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1) 2   11)  3 

2) 4   12) 3 

3) 4   13)  4 

4) 3   14)  3 

5) 2   15)  4 

6) 2   16) 3 

7) 3   17) 1 

8) 2   18) 2 

9) 3   19) 1 

10) 2   20) 4 

භූග ෝල විද්යාව II 
I ග ාටස    - ප්රාගගෝක   භූග ෝල විද්යාව 

1)  

1. සිතිගම : 
සිතිගමක් ගනු පෘථිවිතලගගහි ද්ක්නට ලැගෙන ත්රිමාන ලක් ණ ද්වවිමානව 
පරිමාණුකූලව සම්මත සංගක්ත ,වර්ණ හා අක් ර භාවිතා  රමින් පැතලිතලගක් 
මත ඇඳීමයි. 

2. භූ ලක් ණ සිතිගමක් ගනු ,සැෙෑ භූ ද්ර්ශනගේ ද්ක්නට ලැගෙන ගභෞති  හා 
සංස් ෘති  ලක් ණ හැකිතාක් දුරට එක් සිතිගමකින් පරිමාණුකූලව ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. 
ප්රගගෝනන  
 අව ාශිග වයාප්තියතිග හනානා ත හැකි මම. 
 සාගප්තියක්  පිහිටීම හා නිරගප්තියක්  පිහිටීම හනානා ත හැකි මම  
 සංවර්ධන  ාර්ගගන් සඳහා  
 භූ ලක් ණ අතර සම්ෙන්ධතාව ගත්රුම්  ැනීම. 

3. ගභෞති  ලක් ණ :  නා , ං ා ,නිම්න,ගනරු,නලවහන ලක් ණ 
4. ගත්මා සිතිගමක් ගනු ඒක් සුවිගශ්ෂි ගත්මාවන් ගටගත් ගතාරතුරු  නිරූපනග 

 රන සිතිගම්ග. 
ප්රගගෝනන : 

 එක් ගත්මාවක් සුවිගශ්ෂිග ාට ද්ැක්මම. 
 පරිහරණගේ පහසුව 
 එක් ගත්මාවක් ද්ැක්ගවන සිතිගම් කිහිපගක් මඟින්  ාලීන ගවනස් ම් 
හනානා ත හැකිමම. 
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12 ගර්ණිග 

II ග ාටස -ගභෞති  භූග ෝල විද්යාව 

)පිළිතුරු) 

3)  

1. හුද් ලා පද්වධතිග 

උද්ා:ගසෞරග්රහ ම්ඩලලග  )ලකුණු :2) 

2. පරිවර්ති ග ෝලග 

අපරිවර්තිත ග ෝලග 

අගන ග ෝලග 

පරිවර්තිත ග ෝලය - : 

 වායු ග ෝලගේ පහලම ස්ථරගයි. 

 ජනව ක්රිගාවලි සිදුවන ග ෝලගයි. 

 වායු සාන්රනග වැියග.ුළු  වායුවලින් 96   ටත් වඩලා ඇත. 

 පතන සීඝ්රතාව 

  ාලගුණි  සංසිද්වීන්ගේ ක්රිගා ාරීත්වග 

 භූ විකිරණවල ක්රිගා ාරිත්වග  

 පීඩලනග ඉහළ මට්ටම  පැවතතීම  

)අවම වශගගන්  රුණු 3 කින් විස්තර කිරීම) 

)2 ෙැක න් ලකුණු 6) 

3.  ගොල 

ප්රාවරණග 

හරග 

)රූප සටහනට ලකුණු 3 ක් සහ ග ටිගගන් විස්තර කිරීමට ලකුණු 3 ක් 

ගලස ලකුණු 6 කි.) 

