
ගුරු විභාග සාමාන්ය දැනීම 1000 - ඒ.ආ�ර්. ආමරසිංහ (2020.09.01) A.R. Amarasinghe  Page 1  (of 6 )
Teacher Exam General Knowledge 1000 ஆசிரியர் தே�ர்வு பொ��து அறிவு 1000- ஏ.ஆர். அமரசிங்க 

    :- 071-5240237Tel    :- Email 3334444@ .hi gmail com    F  acebook  /TeachingGKEdu  

ජ�තික හ� පළ�ත් ප�සල ්උප�ධි   -  ඩිප්ලල�්ම� ගරුු තරඟ විභ�ග   20  20  -   Model Paper  01  

සාමාන්ය දැනීම ක�ලය: පුය එකයි

ප්රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙමම පත්රමෙය් ම සපයන්න.

 ආංක 01 සිට 30 ලතක් එක් එක ්ප්රශණ්යට නිවුරදි ලහ�් වඩ�ත් ගුලලපන පිළිතුර  

ලත�්ර� ඊට ආදාළ වරණලයහි ආංකය ප්රශණ්ය ඉදිරිලයහි දී ආුති තිත් ඉරි මත 

ලියනන්.

01. ජාතික අධ්යාපන මෙකාමිසමෙ# වතම්න් (2020) සභාපතවිරයා කව්ද?

1) නිකලස ්ආ�ටිගල මහත�

2) ලකෂ්ම්න් ජයතිලක මහත�

3) ඩබ්. ආයි. සිරිවීර මහත�

4) එච්. ආලබ්ගණුවර්ධන මහත�

02. අ.මෙපා.ස. (උ. මෙපළ) තාක්ෂණමෙව්දය විෂයයන් හා වෘතත්ීය විෂය ධාරව සමතව්ීමට සමාන  V  N Q
මට්ටම වන්මෙන් කුමක්ද?

1)  1Level 2)  2Level 3)  3Level 4)  4Level
03. ඉමෙගනීම පිළිබඳ තුත්-වරද න්යාය ඉදිරිපත් කමෙළ් කව්ද?

1) කර්ට් ලලවින් 

2) සක්ිනර් 

3) බුන්ඩරු� 

4)  ලත�්න්ඩයික්

04. එක්සත් ජාතනි්මෙග් ළමා අයිතිවාසික# ස#මුතයි සම#ත කළ වර්ෂය කමුක්ද?

1) 1948 2) 1959 3) 1989 4) 1995

05. සාමාන්යමෙයන් වර්ෂයකට පාසල් පුවුත්වීමට නයිමිත දින ගණන,

1) 195 2) 200 3) 217 4) 210

06.පාසල් ගුරු අත්මෙපාත් සකස් කරනුමෙය් පහත කවර ආයතනයක් මඟනි්ද?

1) ආධ්ය�පන ප්රක�ශන ලOප�ර්තලPන්තවු

2) ජ�තික ආධ්ය�පන ලක�මිසම

3) ජ�තික ආධ්ය�පන ආ�යතනය

4) ආධ්ය�පන පශ්ච�O් උප�ධි ආ�යතනය

07. . . . CWW කන්නනග්ර මහතා උපන් වර්ෂය කුමක්ද?

1) 1884 2) 1878 3) 1890 4) 1892

08. 2019 වර්ෂමෙය් ශ්රි ලංකාමෙව් සාක්ෂරතාවය කීයද?

1) 91.2% 2) 96.1% 3) 93.1% 4) 92.5%

09. ප්රථම විභාග මෙකාමසාරිස්වරයා කව්ද?

1) ලකෂ්ම්න් ජයතිලක මහත�

2) . . . L L K ගණුතංුග මහත�

3) . . E A ලපලර්ර� මහත�

4) නිකලස ්ආ�ටිගල මහත�

10. පාසල් සංවර්ධන සමිතිමෙය් අනුශාසකයා මෙලස පත්වන්මෙන් කවමෙරක්ද?

1) විදුහලප්ති 2) කල�ප ආධ්ය�පන ආධ්යකෂ්
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3) පළ�ත ්ආධ්ය�පන ආධ්යකෂ් 4) ග්ර�ම නිළධ�රි

11. ක්රීඩා ගුරුවරුන් පමණක් පුහුණු කිරිම සඳහ මෙයාදා ගුනමිට තීරණය කර ඇති ජාතික අධ්යාපන 
විද්යාපීඨය  කමුක්ද?

1) නිලව්ල� ආධ්ය�පන විO්ය�පඨීය

2) මහවුලි ආධ්ය�පන විO්ය�පඨීය

3) වයඹ ආධ්ය�පන විO්ය�පඨීය

4) උXව ආධ්ය�පන විO්ය�පඨීය

12. ජාතික අධ්යාපන ආයතනය පිහිටවු පනත දැක්මෙවන නිවුරදි වරණය කුමක්ද?

