1.අධ්යපනයේ

භෂ ප්රශ්ේ නිරකරණ කර ගනීමට ත්රෛභෂ සෛ three language formula හඳුන්ව දුන් රට-

ඉන්දි ව
2.ජතික සක්ෂරත සේව national literacy mission හඳුන්ව දුන් ේ -ඉන්දි ව
3 අධ්යපනයේ සදහ 10+2+3 රටව හඳුන්ව දුන් ේ -ඉන්දි ව
(ඒ මොකද්ද කි ල අහන්ේ එපනය. දන්ේ්.)
4 එංගලන්ත
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5 අනිවර් අධ්යපනයේ එංගලන්ත

මට්ටමට ගේ ඒමට ක්රි  කරේ ආසි නු රට ශ්රීලංකව

6 ප්රථමිකක පනයසල් සිසුන් අතරමගදී අධ්යපනයේ

න් හලී ම වඩිපුරම දක්ේට ල ෙන් න් -වතුකර

වතු පනයසල් සංවර්ධ්ේ ආරම්භ ක ළේ කොටගල හටන් වතුකරවලින්
7 ේොේවතිේ අධ්යපනයේ

අවශ්යතව මුලින්ම පනයන්ව දුන් න් - කොතරි අධ්යපනයේ කොකසම kothari education

commission
8 ේොේවතිේ අධ්යපනයේ

අරමුණ- ජීවිත

මුල් භග

දී පනයෞද්ගලික ආර්ථික සමජ ෙධ් නිස ඇණහිටිේ ලද

අධ්යපනයේ සම්පර්ණ කිරීම
9 වජීව අධ්යපනයේ (උපනය ේ සිට මරණ දක්ව ඉ ගනීම ) පිළිෙඳ වට ම්ස සමුළුව 1968 පනයවේවු ේ ඉන්දි  ේ
10 education ේ වචේ බිඳී ආ ව ලතින් ෙසින්
11 ගුරු විදයල පනයඨමලව අවසේ
12 වි ශ්ේෂ අධ්යපනයේ

පිරිේමනු ලෙේ සහතික ගුරු පුහුණු සහතික

වනු වන් පනයඨමල පනයවේ වේ ජතික අධ්යපනයේ විදය පීඨ මීරිගම හපිටිගම අධ්යපනයේ

විදයපීඨ
13 SAITAM - South Asian Institute of Technology and Medicine
14. 21 සි ව සේ ඉ ගනී ම් C4
සන්නි ේදේ
සහ

ෝගිතව

විචරේමක චින්තේ
නිර්මණශීලීේව
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15 21 සි ව සේ පනයන්ති කමර ක ේභිගත වේ කරුණු
ශිෂය ක්න්ද්රගත
වයපනයතති පනයදක
වජීව ඉ ගනුම්කරුවන් නිර්මණ කිරීම
16. ශ්රීලංක ේ ගුරුවරුන් ේ කන්ත ප්රතිශ්ත 71.2%
17. ආෙධිත පුද්ගල අයිතිවසිකම් සුරැකී ම් පනයේත සම්මත වු ේ 1996
18 මරට ළම කතුරු පනයසල් ක්රම හඳුන්ව දුන් ේ UNICEF
19. ේොක ල් පනයසල් පනයළ පනයොේ දුන් ේ 1980
නිල ඇඳුම් දුන් ේ 1993
20.ස කොලකල් කොකසම නු ලන් ද්සි පනයලේ සම

ශ්රීලංක ේ ක්රමවේ අධ්යපනයේ ක් ඇති කිරීමට පිහිටුව

කොකසම

1.අධ්යපනයේ

භෂ ප්රශ්ේ නිරකරණ කර ගනීමට ත්රෛභෂ සෛ three language formula හඳුන්ව දුන් රට-

ඉන්දි ව
2.ජතික සක්ෂරත සේව national literacy mission හඳුන්ව දුන් ේ -ඉන්දි ව
3 අධ්යපනයේ සදහ 10+2+3 රටව හඳුන්ව දුන් ේ -ඉන්දි ව
(ඒ මොකද්ද කි ල අහන්ේ එපනය. දන්ේ්.)
4 එංගලන්ත
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5 අනිවර් අධ්යපනයේ එංගලන්ත

