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2 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

I ගයොටස 

 

1) (අ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති 1   50000 සිති ම් ගයොටස අධයන  ගයොට ක ඇසුගරන් අසා ඇති ප්රශනනවලට   

            පිළිතුරු සඳ න්න. 

 (i)  සිති ගම් අාංය 01, 02, 03 හා 04  න ලක්ෂණ ඳහත පිළිතුරු අතරින් ගතෝරා අාංය අනුව නැවත  

                 ලි න්න. 

      (රැළි බිභ/ගහේන/වනාන්තර /ඳාෂාණ උද් ත /ගසසු භාර්  / ජීප් රථ භාර්  )           (ල.02) 

 (ii)  A-B හා C-D ගලස දක්වා ඇති භූ ලක්ෂණ ඳහත පිළිතුරු අතරින් ගතෝරා අක්ෂර අනුව නම් යරන්න. 

       ( උත්තල ඵෑවුභ/අවතල ඵෑවුභ/දළ ඵෑවුභ/ගභොගහොර ඵෑවුභ )         (ල.02) 

 (iii)  ගභභ සිති ම් ප්රගද්ශග  දක්නට ලැගඵන වතු ගඵෝ  ව ාවක් නම් යරන්න.            (ල.01) 

            (iv)  සිති ගම් ඊසාන ගයළවරට සම්ඵන්ධ J, K, L, M ගලස දක්වා ඇති සිති ම් ගයොටගසේ වර් පල     

                    වර්   කිගලෝමීටර්වලින් ගසො න්න.         (ල.02) 

             (v)  සිති ගම් x හා y  න ලක්ෂ ගදගයහි නිවැරදි පිහිටීභ අක්ෂර අනුව ගවන ගවනභ දක්වන්න.    (ල.02) 

 

 සිති ම් ප්රගද්ශ  පිළිඵ ප්රයාශ ගදයක් ඳහත දක්වා ඇත. මභ ප්රයාශ නිවැරදි නම් “නි”  න්න වටා ද           

වැරදි නම් “වැ”  න්න වටා ද රවුභක් අඳින්න. 

 (vi)  උතුරු භායිභට සම්ඵන්ධ ජලාශග   භැදින් වැටී ඇත්ගත් දිසනත්රික් භායිභකි.                 (නි/ වැ) 

 (vii) උතුරු භායිභට සම්ඵන්ධ ගයොටුයර ඇති දුනුගක්වල නම් ප්රගද්ශග   ී   ව ා බිම් ගහ්මභු  ්රභ ට     

                  ව ායර  ඇත.             (නි /වැ) 

                 (ල.02) 

 

සැළකි  යුතුයි 

 I ගයොටගසේ ඳළමුවන ප්රශනන  අනිවාර්  ගේ. 

 II ගයොටස වුහ ත රානා ප්රශනන 07කින් සභන්විත ගේ. ඉන් 04යට පිළිතුරු සැඳයි  යුතුගේ. 

 මක් ප්රශනන යට ලුණු  10 ඵැිනන් ලුණු  40කි. 

අධයාඳන අභාතයාාංශ  

භූග ෝල විදයාව - II 

අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) - ගඳරහුරු ප්රශනන ඳ්ර  

11 ගරේණි                         යාල  - ඳැ  2 යි 



භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

3 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(ආ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති ගලෝය සිති භ ගහොඳින් අධය න  ගයොට ඳහත සහන් ප්රශනනවලට පිළිතුරු   

       සඳ න්න. 

(i)  සිති ගභහි ලුණු  ගයොට ඇති A , B හා C  න  ාං ා අතරින් “ගවෝම ා”  ාං ාව දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?

(ii)  සිති ගභහි D , E හා  F වලින් දක්වා ඇති යඳුවැටි අතරින් “ඇන්දීසන” යඳුවැටි  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iii)සිති ගභහි G , H හා  J  න  ාං ා නිම්න අතරින් ී  ව ාවට වැද ත් ප්රගද්ශ ක් ූ “මිසිසිපි”  ාං ා නිම්න  

දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iv)  සිති ගම් K, L, හා M වලින් දක්වා ඇති ප්රගද්ශ අතරින් “විලිවිලිසන” නමින් හැඳින්ගවන වාසුළි ඵල  

        ඳැවැත්ගවන ප්රගද්ශ  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?      

