
තර්ක ශාස්ත්රය  ාා ිද්යාත්මක ක ර ය  

10. ිද්යා ්ර්කරකය ය  
පැ්රුම් 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශසගව්දිලියය 

 

පැ්රුම් 

1. එක්තරා ඥාන වම්ප්රදායන් සදකක් එකිසනකින් වියුක්තල ඳලතින තාක් විදයාල සනොලන  ල ප්රැන්ස්ව් සනකන් 

ඳැලසීය. එම ඥාන වම්ප්රදායන් සදක ලුයස,, 

i. අුයභූතික ශා බුද්ධිමය 

ii. ගතාුයගතික ශා ඳාරස ෞතික 

iii. ාව්ත්රීය ශා ල්ල්පීය 

iv. ප්රාග් අ අුයභූත ශා ුුයභූතික 

v. මසනෝම ශා ලාව්තවික 

 

2. කාර්ල් සඳොඳර් ස අුයල අවතයය ව ලාදයක් සමන් ම අවතයය කෂ ශැකි ලාද විදයාත්මකමක ස . ඒ වශා දසදසුන් 

ලන්සන් ්, 

I. ඔක්ස්කරණලාදය, ගුරුත්මකලාකර්ණ ලාදය 

II. ඔක්ස්කරණ ලාදය, වාමානය වාසකක්තාලාදය 

III. ගුරුත්මකලාකර්ණය ලාදය, ලායුල පිළි  චාක ලාදය 

IV. වාමානය වාසකක්තා ලාදය, ඔක්ස්කරණලාදය 

V. ඳෘථිවි සක්න්ද්රලාදය, ඔක්ස්කරණ ලාදය 

 

3. කාර්ල් සඳොඳර්සග් අ අවතයකරණ ීසසීවයස අුයල ඳශත දැක්සලන ඒලායින් විදයාත්මකමක සනොලන ලාදය සව 

වැසකන්සන් කුමක්ද? 

I. සද්ල ලරම් ලාදය 

II. මශා පිපුරුම් ලාදය 

III. ඕඳඳාතක ජනනලාදය 

IV. ලශර අලශර ලාදය 

V. ඊතර ලාදය   
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශසගව්දිලියය 

 

4. දසරලදය ප්රකාය සතෝරන්න. 

I. වෘජු ප්රතයක්යස ශසු සනොලන වකකල්ඳ විදයාල ශදාරන්සන් නැත. 

II. උද්ගාමී අුයමානය ශැම විසම වාමානයකරණයක් සනොස . 

III. කාර්ල් සඳොඳර්ස අුයල මාක්ව් ලාදය විදයාත්මකමක සනොස  යැයි ඳලවන්සන් මසනෝරාක ක ලාදයක් දසවාය . 

IV. විදයාත්මකමක ඥානය ඳරම වතයයක් සස්න් සගොනනැගුු  ඥානයයි. 

V. කාර්ල් සඳොඳර්ස අුයල විදයාත්මකමක රමය අුයගමනය කෂ යුත්මකසත්මක උඳනයව තශවුරු කිරීම වශාය. 

 

5. ඳශත වශන් ඒලායින් ලයලශාරික විදයාලක් සව වැසකන කාඩයනය ලුයස,, 

I. අඳරාධ විදයාල, ප්රකා විදයාල, ක්ති විදයාල 

II. පුරා විදයාල, ශරිත විදයාල, ඳරිවර විදයාල 

III.  ඳරිවර විදයාල, ක්සෝකරකරණය, ශරව ල විදයාල 

IV.  සඳදසර්රු විදයාල, කෘතිම බුද්ධිය , නාරිස දය 

V.  ලවකගත සරෝග විදයාල, කර්මාන්ත රවායනය, ඳසක සරෝඳණය 

 

6. “අ” යසසත්මක වශන් වියයන් “ු” යසසත්මක දැක්සලන ලර්ගයන්ස අුයපිළිසලයන් ගැපු විස දසලැරදි පිළිතුර 

ඇතුෂත්මක ලරණය ලන්සන්, 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. d,a,e,b,c 

