ක්රැරගපෝලා  රිි ර්නක හිිම කගේ  ........................................................  
(නලසී්නයගේ ය. / ඉ්නදුනීසියා ගස ය. / රැනඩාගස ය.) 

 

08. රටුනායර ශා බිය ම යන ි දශව් ගලෂක රාප හිිමපා ඇ ග  .......................................... දිව්ත්රි් රගේ ය. 
 (ගරොෂඹ / පු යම /  ම්පශ) 

 

09. ශ්රී ංරාගස රිරි ල වම්ප  වමලමාරු රර  ැනීම වකශා රිරි ල වම්ප  මධායවා්ානය්   ................................ 
ිම හිිමටුලා ඇය. (ගරරලෂහි කය / ගරොට්ටුරච්චිය / මීලනපාන) 

 

10. ශ්රී ංරාගස ජන විවියය ශා බැනුනු සුවිගි ශ ාර විගිය්  ලන  ....................................  ව  රාරුර  
ගව ශැඳි්න ගස. (ග  / ගපොල් / රබර්) 

 

 11 ිය  15  ශ් ක් ී  ති  එක් එක් ප්රකාශ්ය ිනයවා බලා එය නිවැ දි  ම් "√" ලකුණ ද් , වැ දි  ම් "x" 

ලකුණ ද් ව ා  ුරප ශ්යොද්්  . 
 

11.  යුගරෝපා රපල ලයව් ය වූල්නගග් ප්රතියය සසියා රපලප ලඩා ඉශෂ අ ය්  ග න ඇය.  (..............) 
 

12. ගෝරගේ යරඩ ශා ලාග්න ි ්පාදන මධායව්ාානය්  ලන කු්ගනට්ව්්  රාපය හිිම කගේ චීනගේ ය. 
(..............) 

 

13. ගමෝපර් රා රර්මා්නයය එරව් රිරීගම් රර්මා්නයය රි.         (..............) 
 

14. ගශල්ම  ක්රමයප ී  ල ාල සිදු ගරගර්නග්න පශ  යැි යා බිම්ල ය.      (..............) 
 
15. ශ්රී ංරාගස ප්රාම බවම රාර්ය  ංඟා ි ම්න වංලර්ධාන ලයාපාරය  ල්ඔය බවමරාර්ය වංලර්ධාන ලයාපාරයයි. 



 

 

                       (..............) 

 16 ිය  2  ශ් ක් ී  ති  ප්රශ්න වල "න" මා """ යුකශ්ව්  ීර  ශ්ද්කක් ද්ැක්ශ්.. වවා මම්බ් ත ාව නුකව 

 ැපපු වි  ද්ැක්ශ්ව  නිවැ දි ිළිතුර   ිසමි නංකය ි ත් ඉ  ෙ  ලියා ද්ක්ව්  . 
 
16. ශ්රී ංරාලප බපාන ව්ලවාවිර සපදා පයපය්   අ  තීරුගස දැ් ගස. එම සපදාල බපෑම්ලප ් ලන 

ප්රග්ද  ස  තීරුල ශා  ැපු විප ැගබන හින්තුරප ිමික අංරය ති  ඉර මය ලිය්නන. 

    න          " 
 1. ි යඟය        A ර නපුරය 
 2. නායයෑම්        B නුලරඑන්ය 
 3. ජ  ැලීම්       C ගපොගෂෝනනරුල 
            D යාපනය 

1.  A, B, C   2. C, B, A   3. B, A, C   4. B, D, C   (..............) 
 
17. ශ්රී ංරාගස ී  පර්ගේට සයයන පයපය්   අ  තීරුගස දැ් ගස. එම පර්ගේට සයයන හිිම ක දිව්ත්රි් ර  ස  

තීරුල ශා  ැපු විප ැගබන හින්තුරප ිමික අංරය ති  ඉර මය ලිය්නන. 
අ          ස 

 1. අම්බ්නගයොප      A ගපොගෂෝනනරුල 
 2. මශඉලුාපල්ම      B ශම්බ්නගයොප. 
 3. ිමඟුර් ග ොඩ       C අනුරාධාපුරය. 

