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Royal College - Colombo 07 
rdclSh úoHd,h - fld<U 07 

Grade 11 – Pre-Evaluation Test  – November 2020 

fmryqre mÍCIKh - 2020 fkdje' - 11 fY%aKsh 
 

Geography – I 

N+f.da, úoHdj – I 

 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

 මෙෙ ප්රශ්න  ත්රය  ප්රශ්න  0කින් සේිත ය . 

 එක් එක් ප්රශ්න ය  සහා  ී  ති  පතමසසනලට  නුකූලටල ියය ුමෙ ප්රYakලට  ත්රමමෙ ිලිතුරු  සතය ් . 

 
 1 ිය  1ක olajd ප්රශ්න ලට එක් එක් ිසසනතන   ැනපමත  ිලිතුර  ල ා  ුරිත් මත    ි ්  ර  ෙත 

ිතය ් . 

 
1' පෘථිවි වායු සංයුතිය අනුව වායුග ෝලගේ උණුසුම රඳවා  ැනීමට වඩාත් වැද ත් වන වායු වර් ය 

වන්ගන්, ...........................................ය. o 

 (කාබන්ඩගයාක්සයිඩ් / ඔක්ිජන් / නයිට්රජන්) 

2. පෘථිවි පෘෂ්ඨගේ රැස් වූ ශක්තිය එහි රැඳවුම් ධාරිතාව ඉක්මවූ කළ................................... මඟින් එය 

මුදා හරිනු ලබයි. 

 (සංවහනධාරාවක් / තල  ැටීගමන්/ භූමි කම්පාවකින් ) 

3. ඉතා ඉහ< උපත් අනුපාතයක් සහ පහළ මරණ අනුපාතයක් පැවතීගමන් ගකටි කාලයක් තුල ජන 

සංඛ්යා .............................. ි ව ග .  

 (ස්ගඵෝටනය / වර්ධනය / වයාප්තතිය) 

4. වායුග ෝලගේ ජලය අප හඳුන්වන්ගන්  වායුග  ............................... ගලස ය. 

 (මී වම / භූ ත ජලය/ ආර්රතාවය) 

5. ඕගසෝන් ස්ථරය වායුග ෝලගේ ..................................... අතර කලාපයක පිහිටයි. 

 (0-20km  /  20-30 km  / 30-40 km) 

6. වර්ෂාපතනගයන් පෘථිවියට ලැගබන ජලගයන් භූමිය මතුපිට  ලායාම ....................................... 

ගලස හඳුන්වයි.  

 (ආපදාවය / අපසරණය / අපධාවය ) 

7. පෘථිවි භූ කාරක තැටි වයාප්තතිය අනුව ජපන් පතපත් අයත් වන්ගන් ........................................... 

තැටියටයි.  

 (යුගර්ෂියාව / ඉන් ව - ඕස්ගේලියායානු / පැිපික්) 

8. ශ්රී ලංකාවට අයත් ආර්ථික මුද ද මාමා ගවරගළහි ිට කිගලෝමීටර් ............................................... 

 වරින් පිහිටයි.  (24    /  200    / 340 )  

කාලය : පැය 1 
Time :1 hour 
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9. වනාතවිල්ලු, මුුක්කාවිල්ල, පරන්තන් වැනි ප්රගශශ අයත් කා්ඩයට අයත් තවත් ප්රගශශයකි. 

 ................................. (බුන්දල   / ආනවිුන්දාව   / පු වකුඩිරිප්තපු ) 

10. ....................................................... මඟින් ගබෝ  නිෂපාදනය ගමන් ම සත්ත්ව පාලන කටයුතු වලදී 

විවිධ ගරෝ  වලට ඔගරාත්තු ගදන වැඩි ඵලදාවක් සහිත ගකටි කාලීන නිෂ්පාදන කිරීමට හැකි වී ඇත. 

 ( ජාන තාක්ෂණය / හරිතා ාර/ යන්ර ාාවිතය) 

 

 11 ිය  15 මතක් ී  ති  එක් එක් ප්රකා ශ් ිනය ල  ලට  එය  ිවලන ි   ් “ිව” ල   ස ලන ි   ් “ලන” ල   

ස  වුෙක් නඳි් . 

