
 

කැණිය අධ්යාපන ක කාපන ය 

දෙලක ලාර පන රීක්ණය -2018 

         11 දරේණිය             ගද ෝ විෙයාල  - 11 පන ත්රය     කාය: පන ැය එකයි. 

 

 

 ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සසසපලන්  

 අංකස01සියමස10සදක්වාසප්රශ්න වටමසවහනන්සුර සී සඇි සිළිතුරු සඅරිනන්සවාා් සිවවරහි සිළිතුරහස

තරෝහාසි ් සඉහස රසලිලන් . 

 

1. වාමාකය පන නකිඝ්රනා ියයමය ....................................  ද ෝය තුෂ ක්රියාමකමක ද .                

( පන රිලර්තී / අපන රිලර්තී / දමදවෝ ) 

2. පන ෘථිවිදේ දේගුණ ලයාප්තිය ය ළිබ ඳල මුල් ම අෙශවක් ඉදිරිපන මක කරනු ැබූදේ 

................................................... විසිිය. (ඔව්ටින් මිර්, දකපන න්, ඇරිව්ද ෝ ල් ) 

3. ..........................  ආග්දන්ය පන ාාණ  ලර් යකි. ( ජිප්තිවම් / මිියරන් /  ැබ්දරෝ) 

4. ලර් 2012 ජක වං කණය  අනුල ශ්රී ංකාද  ජක ඝකමකලය ............කි. ( 233 / 332 / 323) 

5. කඳුකර ප්රදේල ළිහිටි උව් වම බිම් වානු කම්ද . ඒ අනර ලඩාමක ම උසින් ම ළිහි ා ඇමකදමක 

..................................  වානුලයි.  ( පන ාමීර්, ටිද ට්,  දඩකෑන්) 

6. ජය දණය ලරනමාකදේ දෝකය මුහුණ පන ා ය ද ක ප්ර   ැ ුවලකි. ජය ළිරිසිදු දක   

කැලන ප්රදයෝජකය   ැනීම  .......................................  කම්ද . ( ප්රය ක්රීයකරණය , 

ප්රභාාවං්දල්ණය, ලා්ීකකරණය) 

7. ආකයියක ද  ර දනල්  ..... ............................. දනල් ළිරිපන ශදුල මඟින් ළිරිසිදු කරනු  යි.  

(දක දෂ න්කාල, වපු ව්කන්ෙ, දක දර ච්දකෝදල්) 

8. කෘෂි අපන කයක මණ්ඩය ළිහි ලනු ැබූදේ  ................................. ලවදර් දී ය. (1972, 2010, 

2014) 

9. ංකාද  ලැඩිම බිම් ප්රමාණයක ී  ල ා කරක දිව්්රික්කය ................................. ද . 

(අනුරාධ්පුර, දපන  දෂ න්කරුල,  කුරුණෑ ) 

10. මයිදර  දමෝ ර්රථ කර්මාන්නය ශ්රී ංකාද  ආරම්භා කරක ේදේ 2001 ලවදර් දීය. එහි 

ප්රධ්ාක කර්මාන්න ාාල  ................................  ළිහි ා ඇන. ( දපන  ල් ශදල, පන ෑියයද  ඩ, 

ශම් න්දන  )    

 

 10-15සතරක්සී සඇි සඑක්සඑක්සප්රකාශ් ලසියලවාසලටාසඑලසිවවරහි ස ්සස‘ිව‘සවමාද,සවරහි ස ්ස‘වර‘ස

වමාදසහවු ක්සඅි න් . 

 

11.  දෝකදේ ව්ලභාාවික ර ර් ිය්පන ාෙකදයන් 95% වපන යනු  න්දන් බ්රසීලදයිය.  

12.  සූර්යය ක්ය ය, සුෂං  ය, ජ විදුියය , ලැිය මාරලියන් විදුියය  ා  ැනීදම්දී 

 පන රිවර දණයක් සිදු දක ද .  

13.  මදයෝසීලක හුණු ල් තීරය ලයාප්තිනල ඇමකදමක යාපන ක අර්ධ්ේී පන ය ආරිනලයි.  

 

14.  ර ක ජක වංඛ්යාල අඩු දශෝ ලැඩි ී ම  ජානයන්නර වංරමණ ෙ දශේතු ද .             

15.  ග්රාමීය දරෝශල් ලැඩි දියුණු කිරීම රදට් දවෞඛ්යය ක්දේත්රදේ ප්ර ය ය  දශේතු දක ද . 