1.  A, B, C   2. C, B, A   3. B, A, C   4. B, C, A   (..............) 
 
18. ගෝරගේ ගවෞතිර ් ට පයපය්   අ  තීරුගල්න දැ් ගස. ඒලා හිිම ක මශ්දී ප  ස  තීරුල ශා  ැපු විප 

ැගබන හින්තුරප ිමික අංරය ති  ඉර මය ලිය්නන.  
අ         ස 

 1. හිරනීව් රනුලැ කය      A  උතුරු ඇමරිරා මශ්දී පය 
 2. ඇට්ව් රනු       B දකුණු ඇමරිරා මශ්දී පය 
 3. ඇපගල්චිය්න රනු      C යුගරෝපා මශ්දී පය 
            D අප්රිරා මශ්දී පය 

1.  D, A, B    2. C, D, A   3. D, C, A   4. C, D, B   (..............) 
 
 
19. ශ්රී ංරාගස ී  ල ා රරනු බන ප්රධාාන රාප පයපය්   අ  තීරුගස දැ් ගස. එම රාපලප අය , ී  ල ා 

රරනු බන දිව්ත්රි් ර  ස  තීරුල ශා  ැපු විප ැගබන හින්තුර ති  ඉර මය ලිය්නන.  
අ         ස 

 1. ගය  රාපය      A ගමොටරා  
 2. අයරමැදි රාපය      B ර නපුරය 
 3. වියන් රාපය       C ලසි යාල 
            D නුලරඑන්ය 

1.  B, A, C    2. D, B, A   3. A, D, C   4. B, A, D   (..............) 
 
20. ශ්රී ංරාගස ලැවිලි ගබෝ   අ  තීරුගස දැ් ගලන අයර එම ල ාල්න වකශා ගයෝ ය පව  ස  තීරුල ශා  ැපු 

විප ැගබන හින්තුර ය  ඉර මය ලිය්නන. 
අ         ස 

 1. ග          A ලට ිකශ්ර ලැලි පව. 
 2. ගපොල්        B රගබෝ  ිකශ්ර ලැලි පව 
 3. රබර්         C ගොම් ැපරයිට් පව 
            D දිය  පව 

1.  A, C, B    2. B, C, A   3. C, A, B   4. C, A, D   (..............) 
 

 21 ිය  25 ද්ක්වා ී  ති  ප්රශ්න වල ිසමන ැ්  වල  ුදුසුද වන  ශ්යොද්ා මම්පුර්ණ ක ්  . 

 
21. ශ්රී ංරාගස ලැඩිම දි  ගාදුරුතුවේගස සිප ගදන්්නදරතුවේල ද් ලා රිගෝමීපර් ............................................ රි. 

 



 

 

22. ශ්රී ංරා ග  ගෝරගේ ගශොකම ග  ි ්පාදරයා ගව .............................................. කුය ්න 
ගලෂකගපොෂප ශනු්නලා දී ඇය. 

 
23. ගනොරී්න - 10 යනු ........................................ විගියරි. 
 

24. ් රී ංරාගස විායම බවමරාර්ය  ංඟා ි ම්න වංලර්ධාන ලයාපාරය  ............................... බවමරාර්ය 
වංලර්ධාන ලයාපෘතිය යි. 

 

25. ලර්යමානගේ ුල  ගෝර ජනයාලම එරම වි්ල  ම්මානය්  බලප ප ී ම ........................................... 
නික්න ශනු්නලයි. 

 

 නංක 26 ිය   27 ප්රශ්න වල  ිළිතුරු මැපීමෙ මද්ාා ී  ති  ශ්රී ලංකා ියි යෙ ශ්යොද්ා  ්   . 

 

 
26. ් විජය යාප විදුලිබා ාරය හිිමපා ඇති දිව්ත්රි් රය 
 ........................... අ් රගය්න දැ්  ගස. 
 
27. ශ්රී ංරාගස සු  අපනයන ගබෝ  පර්ගේට සයයනය හිිම ක 
 දිව්ත්රි් රය දැ් ගල්නග්න .......................... අ් රගයි . 
 
 
 
 

 2  8 ිය  2 13 ද්ක්වා ද්ල ශ්ේශීය නිෂනපාද් ශ්ම මංයුි ය ද්ැක්ශ්ව  ප්රමන ා ය පා  

ද්ැක්ශ්.. එය ශ්ාොඳි්  නතය ය ශ්කො  නංක 28 ිය  3  ශ් ක් ප්රශ්න  වල  ිළිතුරු මපය්  . 

 
28. ප්රව්යාරයප අනල ගවිලා අංගේ  

ලැඩිම සදායම්  බා දී ඇ ග  
 ........................... ලවගර්දි ය. 

 

 
29. ප්රව්යාරයප අනල අවේම දායර ලය්  

බා දී ඇ ග  ...........................  
අංගයි . 

 
 
30. වෑම ලවරරම ඉයා සීඝ්රගය්න ඉශෂ  

නැගීම්   ....................... අංගය්න  
හින්ඹිබු ගස. 

