මධ්යම පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව
ඒකක පරීක්ෂණ-තර්ක ශාස්ත්රය හා විෙයාත්මක ක්රමය
ඒකකය-උපනයාස

පහත සඳහන් ප්රශ්න සඳහා නිවැරදි හහෝ ඉතාමත් ගැළහපන පිළිතුර හතෝරන්න

1)උපනයාසයක ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීහේදී විද්යාඥයාට සරල උපනයාසයක් හලස
සැලකිය හැකි වන්හන් කුමන උපනයාසයක්ද්?
1.
2.
3.
4.
5.

ජහලාජිස්ටන් වාද්ය
ඕපපාතික ජනන වාද්ය
පෘථිවි හක්න්ර වාද්ය
ආහලෝකය පිළිබඳ අංශු වාද්ය
ගුරුත්වාකර්ෂණ වාද්ය

2) “ළද්රුවා තම පරිසරය සමග්රහණය කරයි” යන ප්රකාශනහයහි ද්ැකිය හැකි හද්ෝෂය වන්හන්
1.
2.
3.
4.
5.

පුනර්වාචකයක් වීම
ස්වයං විහරෝධී වීම
අධිහ ෞතික ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වීම
සංදිග්ධතාවහයන් යුත් පද් සහිත වීම
ප්රාග් සේ ාවිතාවක් සහිත වීම

3) හකාහරෝනා හරෝගීන් හගන් 60% කට එය වැළඳීමට හේතුව වන්හන් දුේ පානයයි, හමය
1.
2.
3.
4.

සර්වත්රික සාමානයකරණයකි
සංඛ්යානමය සාමානයකරණයකි
හේතුමය වයාඛ්යානයකි
සංඛ්යානමය සාමානයකරණයකි හමන්ම හේතුමය වයාඛ්යානයකි

4) ප්රහේණි ලක්ෂණ උරුමය පිළිබඳ වයාඛ්යාන කිරීහේදී වඩාත් සුදුසු වයාඛ්යාන ප්රහේද්ය
වන්හන්
1.
2.
3.
4.
5.

හේතුමය වයාඛ්යානයයි
කාර්යබද්ධ වයාඛ්යානයයි
සාධයනාමය වයාඛ්යානයයි
සේ ාවිතාමය වයාඛ්යානයයි
යාන්ත්රික වයාඛ්යානයයි

5)ඔරුවක් ජලහේ පාහවන්හන් ඇයි යන්න වයාඛ්යාන කිරීම සඳහා හයාද්ාගත හැකි නියමය
වන්හන්

1.
2.
3.
4.
5.

ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය
ගැලීලිහයෝ නියමය
ආකිමිඩිස් නියමය
වෘත්ත චලිතය පිළිබඳ නියමය
ප්රතයස්ථ වස්ූන්හග් චලිතය පිළිබඳ නියමය

II හකාටස
1)
a) විද්යාත්මක උපනයාස නියම හා වාද් වශහයන් ප්රහේද් හේ. හබායිල්හග් නියමය හා
වායු පිළිබඳ චාලක වාද්ය හයාද්ා ගනිමින් ඉහත කියමන පැහැදිලි කරන්න. (ල-6)
b) විද්යාත්මක උපනයාසයක් ප්රතයක්ෂය හා සසඳමින් අවශය විට සංහශෝධනය
හවමින් හගාඩනැහගන බව ග්රහයින්හග් ගමන් මාර්ග ඉලිප්සාකාර බව හකප්ලර්
හසායාගත් අන්ද්ම උද්ාහරණයකට ගනිමින් හපන්වා හද්න්න. (ල-6)
c) නිවැරදි උපනයාස හගාඩනැඟීමට උපහයෝගී මට්ටහේ උපනයාස සහාය හේ.
උපහයෝගී උපනයාසයක් උද්ාහරණයකට ගනිමින් හමම ප්රකාශය විමසන්න. (ල-4)

2)
a) උපනයාසයක සරල බව යන්න සාමානය වයවහාරහේ ඇති “සරල”යන අර්ථයට
වඩා හවනස් බව හපන්වා හද්න්න. (ල-6)
b) සර්වත්රික සාමානයකරණයක් සංඛ්යානමය සාමානයකරණයකින් හවනස් වන්හන්
හකහස්ද්? (ල-4)
c) සංඛ්යානමය සාමානයකරණයක් හැමවිටම හේතුමය වයාඛ්යානයක් හනාවන
අතර එහස් විය හැකි අවස්ථාද් පවතී, උද්ාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න. (ල-6)

3)
a) නිරීක්ෂණ හමන්ම වාද් හා නියමයන්ද් ාෂාව ඇසුහරන් ප්රකාශ හකහර්. එහස්
හයාද්ා ගන්නා ාෂාහේ මට්ටේ තුන නේ කර ඒවා හකටිහයන් පැහැදිලි කරන්න.(ල-6)
b) ආවරණ නියම වයාඛ්යාන ආකෘතිය හඳුන්වා ඇතැේ සමාජීය විද්යාවන්හි එය
හයාද්ාගත හැකිද් යන්න සාකච්ඡා කරන්න. (ල-5)
c) ස්ව ාවික විද්යා ක්හේත්රහේ හමන්ම සමාජයීය විද්යා ක්හේත්රහේද් නියමයන්
හගාඩනැඟීමට “ආකෘති” සහාය හේ. සාකච්ඡා කරන්න. (ල-5)