 

11. වී සඳහා ගලාව පැතිරුණු ගවළද ගපාළක් පවති.     ( නි   /  වැ ) 

12. රටක වැඩිහිටි යැගපන්නන් සංඛ්යාව වැඩිවීම ජන සංඛ්යාග  වියපත් වීම ගලස හඳුන්වයි.  

           ( නි   /  වැ ) 

13. ක්රි.ව. 79 විසුවියස් ගිනි කන්ද විදාරණය වීගමන් ගපාම්ගප්ත න රය විනාශ විය. ( නි   /  වැ ) 

14. ස්ගටාක්ගහෝම් සමුළුව පවත්වන ලශගශ 1992 දී ය.    ( නි   /  වැ ) 

15. භූතානගේ ජන සංඛ්යා වර්ධනය 1.9 කි.      ( නි   /  වැ ) 

 

 16 ිය  25 සක්ල  ප්රශ්න  සහා  නස ට ූපත ස ා  නුකල  නස  ති  ප්රශ්න ලට  ිවලන ි  ිලිතුර  ිතය ් . 

 පෘථිවිය තුල පවතින ප්රධාන උප පශධතියක ක්රියාකාරීත් පහත ප ප සටහනින් දැක් ග . 

 

16. එම ක්රියාකාරීත්වයන් අයත් වන උප ප්රධාන පශධතිය  

කුමක් ද? 

      .......................................................................... 

17. ඊට අයත් වන A අක්ෂරගයහි දැක්ගවන මාමාව කුමක් ද? 

 

      .......................................................................... 

 උතුරු ඇමරිකාවට අයත් වෘක්ෂලතා කලාප ිතියම දැක් ග . 

18. A ප්රගශශගේ දැක්ගවන වනාන්තර වර් ය කුමක් ද? 

  .......................................................................... 

19. B වර් ගේ වනාන්තර වල ඇති ශාකවල ලක්ෂණයක්  

ලියායන්න.  

.......................................................................... 
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 2012 වර්ෂයට අනුව විගශශ විනිමය ඉපයීම  වෘත ප්රස්ථාරගයන් දැක්ග . 

20. A අක්ෂරගයන් දැක්ගවන්ගන් කුමන අපනයන අංශය ද? 

 .......................................................................... 

21. A අක්ෂරගේ අපනයන වලියාන් 41%ක් අපනයනය කල 

ාා්ඩය කුමක් ද? 

 .......................................................................... 

 

 

 ලංකාග  ප්රධාන  ංාාවක් ආශ්රිතව බලා ාර පිහිටීක් ප ප සටහගන් දැක් ග . 

22. ගමම  ංාාව මුද දට වැගටන ස්ථානය කුමක් ද? 

.......................................................................... 

23. A වලියාන් දැක්ගවන ජල වි වලියා බලා ාරය කුමක් ද? 

 .......................................................................... 

24. B වලියාන් දැක්ගවන්ගන් කුමන වර් යට අයත් වි වලියා 

බලා ාරයක් ද? 

 .......................................................................... 

 පහත දැක්ගවන්ගන් භූ ලක්ෂණයකි. 

 

 

25. A වලියාන් දැක්ගවන බෑවුම් වර් ය කුමක් ද? 

.......................................................................... 

 

 

 

 නංකා 26 ිය  3ක සක්ල  ප්රශ්න ලට  “න” සා “ආ” ය ුකමල් තීු  මසකාින. ඒල මම ස්ල්ධත ලය  නුකල 

ැනටපූ ි  ටනමල  ිලිතුර  ය ටි් ර ක් නඳි් . 