මට්ටමට ගේ ඒමට ක්රි  කරේ ආසි නු රට ශ්රීලංකව

6 ප්රථමිකක පනයසල් සිසුන් අතරමගදී අධ්යපනයේ

න් හලී ම වඩිපුරම දක්ේට ල ෙන් න් -වතුකර

වතු පනයසල් සංවර්ධ්ේ ආරම්භ ක ළේ කොටගල හටන් වතුකරවලින්
7 ේොේවතිේ අධ්යපනයේ

අවශ්යතව මුලින්ම පනයන්ව දුන් න් - කොතරි අධ්යපනයේ කොකසම kothari education

commission
8 ේොේවතිේ අධ්යපනයේ

අරමුණ- ජීවිත

මුල් භග

දී පනයෞද්ගලික ආර්ථික සමජ ෙධ් නිස ඇණහිටිේ ලද

අධ්යපනයේ සම්පර්ණ කිරීම
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9 වජීව අධ්යපනයේ (උපනය ේ සිට මරණ දක්ව ඉ ගනීම ) පිළිෙඳ වට ම්ස සමුළුව 1968 පනයවේවු ේ ඉන්දි  ේ
10 education ේ වචේ බිඳී ආ ව ලතින් ෙසින්
11 ගුරු විදයල පනයඨමලව අවසේ
12 වි ශ්ේෂ අධ්යපනයේ

පිරිේමනු ලෙේ සහතික ගුරු පුහුණු සහතික

වනු වන් පනයඨමල පනයවේ වේ ජතික අධ්යපනයේ විදය පීඨ මීරිගම හපිටිගම අධ්යපනයේ

විදයපීඨ
13 SAITAM - South Asian Institute of Technology and Medicine
14. 21 සි ව සේ ඉ ගනී ම් C4
සන්නි ේදේ
සහ

ෝගිතව

විචරේමක චින්තේ
නිර්මණශීලීේව

15 21 සි ව සේ පනයන්ති කමර ක ේභිගත වේ කරුණු
ශිෂය ක්න්ද්රගත
වයපනයතති පනයදක
වජීව ඉ ගනුම්කරුවන් නිර්මණ කිරීම
16. ශ්රීලංක ේ ගුරුවරුන් ේ කන්ත ප්රතිශ්ත 71.2%
17. ආෙධිත පුද්ගල අයිතිවසිකම් සුරැකී ම් පනයේත සම්මත වු ේ 1996
18 මරට ළම කතුරු පනයසල් ක්රම හඳුන්ව දුන් ේ UNICEF
19. ේොක ල් පනයසල් පනයළ පනයොේ දුන් ේ 1980
නිල ඇඳුම් දුන් ේ 1993
20.ස කොලකල් කොකසම නු ලන් ද්සි පනයලේ සම

ශ්රීලංක ේ ක්රමවේ අධ්යපනයේ ක් ඇති කිරීමට පිහිටුව

කොකසම
ශ්රි ලංක ේ මුළු පනයසල් ගේණ – 10,997 (2016 ේව – 11,021)
ශ්රි ලංක ේ ගුරු:සිසු අනුපනයත – 1:17 (2016 ේව – 1:18)
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ශ්රි ලංක ේ පනයසල් පනයවේ වේ සමේය දිේ ගේණ – 210
2016 වස ර් පනයසල් පනයවේවුණ, 2017 වස ර් පනයවේ වේ දිේ ගේණ –197
ශ්රි ලංක ේ අධ්යපනයේ කලපනය ගණේ – 98
නිදහස ශ්රි ලංක ේ ප්රථමිම අධ්යපනයේ ඇමති – ඊ.ඒ. නුග වල
ප්රථමිම විභග කොමසරිස – එල්.එල්. ක්. ගුණතුංග
මුසලිම් පනයසල් ඇරඹි ම් පු රෝගක  – එම්.සි. සිද්දි ලබ් බ්
ජතික අධ්යපනයේ ආ තේ
ලන් ද්සින් ේ සම

