11 ශ්රේණිය





භූශ් ෝල විද්යාව - II

කාලය පැය 02 යි

මමම ප්රශ්නන ඳ්රය I හා II මෙස මකොටසන මදකකින් සමන්විත ය.
I මකොටමසේ ප්රශ්නනය නිවාා්යය ම.. හි  අන, අආ, සහ අඉ, මකොටසන තුනටම පිළිතුරු සැඳයිය යුතුය.
II මකොටසින් ප්රශ්නන හතකකට පිළිතුරු සැඳයිය යුතු ය.
පිළිතුරු සැඳයිය යුතු මුළු ප්රශ්නන සඛ්යාා පහකි.

I ශ්කොටස
01. අන, ඔබ මාත සඳයා ඇති 1:50000 භූ ෙක්ෂණ සිතියම් මකොටස නධයයනය මකොට නසා ඇති ප්රශ්නන ාෙට
පිළිතුරු සඳයන්න.
නඛක I සිට IV දක්ාා ඇති ප්රශ්නනාෙට ැැළමඳන පිළිතුක ාකහන් තුළින් මත කා ියයන්න.
i.

නඛක 01 න් දක්ාා ඇත්මත් කුමක් ද?
අැෙ / කක්ෂිත ාන මායිම / ැල්ාෙ,

අෙ. 01,

ii. නඛක 02 න් දක්ාා ඇත්මත් කුමක් ද?
(මැාතු ාැාා / වී ාැාා / මානත් ාැවිිය,

අෙ. 01,

iii. නඛක 03 න් දක්ාා ඇත්මත් කුමක් ද?
අමඳොලීසිය / මක හෙ / ඳාසෙ,

අෙ. 01,

iv. නඛක 04 න් දක්ාා ඇති ඳරිඳාෙන මායිම කුමක් ද?
අප්රාමීය ය මල්කම් මකොඨාසාස මායිම / ාම ිවෙධාරි මකොඨාසාස මායිම / ඳළාත් මායිම, අෙ. 01,
v.

සිතියමම් ගිිවමකොණ කා්යතුම. දැකිය හැකි පජනීය සනථානයක් නම් කකන්න.

අෙ. 01,

vi. සිතියම් ප්ර මීශ්ය මහොඳින් නධයනය මකොට ඳහත හක් හක් ප්රකාශ් කියාා බො ිවාැකි  නම් නිවන
යන්න ද ාැකි  නම් නාැන යන්න ද පිළිතුරු ඳ්රමේ  ිවයිතත සනථානමයි  ියයා දක්ාන්න.
a.
b.
c.
vii.

ාාරි ජෙය උඳමය ගි කකමැන කෘෂිකා්යිතක කටයුතු මකමකන ප්රමීශ්යකි.
සිතියමම් දකුණු මායිමට ආසන්නමේ  දැකිය හැක්මක් ඒකීය දුම්රිය මා්යැයකි.
මමම සිතියම් මකොටස මතත් කොඳයට නයත් ප්රමීශ්යකි.

අෙ. 01,
අෙ. 01,
අෙ. 01,

යාබා ඇ ඇති හකසනකඩය මහොඳින් නධයනය
මකොට හය ිව්යමාණය කක ඇත්මත් සිතියමමි 
දක්ාා ඇති A, B හා C, D යන ම්ය්ා මදමකන්
කුමන ම්ය්ාාකට නදාො දැයි දක්ාන්න.
අෙ. 01,

viii. P සිට Q දක්ාා ප්රධාන මා්යැමේ  ි ැ කිමෙ ිතට්යාියන් දක්ාන්න.

අෙ. 01,

අආ, ඔබ මාත සඳයා ඇති මෙ ක සිතියම මහොඳින් නධයයනය මකොට ඳහත සහන් ප්රශ්නන ාෙට පිළිතුරු
සඳයන්න.

i.

A, B, C යන නක්ෂක නතරින් නමහා ාාලුකා කාන්තාකයන දැක්මාන නක්ෂකය කුමක් ද?

ii. D, K, L යන නක්ෂක නතරින් නමෙක්කා සමුද්ර සඛියයන දැක්මාන නක්ෂකය කුමක් ද?
iii. E, J, M යන නක්ෂක නතරින් ඇඨාෙසන කඳුාැටිය දැක්මාන්මන් කිනම් නක්ෂකමයන් ද?
iv. N, O,P යන නක්ෂක නතරින් නතසනමම්ිවයාා දූඳතන දැක්මාන නක්ෂකය නම් කකන්න.
v.