26.  න    ආ 

 1. මැණික    A.මයිනා 

 2. ඛ්ණිජ වැලියා   B.මැග්නනීියම්  

 3. මිනිරන්    C.සර්ගකෝන් 

      D.ගතෝරමල්ලලියා 

 (1) D C A  (2) A D C  (3) B C D  
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27.  න    ආ 

 1. ආක්ටික් සා රය  A.ටිගමෝර් මුද ද 

 2. අත්ලාන්තික් සා රය  B.ගබෝෆට් මුද ද 

 3. ඉන්ියන් සා රය  C.ගබෝල්ලටික් මුද ද 

      D.ඔගකෝට්ස් මුද ද 

 (1) B C D  (2) B C A  (3) C B A 

 

28.  න    ආ 

 1. බුලත්    A.කටු ම්ගපාළ 

 2. මිරිස ්    B.මාකඳුර 

 3. වී    C.කුරුණෑ ල 

      D.රාජාං නය 

 (1) A B C  (2) B C D  (3) A D C 

 

29.  න    ආ 

 1. ගමෝටර් රථ   A.සපු ස්කන්ද අවට 

 2. ගපගට්රෝරසායන   B.බිය ම ආගයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය 

 3. විදුත් කර්මාන්තය  C.ගපාල්ල හගවල 

      D.කළුතර, යාපනය 

 (1) C A B  (2) A B C  (3) A B D 

 
30.  න    ආ 

 1. මැකැන්ි   A.ආක්ටික් සා රය 

 2. ඩැනියුබ්   B.පැිපික් සා රය 

      C.කළු මුද ද 

 3. නයිජර්    D.අත්ලාන්තික් සා රය  

 (1) D B A  (2) A C D  (3) B A D 

 

 31 ිය  0ක සක්ල  ප්රශ්න ලට  ිවලන ි  ිලිතුරු  මත    ඊ  නස ට නංකාය  මය  ස් . 

31. නව කාර්මික රටක් ම  ල්ම් මින් කුමක් ද?      ( ) 

 (1) චීනය    (2) තායිවානය 

 (3) ගහාංගකාං   (3) මැගල්ලියාව    
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32. ආියාග  ප්රධාන වශගයන් වී ව ා කරන රටක් ම  ල්ම්,    ( ) 

 (1) ජපානය  (2) තායිලංතය (3) මාලිවයින (4) මියන්මාරය 

 

33. 1 50000 භූ ලක්ෂණ ිතියමක තරු සලකුණින් ගකළවර වන ගර්ඛ්ාවකින් දක්වා ඇත්ගත්,( ) 

 (1) කාන්දම් උතුර (2) චුම්ාක උතුර (3) ජාල උතුර (4) භූග ෝලීය උතුර 

          

34. ශ්රී ලංකාග  භූමිගේ වැඩිම පළල  ණනය කිරීම සඳහා අදාළ වූ තුඩුවක් වන්ගන් මින් කුමක් ද?(         ) 

 (1) පුනරීන් තුඩුව (2) සං මන් තුඩුව (3) ඇත් තුඩුව (4) ගප්ත වරු තුඩුව 

          

35. ගපාල්ල ත්රිගකෝණය නිවිැරිව දැක්ගවන පිතතුර වන්ගන්,     ( ) 

 (1) ගකාළඹ, මී මුව, පුත්තලම  (2) ගකාළඹ, හලාවත, කුරුණෑ ල 

 (3) ගකාළඹ, කුරුණෑ ල, පුත්තලම  (4)  ම්පහ, කුරුණෑ ල, මන්නාරම 

 

36. තිරිඟු ව ාවට අවශය වර්ෂාපතනය,       ( ) 

 (1) 300mm – 500mmm   (2) 1900mm – 5460mm 

 (3) 1500mm – 2000mm   (4) 2000mm – 2500mm 

 

37. නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වල ඇති ශාකවල හා සතුන්ගග්න ලක්ෂණයක් වන්ගන්,  ( ) 

 (1) තද අරටුවක් සහිත ශාක, ගකාටියා, වෘකයා 

 (2) ඍජු කඳන් සහිත මෘ ව දැව, ග ෝනා, ගකාටියා 

 (3) පළල්ල පර හා පර බද ල, ග ෝරිල්ලලා, ගකාටියා 

 (4) ඉඳි කටු වැනි පර සහිත ශාක, ග ෝනා, පිනිමුවා 

 

38. ජාතික ඛ්්ඩාංක ගකාටු දැලආරම්ාක ලක්ෂය වන්ගන්  පි වරුතලා ගල්ල ිට 200km ප්රමාණයයි. 

