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YsIHhka i|yd Wmfoia( 

01. ප්රශ්න පත්රය දෙවන පිටුදේ සිට ආරම්භ දේ. 
02. ish¨u ලිඛිත ඇගයීම් අත් අකුරින් පමණක් ලිවිය යුතුය. ඔදේ අත් අකුරු පැහැදිලි ව ලිවීමට වග 

බලා ගන්න. 
03. ඔදේ පිළිතුරු A4 ප්රමාණයේ කඩොසියක ලියන්න (සීආර් දකාළ දහෝ ෆුල්ස්කැප් දකාළ දම් සඳහා 

භාවිත කළ හැකිය). පිළිතුරු ලිවීදම් දී කළු යබෝල් යපායින්් පෑනක් භාවිත කිරීම සුදුසු දේ. 
04. සාමානය පරීක්ෂණයකදී දමන් ඔදේ පිළිතුරු පරිගණකගත කිරීම දහෝ යතුරු ලියනය කිරිමට 
අවසර දනාලැදේ. නමුත් ෙෘශයාබාධිත සිසුන් වැනි විශ්වවිෙයාල පාලනාධිකාරිය විසින් අවසර ලබා දී 
ඇති සිසුන් සඳහා දමම නියමය අොළ දනාදේ. 

05. කරුණාකර ඔයේ විභාග අංකය පිළිතුරු පත්රයේ සෑම පිටුවකම ඉහළ දකුණු යකළවයේ සටහන් 
කරන්න. පිළිතුරු පත්රදේ කිසිදු ස්ථානයක ඔදේ නම සඳහන් කිරීදමන් වළකින්න. 

06. පහත ෙැක්දවන ආකෘතිය භාවිත කර පිළිතුරු පත්රදේ පහළ පිටු අංකනය කරන්න: උො. එය පිටු 5 
කින් සමන්විත නම් 1/5, 2/5… ආදී වශදයන්. 

07. ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ පළමු පිටුව දලස යපාදු මුල් පිටුව (එය LMS මගින් ලබාගත හැකි ය.) භාවිත 

කරන්න (බලන්න: ඇමුණුම I). අොළ දපාදු මුල් පිටුව මුද්රණය කිරීදමන් දහෝ අත් අකුරින් පිටපත් 
කිරීදමන් ඔබට ලබා ගත හැකි දේ. 

08. පිළිතුරු පත්රදේ මුළු පිටු ගණන ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ මුල් පිටුදේ සඳහන් කළ යුතු ය. 

09. පිළිතුරු පිටපයෙහි ඡායාරූප පරියලෝකනය කර (Scan) එය ෙනි PDF යගානුවකට පරිවේෙනය 

කරන්න. පරිදලෝකනය lrk ,o රූපදේ සම්ූර්ණ පිටුව නිසියාකාරව ආවරණය වී ඇති බවට වග 
බලා ගන්න. 
10. පිළිතුරු පත්රදේ පරිදලෝකනය කළ රූපය පැහැදිලි හා කියවිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.  

11. LMS දවත තනි පිටු දවන දවනම උඩුගත කිරීමට (Upload) ඉඩ දනාදෙන බව සලකන්න. 

12. පිළිගෙ හැකි එකම යගානු ආකෘතිය PDF යේ. අයේක්ෂකයායේ විභාග අංකය PDF යගානුයේ 

නාමය යලස භාවිෙ කළ යුතු ය. උො. A 12345. 

13. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය JPEG/JPG දහෝ දවනත් දගානු වර්ගයකින් උඩුගත කිරීමට (Upload) ඔබට 
අවසර දනාලැදේ. 

14.  Tnf.a ලිඛිත mÍCIKj, අවසාන අනුවාෙය පැය 05 ක් ඇතුළෙ LMS දවත උඩුගත කිරීමට 

(Upload) කටයුතු කරන්න.  
15. ඔබදේ පිළිතුරු පත්රය නිසි ආකාරයට දයාමු කළ බව සනා: කරගැනීම සඳහා ‘ඉදිරිපත් කරන ලදී 

(Submited)’ යන වචනය සමඟ LMSහි සම්පූේණ පිටුයේ තිර රුවක් (Screen shot) ගන්නා දලස 
සිසුන්ට උපදෙස් දෙනු ලැදේ.  

16. LMS දවත පිළිතුරු පත්රයක් උඩුගත කිරීදම්දී (Upload) hï තාක්ෂණික ගැටලුවක් ඇති දේ නම් 
අදප්ක්ෂකදයකුට ඔවුන්දේ පිළිතුරු පිටපත විෙුත් තැපෑදලන් exam2@arts.cmb.ac.lk yels 
blau‚ka දයාමු කරන්න. 
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පිළිතුරු ලිවීම සහ LMS යවෙ උඩුගෙ කිරීම සඳහා කාලය පැය 05 කි. 