4. ජනවි සංරච  

අජනවි සංරච  ලකුණු 2 

 ජනවිග හා අජනවි සාධ  අතර පවත්නා අන්තර්  ක්රිගා ාරීත්වග 

 ජනව ග ෝලගේ ප්රධාන ූලල රවය - හයිඩ්රනන් , ාෙන් ,කක්සිනන් , 

නයිට්රනන්-ජීමන්ගේ පැවැත්මට ගමම ූලලරවය අතයාවශය ග.. 

 ජීමන්ට අවශය ශා  පත්ර හහාර නි ්පාද්නග  රයි. 

 ඓන්ීග හා අගනන්ිග පද්වධතිග අතර ශක්තිග හුවමාරු ග.. 

 ජනව ග ෝලග විවෘත පද්වධතිගකි. 

 ජනව ග ෝලගට ශක්තිග ලැගෙනුගේ සූර්ගගාග නි. 

 ශා වල  ෙඩලා වූ ශක්තිග හහාරද්ාම කස්ගස් විවිධ ගපෝෂී 

මට්ටම්වලට ලැගේ. 

) රුණු 4 ක් වත් විස්තර කිරීමට ලකුණු 4) )ුළු  ලකුණු 6) 
 
 



 
 

AL/2020/RCG(EDU) 

)P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

4)  
1. සිගල් ස්තරග,සීමා ස්තරග )ලකුණු 2) 

2. පෘථිවි අභයන්තරගේ ඇති අික  උ ්ණත්වග මත පා ාණ උූ  ම දුස්සාවි 

තත්ත්වගගන් ඇත. මැේමා ගනුගවන් හනාන්වන ගම්වා විවිධ පැලුම් හා 

කුස්තුර කස්ගස් පෘථිවිග මතුපිටට පැමිණ සිසිල් ම ඝණ මගමන් හේගන්ග 

පා ාණ සෑගද්ව. 

රසාගනි  සංයුතිග අනූව හේගන්ග පා ාණ ප්රධාන ග ාටස් 4 කි. 

i. අමිල හේගන්ග  -උද්ා :ග්රැනිට්  

ii. භා ්මි  හේගන්ග  -උද්ා : ැේගරෝ 

iii. හන්තර හේගන්ග  -උද්ා :ඇන්ියසයිට් 

iv. පාරභා ්මි  හේගන්ග -උද්ා:ගපරිගඩලාටයිට් 

)සම්ූර්ණ විස්තර කිරීමට ලකුණු 6 කි.)  

3.  

i. A මහල 

ii. B මහල 

iii. C මහල 

iv. ම. පා ාණග 

A  මහල : පගස් ප්රධානතම ස්ථරගයි. 

 දිරාපත් වූ  ග එන්ීග ග ාටස් ඇත. 

 අනාරු ස්වභාගක්  නී. 

 පාංශු ජීමන් ෙහුලග. 

 ම. පා ාණ වල දිරාපත් වූ ග ාටස්ද් ඇත. 

 ශා  ප්රනාවට ඉතා ප්රගගෝනනවත්ග. 

)නම් කිරීමට හා විස්තර කිරීමට ලකුණු 3 ෙැක න් 6කි.) 

4. පස නිර්මාණගට ෙලපාන සාධ : 

i. ම. පා ාණග 

ii. ගද්වශගුණග 

iii. භූවි මතාවග 

iv. ඓන්ිග පද්වධතිග 

v.  ාලග 

පගස් ගභෞති  ලක් ණ 

 පාංශු වර්ණග 

 පාංශු වගනග 

 පාංශු වුහග 

 පාංශූ නලග)ගතතමනග) 

)ග ාටස් 2  ට 3 ෙැක න් ලකුණු 6 කි.) 
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III ග ොටස 

මොනුෂ භූග ෝල විද්යොව 

පිළිතුරු 

5)  

1. මිනිස ්පරිසර සෙඳතා තුළින් නිර්මිත මානව  ටයුතුවල අව ාශීග 

සංවිධානගඅධයගනග කිරීමයි.)ලකුණු 2) 

