
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  

1.2.  තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ෙනතත්මක ිදයය ය ් 

අතර ඇති සම්බ්ධතාන ප්ර්ර්ශතය  කරි. 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීභ   :  ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

ඳරිගණක පිටු සැකසුභ    :   ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භයෑ ශ්භො/භහසනසභ භධය භහස රතදයසලය,යෑශ්භොන්සගලය,  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීභ  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත භයසෑ දර්ශන අධයයනසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

ඉෙෙනුම් පල  

තර්ක ශසස්ත්රය හස අශ්නුතන රතෂයයන් අත් ඇතිමා ස්බඵන්ධතස රත්රහ 
ක්යි  

1 

තර්ක ශසස්ත්රය අශ්නුතන රතෂයයන්  ්සශ්යෝකවකය ශ්යොදස ගත හැකි 
ආකස්ය රත්රහ ක්යි  

2 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීභ   :  ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

ඳරිගණක පිටු සැකසුභ    :   ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භයෑ ශ්භො/භහසනසභ භධය භහස රතදයසලය,යෑශ්භොන්සගලය,  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීභ  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත භයසෑ දර්ශන අධයයනසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ්ර්ශතය  

දර්ශනය මූලික යශශ්යන් රතචස්ශීලි ඵය හස යථසර්ථය භත ඳදන්බ ඥසනමූලික  අධයයනයක් ශ්යයි  

දර්ශනය හස ස්බඵන්ධ ඥසන රතබසගයෑ ආචස්ධර්භ හස ඳස්ශ්බෞතිමාකයසදය යන ක්ශ්ෂේත්රයන්ි  තසර්කික ඵය 

උශ්දසස තර්ක ශසස්ත්රය යැදගන උඳක්ශ්ෂේත්රයක් ශ්.  

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ෙනතත්මක ිදයය ය ් අතර ඇති 

සම්බ්ධතානය  

ඕනෑභ දර්ශනයක් තුළ තසර්කික රතශ්ශ්ල ෂණ ක්රභයක් දැකගත හැකිශ්.  

අතීතශ්ේ සි  අද දක්යස තර්ක ශසස්ත්රය දර්ශන රතෂශ්ේ අංශයකි  තර්ක ශසස්ත්රය භිනන් ස්භසණ ිනන්තනය  

අයශය මූලය,ධර්භ ශ්ගොනනයයි  දසර්ශිකක රත්රහයන් සියල ලය, ශ්කශ්්ි  තර්කනය එක ශ්ලය,ස ඵලය,ඳසු  ලය,ඵයි  

ිනන්තනය භනස  අයන වුයන එය ඵැහැ්  ්කසශ ක්න්ශ්න් බසෂසය භිනික සභකසීනන දසර්ශිකකයන් 

(රතට්ගන්ස්ට න් යැික) ඳයසන ආකස්ය  දසර්ශිකක ගැ ලු ශ්ඵොශ්හොභයක් උද්ගතය ඇනශ්න බසෂසය 

ශ්හේතුශ්යික  එභ ිකසස බසෂසභය ගැ ලු ික්සක්ණය තුලින් දසර්ශිකක ගැ ලු රතසස ගත හැක  ශ්භි දි තසර්කික 

රතශ්ශ්ල ෂණය ඇසුශ්්න් ශ්්බ ගැ ලු ික්සක්ණය ක් ගත හැකිය  තර්කනශ්යන් ඳරිඵසි ් ව කල ි  දසර්ශිකක 

ඳද්ධතීන් දුර්යලය, හස යයසකූල ලය, ශ්යයි  අ අු ය තසර්කික රතශ්ශ්ල ෂණය දර්ශනය තුළත්න හැදෑශ්ර්  

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාන 

රතදයසය න්බ ්ඳංච ශ්ලය,ෝකය පිිබඵ ක්රභසු කූල ලය, හස යසස්තරතක ඥසන ස්බබස්යක් ශ්ගොන නයු  ලය,ඵන 