 

ිය / ලැ 

කැණිය අධ්යාපන ක කාපන ය 

දෙලක ලාර පන රීක්ණය - 2018 

11 දරේණිය                             ගද ෝ විෙයාල  I                         කාය: පන ැය එකයි. 

 

කම: ....................................................................  විභාා  අංකය: ........... 

ිය / ලැ 

  ිය / ලැ 

  ිය / ලැ 

  ිය / ලැ 



 16සියමස20සදක්වාසී සඇි සප්රශ්න සවටස‘අ’සනාස‘ආ’සලනුතවන්සතීහසතදකක්සදරක්තේ.ස‘අ’සනාස‘ආ’සතීු ස

ිවවරහි වසගරටපුසවිමසිළිතුරහමසහිමිසඅංකලියන්සඉහස රසලිලන් . 

 

16. ද ල ප්රධ්ාක කඳුලැටි ශනරක්  ‘අ’  තීරුද  ෙ ඒලා ළිහිටි මශේී පන  ‘ආ’ තීරුද  ෙ ෙැක්ද .  ‘අ’ 

වශ ‘ආ’ ියලැරදිල  ැපු වි  ළිබතුර ලන්දන්, 

                  අ                                                                      ආ 

      1.දර කී                                                               A   ඔව්දේියයාල 

      2.මශා  ාධ්ක කඳු                                                 B  ආසියා 

      3. ඇට්ව්                                                            C උතුරු ඇදමරිකාල 

      4. යූරල්                                                               D   අප්රිකාල          

i. ACDB                ii. CABD                      iii. CADB                  iv. CDAB 

17.  ශ්රී ංකාද  ල ා කරක ප්රධ්ාක ද ෝ  ශනරක් ‘අ’  තීරුද  ෙ ඒලා ලැඩීම  ලඩාමක ම සුදුසු පන ව  

‘ආ’ තීරුද  ෙ ෙැක්ද .  ‘අ’ වශ ‘ආ’ ියලැරදිල  ැපු වි  ළිබතුර ලන්දන්, 

  අ                                                                ආ 

1. දමක                                            A ලණ මිර ලැිය පන ව 

2. ර ර්                                          B  දියුව පන ව 

3. දපන  ල්                                        C ද ම් ශා ැ රයිට් පන ව 

4. ී                                                D කද  ක් මිර පන ව  

i. ACDB                ii. CABD                      iii. CADB                  iv. CDAB 

18.  ප්රධ්ාක ඛ්ියජ ලර්  ශනරක් ‘අ’  තීරුද  ෙ ඒලාදේ  ලයාප්තිය ය ‘ආ’ තීරුද  ෙ ෙැක්ද .  ‘අ’ වශ 

‘ආ’ ියලැරදිල  ැපු වි  ළිබතුර ලන්දන්, 

               අ                                                                ආ 

1. වර්දකෝන්                                          A    ඇෂශැර 

2. ර යිල්                                              B   ංද  ඩ 

3. ඉල්මකයිට්                                         C පුල්මුදේ 

4. මැණික්                                              D ියාද ිය    

i. BCDA               ii. CABD                      iii. BCAD                  iv. CDAB       

19. ද ල ප්රධ්ාක කර්මාන්න ශනරක් ‘අ’  තීරුද  ෙ ඒලාදේ ිය්පන ාෙක ‘ආ’ තීරුද  ෙ ෙැක්ද .  ‘අ’ 

වශ ‘ආ’ ියලැරදිල  ැපු වි  ළිබතුර ලන්දන්, 

                    අ                                                       ආ 

1. ළිඟන් මැටි ආරින කර්මාන්නය            A   දුරව්ථ පන ාක 

2. විෙුමක කර්මාන්නය                             B  විසිතුරු භාාණ්ඩ 

3. දපන ට්දර  රවායක කර්මාන්නය            C  වියබ දකෝ අමුද්රලය 

4. මිියරන් කර්මාන්නය                           D  කෘය ම ර ර්   

i. ACDB                ii. BADC                     iii. CADB                  iv. CDAB 

     

20.  ශ්රී ංකාද  ී  ල ා කරක කාපන  ‘අ’  තීරුද  ෙ ඒලා  ඇතුෂමක දිව්්රික්ක අතුරින් එක  ැන්න් 