H, B, E යන නක්ෂක නතරින් නඳැම්ඳාසන තෘණ භූිතයන නයත් නක්ෂකය නම් කකන්න.
අෙකුණු 5 ,

අඉ, ඔබ මාත සඳයා ඇති ශ්රී ෙඛකා සිතියම මහොඳින් නධයයනය මකොට ඳහත සහන් ප්රශ්නන ාෙට පිළිතුරු
සඳයන්න.
i.

A, E, D යන නක්ෂක නතරින්
නමහාැිය සින කොඳයට නයත්
ගිකාඳුරුමක ඨාමඨා ිවරූඳණය
ාන නක්ෂකය කුමක් ද?

ii. G, H, F යන නක්ෂක නතරින්
ි ක්කඩුා මකොකල්ඳක ිවරූඳණය
ාන නක්ෂකය කුමක් ද?
iii. A, B, I යන නක්ෂක නතරින්
බණ්ඩාකනායක ජාතයන්තක ගුාන්
මතොටුඳෙ පිි ටි ි සනත්රික්කයට
ි ිත නක්ෂකය නම් කකන්න.
iv. A, J, E යන නක්ෂක නතරින් සවිකාම
ජොහන කටාාක් දැකිය හැකි ප්රමීශ්ය
පිි ටි නක්ෂකය නම් කකන්න.
v.

H, G, F යන නක්ෂක නතරින් ද්යශ්නීය
මාකළ තීකයක් ාන නිවොාැිය මාකළ තීකයටන
ි ිත නක්ෂකය නම් කකන්න.

අෙකුණු 05 ,
II ශ්කොටස
02. i. මෙ ක මඨාටිතන් පුළුල් මීශ්ගුණ ා්යගීකකණ ඉි රිඳත් කළ පුීැෙයින් මදමදමනකු නම් කකන්න. අෙ. 2,
ii. යම් ප්රමීශ්යක මීශ්ගුණ ා්යැයක් තීකණය වීම මකමකි  බෙඳාන සාධක තුනක් නම් කකන්න. අෙ. 3,
iii. (a) මෙ කමේ  ප්රධාන මීශ්ගුිකක කොඳ තුන නම් කකන්න.
(b) ක්යකටක හා මකක ිවා්යතන ම්ය්ා මදක නතක කොඳමේ  දක්නට ඇති මීශ්ගුිකක තත්ත්ාය
පිළිබ කරුණු මදකක් විසනතක කකන්න.
අෙ. 5,


නඛක 3 සහ 4 ප්රශ්නනාෙට පිළිතුරු සැඳීමම සහා සඳයා ඇති මෙ ක සිතියම ආධාක කක ැන්න.

03. i.

(a) A නක්ෂකමයන් දැක්මාන නවීනමේ  මශ් කයන නිතන් හැඳින්මාන නැමැනි ක ආසියාම. පිි ටි
ැඛඟාා ද
(b) B නක්ෂකමයන් දැක්මාන ිවකතුරුා ැඛාතුක ත්යජනයට ෙක්ාන දකුණු ආසියාතික කට ද පිළිමාියන්
නම් කකන්න.
අෙ. 2,

ii.

ජජා මැ ෙමේ  ඳැාැත්ම කා ඳැාතිම සහා නන්ත්ය ක්රියාකාරිත්ාය දක්ාන ඳීධති තුන නම් කකන්න.
අෙ. 3,
iii. ජජා මැ ෙමේ  සමතුියත බා බි ාැටීමට බෙඳා ඇති මානුෂ ක්රියාකාකකම් මදකක් විසනතක කකන්න.
අෙ. 5,
04. i.