එගහත් වර්තමානගේ දී ඒ සදහා ගයාදා  න්නා  වර,     ( ) 

 (1) 300 km (2) 500 km (3) 400 km  (4) 600 km 

 

39. 1 : 50000 භූ ලක්ෂන ිතියමක 3km ක් වූ වාරි ඇල නිර්මාණයට ඇඳිය යුතු ගසන්ටිමීටර් වාරි ඇල 

නිර්මාණයට ඇඳිය යුතු ගසන්ටිමීටරට  ණනය වන්ගන්,     ( ) 

 (1) 5cm  (2) 9 cm  (3) 6 cm   (4) 15 cm 

 

40. ක්ගලෝගරෝ ෆ්ගලාගරෝ කාබන් වායු ඩිගමෝචනය 2000 වර්ෂගයන් පසු ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක 

කළ වැඩසටහනක පදනම් වූ සමුළුව වන්ගන්,      ( ) 

 (1) රිගයාර්  (2) රැම්සා     (3) කිගයාගතෝ (4) ගමාන්ියල්ල 

           ( 1 x  40  =  40 ) 
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Royal College - Colombo 07 
rdclSh úoHd,h - fld<U 07 

 Grade 11 – Pre-Evaluation Test  – November 2020 

fmryqre mÍCIKh - 2020 fkdje' - 11 fY%aKsh 
 

Geography – I 

N+f.da, úoHdj – I 

 

Name :-  .....................................................    Grade : -................             Index number:-.................... 

 

 මෙෙ ප්රශ්න  ත්රය  I ා  II ලශ්මය ් මකා  සන මසකාින් සේිත ය . 

 I මකා  මසන ප්රශ්න ය  නිවල ්ය  ම.. එිස අන,, අආ, සා අර, මකා  සන ුර g ෙ ිලිතුරු  සනතයිය  යුුර ය . 

 II මකා  ිය් ප්රශ්න  ාත කා  ිලිතුරු  සනතයිය  යුුර ය . 

 ිලිතුරු  සනතයිය  යුුර මුළු ප්රශ්න  සං්ය ල තාින.  

 

I - මකා  ස 

^1& (අ) ඔබ ගවත සපයා ඇති 1 : 50000 භූ ලක්ෂණ ිතියම් ගකාටස අධයයනය ගකාට, ඒ ඇසුගරන් 

අසා ඇති ප්රශ්නවලට පිතතුරු සපයන්න. පිතතුරු දීම සඳහා ඔබ ගවත සපයා ඇති කඩදාිය 

ගයාදා  න්න. 

 

 නංකා අi, ිය  අii, සක්ල  නස  ති  ප්රශ්න ලට  ැනපමත  ිලිතුර  ල ා් ුරිත් මත    ිතය ් . 

(i) අංක (1) න් දක්වා ඇති  ංාාග  භූ ලක්ෂණය  

 ( හැඩපු රටාවකි  / වැලියාපරයකි / වැවකි )     (1) 

(ii) අංක ( 2 ) න් දක්වා ඇති වැවිලියා ගාෝ ය කුමක් ද? 

 (ග වතු ව ා / ගවනත් වැවිලියා / ගත් ව ාව )     (1) 

(iii) අංක ( 3 ) න් දක්වා ඇති ගර්ඛ්ාගවන් දැක්ගවන ලක්ෂණ    (1) 

 ( වම්රිය මාර් යකි / ියගහාල්ලමන / ියගබත්ම ) 

 නංකා අiv, සා අv, ලැ්ි  ිවලන ි   ් අ√, ටකුණ ස, ලන ි   ් අx, ටකුණ ස මය  ස් . 

(iv) ප්රගශශගේ ගිණිගකාණ කාර්තුව තැනි ස්වාාවයක්  නී.  (        )  (1) 

(v) කඳුකර ප්රගශශගේ ගබාගහාමයක් මඳ බෑවුම් ග .   (        )  (1) 

  

කාලය : පැය 2 
Time :2 hours 
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 ිලිතුරු  සතය ් . 

(vi) ප්රගශශගේ ගහ්න් ව ාව දක්නට ලැගබන්ගන් කුමන ිශාවට මායිම්ව ද? 