(NIE) වේමන් අධ්යක්ෂ – ජ න්ති ගුණ සේකර

ඇරඹි පනයසල් – පනයරිස පනයසල්

ශ්රි ලංක ේ සක්ෂරතව – 93.3% (2016 ේව – 93.2%)
ශ්රි ලංක ේ මුළු රජ

විශ්ව විදයල සංඛ්යව – 15

මුළු ජතික අධ්යපනයේ විදයපීඨ සංඛ්යව – 19
ලංක ේ එකම ෙන්ධ්ේගර පනයසල පිහිට ඇේ ේ – හෝමගම, වටරැක
ජතික අධ්යපනයේ කොකස ම් සභපනයති – මහචර් ලක්ෂමන් ජ තිලක
තක්ෂණ ේද විෂ සඳහ උපනයධි ලෙ දේ විශ්ව විදයල – වතේතී තක්ෂණ විශ්ව විදයල
උසස පනයළ විෂ සංඛ්යව 4 සිට 3 දක්ව අඩුකළ වසර – 1998
වර්තමේ ජතික පනයසල් අධ්යකෂකවර  – ජ න්ත වික්රමේ ක
පනයසල් සංවර්ධ්ේ සකති
අධ්යපනයේ

අනුශ්සකවර  – කලපනය අධ්යපනයේ අධ්ක්ෂක හෝ ඔහු ේ නි

ෝජිත කු

මුලික නිපුණත කොපනයමණද? එයින් 3ක් ලි න්ේ. – 7 යි. 1. සන්නි ේදේ කුසලත 2. පනයරිසර නිපුණත 3.

ඉ ගනුමට ඉ ගනිම පිළිෙඳ නිපුණත
පුසතකල හ ප්ර ල්ඛ්ේ සේව මේඩල අ ේ අමතයංශ් – අධ්යපනයේ අමතයංශ්
කශ්ර සිංහල හෝඩි

සවර ගණේ – 18

ලංක ද්රවිඩ සංගම ඇරඹු සුප්රකට ස හෝදර න් – පනයොන්ේම්ෙලම් අරුණචලම, පනයොේම්ෙලම රමේදන්
පනයසල් නිල ඇඳුම ලස ශිෂයවන් ළමසරි අදිේ උතුරුමද පනයළ ේ පිහිටි පනයසල – කකිරව මධ්ය මහ විදයල
ශ්රී ලංක විවතත විශ්ව විදයල අරම්භ කිරීමට ආධ්ර දුන් රට – සවීඩේ
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මරට අධ්යපනයේ දපනයර්ත ම්න්තු ේ මුලරම්භ

ලස සල කන් න් – 1869 දි ප්රසිද්ධ් ඉගන්වි ම් දපනයර්ත ම්න්තුව

පිහිටුවීම
මධ්ය මහ විදුහල් ඇරඹි

– සමේය පනයසල්වල පනයවති අධ්යපනයේ

අඩුපනයඩුවලට පිළි ම්

දීමට

1842 – ඉංග්රීසි ගුරුවරුන් පුහුණුව සඳහ, ඉංග්රීසි ේෝමල් පනයසල ඇරඹීම.
1845 – සිංහල ගුරුවරුන් පුහුණුව සඳහ, සිංහල ේෝමල් පනයසල ඇරඹීම.
1916 – දමළ මධ්ය ගුරු විදයල ආරම්භ
උපනයධිධ්රි ගුරුවරුන් පුහුණුව ඇරඹීමට

ෝජේ ක ළේ – 1943 අධ්යපනයේ පිළිෙඳ වි ශ්ේෂ කකටුව

පනයෞද්ගලික පනයසල් හ ගුරු විදයල රජ ට පනයවර ගනු ේ – 1960 ආධ්ර ලෙේ පනයසල් හ ගුරු විදයල (වි ශ්ේෂ
විධිවිධ්ේ) පනයේතින්
මරට ආධ්ර ලෙේ මුසලිම් පනයසල් ේඟසිටුවී ම් පු රෝගක - එම්.සී. සිද්ධි ලබ් බ්
මුසලිම් පනයසල් ේඟසිටුවීම සඳහ සිද්ධි ලබ් බ් මහතට සහ වු වි ද්ශික  – ඔරබි පනයෂ
මරට ෙෞද්ධ් අධ්යපනයේ ට විශ්ල ම හවරක් කළ ඇමරිකනු ජතික කත – මරි කයුසි ස හිගින්ස

