
තර්ක ශාස්ත්රය  හා ිද්යාත්මක ක ර ය  

12. ිද්යාත්මක ක න්යාසය හි ස ස්ාවාාය  

 හා ඒාා ්රීක්ෂණය ට ලක්කළ හැකි ර  

අධ්යය ය  කයි. 

(ප්රශ් හා ිළිතුරරු) 



අහිතර්ගතය  සකස් කිරී – පී.එම්.අ යසසේ  ය ා,  ාය/ ශාහිත  රිය ා කයායා ය ,  ාතය. 

්රිගණක ිළටු සැකසු  - එච්.නිලානි නිසංසලා ස ිද, ය/නිිද/සකොළඹග   හාා   හා ිද්යාලය ,නිිදගලගල. 
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ස්ාවාිදක ිද්යාාක න්යාසය ක්  න්හි, 01 

1. ප්රපංචයය්ට හශ්හේතුහාඛ්යඛනයහයි.  

2. ස්ාභඛාහධර්මශ්ේහයථඛභූතයහප්රයඛ හයි.  

3. ස්ාභඛවියහනියමය්ටහපංඛලනයහයි.  

4. ගැ ළුාය හනිාැිදිහවිසඳුමහඉදිරිපංත්හයි.  

5. ස්ාභඛවියහනිරීක්ෂණයය හාටිනඛයමක්හහශ්ද.  

න්යාසය ක සයළ  ා ය හිස ස අර් ය  ාටහා ගැමට ට න්සය ී ව ා අ්හසක් ායේස , 02 

1. සුපුරුදුහප්රතයක්ෂයක්හීමම  

2. සෘජුහඉ්ටද්රීයහප්රතයක්ෂය හශ්ග යිානහවා  

3. විදයඛඥයි.්ටහාැ දහශ්දනඛශ්එහඟයබහවා  

4. දීර්ඝහයඛලයක්හතිස්ශ්සේහපිළිගැනීම හලක්ීමම  

5. අඩුහවියලයහප්රමඛණයින්ටහාැ දහයරුු හප්රමඛණයක්හගමයහයිගතහහැිනහීමම  

දුයේ තයාදිය ක දුහි ඇස් ප්ර ාණය  (l ) ඊට  සය ෝ  ය ප්ර ාණය ට (w) අයේසලී ා ස ායේ්ාගලක සේ. 

්හත ප්රස් ාය අතරිහි ුම ක් සම් තත්මකත්මකාය  නිාැයදිා නිර්ණය  කයි ්  
03 



අහිතර්ගතය  සකස් කිරී – පී.එම්.අ යසසේ  ය ා,  ාය/ ශාහිත  රිය ා කයායා ය ,  ාතය. 

්රිගණක ිළටු සැකසු  - එච්.නිලානි නිසංසලා ස ිද, ය/නිිද/සකොළඹග   හාා   හා ිද්යාලය ,නිිදගලගල. 
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ඊස  යාත්රිස  සවිගලක සලීකස  ාස්න්හි යලය ල ල ස්ණ ණ ිදය . 04 

1. අස්ඵු තඛායින්ටහයුතුය  

2. සෘජුාහසශ්තයක්ෂණයහයළහහැිනය  

3. පංරීක්ෂණය හභඛජනයහයළහහැිනහආනුභූතියහගමයක්හාර්ධනයහයිගතහශ්න හැය  

4. ආනුභූතිමයහපංරීක්ෂණය හභඛජනයහයළහහැිනය  

5. ාක්රහශ්ලසහසශ්තයක්ෂණයහශ්ා.  

නිේටහිසේ ්ළමු නිය  ය ට අයේා ාස්න්හි  ත අසංුරලිත  ලය ක් ක්රිය ාකාරී සොා තාක්කල  එය ... 05 

1. නි ්යලතඛාශ්ේහපංාතී  

2. ඒයඛයඛරීහප්රශ්ගගයහපංාත්ාඛහගනී  

3. ත්ාිණයහශ්න ශ්ග  

4. නියතහත්ාිණයක්හපංාත්ාඛහගනී  

5. ඒයඛයඛරීහශ්ගගයහපංාත්ාඛහගනී  

්ය ාණුසේ අවයහිතරික ායුහය  අාායණය  සාහා සා ායසය හි ිද්යාඥයිිහි සය ෝාගයේ ලැ  

ිදධිර ය ,  

06 

1. ස්ාභඛවියහනිරීක්ෂණය  

2. සඛදෘ යමයහඅනුගමනය.  

3. ආයෘතියිණය.  

4. ශ්ස පංඛනයඛසහනිගඛ වහවික්ක්රමය.  

5. පංඛලිතහපංරීක්ෂණය.  



අහිතර්ගතය  සකස් කිරී – පී.එම්.අ යසසේ  ය ා,  ාය/ ශාහිත  රිය ා කයායා ය ,  ාතය. 

්රිගණක ිළටු සැකසු  - එච්.නිලානි නිසංසලා ස ිද, ය/නිිද/සකොළඹග   හාා   හා ිද්යාලය ,නිිදගලගල. 
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සවිගලක ිද්යාසේ ස්්ර්ශක  ල සම්සප්රේෂණය ක් ්ස්සසේ යලදුා ක්රිය ාාහි ්හත ුම ක් ය ටතට ගැසහි්  
07 

1. යඛර්යහවද්ධහාය්යඛනය  

2. යඛ්ටත්රියහාය්යඛනය  

3. සඛධයතඛමයහාය්යඛනය  

4. සම්භඛවිතඛහාය්යඛනය  

5. ගණිතමයහපංැහැදිලිහිනරීම  



අහිතර්ගතය  සකස් කිරී – පී.එම්.අ යසසේ  ය ා,  ාය/ ශාහිත  රිය ා කයායා ය ,  ාතය. 

්රිගණක ිළටු සැකසු  - එච්.නිලානි නිසංසලා ස ිද, ය/නිිද/සකොළඹග   හාා   හා ිද්යාලය ,නිිදගලගල. 
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පිළිතුරු 

 

ප්රශ්ණ අංකය  නිාැයදි ායණය  
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