1) 1987 ආංක 13 Oරන පනත

2) 1985 ආංක 28 Oරන පනත

3) 1981 ආංක 2 Oරන පනත

4) 1982 ආංක 5 Oරන පනත

13. එක්සත් ජාතනි්මෙග් ළමා අයිතිවාසික# ප්රඥප්තියට අනුව අනිවාර්ය අධ්යාපන අයතිියක් ඇතුයි 
සුලමෙකන්මෙන්,

1) ලපර ප�සල ්ආධ්ය�පනය ලුබීමට

2) ප්ර�ථමික ආධ්ය�පනය ලුබීමට

3) O්විතියික ආධ්ය�පනය ලුබීමට

4) ක�ර්මික ආධ්ය�පනය ලුබීමට

14. ශ්රි ලංකාමෙව් මුළු රජමෙය් විශ්ව විද්යාල සංඛ්යාව වන්මෙන,්

1) 22 2) 18 3) 15 4) 19

15. ගුරුවරයකුට ලුබිය හුකි අනිය#  නිවාඩු  හා අසනීප (විමෙව්ක) නිවාඩු ගණන වන්මෙන්,

1) ආනියP 18 ආසනිප 23

2) ආනියP 20 ආසනිප 21

3) ආනියP 15 ආසනිප 26

4) ආනියP 17 ආසනිප 24

16. ලංකාමෙව් අඩුම පාසල් ප්රමාණයක් ඇති පළාත මින් කුමක්ද?

1) උතරුුමුO පළ�ත

2) සබරගමවු පළ�ත

3) නුලගනහිර පළ�ත

4) උතරුු පළ�ත

17. ළමා උපකාරක මෙස්වාව ලබාමෙදන මෙකටි දුරකථන අංකය වන්මෙන්

1) 1929 2) 1919 3) 1938 4) 1956

18. මධ්ය මහා විද්යාල මුලිනම් ස්ථාපනය කල වර්ෂය කුමක්ද?

1) 1952 2) 1946 3) 1943 4) 1956

19. අධ්යාපන අමාත්යංශයට අයත් ආයතනයක් මෙනාවන්මෙන්,

1) ජ�තික ලලඛ්න�රකෂ්ක 

ලOප�ර්තලPන්:

2) රාජ්ය මුද්රණ නතීිගත සංස්ථාව

3) ජ�තික ආධ්ය�පන ලක�මිසම

4) යුමෙනස්මෙකෝ ජාතික මෙකාමිසම

20. පාසල් මෙපළමෙපාත් මෙනාමිලමෙය් මෙබදාදීම ආර#භ වුමෙය්,

1) 1975 2) 1980 3) 1984 4) 1993

21. 'ළමා මිතුරු පාසල්' ව්යාපෘතිය සඳහා අධාර කමෙළ්

1) ලල�්ක බුංකවු 2) සව්ිඩනය 
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3) ආ�සිය�නු සංවර්ධන බුංකවු 4) යනුිලසෆ්

22. 2005 වසමෙර්දි, ලංකාමෙව් ප්රථම නුණසල මධ්යස්ථානය ආර#භ කමෙළ් මෙකාමෙහ්ද?

1) තල්ලOන, බදුලල්

2) කිරිලවහර, කතරගම

3) පල�පත්ලවල, ම�තලල්

4) මදුරන්කලුිය, පතුත්ලම

23. ශ්රි ලංකාමෙව් වුඩිම අධ්යාපන කලාප ගණනක් ඇති පළාත කමුක්ද?

1) වයඹ පළ�ත

2) උතරුුමුO පළ�ත

3) නුලගනහිර පළ�ත

4) බසන්�හිර පළ�ත

24. පළාත් සභාවක ජනපතිමෙග් නිමෙයෝජිතයා වන්මෙන් කව්ද?