II. b,d,a,e,c 

III. e,b,a,d,c 

IV. b,e,c,a,d 

V. c,e,a,b,d 

 අ  ු 

1 ප්රකා විදයාල a වමාජ විදයා 

2 අලකනය b ස ෞතික විදයා 

3 ජනශ්රැති විදයාල c ලයලශාරික විදයා 

4 වෘග් අ ස දය d රපික විදයා 

5 කෘතිම බුද්ධිය e න. විදයා 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශසගව්දිලියය 

 

 

7. ව්ල ාවික විදයා ශා වමාව ය විදයා ප්රසදදයස ඳදනම් ව කරුණක් සනොලන්සන්, 

I. වියීය  ල ශා වියික  ල 

II. රපික  ල 

III. උඳසයෝගී කරගන්නා ඳරීක්ණ රම 

IV. ඳැශැදිය කිරීම ශා සත්මකරුම් ගැකරම 

V. පුසරෝකථන ශැකියාල 

 

8. න. ුුයභූතික විදයා වම් න්ධසයන් අදා සනොලන ක්ණය ලන්සන් ්, 

I. වියුක්ත වකකල්ඳ පිළි  ල ශදාරයි 

II. බුද්ධිය ඇසුරින් ඳමණක් ඥානය සගොනනැසග් අ 

III. ුුයභූතික විදයාලන්සග් අ දියුු ලස මප ඳාදයි 

IV. වම් ාවිතාලසයන් යුතු දසගමනයන්ස එෂසේ 

V. දසගාමී ඳද්ධීසන්සග් අ වශාය  ාගකර 

 

9. අනාලරණය ශා දසර්මාණය යන්නස පිළිසලයන් සුදුසුම පිළිතුර ඇතුෂත්මක ලරණය ලන්සන්, 

I. නෂ දරුලන්, ඔක්ෂිජන් ලායුල 

II. ජකර ස ෝම් ය, දුරකතනය 

III. ඇමරිකා මශාද්වීඳය, සනකචූන් ග්රශයා 

IV. DNA අු ස  ලුශය, ග්රශ ්රමණය 

V. ජභීතිකාල වලරවයක් මඟින් ස ෝලන  ල, ජභීතිකා එන්නත 

 

10. කාර්ල් සඳොඳර්සග් අ අර්ථසයන් විදයාත්මකමක සනොලන ප්රකානයකි. 

I. ඳෘථිවිය සගෝාකාරය 

II. 1000C දී ජය ලා්ඳ  ලස ඳත්මකස . 

III. සමසොල උඳන් මිදසවකු කලදා සශෝ මියයයි. 

IV. මිදසවා ලානරයාසගන් ඳරිණාමය විය. 

V. ස ෞතික ලව්තූන් ඳරමාු  ලයන් වෑදී ඇත. 
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ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශසගව්දිලියය 

 

 

11. ද්විත්මකල විසදදන රාමුලක් තුෂ සගොන නැගුු  විය ධාරාලන් සදකකි. 

I. ශුද්ධ ගණිතය ශා තර්ක ාව්ත්රය 

II. ශුද්ධ විදයා ශා ුුය වික විදයා 

III. ව්ල ාවික විදයා ශා වමාජ විදයා 

IV. සක්ම විදයා ශා වාර්ල විදයා 

V. ලුශ විදයා ශා ක්ද්ද්ර විදයා 
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අන්තර්ගතය වකව් කිරීම  :-  පී.එම්.අමරසවේන මයා, ාන්ති මරියා  කනයාරාමය, මාතර 

ඳරිගණක පිටු වැකසුම    :-  ඒ.එම්.අයි.ය.අරම්සඳො සමය, අ/දිගන්ශල්මිල්ලැල විදයාය, කශසගව්දිලියය 

 

 

නි්ැයදි ්ය ය න් 

 

 

 

ප්රශ්  ංකකය  ්ය ය  

01 3 

02 5 

03 1 

04 2 

05 5 

06 2 

07 2 

08 4 

09 5 

10 3 

11 3 