ඉංග්රීසි භෂව අනිවර් කරකන්, ඉංග්රීසි මධ්ය පනයසල් ඇතික ළේ කුමේ ප්රතිසංසකරණ

ට ේද? 1833 කෝල්ෙෲක්

ප්රතිසංසකරණ
‘ ේෝමල් පනයසල්’ ඇරඹි ම් අරමුණ – ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම
බ්රිතේය සම

මුල්කල

මරට පනයසල් අධ්යපනයේ පනයවේව ගේ ගි කෂේරි සමගම් –

ලන්ඩන් කෂේරි සමගම (1805)
ෙප්ටිසට් කෂේරි සමගම (1812)
වසලි න් කෂේරි සමගම (1814)
ඇමරිකන් කෂේරි සමගම (1816)
බ්රිතේය සම

, 1869න් පනයසු යුග

මරට පනයවති පනයසල් වර්ග –

ඉංග්රීසි පනයසල් – ේගරික ප්ර ද්ශ්වල පිහිටි, ගසතු අ කළ පනයසල්
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ගම්ෙද පනයසල් – මුලික අධ්යපනයේ ලෙදීම අරමුණු කරගේ ගසතු අ

ේොකළ පනයසල්

න්වසික පනයසල් – ආගකක අධ්යපනයේ ලෙදීම අරමුණ වු පනයසල්
1796 දී බ්රිතේය න් ලංක ේ මුහුදුෙඩ පනයළේවල පනයරිපනයලේ පනයවරගේ අවසථමි ේ මරට ක්රි ේමක වු පනයසල් පනයද්ධ්ති 2
–
පනයන්සල් ආශ්රිත පනයසල් ක්රම (උඩරට ප්ර ද්ශ්වල)
පනයරිස (මීසම්) පනයසල් (පනයහතරට ලං ද්සි ප්ර ද්ශ්වල)
මද්රස ේම් මුසලිම් පනයසල් ඇරඹි

– බ්රිතේය පනයලේ සම

1841 පිහිටවු මරට අධ්යපනයේ ට අදළ කොකසම – මධ්යම පනයඨශ්ල කොකසම
1867 ර්. මෝර්ගන් කකටු ේ නිර් ද්ශ් –
මධ්යම පනයඨශ්ල කොකසම අ හෝසි කර, අධ්යපනයේ අධ්යක්ෂකවර කු ට ේ ප්රසිද්ධ් ඉගන්වී ම් දපනයර්ත ම්න්තුව
පිහිටුවීම.
මලික අධ්යපනයේ සවභෂ මධ්ය

න් ලෙදීම (ද්විතීක අධ්යපනයේ ඉංග්රීසි

න්)

ප්රසිද්ධ් ඉගන්විම් දපනයර්ත ම්න්තු ේ ප්රථමිම අධ්ක්ෂවර  – ේ.එස. ලෝරි
ෆඩ්රික් ේොර්ේ සම

පනයරිස පනයසල්වල ප්රධ්නි  (පනයසල් භර විදුහල්පනයති) ලස පනයේ ක ළේ – ේම්ස කෝඩිේර්

source - https://gklanka.wordpress.com

1. ප්රථමිම ශ්රී ලංකික අගවිනිසුරුවර  කවුද? ආතර් වි ේවර්ධ්ේ
2. ශ්රි ලංක ේ උතු ර් සිට දකුණටේ ,ෙටහිර සිට ේ ගේහිරටේ ඇති උපනයරිම දුර ප්රමණ කි ලෝමීටර්වලින් ? - උතු ර්
සිට දකුණට කි.මී. 433 (සතපුම් 269) ෙටහිර සිට ේ ගේහිරට කි.මී. 226 (සතපුම් 140)
3. ශ්රි ලංක ේ පුරවසි න් ේ මලික අයිතිවසිකම් පිළිෙඳව පනයළමුවරට ශ්රි ලංක ආේඩුක්රම වයවසථමිවකට ඇතුළේ
කරේ ලද් ද කුමේ වර්ෂ

දී ද? 1972

4. වේමන් ශ්රී ලංක ේ වේ ආවරණ ප්රතිශ්ත 5. භෂ ගටලු විසදීම සදහ ඇමති යුතු ක්ෂණික දුරකථමිේ අංක - 1956
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6. ශ්රි ලංක ආේඩු ක්රම වයවසථමි ේ 13 වේ සං ශ්ෝධ්ේ

