
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  

3 සාම්ප්රදාාික  ර්ක  ාා්ත්රයේ(අව්ය්ිතර 

හා ්ය්ිතරඅවුමාා   

ඇසුයේෙන් සප්රාා  ිගමා ්ට  ළළයේයික. 

3.1 ව්ය්ිතර වුමාා  ෛදාිග  ීවිතරයේ(ී  ප්රායේගිකව ් යේගාදාාමර 

හැකි බ් ආදා්කා ග  ෙික. 

අපැ්රුම්අ 



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   
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අන්තර්ගතය සකස් කිරී    :  ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

පරිගණක පිටු සැකසු     :   එම් ශ්ේ ඩබ්ලිව් ශ්න්මින්ද්ස රතක්ර ්නි ශ් යෑහ/ ුර් රතද්යසලය,ය අණුකොශ්කපලය,පැලය,ැස්ස 

 

පැවරු  

01  (අ) පහත ප්රකසශයන්  අද්සලය, ප්රස්ුතත ප්රතිමාශ්යෝග ිම් ක්න්ි 

1.ප්රස්ුතත යුගලය,ශ්  අු  ත්මින් එක ප්රස්ුතතයේතන සතය ශ්ව්  

2.ප්රස්ුතත යුගලය,ය එකත් සතය රතය ශ්ිපහැකි ිුතන අසතය රතය හැකිය  

3.ප්රස්ුතත යුගලය,ශ්යන් ත්ක  සතය ශ්හෝ අසතය තන්ශ්න් එකේ ශ්හෝ එකේ ප ණි  

4.ප්රස්ුතත යුගලය,ය එකත් සතය ශ් න්  අසතය රතය හැකිය  

(ආ) නිද්සුන්  ශ්ද්මින් ප්රතයනික ප්රතිමාශ්යෝගය පැහැිලලි ක්න්ි  

02  (අ) ප්රස්ුතත ප්රතිමාශ්යෝගය  අද්සලය, පහත ද්ැේශ්ති ිසස්තැන් සතයෑ අසතයෑ අරතනිශ්ිතත 

යි පද්තලින් සුදුසු පද්ය ශ්යපද්ස සම්පූර්ණ ක්න්ි  

1. A ප්රස්ුතතය අසතය ති රත  E_______ I _______O ______ 

2.E ප්රස්ුතතය අසතය ති රත  A_______ I _______O ______ 

3.I ප්රස්ුතතය අසතය ති රත  A_______ E _______O ______ 

4.O ප්රස්ුතතය අසතය ති රත  A_______ E_______I ______ 

(ආ) ප්රස්ුතතයක තස්ය දශ්ද්සස ූ  තස්ුත තර්ගය සැබරතන්  ශ්ලය,පත ශ්ිපපතතිමාි 

රත දී ප්රතිමාශ්යෝග අනු සියන්ිස තලය,ගුභාසතය පිිබබ  ගැ ුවත සිය ළු ඔළුතුනේ බූරුවේ 

ක්ෂීරපායිේ නේ. යි ප්රස්ුතතය ඇසුශ්්න් පැහැිලලි ක්න්ි  



12 ශ්රේණිය 
 

අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   
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අන්තර්ගතය සකස් කිරී    :  ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

පරිගණක පිටු සැකසු     :   එම් ශ්ේ ඩබ්ලිව් ශ්න්මින්ද්ස රතක්ර ්නි ශ් යෑහ/ ුර් රතද්යසලය,ය අණුකොශ්කපලය,පැලය,ැස්ස 

 

03  (අ) පහත ස හන් ප්රකසශයන්  අද්සලය, ආියියන් ිම් ක්න්ි  

1.ශ්ද්ි ලය,ද් ප්රස්ුතතශ්  තස්කශ්  රතසගතසද්ය අනුමිතිමා ප්රස්ුතතශ්  තස්ය ශ්ව්  

2.ශ්ද්ි ලය,ද් ප්රස්ුතතශ්  තස්ය සහ තස්කය අනුමිතිමා ප්රස්ුතතශ්  ුවත සරු ී  ඇත  

3.ශ්ද්ි ලය,ද් ප්රස්ුතතශ්  තස්කශ්  රතසගතසද්ය අනුමිතිමා ප්රස්ුතතශ්  තස්කය ශ්ව්  

4.ශ්ද්ි ලය,ද් ප්රස්ුතතශ්  තස්යශ්  රතසගතසද්ය අනුමිතිමා ප්රස්ුතතශ්  තස්ය ශ්ව්  

 