2. නන සංඛ්යාග. අසම වයාප්තියතිගට ෙලපාන සාධ  

i. ගභෞති  සාධ   

 ගද්වශගුණග,භූවි මතාව,නල පහසුව,පස ස්වභාවි  සම්පත් 

ගනාදිගයි. 

ii. මානු  සාධ  

 පරිවහන පද්වධතිවල වර්ධනග 

 ගවගළද්ාම 

 නා රී රණග 

 සන්නිග.ද්න පහසු ම් 

 ගද්වශපාලන ගහ්තු 

 

iii. නන විද්යාත්ම  සාධ  

උපත් ,මරණ සංක්රමණ ගනාදිග. 

)ඒක් ග ාටස ට ලකුණු 2 ෙැක න් 6 කි) 

3. හහාර 

නිවාස 

මන්ද්ගපෝ ණග 

දිළිදු ෙව)ද්රිරතාවග)  

පරිසර විනාශග 

හද්ාගම් වි මතාවග ගනාදි 

   )ලකුණු 6) 

4. මානව පරිසර සෙඳතාවගේ අව ාශීග විවිධත්වග 

පහත ද්ැක්ගවන  රුණු ග ටිගගන් පහද්න්න. 

 හර්ථි  

සාමාජීග 

ගද්වශපාලනි  

සංස් ෘති  

 ඉහත  රුණු ස්ථානීග ,ප්රාගද්වශීග ,ග ෝලීග,වශගගන් විස්තර  රන්න. 

 )ග ාටස් 2  ට ලකුණු 6කි.) 
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6)  

1. ගම් රට  නන සංඛ්යාව පැතිර ඇති හ ාරග නන වයාප්තියතිගයි. 

ගම් රට  වර්  කිගලාමීටරගක් තුළ ජීවත් වන නන සංඛ්යාව නන 

ඝනත්වගයි. 

)ලකුණු 2) 

2. ද්රිරතාවග  

පාරිසරි  විනාශග 

වසං ත ගරෝ  පැතිර ගාම 

ග ෝලීග උණුසුම ඉහළ ගාම. 

හද්ාගම් ගෙදීගාගම් වි මතාවග 

ගස්වා වියුක්තිග 

3.  

 හද්ාගම් ගෙදී ගාගම් වි මතාවග අඩු කිරීම. 

 නි ්පාද්න හර්ථි ගක් ඇති කිරීම. 

 ඉතිරි කිරීම් වර්ධනග කිරීම 

 පාරිසරි  විනාශගන් අවම කිරීම. 

 ග ෝලීග උණුසුම් මමට පාද්   ර ත්  රුණු වලින් වැලකීම. 

 පාරිසරි  සෙඳතාවග වර්ධනග  ර  ැනීම. 

 ධරණීග සංවර්ධනග අ ග කිරීම. 

 හර්ථි  සමාජීග ,සංස් ෘති  ගද්වශපාලනි  සංගරෝධ  අවම කිරීම 

 ප්රසස්ථ නන සංඛ්යා වර්ධනගක් පවත්වා  ැනීම. 

) රුණු 4 විස්තර කිරීමට) )ලකුණු 6) 

4.  

 නන සංඛ්යාව ප්රසාරණග ග.. 

 නන සංඛ්යාව ප්රසාරණග නිසා ද්රිදුතාවග,හද්ාගම් ගෙදී ගාගම් 

වි මතාවග වැියග.. 

 හහාර හිඟග ,නිවාස හිඟග 

 මන්ද් ගපෝ ණග වැිය මම. 

 ගැගපන්නන් වැිය මම. 

 හර්ථි  ,සාමාජීග ,ගද්වශපාලනි   ැටු  උග්ර මම. 

 පරිසර විනාශග වැිය මම. 

)අවම  රුණු 4 ක් ග ටිගගන් විස්තර කිරීමට ලකුණු 6 කි.) 