ට ේ පිහිටුවනු ලබ පනයළේ සභවක මහ ඇමතිවර  හර

පනයේ කරනු ලෙේ සසු ඇමතිවරු සංඛ්යව කී ද? 4
7. ශ්රී ලංක ේ කනිරන් , පනයොස ප්ට් .හුනුගල් සහ ඉල්මේයිට් නිධි පිහිට ඇති සථමිේ ක් ෙගින් අනුපිළි වළින් දක්ව
ඇේ ේ?
1.කහටගහ,එප්පනයවල,මන්ේරම,පුල්මු ේ 2. කහටගහ,මන්ේරම,එප්පනයවල,පුල්මු ේ 3.කහටගහ,එප්පනයවල,
පුල්මු ේ,මන්ේරම 4.එප්පනයවල,කහටගහ,මන්ේරම,පුල්මු ේ - පිළිතුර -1
8. ශ්රි ලංක ේ කම්කරු වයපනයර
9. ශ්රී ලංක ේ ශ්රේෂඨධිකරණ

පු රෝගමී ේ ක  කව රක් ද? ඒ.ඊ ගුණසිංහ
ේඩු තීන්දු සම්ෙන්ධ්

න් බ්රිතේය රජධිකරණ (PRIVY COUNCIL) වත

අභි චේ කිරීමට චූදිත න්ට ලෙ දී තිබ ඉඩ ප්රසථමි අවලංගු කරේ ලද් ද කුමේ වර්ෂ

දී ද? 1972

10. කන් ේොගල පනයේ යුගල කුමක් ද? (1.ටී.බී.ජ  - අධ්යපනයේ , 2. පනයොන්ේම්ෙලම් රමේදන් - ද්ශ්පනයලේ , 3.ඒ.
ඇන් .එස කුලසිංහ-නීති , 4.පී.ආර්, අන් තෝනිස - ත්රවදය විදයව) -පිළිතුර -3
11. බ්රිතේය න් විසින් වර්ෂ 1800 දී මරට පිහිටුවේ ලද ප්රථමිම රජ

දපනයර්ත ම්න්තුව කුමක් ද? කනින් දෝරු

දපනයර්ත ම්න්තුව
12. ශ්රි ලංක ේ මහ මර්ග වඩිම සංඛ්යවක් ඉදි කරේ ලද් ද කන් කුමේ බ්රිතේය ආේඩුකරවර  ේ පනයලේ සම
තුල දී ද? එේවේ ෙන්ස
13. ේසවලම් නීති

මරට වලංගු නීති ක් වශ්

න් සංග්රහ ගත කරේ ලද් ද් කවුරුන් විසින් ද? ලන් ද්සි

14. ශ්රි ලංක ේ තේේ ලද ප්රථමිම වව කුමක් ද? අභ වව
15. 1978 ශ්රී ලංක ප්රජතන්්රික සමජවදී ජේරජ

ආේඩු ක්රම වයවසථමිව සම්ෙන්ධ්

න් සවදය ප්රකශ් කන් කුමක්

ද?

source - https://gklanka.wordpress.com

1.පනයර්ලි ම්න්තු ේ ෙහුතර ඡන්ද

න් සම්මත කරගනු ලෙේ

ෝජේවක් (resolution) මගින් ආේඩු ක්රම වයවසථමි ේ

ඇතුළේ විධිවිධ්ේ සං ශ්ෝධ්ේ කළ හකි ේ..
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2.අධිකරණ

සවධීේේව තහවුරු කිරීම පිණිස උපනයරිමධිකරණ (superior Court) විනිශ්ච කරවරුන් ධූර

න් පනයහ

කිරීම ආේඩු ක්රම වයවසථමිව මගින් දඩි ලස සීම කොට ඇත.
3.පනයර්ලි ම්න්තු කොමසරිස ( ඔම්බුේසමන්) තේතුර මරටට ප්රථමිම වරට හදුන්ව දේ ලද් ද 1978 ආේඩු ක්රම
වයවසථමිව මගිනි.
4.ආේඩු ක්රම වයවසථමිව සදහ සිදු කරේ ලද ේවතම සං ශ්ෝධ්ේ 18 වේ ආේඩු ක්රම වයවසථමි සං ශ්ෝධ්ේයි. පිළිතුර -1
16. ශ්රි ලංකව ජේරජ ක් ෙවට පනයේ ව වර්ෂ කුමක් ද? 1972
17. අලුතින් රෙර් වග කිරීම සදහ තෝර ගේ ඇති සම්ප්රදයිකව රෙර් වග ේො ක රේ දිස්රික්ක කුමක් ද?
මොණරගල
18. ‘‘ ලෝක