රතෂයයක් ශ්සේ සැලය,ශ්ක්  ඉන් දැු භ හස රතභර්ශනය යන්න අර්ථයන ශ්.  මූලික යශශ්යන් රතදයසනභක ක්රභය භත 

ඳදන්බ ශ්.  තසර්කික අු භසනශ්ේ ්ධසන ස්යරඳයන් ශ්දක යන ිකගසී  හස උද්ගසී  ඵය රතදයසනභක රතවේශ්.දය  

සෘජු ශ්ලය,ස ඵලය,ඳසයි  
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අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීභ   :  ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

ඳරිගණක පිටු සැකසුභ    :   ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භයෑ ශ්භො/භහසනසභ භධය භහස රතදයසලය,යෑශ්භොන්සගලය,  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීභ  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත භයසෑ දර්ශන අධයයනසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා  ෙත ිද්යාන 

ශ්භභ රතෂයයන් ශ්දකභ ශ්ඵොශ්හෝ කලය,ක සි  දර්ශනය රතෂශ්ේ අංශ ශ්ලය,ස ඳැයතුනද ඳසුකසීනනය භශ්නෝ 

රතදයසය දර්ශනශ්යන් ශ්යන්ය ස්යසන න රතෂයයක් ශ්ලය,ස යර්ධනය රතය  

භශ්නෝ රතදයසය මිිකස ්සිශ්ති  ස්යබසයයන එි  රියසකසරීනයයන අධයයනය ක්යි  ිනන්තනය හස රතන්දනය 

පිිබඵයනෑ ිනන්තනය හස සං සනනය පිිබඵයන ශ්කශ්්න භත රතභසු්බි ත් තසර්කික ගභයයන් ක්ස අඳ සිතුරතලි 

ශ්භශ්හයවීභ  තර්කනය අයශය සසධකයක් ශ්.  ී   අභත්ය තර්කය ස්භසණ ිනන්තනයක  අයශය කරුණු 

පිිබඵ රතභසිලිභන ශ්යයි  එඵැරතන් අඳ සිතන්ශ්න් ශ්කශ්සේද යන කස්ණය  යනස අඳ ිකයැ්දිය සිතිමාය යුනශ්න 

ශ්කශ්සේද යන කස්ණය ශ්කශ්්ි  තර්කනය උනන්දු ශ්යයි  

භශ්නෝරතදයසඥයස භසනසික සිදුවී්බ අත් ඇතිමා ශ්හේතුපලය, ස්බඵන්ධතසය රතසයි තර්ක ශසස්ත්රඥයස ත් ඇතිමා 

අයයය/සසක්ෂි තුිබන් අයශයශ්යන්භ ගභය යන ිකගභනයන් ඇනදැයි ශ්සොයස ඵලය,යි  ිනන්තනය පිිබඵය 

භශ්නෝරතදයසශ්. ත් හැදෑශ්්න අත් එි  ස්භසණතසයය පිිබඵය තර්ක ශසස්ත්රඥයස හදස්යි  

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ෙිතතය  

තර්ක ශසස්ත්රය ගණිතශ්යි  දිුවයක් ශ්ලය,ස සැලය,කිය හැකිය ශ්්බයස ුලලික යශශ්යන් ිකගසමි රපික ඳද්ධතීන් 

ශ්ලය,ස සැලය,ශ්ක්  රතයුක්තක්ණයක  ශ්භන්භ සසධස්ණීක්ණයක ද ලය,ක් ක්මින් දැු භ ශ්ගොන නයයි  

ශ්භභ රතෂයයන් ශ්දකභ බුද්වේය ඳභණක් ඥසනසර ක්ගී. ඉන්්රීය ්තයක්ෂයන්ශ්ගන් ශ්තෝ රතයුක්ත 

සංකල ඳ හැදෑරීභ  ලය,ක්ශ්.  සංශ්ක්තභය ක්රභය තර්ක ශසස්ත්රය  ඇතුළන වුශ්ේ ගණිතශ්යික එභිනන් තර්ක 