 .................................................................................................................(1) 

 

(vii) ප්රගශශගේ මාර්  පශධතිය සම්බන්ධව අදහසක් දක්වන්න. 

 .................................................................................................................(1) 

(viii) ගකාටුකර දක්වා ඇති ප්රගශශගේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ 2ක් දක්වන්න. 

 .................................................................................................................(1) 

(ix)  වෂ්කර ප්රගශශයක් බව සනාථ කිරීමට ඔබ ඉිරිපත් කරන සාධක 2කක් දක්වන්න. 

 .................................................................................................................(2) 

 

ආ. ඔබ ගවත සපයා ඇති ගලෝක ිතියම ගහාඳින් අධයයනය තර පහත සඳහන් ප්රශ්න වලට පිතතුරු 

සපයන්න. පිතතුර සැපයීම සඳහා ගලෝක ිතියමට යාබද තීරුව ාාවිතා කරන්න. 

 (i) A,B,C අතරින් ඩ්රැකන්ස්බර්ග්න කඳු දැක්ගවන අක්ෂරය ? ……………..... 

 (ii) 1,2,3 අතරින් බයිකල්ල විල දැක්ගවන අංකය ?  ……………..... 

 (iii) D,E,F අතරින් ගසෞි අරාබිය දැක්ගවන අක්ෂරය? ……………..... 

 (iv) 4,5,6 අතරින් ගකෝගබ් න රය දැක්ගවන අංකය ? ……………..... 

(V) G H, I අතින් පැරකුයීන් ගිනිකන්ද පිහිටි අක්ෂර ය? …………….....  (1 x 5) 

 

ඉ. ගමහි ඇති ලංකා ිතියම් ගහාඳින් අධයයනය කර පහත සඳහන් ප්රශ්නවලට පිතතුරු සපයන්න. 

 (i) ිතියගම් A, B, C අතරින් කජු ව ා කරන මන්නාරම් ිස්ත්රික්කය දැක්ගවන අක්ෂරය? ……….. 

 (ii) D, E, F අතරින් මාරවිල සංචාරක කලාපයට අයත් ප්රගශශය දැක්ගවන අක්ෂරය ? ……..……… 

(iii) G, H, I අතරින් ඇඹිලියාපිටිය ගපාල්ල පර්ගේෂණ ආයතනය පිහිටි අක්ෂරය ? ………….……………. 

(iv) J, K, L අතරින් ත්රිගකෝණ මඩු ස්වාාවික රක්ෂිතය දැක්ගවන අක්ෂරය ? …….……………………… 

(V) M, N, P අතරින් යාන් ඔයට අයත් අක්ෂරය ?  ……………………….…………… .........................

  

(1 x 5) 
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61 - භූමැ ට ිසය ල -II 

 

(01) (i) ........................................................................................................... 

(ii) ........................................................................................................... 

(iii) ...........................................................................................................  

(iv) ...........................................................................................................  

(v) ........................................................................................................... 

(vi) ........................................................................................................... 

(vii) ...........................................................................................................  

(viii) ...........................................................................................................  

(ix) ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 

 

 

01. (ආ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)   

  

 

5 

 

10 
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b) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)   

 

01 (අ) 
10

 + (ආ) 
5

 + (ඉ)  
5

  = 
20
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II - මකා  ස 

2. තෘථිි ශිට  මැ ටය  තනටි ැණ  ලින් සනකාසී තත. 

 

(i) පෘථිවි වුහයට අනුව A ස්ථරගේ ප්රධාන තැටි අතර 

 පවතින සා රය කුමක් ද?         ( 01) 

(ii) අංක 1 දැක්ගවන සුළු තැටිය නම් කරන්න. 

                   (01 ) 

 

 

(iii) පහත සඳහන් ප්රකාශය ඉහත වුහයට අනුව හරි නම් (√) ලකුණ ද වැරි නම් (X) ලකුණ ද ගයාදන්න. 