(v) සිති ගම් P ,Q හා R අක්ෂරවලින් දැක්ගවන රටව්ම අතරින් ගභෝටර්රථ යර්භාන්ත ට ප්රමුඛත්ව ක් දක්වන 

“දුණු  ගයොරි ාව”  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?  

             (ල.05) 
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4 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

(ඉ)  ඔඵ ගවත සඳ ා ඇති ශ්රී ලාංයා ආයිති සිති භ ගහොඳින් අධය න  ගයොට ඳහත සහන් ප්රශනනවලට පිළිතුරු   

       සඳ න්න. 

(i) සිති ගම් A , B හා C වලින් දක්වා ඇති සනථාන අතරින් “මී මුව යලපුව” දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(ii) සිති ගම් D , E හා  F වලින් දක්වා ඇති දිසනත්රික්ය අතරින් “ගහනරත්ග ොඩ උදයාන ” දැක්ගවන අක්ෂර     

ුණභක්ද? 

(iii) සිති ගභහි G , H හා  J  න  ාං ා  අතරින් “ ්මඔ ”  දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද? 

(iv)  සිති ගභහි  K, L, හා M  න සනථාන අතරින් “තලාතු මිනිරන්” ඛනිජ නිධි පිහිටා ඇති සනථාන ක් ූ       

       “තලාතුඔ ” දැක්ගවන අක්ෂර  ුණභක්ද?      

(v) සිති ගම් P ,Q හා R  න ජාතිය උදයාන අතරින් “බූන්දල” දැක්ගවන්ගන් ුණභන අක්ෂරග න් ද? 

             (ල.05) 
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5 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

II ගයොටස 

2) (i)   ඳිථිවි වුහ  අනුව ලාලා ග ෝල  ගඵදා දැක්වි  හැකි ගයොටසන ගදය නම් යරන්න.         (ල.02) 

      (ii) ජජව ග ෝලග  සීභාවන් ලි ා දක්වන්න.                     (ල.03) 

      (iii) වර්තභානග  මිනිසන ක්රි ායාරයම්වල ඵලඳෑභ නිසා ජලග  ගුණාත්භයබාව  අඩු ගේ. නිදසුන්  

          02ක් ඇසුරින් ගයටිග න් ඳැහැදිළි යරන්න.             (ල.05) 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

      (i)  ඉහත සිති ගම් A හා B වලින් දැක්ගවන ගලෝයග  කිරිඳට්ටි ඳාලන  යරන ප්රගද්ශ 02ක් 

  නම් යරන්න.           (ල.02) 
              
       (ii)  ගලෝයග  කිරිඳට්ටි ඳාලනග  විගශේෂ ලක්ෂණ 03ක් නම් යරන්න.    (ල.03) 

      (iii)  (a) ශ්රී ලාංයාගේ වරවර යර්භාන්තග  ප්රධාන ගයොටසන 03කි. ඉන් 02ක් නම් යරන්න.    (ල.01) 

      (iv)  (b)  ශ්රී ලාංයාගේ වරවර යර්භාන්ත  න ා සිටුී භට රජ  ග න ඇති ක්රි ාභාර්  02ක් ගයටිග න්  

               විසනතර යරන්න.          (ල.04) 

            

4)  (i)  විදුත් නිෂනඳාදන යර්භාන්ත සහා ප්රාලිත  

    (a) නැග නහිර ආසි ානු රටව්ම 01ක් ද 

    (b) යුගරෝඳා රටව්ම 01ක් ද  නම් යරන්න.    (ල.02) 

     

      (ii) විදුත් නිෂනඳාදන යර්භාන්ත ගලෝය  පුරා ගේ ග න් වයාප්ත ී භට හා දියුු  ී භට ගහේතුවන  