(ආ) තස්ය (S) ේෂි්පසයීෑ තස්කය (P) අ්ලය,තසපීන් තර්ග තශශ්යන් ශ්ගි 

ශ්ගපඩිගසගන A, E, I, O යි ප්රස්ුතතයන්ිස ප්රතිමාතර්තියන් ලියස ද්ේතන්ි  

04  (අ) පහත ස හන් ප්රස්ුතතයන් ිස ප්රතිමාතර්තය ප්සා්සපිතයන් ලියස ද්ේතන්ි  

1.සියුව සිව්පසවුන් ේෂි්පසයින් ශ්ව්  

2.කිසි  පේෂිශ්යේ නිශස්්ශ්යේ ශ්ිපශ්ව්  

3.ස හ් පලය,ුතරු කහපස  ශ්ිපශ්ව්  
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අන්තර්ගතය  : ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝශප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   
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අන්තර්ගතය සකස් කිරී    :  ප්රීතිමා ස ශ්සශ්ිරත්නි මිය,  කෑ/ශසන්ත ශ් ෝසප් බසලිකස රතද්යසලය,යෑකෑගල ලය,   

පරිගණක පිටු සැකසු     :   එම් ශ්ේ ඩබ්ලිව් ශ්න්මින්ද්ස රතක්ර ්නි ශ් යෑහ/ ුර් රතද්යසලය,ය අණුකොශ්කපලය,පැලය,ැස්ස 

 

(ආ)පහත ස හන් ආියි සප්ර සණ ද් නිශ්ප්ර සණද්යන්ි ස හන් ක් සප්ර සණ 

ිම් නිතැ්ිලත ශ්යපද්සශ්ගි ඇතිමා අනු සියන නිශ්ප්ර සණ ිම් අාසසයන 

ස හන් ක්න්ි  

1. දගුතන් කිසිශ්තේ ්  හැ් යන්ශ්න් ිැත  එශ්හයින් ් හැ් ශ්ිපයි 

සියුව ශ්ද්ිස දගුතන් ශ්ව්  

2. සියුව මිනිස්සු  ැශ්්ි සුුවය එශ්හයින් ශ්ිප ැශ්්ි සුුව සියුව ශ්ද්ිස 

ශ්ිපමිනිසුන් ශ්ව්  

3. ස හ් නීතිමාඥයින් තර්ක ක්න්ශ්න් ිැත  එශ්හයින් ස හ් තර්ක 

ක්න්ිවුන් නීතීඥයන් ශ්ිපශ්ව්  

4. ස හ් ආියනික ාසණ්ඩ බද්ශ්ද්න් නිද්හස්ය  එශ්හයින් බද්ශ්ද්න් නිද්හස ්

ස හ්ේ ආියනික ාසණ්ඩ ශ්ිපති ඒතස ශ්ිපශ්ව්  

5. පියසස් ක්ි කිසිශ්තේ ේෂී්පසයීන් ශ්ිපශ්ව්  එශ්හයින් පියසස් 

ශ්ිපක්ි සියුව ශ්ද්ිස ේෂී්පසයින් ශ්ව්  

6. සියුව ආ්ේෂක නිලය,ධසරීුව ආයුධ සන්ිද්ධ ශ්ව්  එශ්හයින් ආයුධ සන්ිද්ධ 

ශ්ිපති සියුවශ්ද්ිස ආ්ේෂක නිලය,ධසරීන් ශ්ිපතන්ින් ශ්ව්  

7. දපසය ද්න්ිස කිසිශ්තේ අපසශ්  ශ්ිපතැශ්ේ  එශ්හයින් අපසශ්  ශ්ිපතැශ් ි 

හැශ් ෝ  දපසය ශ්ිපද්න්ශ්ිෝ ශ්ිපශ්ව්  

8. සියුව ශ්ද්ශශ්ප්රේමීන්න්  සතිමාිසෂතෂීන් ශ්ව්  එශ්හයින්  සතිමාිසෂතෂීන් හැශ් ෝ  

ශ්ද්ශශ්ප්රේමීන්න් ශ්ිපතන්ශ්ිෝ ශ්ිපශ්ව්  

 