ඔෙ දකින්ේට කමති වේසකම්වලට අනුව ඔෙ වේස වි යුතු ේ‘‘ (You must be the change

you wish to see in the world) ේමති සුප්රසිද්ධ් ප්රකශ් කරේ ලද් ද් කවුරුන් ද? මහේම ගන්ධි
19. සමජ

ස්ම ක් ෂේෛ ක් තුළම තොරතුරු තක්ෂණ වයප්තව ඇති ආසි නු රට කන් කුමක් ද?

20. වර්තමේ ෙටහිර මලය රටවට විකල්පනය ක් වශ්

න් ේව ෙංකුවක් පිහිටුවීම සදහ පි වර ගේ ඇති කලපී

සංවිධ්ේ කුමක් ද? බ්රික්ස
21. ලෝක

විශිෂටතම නිර්මණ ක් ව ‘‘ නිදහ සේ ප්රතිමව‘‘ පිහිටුව ඇේ ේ කුමේ ේගර

ද? නිවි

ෝර්ක්

22. ශ්රි ලංකී පුරවසි න් ේ සමකමීව රැසවී ම් නිදහස තහවුරු කරනු ලෙ ඇේ ේ 1978 ශ්රි ලංක ආේඩු ක්රම
වයවසථමි ේ කුමේ වගන්නි
23. 2015 මුල් භග
ජතික

න් ද? 14 (1) (ආ)

දී ලංකවට පනයකණීමට නි කත වර්තමේ ශුද් ධ්ෝේතම පනයළමුවේ ෆ්රන්සිස පනයප් වහන් සේ කුමේ

ක් ද? ආර්ජන්ටිේව

24. ශ්රි ලංක මුදලින් වඩිම විනිම අග ක් ඇේ ේ පනයහත සදහන් මුදල් ඒකක අතුරින් කුමේ ඒකක ට ද? ෙේ - පනය සෝ
- රිංගිට්- ක් ට් = රිංගිට්
25. ම්තක සිට අන්තර්ජල භවිත පනයලේ කට ටේ කොට ඇති රට කුමක් ද?
26. කනිස සිරු ර් රුධිර කටි ගසීම වළක්වීම සදහ උපනයකරී වේ විටකන් වර්ග කුමක් ද? විටකන් K
27. වේමන් කියුෙ ේ සමජවදී ප්රතිපනයේති වලට ඉත සමීපනය ප්රති පනයේති වඩි වශ්

න්ම අනුගමේ කරනු ලෙේ දකුණු

ඇමරිකනු රට කුමන් ද? වනිසියුලව
28. ඉ ලක් රෝේ විදය ේ විප්ලව ක් සිදු කළ රන්සිසටර නිපනයද වේ ලද පනයරික්ෂණගර කන් කුමක් ද? Bell lab
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29. ෂයි ලොක් (Shylock) ේමති චරිත නිරපනයණ වන් න් විලි ම් ෂේක්සපි ර් ේ කුමේ ේටය

ද ? වනීසි

ව ළන්ද
30. පනයසුගි ද අවසේ ව ලෝක පනයපනයන්දු කුසලේ (2014) තරගවලි ට සහභගී ව ජතික පනයපනයන්දු කේඩ ම් ගණේ
කී ද? 32
31. ශ්රී ලංක ේ ජතික සමගි සථමිපිත කිරීම සදහ පිහිටුව ඇති අමතයංශ් කුමක් ද? ජතික භෂ හ සමජ
ඒකෙද්ධ්ත අමතයංශ් .
32. ෙන්ධ්ේගර රැදවි න් සදහ වටරැක පිහිටුවේ ලද පනයස ල් ේම කුමක් ද? සුවිනීත විදයල
33. ශ්රි ලංක ේ තොරතුරු හ සන්නි ේදේ තක්ෂණ දියුණු කිරීම සම්ෙන්ධ්
නි