 A ස්ථරය කගබාල ගලස හඳුන්වන අතර එය ගකාටස් 2කකි.  (        )          ( 01) 

 පහළ ප්රාවරණය මැග්නනීියම් හා ිලියාගක්ට් වලියාන් සමන්විත ය.  (        )           (01) 

 C කලාපය 5150km – 6370km ක  ැඹුරකට විහිගශ.    (        )           (01) 

 

(iv) (a) ජජව ග ෝලයට අයත් ශිලා ග ෝලීය මාමාව කුමක් ද?             ( 01) 

 (b) පෘථිවිගේ 2.5% ග ාඩබිම් ජලයයි. ඉන් 20% භූ ත ජලයයි. භූ ත ජලය යනු කුමක් ද?   (01) 

 (c) පසුගිය මාස කිහිපයකදී ගකාවඩ් ජවරසය නිසා මුළු පරිසරයට විග කයක් ලැබුණි. එම  

  විග කය නිසා වායුග ෝලයට ඇති වූ බලපෑම ගකටිගයන් පැහැිලියා කරන්න.           (03) 

 
03. පෘථිවිය ග ෝලාකාර වස්තුවක් නිසා ගශශගුණික විවිධත්වයකින් යුක්තයි. 

(i) C ගශශගුණික කලාපය ආරම්ා වන අක්ෂාංශය කුමක් ද?             (1) 

(ii)  B ගශශගුණික කලාපගේ දක්නට ලැගබන ඍතු 2ක් දක්වන්න.    (2) 

(iii) ශ්රී ලංකාව පිහිටා ඇති අක්ෂාංශ හා ගශශාංශ නම් කරන්න.           (2) 

(iv) (a )  අංක 1 කින් ගපන්වා  ඇති ආකාරයට ලංකාවට බලපාන 

  වර්ෂා රටාව නම් කරන්න.               (1) 

  (b) එම වර්ෂාව ලැගබන කාල වකවානුව දක්වන්න             (1) 

 (v) ලංකාව උෂ්නාධික කලාපයට අයත් රටක් වුවත් යහපත්  

  ගශශගුණික තත්වයක් පවතී. එය පැහැිලියා කරන්න.             (3) 
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04. ශ්රී ලංකාග  ජන විවිතය හා බැ වණු සුවිගශ් බ ගබෝ යකි ගපාල්ල ව ාව. 

 (i) ව ාබිම් වලියාන් ගපාල්ල ව ාව ි වකරන බිම් ප්රමාණයක ප්රතිශතයක් ගලස දැක්වූ  වීට.    (1) 

(ii) ගපාල්ල ව ාවට අවශය ගශශගුණික සාධක 2කක් දක්වන්න.           (1) 

(iii) සුු ගපාල්ල ත්රිගකෝණයට අයත් රන්න, තං ල්ලල ප්රගශශය සමා සම්බන්ධ වන අගනක් 

ප්රගශශය දක්වන්න.                (1) 

 (iv) ගපාල්ල ව ාව ආශ්රිතව පවතින මානුෂික  ැටළුවක් දක්වන්න.           (1) 

       

 (v) A,B වලියාන් දැක්ගවන ගලෝකගේ සත්ව පාලනය  

  කරන රටවල්ල 2ක නම් කරන්න.            (1) 

 (vi) කිරි පට්ටි පාලනගේ ලක්ෂණ 2කක් දක්වන්න. (1) 

(vii) කිරි පට්ටි පාලනය ි යුණු රටවල කිරි පට්ටි  පාලනය  

ියුණු වීම ගකගරහි බලපාන සාධක පැහැිලියා 

කරන්න.              (3) 

05. ස්වාාවික සම්පත් අතර පාෂාණ වලට වැද ත් ස්ථානයකි. 

 

 

 

 

 

 

(i) ඉහත පාෂාණ අයත් පාෂාණ වර් ය නම් කරන්න.    (3) 

A. - ……………………………………………………………… 

B. -……………………………………………………………… 

C. -………………………………………………………………. 

(ii) මිනිරන් තැන්පත් වී ඇති ආකාර 3කි. ඉන් ධමනි මිනිරන් එක් ආකාරයකි. අගනක් ආකාර 2ක 

දක්වන්න.         (2) 

(iii) ශ්රී ලංකාව (මයිකා) අපනයනය කරන රටක් නම් කරන්න.   (1) 