 

 31 ිය  4  ශ් ක් එක් එක් ප්රශ්න ය  ී  ති  ිළිතුරු ා   නුරරි්  නිවැ දි ශ්ාෝ වඩාත්  ැලශ්ප  ශ්ාෝ ිළිතුර  

ශ් ෝ ා ඊ  ිසමි නංකය ඉදිරිශ්ම ති  ි ත් ඉ  ෙ  ලියා ද්ක්ව්  . 
 
31. අ්නයර්ජාතිර ගලෂකාගම් දී ලැඩි ලගය්නම වාණ්ඩ ප්රලාශනය වකශා ගයොදා  ැගන්නග්න, 
 1. ගුල්න ප්රලාශනය යි.     2. නාවිර ප්රලාශනය යි.    

3. දුම්රිය ප්රලාශනය යි.    4. ග ොඩබිම් ප්රලාශනය යි.      (.............) 
 
32. ශ්රී ංරාගස ජන වං නනය්  පල ල්නග්න ලවර, 
 1. 10 රප ලර්  ය.     2. 15 රප ලර්  ය.   

3. 12 රප ලර්  ය.     4. 11 රප ලර්  ය.  
                     (.............) 
33. ශ්රී ංරාල තුෂ අ්නයර්ජාතිර ලැද  රම්  ඇති (රැම්වාර්) ගය  බිම් ලගය්න ප්රරාශිය ව්ාාන තුන නම් 

සනවිලු්නදාල අවයභූිකය, මාදු   වශ, 
 1. යා ය.       2. බු්නද ය. 
 3. ලව් ුලල ය.      4. කුමන ය.         (.............) 



 

 

 
34. ර යර,  ම්පශ යන දිව්ත්රි් රල අක ර ජන වංක්රමටය්  පැලතීමප ප්රධාාන ගශිතුල ලනුගේ, 
 1. රැරියා අලව්ාා බවම ී ම.   2. උප  අනුපායය ඉශෂ යාම.  

3. පුිකතිරි අනුපායය ගලනව්ී ම.  4. සයු අගා් ාල ඉශෂ යාම.     (.............) 

 නංක 35 ාා 36 ප්රශ්න වල  ිළිතුරු මැපීමෙ මහාා පා  ද්ැක්ශ්ව  ශ් ො ුරු උපශ්යෝගි ක   ්  . 
A - භූික පරිගවෝජනය 
B - ජන ශනය 
C - ඒර පු්ද  ඉඩම් පරිගවෝජනය 
D - ුලවේ් කු ි ලාව ශා පැල්ප  ි ලාව බිිමී ම. 

 
35. එ්  රරුටර ලැඩිී ම යල  රරුටර අවේී මප ගශිතුලන හින්තුර ලනුගේ, 
 1. A ශා D ය  2. A ශා C ය   3. B ශා C ය  4. A ශා B ය    

(.............) 
 
36. එ්  රරුටර ලැඩිී ම ගශිතුගල්න භූික පරිගවෝජනය ඉශෂ යන අයර ඒ ගශිතුගල්න ගලන  රරුටර 

ලැඩිී ම්  දැරිය ශැරිය. එම රරුණු ගදර ඇතුෂ  හින්තුර ලනුගේ, 
 1. A ශා D ය  2. C ශා B ය   3. A ශා B ය  4. B ශා D ය    

 (.............) 
 
37. ගෝරගේ විායම  ලට වි  ගව ශනු්නල්නග්න, 
 1. බයිරල් වි යි.     2. ඒරල් ුලවමද යි. 
 3. රැව්හිය්න ුලවමද යි.     4. පංචමශා විල් ය.         (.............) 
 
38. ශ්රී ංරාගස යි  ගබෝ ය්  ගව ලැඩිම බිම් ප්රමාටය්  ල ා ගරොප ඇ ග , 
 1. ී  ල ාල යි.      2. ග  ල ාල යි. 
 3. ගපොල් ල ාල යි.     4. රබර් ල ාල යි.          (.............) 
 
39. ශ්රී ංරාගස ප්රාාිකර බ ් ති අලයයාලගය්න 48% රප සව්නන ප්රමාටය්  වපුරාන බ ් ති වැපයුම 

ල්නග්න, 
 1. ඛි ජ ගයල් ය.     2. ජ විදුලි ් තිය යි. 
 3. ජජල ව්ර්නධාය යි.    4. යාප බ ් තිය යි.        (.............) 
 
40. ශ්රී ංරාගස රා්රීය ුලවමදු තීරය ගලරගෂිම සිප විිමදී යන නාවිර වැයපුම්  ටන ලනුගේ, 
 1. 24 රි.   2. 20 රි.  3. 16 රි.    4. 12 රි.     (.............) 
 