ප්රශ්න තුනකට (03) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  

I. දභෞතික පරිසරය (Physical Environment) යනු කුමක් ෙ?                                         (ලකුණු 02) 

II. දභෞතික පරිසරය පවතින විවිධ දගෝලයන් සමග මානවයා ඇතිකරදගන ඇති අන්තර් 

ක්රියා/සම්බන්ධතා  දමානවාෙැයි ලැයිස්තුගත කරන්න.                                               (ලකුණු 04)   

III. දභෞතික පරිසරදේ සමතුලිතය බිඳ වැටීම දකදරහි මානව ක්රියා බලපාන අයුරු දකටිදයන් 

පැහැදිලි කරන්න.                                                                                                         (ලකුණු 06) 

IV. විවිධ මානව ක්රියා නිසා දභෞතික පරිසරයට සිදුවන බලපෑම මගින් මානවයා දමදලාවින් 

තුරන්වීමට වුව හැකියාව පවතී. සුදුසු උොහරණ මගින් දම් සම්බන්ධව ඔබ ෙරන මතය සාකච්ඡා 

කරන්න.                                                                                                                         (ලකුණු 08) 

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20) 

 

2.  

I. ශ්රී ලංකාදේ ප්රධාන භූ විෙයාත්මක කලාප දමානවාෙ?                                                  (ලකුණු 02)  

II. ශ්රී ලංකාදේ හමුවන විවිධ පාෂාණ වර්ග ලැයිස්තු ගත කරන්න?                                 (ලකුණු 04) 

III. ශ්රී ලංකාදේ භූ විෙයාත්මක විකාශය දකටිදයන් පැහැදිලි කරන්න.                             (ලකුණු 06)  

IV. ශ්රී ලංකාදේ භූ විෙයාත්මක පරිසරදේ හමුවන විවිධ භූ සම්පත් කළමනාකරණය තුලින් දමරට 

ආර්ික දියුණුව ඇතිකර ගත හැකි අයුරු සාකච්ඡා කරන්න.                                      (ලකුණු 08)  

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20)                                                                                                                                                                                                                                       

 

3.  

I. ශ්රී ලංකාදේ භූ රූපණය නිර්මාණය වීම සම්බන්ධව වූ වාඩියා දේ මතය කුමක්ෙ ?    (ලකුණු 02)   

II. භූ රූපණ ඇති වීම දකදරහි බලපාන සාධක ලැයිස්තු ගත කරන්න.                           (ලකුණු 04)   

III. භූ විෙයත්මක සාධක භූ රූපණය දකදරහි බලපාන අයුරු දකටිදයන් සාකච්ඡා කරන්න.          

                                                                                                                                     (ලකුණු 06) 

IV. ගංගාවක විවිධ අවධිවල ඇති භූ රූපණ මුහුදු මට්ටදම් උච්චාවචනය නිසා  (වැඩිවීම සහ අඩුවීම 

නිසා ) විකසනය වන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.                                                            (ලකුණු 08) 

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20) 
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4.  

I. ශ්රී ලංකාදේ භූදගෝලීය පිහිටීම එහි කාලගුණික සහ දේශගුණික ලක්ෂණ තීරණය වීදමහි ලා 

ඉවහල් වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.                                                                       (ලකුණු 10) 

II. “ශ්රී ලංකාදේ දේශගුණදේ ප්රධානත ම ලක්ෂණය වර්ෂාපතනදයහි කාලීන හා ක්දෂ්ත්රීය 

වයාප්තිය යි”. දමම අෙහසට ඔබ එකඟ වන්දන් ෙ? උොහරණ සහිතව විමසන්න.     (ලකුණු 10) 

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20) 

5.  

I. ශ්රී ලංකාදේ භූ තල ජල මූලාශ්ර දූෂණය වීම දකදරහි බලපෑම් කරන මානව ක්රියාකාරකම් නිෙසුන් 

සහිතව පැහැදිලි කරන්න.                                                                                              (ලකුණු 10) 

II. ශ්රී ලංකාදේ භූ තල ජල දූෂණය අවම කිරීදමහි ලා දගන ඇති ක්රියාමාර්ගවල සාධනීයත්වය 

නිෙසුන් සහිතව සාකච්ඡා කරන්න.                                                                               (ලකුණු 10) 

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20) 

6.  

I. “ශ්රී ලංකාදේ දතත් කලාපය ජජව විවිධත්වදයන් දපාදහාසත් නිජ බිමකි”. දමම අෙහසට ඔබ 

එකඟ වන්දන් ෙ? ඔදේ පිළිතුරට දහ්තු ෙක්වන්න.                                                      (ලකුණු 10) 

II. ශ්රී ලංකාදේ ජජව විවිධත්වය සංරක්ෂණයට දගන ඇති ඵලොයී ක්රියාමාර්ග නිෙසුන් සහිතව 

සාකච්ඡා කරන්න.                                                                                                         (ලකුණු 10) 

                                                                                                                  (මුලු ලකුණු 20) 

 

 

------------------------------------------------- 

 