න් වේ වගකීම පනයවරී ඇති

ෝජිත තේ කුමක් ද?( ICTA) ශ්රී ලංක තොරතුරු හ සන්නි ේදේ තක්ෂණ ආ තේ

34. සනු මහද්වීපනය (Plateau continent ) ේම්න් හදුන්වනු ලෙේ මහද්වීපනය කුමක් ද? අප්රිකනු මහද්වීපනය
35. ේ ේෝ මීටර මීටර කින් කී
36. ෙටහිර ත්රවදයවර

න් පනයංගුවක් ද? 1 nanometer = 1.0× 10-9 meters

කු විසින් සවකී වතේති ට ඇතුළේවී ම් දී කරනු ලෙේ දිවුරුම හදුන් වන් න් කුමේ ේමකින්

ද? හි පනයොක්රටිස දිේරුම
37. ශ්රි ලංකික දරු වකු, දරුකමට හදවඩ ගනීමට සහ භරකරේව ලෙ ගනීමට ඉල්ලුම් කරනු ලෙේ තේේ තකු
විසින් සපුර තිබි යුතු අවම ව ස අවුරුදු කී ද? 25
38. එක්සේ ජතීන් ේ මුහුද පිළිෙද නීති සදහ ව සම්මුති සම්පනයදේ කිරීමට ද ක ව ශ්රි ලංකික  කව රක් ද? ඒ
ආර් බී අමරසිංහ
39. ධ්වනි තීව්රතව මනීම සදහ භවිත කරනු ලෙේ ජතයන්තර සම්මත ඒකක කුමක් ද? ඩසිෙල්
40. ශ්රි ලංක ේ සිති ම ප්රථමිම

න් ම අදිේ ලද පනයරණි ග්රීක සිති ම් ශිල්පි  කවුද ? ක් ලෝඩි ස ටොලක

41. ශ්රි ලංක ේ පනයර්ලි ම්න්තු පනයේතක් ප්රකරව සංසථමිපනයේ කරනු ලෙේ ආ තේ කට හෝ කොකසමකට එ රහිව එම
පනයේ ේ විධිවිධ්ේ න්ට අනුකලව රීට් ආඥවක් නිකුේ කිරී ම් වි ශ්ේෂ ෙල හිකවන් ේ කුමේ අධිකරණ කට ද?
42. කම්කරු ආරවුල් සමථමික කට පනයේ කිරීම සදහ පිහිටුවනු ලෙේ කම්කරු විනිශ්ච සභවක සභපනයතිවර  පනයේ කරනු
ලෙන් න් කවුරුන් විසින් ද? ජේධිපනයතිවර 
43. වි ද්ශික න් සදහ ශ්රී ලංක රජ මගින් පිරි ේමේ උසස ම ගෞරව ේම කුමක් ද?
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44. වර්ෂ හටකට පනයසුව ේවත වතවක් මරණි දේඩේ ක්රි ේමක කිරීමට අ ප්ක්ෂ කරනු ලෙේ දකුණු ආසි තික
රට කුමක් ද?
45. එක්සේ ජතීන් ේ ආරක්ෂක මේඩල

නි ශ්ේධ් ෙල (Veto power) හික රටවල් සංඛ්යව කී ද? 5

46. ඔරිගම් කලව කුමේ රටකට අදළ කලවක් ද? ජපනයේ
47. ‘‘පනයතර් පනයංචලි‘‘ ේමති සුප්රසිද්ධ් ඉන්දී චිෛපනයට නිෂපනයදේ කරේ ලද් ද් කව රකු විසින් ද? සතයජිේ රයි
48. වර්ෂ 2014 පනයොදු රජය මේඩලී ක්රීඩ උ ළල පනයවේවේ ලද් ද් කුමේ ේගර

ද? ස කොට්ලන්ත

ේලස ගෝ

(Glasgow, Scotland)
49. ජතයන්තර අධිකරණ පිහිටුව ඇේ ේ කුමේ ේගර

ද? ේදර්ලන්ත

50. එක්සේ ජතීන් ේ සංවිධ්ේ මගින් විශ්ව මේව අයිතිවසිකම් දිේ වශ්
ද? දසම්ෙර් 10
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හේේ
න් ප්රකශ් ට පනයේ කොට ඇේ ේ කවද
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