           යරුු  3ක් දක්වන්න.                (ල.03) 

 

      (iii) ගභෝටර් රථ යර්භාන්තග  නව ප්රවණතා 02ක් විසනතර යරන්න.            (ල.05) 

 

 

 

                 



භූග ෝල විදයාව  අ.ගඳො.ස. (සා/ගඳළ) 

6 ඉ-ඉග නුම් හා නැණස අධයාඳන කයය   ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ශාඛාව 

 

5)  (i)  “ඛණිජ ක්”  න්න අර්ථ දක්වන්න.               (ල.02) 

      (ii)  ශ්රී ලාංයාගේ ඳහත ඛණිජ වර්  වයාප්තව ඇති ප්රගද්ශ මය ඵැිනන් නම් යරන්න. 

   A - සිලියා වැලි 

   B - ඇඳටයිට් 

   C - මිනිරන්                (ල.03) 

      (iii)  a.  ශ්රී ලාංයාගේ ඛණිජ සම්ඳත් වන භැණික් හා ගයඔලින් ඳදනම් යරග න යරනු ලඵන ප්රධාන නිෂනඳාදන 

       යර්භාන්ත 02ක් නම් යරන්න.  

   භැණික්  

   ගයඔලින්          (ල.01) 

   b.  ගඳගරෝ රසා න යර්භාන්තග  නව ප්රවණතා ගදයක් ගයටිග න් ඳැහැදිලි යරන්න.  (ල.04) 
 

6)  (i)  රටය සාංවර්ධන  භැනීභ සහා ග ොදා  න්නා නතන මිනුම් ගදයක් නම් යරන්න.         (ල.02) 

     (ii)  “භානව සම්ඳත් සාංවර්ධන ” උගදසා  තයුතු ක්රි ාභාර්  03ක් සහන් යරන්න.          (ල.03) 

     (iii)  වර්තභාන  වන විට ගලෝය ප්රජාවට “තිරසාර සාංවර්ධන ය” අවශයතාව  දැිවව ඳවී..  

           මගසේ ඳැවසීභට ගහේතු ූ යරුු  02ක් විසනතර යරන්න.                             (ල.05) 

 

7) (i)  ජන සාංඛයාව පිළිඵ සැලමේගම් දී ප්රධාන වශග න් වැද ත් වන ක්ගෂේ්ර 02ක් හඳුනා ත හැකි  . 

            මභ ක්ගෂේ්ර 02 නම් යරන්න.                          (ල.02) 

      (ii)  a.  “ජන සාංඛයා සනගපෝටන ”  නු තුභක් ද? 

  b.  ගලෝය ජන සාංඛයාගේ වර්ධන  පිළිඵ  ඓතිහාසිය දත්ත පිරික්සීගම් දී  ජන සාංඛයා  

                 වර්ධනග  යැපී  ගඳගනන අවවර 02ක් හඳුනා  ත හැකි .මභ අවධි 02 ලි න්න.      (ල.03) 

              

(iii)ශ්රී ලාංයා ජන සාංඛයා වයාප්තිග  ඇති අසභතුලිතබාව  අවභ කිම භ සහා අනු භන  යළ හැකි සාර්ථය 

 ක්රි ාභාර්  02ක් ගයටිග න් විසනතර යරන්න.             (ල.04) 

 

8) (i)  ජීව විදයාත්භය උඳරව ක් හා ගද්ශගුණිය උඳරව ක් නම් යරන්න.               (ල.02) 

      (ii)  ඳහත සහන් භහද්ී ඳවල පිහිටි මක් ිනනි යන්ද ඵැිනන් නම් යරන්න. 

   A - උතුරු ඇගභරියාව 

   B - යුගරෝඳ  

   C - අප්රියාව                    (ල.03) 

     (iii)  ශ්රී ලාංයාගේ ආඳදා යළභනායරණ වැඩපිළිගවළ යරුු  03ක් ඇසුගරන් ගයටිග න්  

             ඳැහැදිලි යරන්න.                              (ල.05) 

  

 


