
2.1 

පදවල තාර්කික සම්බන්ධය 

ගෙොඩ නැගෙන ආකාරය විග්රහ 

කරයි. 

තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

පරිගණක පිටු සැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මහසිසම මධ්ය මහස රතද්යසලය,යෑශ්මොි්සගලය,  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්්ණීත මයසෑ ද්ර්ශි අධ්යයිසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

පැවරුම් 

1)  

A. ඉහත සඳහන් ප්රකසශිය සතය ද්   අසතය ද්  යන්ි  සජු  පිිතුර්ක් ිමශ්ම්ී  මුරවි ගැ ුවව 

පැහැිමලි ක්න්ි  

B. භසෂසශ්ේ ශ්යශ්ද්ිෑ 

i. ආශ්ේගසනමක 

ii. ඇගයුම්ශීලී 

iii. රතස්ත්සනමක ලය,ක්ෂණ එකක් එකක් නිද්සුන් ශ්ද්මින් පහද්න්ි     

ශ්කොටුක් ඇතිමා වසකය අසතයය 

2)  

A. (a)  වසකය හස ප්රස්ුරත අත් ශ්විසක්ම් ද්ක්වන්ි  

    (b)  පහත සඳහන් භසෂසමය ප්රකසශි ප්රස්ුරත ශ්ලය,ිනන් ගත හැකිද්  ිැ්දද්            

යන්ි සඳහන් ක්න්ි   

i. අශ්හෝ ! ශ්ද්ේද්න ශ්ිොිමටි ශ්මොක්පු්  

ii.  ලය,න්ඩන්ෑ ලය,ස්සියි ශ්න්ද්  ලුසසකස  

iii. ගණිත සමීක්ණය ිග්ය  යයි  

iv. ඔහු ශ්හොඳ ළමශ්යකි  

v.  මහනුව්  උුරරින් මසතශ්ල  පිහි ස ඇත  

 

B. පහත සඳහන් වසකය සතය ශ්හෝ අසතය වන්ශ්න් සංශ්ශ්ල ී  වශශ්යන්ද් ෑ රතශ්ශ්ල ී  වශශ්යන්ද්ෑ 

රපික වශශ්යන්ද් යන්ි ද්ක්වන්ි  

i. එක්ශ්කෝ ඇය රතවසහකය ිැනිම් අරතවසහකය  

ii.  වැන්ද්ඹුව ිනය සැමියස සමඟ ිග්ය  යයි  

iii. ශ්ප්්සශ්ද්ණිශ්ේ මල  වනතක් ඇත  

iv. ිනංහයස ශසක භක්ෂකශ්යකි   

v.  අන්ධ්යස ඇස් ශ්ිොශ්පශ්ිි අශ්යකි  

vi. පජථිරතය ශ්ගෝලය,සකස් ිම් හස ිම් පමණක් පජථිරතය ශ්ගෝලය,සකස් ශ්ිොශ්ේ  



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමාමස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

 

 

12 ශ්රේණිය 

අන්තර්ගතය සකස් කිරීම   :  ප්රීතිමාමස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

පරිගණක පිටු සැකසුම    :   ජී ඩී සී එන් ගමශ්ේ ශ්මයෑ ශ්මො/මහසිසම මධ්ය මහස රතද්යසලය,යෑශ්මොි්සගලය,  

අන්තර්ගතය පරීක්ෂස කිරීම  : කථිකසචසර්ය ත්ංග ධ්්ණීත මයසෑ ද්ර්ශි අධ්යයිසංශයෑ කැලය,ණිය රත රත 

3)  

A. පහත සඳහන් ඒවස සසමසියෑ ඒකවසී,ෑ සසමහික යි වර්ග අතරින් ුමමක  ගැශ්න්ද්  

i. ශ්රී ලය,ංකසශ්ේ  ිසපතපතිමා  

ii.  ශ්රී ලය,ංකස පසබලය, හමුද්සව  

iii. ශ්ම් පන්තිමාශ්ේ උසම ළමයස  

iv. පුස්තකසලය,ය 

v.  ු ලියස් සීසර්  

vi. ශ්්ෝහලය, 

vii. ිනංහලය, මිනිසස  

viii. මක්ස 

 

B. පහත සඳහන් සසශ්ප්ක්ෂක පද්වලය, තසර්කික සම්බන්ධ්තස ිම් ක්න්ි  

i. කලය,ත්රයස  

ii.  පූර්ව යස  

iii. මසමස  

iv. 3 > 2 (ුරි රතශසලය,යි 2   වඩස) 

v.  A,B   වඩස වැඩිමල ය  

 

  