‘ආ’ තීරුද  ෙ ෙැක්ද .  ‘අ’ වශ ‘ආ’ ියලැරදිල  ැපු වි  ළිබතුර ලන්දන්, 

                         අ                                                    ආ 

1. වියබ කාපන ය                                 A  කෑ ල් 

2. දනමක කාපන ය                                B  දම කරා  

3. අනරමැදි කාපන ය                            C   නුලරඑබය 

4. කඳුකර බිම්                                     D   ශම් න්දන      

i. ACDB                ii. CABD                      iii. DABC                  iv. DBAC 

 



 ස21-25සදක්වාසප්රශ්න සවටමසහිසනසරර මසුදුසුදසවන සතල දාසස්පු්ණසකහන් . 

 

21. ශ්රී ංකාල 1: 50,000 ග ක්ණ සිය යම් දක  ව්  .................  යුක්න ද . 

22. පන ෘථිවි ිඝාද ෝය ග නැටිල එකතුලකින් ියර්මාණය ී  ඇන. ඒ අනරින් ශ්රී ංකාල ළිහි ා 

ය ද න්දන්  ............................ ග නැටිදේ ය. 

23. ව්ලභාාවිකල ියර්මාණය ලක ියයන රවායියක වංයුය යක් ඇය  ව්ඵටික ව්ලභාාලයකින් යුතු 

අකා ියක වංඝ ක  ................. කම් ද . 

24. 1977න් පන සුල ක්රියාමකමක  න ියෙශව් ආර්ථික ප්රය පන මකය ය අනුල කාර්මික ක්දේත්රය තුෂ 

............................... ලයලවායකමකලය ප්රමුඛ්මකලය  පන මක විය. 

25. දිාල ෙැක්ී දම්දී නරු වකුණකින් දකෂලර ලක දර්ඛ්ාදලන් ................... උතුර ෙැක්ද . 

 

26සස-28සදක්වාසටංකාසියි ල සඇුදිනන්සඅසාසඇි සප්රශ්න වටමසිළිතුරු ස

සපලන් . 

 

26. ශ්රී ංකාද  සුුව දපන  ල් ්රිදකෝණය  .......................  

   අක්රදයන් ෙැක්දලක දිව්්රික්කය  අයමක ද . 

27.  ශ්රී ංකාද  මධ්යම පන ෂාන  අයමක ජකාිකකම දිව්්රික්කය   

....................... අක්රදයන් ෙැක්ද . 

28. දෝක උරුමයක් දව කම් කර ය ද ක ආකවිලුන්ොල  

  ලගුරු බිම ....................... අක්රදයන් ෙැක්ද . 

 

 

 29ස–ස30සප්රශ්න වටමසිළිතුරු සලිීම මසී සඇි සවත් රසප්රසනරාහලසාාවිරාසකහන් .  

 

 

 

29.     ද ල විෙුමක උපන කරණ ිය්පන ාෙකදේ දී ප්රධ්ාක ලදයන් ම ියපන ෙලනු  ක උපන කරණ ලර් ය 

කම් කරන්ක. ............................... 

30. විෙුමක උපන කරණ ිය්පන ාෙක ප්රමාණය 7%ක් ලන්දන් කුමක ලර් ය  අයමක උපන කරණයන් ෙ  

....................................... 
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 ස31සියමස40සදක්වාසඇි සඑක්සඑක්සසප්රශ්න ලමසී සඇි සිළිතුරු සනරහසඅුරතහන්සිවවරහි සතනෝසවාා් ස

ගර තප සිළිතුරහසතරෝහාසලටින්සඉහක්සඅඳින් .ස 

 

31. පන ෘථිවිය එකිදකක  වාදප්තික්ල ඉනා දවමින් කකය දලමින් පන ලය ක ග නැටි රාිඝයකින් 

වමන්වින ලක අනර ඒලා කකය ලන්දන් පන ශන වඳශන් කුමක දශේතුල ියවා ෙ   

i. උ්ණමකලය දශේතුදලිය.                   ii. වංලශකධ්ාරා දශේතුදලිය 

ii. මුහුදු රෂ දශේතුදලිය.                       Iv.   ඉශන කිසිලකින් දක ද .    