ඉහත මෙ ක සිතියමමි  C හා D නක්ෂක ාියන් මෙ කමේ  මත් ාැාා ායාප්තවතා ඇති ප්රධාන කටාල්
මදකක් දක්ාා ඇත. ඒාා පිළිමාියන් නම් කකන්න.
අෙ. 2,

ii. (a) මෙ කමේ  සෑම කටකම භාවිතා කකන ඳානයක් වු නමත්න මසොයාැන්නා ෙීමී කුමන ජාතිකයන්
විසින් ද?
(b) නමත්න ාැාම. විමශ්ේෂ ෙක්ෂණ මදකක් සහන් කකන්න.
අෙ. 3,
iii. (a) යාබද ශ්රී ෙඛකා සිතියමමි  A නක්ෂකමයන් දක්ාා ඇති නඋඩකට මත්
ාැාාන ායාප්තවත වී ඇති ි සනත්රික්කය ද B නක්ෂකමයන් දක්ාා ඇති
මැදකට මත් ාැාා ායාප්තවතා ඇති ි සනත්රික්කය ද පිළිමාියන් නම්
කකන්න.
(b) මත් ාැාා ි යුණු කිරිමමන් ශ්රී ෙඛකා ආ්යකයකයට ෙබාැත හැකි
ප්රමය ජන මදකක් විසනතක කකන්න.
අෙ. 5,

05. i.

මෙ කමේ  මම ට්ය කථ ිවෂනඳාදනමේ  සීඝ්ර ි යුණුාක් දැකිය හැකි නැමැනි ක ආසියාතික කටාල් මදකක්
නම් කකන්න.
අෙ. 2,

ii. මම ට්ය කථ ිවෂනඳාදන ක්යමාන්තමයි  දැකිය හැකි නුතන ප්රාණතා තුනක් සහන් කකන්න.

අෙ.3,

iii. (a) ශ්රී ෙඛකාම. මයිමරො ාාහන හකෙසන කිමේමම් ප්රධාන ක්යමාන්ත ශ්ාොා පිි ටි ප්රමීශ්ය නම් කකන්න
(b) මම ට්ය කථ ක්යමාන්තය ආශ්රිත ැැටළු මදකක් සහන් කකන්න
(c) මම ට්ය කථ ක්යමාන්තය ි යුණු කිමේමමන් ෙබා ැත හැකි ප්රමය ජන මදකක් මකටිමයන් විසනතක
කකන්න.
අෙ. 5,
06. i.

මෙ කමේ  සනාභාවික උඳද්රා ඇති වීමට බෙඳාන
(a) භූ විදයාත්මක උඳද්රායක් ද
(b) මීශ්ගුිකක උඳද්රායක් ද සහන් කකන්න.

අෙ. 2,

ii. සුනාිත කළක් ඇතිවීමට බෙඳාන මහේතු තුනක් සහන් කකන්න.

අෙ. 3,

iii. (a) ශ්රී ෙඛකාම. ජෙැැලීම් බලවො දැකිය හැකි ැඛඟාධාක තුනක් නම් කකන්න.
(b) ජෙැැලීම් ආඳදාා නාම කක ැැනීමම් ක්රියාමා්යැ මදකක් විසනතක කකන්න.

අෙ. 5,

07. i.

ජන සඛ්යාම. විශ්ාෙත්ාය නනා ආසියා මහීවීඳමේ  ාැ ජ ජන සඛ්යාාක් ාාසය කකන කටාල් මදකක්
නම් කකන්න.
අෙ. 2,

ii. ශ්රී ෙඛකාම. බසනනාි ක ඳළාමත් නියක ජෙ සඛමක්න්ද්රණයක් ඳැාතීමට බෙඳා ඇති සාධක තුනක් විසනතක
කකන්න.
අෙ. 3,
iii. නියක ජන සඛ්යාාක් ාාසය කකන නැකාෙ ජන පීඩනය නඩු කිමේම සහා කජය විසින් මැන ඇති
ක්රියාමා්යැ කරුණු තුනක් ඇසුරින් විසනතක කකන්න.
අෙ. 5,
08. i.

සඛා්යධනය මැනීමම් ිතනුම් රම නතරින්
(a) නතන ිතනුම් රම හකක් හා
(b) ඳැකික ිතනුම් රම හකක් සහන් කකන්න.

ii. තිකසාක සඛා්යධනය මගින් නමප්තවක්ෂා කකන කරුණු තුනක් සහන් කකන්න.

අෙ. 2,
අෙ. 3,

iii. කටක ඳැාැත්ම සහා තිකසාක සඛා්යධන ක්රියාදාමයක නාශ්යතාා කරුණු තුනක් ඇසුරින් ඳැහැි ිය
කකන්න.
අෙ. 5,