ශසස්ත්රශ්ේ බසෂසය ඳසරිබසෂික අර්ථයක් ගු  ලය,ැීයය අද සංශ්ක්තභය බසෂසය රතශ්ය සසධස්ණ ශ්ඳොදු බසෂසයක් ශ්ලය,ස 

හඳුන්යයි  ලය,යිබ්ී.ස ්යැික අය ගණිතය ශ්යොදස ගන්නස ිකගසමි ක්රභය තර්ක ශසස්ත්රය  ස්බඵන්ධ කිරීභ  උනසහ 

දැරීය ශ් ෝර්ජ් බූශ්ල  හස ඔගස් ස් ද ශ්භෝර්ගන් යැික අය වී  ගණිතභය ස්යරඳයන් තර්ක ශසස්ත්රය  ්චලිත 

කශ්ළේය  ශ්්ේ ස්යසිද්වේභය ක්රභය තර්ක ශසස්ත්රශ්යි  අධයයනයන්  ශ්යොදස ගැී.භ  උනසහ දැරීය අශ්නක් 

අත  ශ් ෝන් ශ්යන් නැභැනතස තසර්කික රතශශ්්ල ෂණ ක්රභය ශ්යොදස ගන ුතලය,කයසදය අද ගණිතශ්යන් ඉතස 

පුළුල ය ශ්භන්භ ඵලය,ය අතිමාන්ද ්ුල  ශ්.  ්සල  හස යයිට්ශ්හ්  ්චනස කළ ්රන්ථයලය, ගණිතය තසර්කික ඳදනභක් 

තුළ ශ්ගොනනැඟූ ඳද්ධතිමායක් ශ්ලය,ස දැක්වීභ  උනසහ ගනශ්නය  අ අු ය ශ්භභ රතෂයයන් ශ්දක එකිශ්නක 

සහශ්යන් කසලය,යක් තිමාසශ්්සේ යර්ධනය රතය  
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අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   
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අන්තර්ගතය සකස් කිරීභ   :  ප්රීතිමාභස ශ්සශ්නරත්නන මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් ඵසලිකස රතදයසලය,යෑකෑගල ලය,   

ඳරිගණක පිටු සැකසුභ    :   ජී ඩී සී එන් ගභශ්ේ ශ්භයෑ ශ්භො/භහසනසභ භධය භහස රතදයසලය,යෑශ්භොන්සගලය,  

අන්තර්ගතය ඳරීක්ෂස කිරීභ  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්ණීත භයසෑ දර්ශන අධයයනසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා පිගෙකක ිද්යාන 

ඳරිගණක ආශ්රිත භෘදුකසංග හස දෘංසංග තසක්ෂණය මූලික යශශ්යන් තසර්කික සංකල ඳ භත ඳදන්බ ශ්.  

ඳරිගණකශ්ේ දෘංසංග තසක්ෂණය  ඳසදක යන අු කලිත ඳරිඳථයන්ි  සැකසුභ තසර්කික ද්යස් භත ශ්ගොන 

නැශ්ේ එශ්සේභ භෘදුකසංග ඇසුශ්්ි  සැකශ්සන ක්රභශ්ල   නැතශ්හොන ගැීන්බ ස හන් ද තර්කන ් ස භත 

ිකර්භසණය ශ්.  

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ීතතිය  

ටනතිමාක කස්ණස තසර්කික ඵය ඳදන්බය ශ්ගොන නැශ්යයි  ී.තිමා ුලලය,සරෑ ී.තිමාශ්ේ ස්යබසයය හස ී.තිමා යර්ග 

පිිබඵ රතභසීශ්්බත් අ ඵැ. තහවුරු ශ්. සසක්ෂීන් ඔසශ්්සේ තසර්කික අු භසන ක්ස ්ශ්.ශ වීභද ී.තිමාය භිනන් 

සිදුශ්.  