32.  අර්ධ් ලදයන් ද  ඩබිම් ලියන් ල  න මුහුදු පන මණක් ඇතුෂමක ළිබතුර දනෝරන්ක. 

i. මධ්යධ්රී  මුහුෙ, රතු මුහුෙ, ද ෝල්ටික් මුහුෙ 

ii. මධ්යධ්රී  මුහුෙ, කැව්ළියන් මුහුෙ, ද ෝල්ටික් මුහුෙ 

iii. අරාබි මුහුෙ, කැව්ළියන් මුහුෙ, ද ෝල්ටික් මුහුෙ 

iv. චීක මුහුෙ, අරාබි මුහුෙ, රතු  මුහුෙ 

33. කිරිපන ට්ටි පන ාකය දියුණු ී ම දකදරහි  පන ෑ වාධ්කයක් දක ලන්දන් මින් කුමක් ෙ  

i. කල නාක්ණික ෙැනුම භාාවිනය        

ii.   පුහුණු රමය ය ීමම  

iii. දවෞමය කාීකය ර ලල් පන මණක් දමම කර්මාන්නදේ දයදීම 

iv. දශ ඳ නමකලදේ දෙනුන් ද ෝ කිරීම 

34. පුකර්ජකනීය වම්පන නක් දක ද .                                                                         

 i. ලකාන්නර         ii. පන ව             iii. දපන  සි ඉන්ධ්ක               iv.    මමකවයින් 
 

35. ජපන ාකදේ ලාදන් ිය්පන ාෙක මධ්යව්ථාක පන මණක් ඇතුෂමක ළිබතුර දනෝරන්ක. 

i.   ඔවාකා, දකෝදබ්, කද ෝයා , ෙකුණු ද ල්ව් 

ii. දඩට්දර යිට්, දකෝදබ්, කද ෝයා , ෙකුණු ද ල්ව් 

iii දකෝදබ්, කද ෝයා , දවෝල්, න්ෂුලාං 

iv  දකෝදබ්, කද ෝයා , කියදනෝ, ඔවාකා 
 

36. කිවුල්දිය ධීලර කර්මාන්නය දව ශඳුන්ලන්දන්,  

i.   ැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම             ii.   ං ා ඇෂ දෙ ෂල  මසුන් ඇල්ලීම 

iii.කපු ශා  ං දමෝයල මසුන් ඇල්ලීම iv. මශාේී පන  න කදේ මසුන් ඇල්ලීම 
 

37.  ලර්නමාකදේ දෝකදේ ලැඩි අව්ලැන්කක්  ා දෙක ද ෝ  ලර්  ිය්පන ාෙකය දකදර්. ඒ 

අතුරින් දක රින් 10 දව ශඳුන්ලනු  න්දන්, 

i. ී  ලර් යකි.                                  ii.  ය රිඟු ලර් යකි.                                     

iii. පන ෂතුරු ලර් යකි.                          iv.     ඉරිඟු ලර් යකි.      
                                

38.  ක්ය ය  ා  ැනීම  ශ්රී ංකාද  විවිධ් ක්ය  උමකපන ාෙක භාාවිනා කරයි. ඒ අනරින් වජල 

ව්කන්ධ් දව භාාවිනාලක ද්රලයයන් ලන්දන්, 

i.ෙැල, කෘෂි අපන ද්රලය, වමකල අපන ද්රලය, ීවල ලායුල 

ii. ෙැල, කෘෂි අපන ද්රලය, ද  ර දනල්, ීවල ලායුල 

iii.    ල්අඟුරු, කෘෂි අපන ද්රලය, ද  ර දනල්, දපන ට්දරෝියයම් 

iv.  ල්අඟුරු,  ද  ර දනල්, දපන ට්දරෝියයම්, ඩීවල් 
 

39.   ලර්නමාකදේ ඉදිකිරීම් ක යුතු ආරම්භා කර ඇය  අිකද ගී මාර් ය ලනුදේ, 

i.    දක ෂඹ  -  මානර                            ii. දක ෂඹ - කටුකායක 

iii. මශනුලර - යාපන කය                          iv. දක ෂඹ - මශනුලර    
  

40. මුුව දෝක ජකවංඛ්යාදලන් 76% ලාවය කරන්දන්,  

i.   ආසියා  ශා යුදරෝපන ා මශාේී පන ල 
ii.  ආසියා  ශා අප්රිකා මශාේී පන ල 

          iii.  අප්රිකා  ශා යුදරෝපන ා මශාේී පන ල 
          iv. ආසියා  ශා ඇදමරිකා මශාේී පන ල 

 