 (iv) ශ්රී ලංකාග  මිනිරන් කර්මාන්තය ආශ්රිත පාරිසරික  ැටළුවක් දක්වන්න.  (1) 

 (v) විවිධ කර්මාන්ත සඳහා ඛ්නිජ වැලියා අමුරවය ගලස ගයාදා  ැනීගම් හැකියාව නිසා එය 

ආර්ථිකයට වැද ත් වන ආකාරය පැහැිලියා කරන්න.    (3) 
 

 

6. ගමෝටර් රථ කර්මාන්තය අද ගලෝකගේ ජනප්රිය කර්මාන්තයක් බවට පත්ව ඇත. 

(i) ගමෝටර් රථ කර්මාන්තගේ සුවිගශ් බ ලක්ෂණ 2කක් දක්වන්න.   (2) 

(ii) ගමෝටර් රථ නිෂ්පාදනගයන් ගවගළඳගපාළ ජය ැනීමට ගලෝකගේ රටවල්ල අනු මනය කර 

ඇති උපක්රම 2කක් දක්වන්න.       (2) 
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(iii) 1950-2012 දක්වා ගමෝටර් රථ කර්මාන්තගේ ප්රමුඛ් වූ රටවල්ල පහත වගුගවන් දැක්ග . 

 

 

 

 

 

 

 
(a) ඉහත වගුවට අනුව A සහ B ට අයත් රටවල්ල 2ක් නම් කරන්න.               (2) 

(b) A රටට අයත් ගලෝකගේ ප්රිශධ ගමෝටර් රථ සමා මක් නම් කරන්න.              (1) 

(iv) 1950-2012 වසර දක්වා ගලෝකගේ ගමෝටර් රථ කර්මාන්තගේ ප්රමඛ්ත්වය සහ ගවළඳ පල 

අහිමි වීගම් ස්වාාවය ඉහත වගුව ද උපගයෝගී කර  නිමින් විස්තර කරන්න.             (3) 

07. සංවර්ධනය  තික සංකල්ලපයකි. 

(i) 1978 යුගනස්ගකෝ සංවිධානය මඟින් සංවර්ධනය නිර්වචනය කළ ආකාරය දක්වන්න.         (1) 

(ii) සංවර්ධනය මනින පැරණි සහ නූතන මිනුම් දඬු 1 බැගින් දක්වන්න.             (2) 

(iii) ිස්ත්රික්ක අනුව සාක්ෂරතා, අනුපාතය පහත ප්රස්ථාරගයන් දැක්ග . ඒ අනුව සාක්ෂරතාවය 
ඉහළ හා පහළම ිසත්්රික්ක 2ක ගවන ගවනම දක්වන්න.                                                (2) 

 (iv) ගමම සාක්ෂරතා අනුපාතය 
ිස්ත්රික්ක 2ගක් ගවනස් වීමට ගහ්තු 
2කක් දක්වන්න.           (2) 

(v) අධයාපන අංශගේ පවතින  ැටළු 
අවම කර නිමින් එම අංශය ියුණු 
කිරීම සඳහා මෑත කාලගේ ි වකළ 
වයාපෘති පිලියාබඳ ගකටි විස්තරයක් 
කරන්න.            (3) 

 
 
 
 
 
 

8. සුළු පරිමානගයන් වුවද ලංකා ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් සපයන අංශ 2කි සුළු අපනයන ගාෝ  
 ව ාව හා  ෘහ කර්මාන්තය 

(i) තාත සසා් කා්ෙ ්තලට  ප්රිය්ධ ප්රම්ශ්  ් කා ් .              (1) 
  A ග වැල්ල -    B බීරළු  - 
(ii) මාතර ිස්ත්රික්කය වැඩි වශගයන් ප්රිශධ සුළු අපනයන ගාෝ  2ක් දක්වන්න.            (2) 

(iii)  ෘහ කර්මාන්තගය යනු කුමක් ද?                 (1) 

(iV)  ෘහ කර්මාන්තගේ ලක්ෂණ ගදකක් ලියායන්න.                (2) 

 (v) පළතුරු ව ාව ලංකා ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය ගකටිගයන් පැහැිලියා කරන්න.          (3) 

             