1) මහ ආුමති 

2) පළ�ත ්ලලක්P

3) පළ�ත ්සභ�පති

4) ආ�ණ්ඩකු�රවරය�

25. උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශමෙය් මෙවබ් අඩවිය වන්මෙන්

1) . . .wwwmoe gov lk  

2) . . .wwwmohe gov lk  

3) . , ,wwwmhedu gov lk  

. . .wwwmedu gov lk

26. ගුරු මෙස්වය ස්ථාපිත කළ වසර වන්මෙන්

1) 2005 2) 1990 3) 1994 4) 1998

27. 2019 මෙදසු#බර් මස පුවුති අ.මෙපා.ස. (ස.මෙපළ) විභාගමෙය් සමත් ප්රතිශතය වන්මෙන්,

1) 73.8% 2) 69.9% 3) 65.1% 4) 71.6%

28. විවෘත විශව් විද්යාලමෙය් වර්තමාන (2020) උපකුලපතිවරයා,

1) මහ�ච�ර්ය සPපත ්ආමරතංුග

2) මහ�ච�ර්ය සනුිල ්ශ�න්ත

3) මහ�ච�ර්ය එස්. ඒ. ආරියදුලරයි

4) මහ�ච�ර්ය සජුීව ආමරලසන්

29. එක්සත් ජාතනි්මෙග් සංවිධානමෙය් සාමාජික රටවල් ගණන කීයද?

1) 187 2) 189 3) 193 4) 196

30. 2018 වසමෙර් මෙමරට පරිගණක සාක්ෂරතාව හා ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව,

1) පරි: 25.8% ඩිජි: 30.1%

2) පරි: 28.1% ඩිජි: 45.5%

3) පරි: 26.8% ඩිජි: 38.5%

4) පරි: 27.5% ඩිජි: 40.3%

http://www.moe.gov.lk/
http://www.medu.gov.lk/
./http:%2F%2Fwww.mhedu,gov,lk
http://www.mohe.gov.lk/
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 පහත සඳහන් ප්රශ්න අංක 31 සිට 50 දක්වා ප්රශ්ණ සඳහා පිළිතුර තිත් ඉර මත ලියන්න.

31. 2020 ඔකල්ත�්බර් 05 ලයදි තිබණු 'ලල�්ක ගරුු දිනලය්' (ලංක�ව සමරනුලය් ඔකල්ත�්බර් 06) 

ලත්ම�ව කමුක්O ?

.……………………………………………………………………………………………………………………

32. ශ්රි ලංක�ලd හින්දු ආධ්ය�පනය නඟ� සි ටවුිලP පුලර�්ග�මිය� කdO?

.……………………………………………………………………………………………………………………

33. වර්තම�න (2020) ආධ්ය�පන ර�ජ්ය ආුමති කdO? 

.……………………………………………………………………………………………………………………

34. යුලනස්ලක�් ( ) UNESCO සංවිධ�නලය් වර්තම�න (2020) ආධ්යකෂ් ජනර�ලව්රිය කවුරුන්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

35. ආ.ලප�.ස. (උ. ලපළ) සඳOහ� හදුන්වදුන් නවතම විෂය ධ�ර�ව කමුක්O? කමුන වුඩසටහනක් 

ආනුවO?

.……………………………………………………………………………………………………………………

36. වර්තම�නලය් 1 හ� 2 ලශ්රණිවලට ඉංග්රිසි උගන්වන ක්රමය හුඳදින්ලවන්ලන්,

.……………………………………………………………………………………………………………………

37. ආධ්ය�පන ලOප�ර්තලමන්තවු ඊට ලපර හුඳදින්වුලය් කවර නමකින්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

38. ශ්රි ලංක�ලd ප්රථම විදුහලප්තිනිය වුලය් කවුරුන්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

39. ආප රලට් 10 වන විශ්ව විO්ය�ල  වෛවO්යපඨීය ආ�රPභ කලළ ්ලක�ලහO්?

.……………………………………………………………………………………………………………………

40. ආධ්ය�පන ආම�ත්යංශය ආුමතිය හුකි ලකටි දුරකථන ආංකය කමුක්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

41. ආ�රකෂ්ක ලසව්� විO්ය�ලය පිහිට� ආුතල්ත් ලක�ලහO?

.……………………………………………………………………………………………………………………

42. ලංක�ලd බන්ධන�ග�ර  රැඳOවියන් සඳOහ� වන ප�සල පිහිට� ආුත්ලත ්ලක�ලහO්?

.……………………………………………………………………………………………………………………

43. වර්තම�න (2020) නවසීලන්තලය් ආග්ර�ම�ත්යවරිය කdO?

.……………………………………………………………………………………………………………………
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44. ප�සලක ලල�ග ්සටහන් ලප�ලත ්සටහන් තබන්ලන් කdO?

.……………………………………………………………………………………………………………………

45. ශ්රි ලංක�ලd ප�සල ්වර්ගකීරණය කමුක්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

46. පළ�තස්භ� ආුති කිරීමට මලුවු් ආ�ණ්ඩකු්රම ව්යවසථ්� සංලශ�්ධනය  සහ නීති පනත කමුක්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

47. ලංක�ලd යුලනස්ලක�් ලල�ක් උරුම 8 තිලබ්. ඊට ආමතරව 2019 ම�ර්තු 23 දින ලල�්ක 

උරුමයක් ලලසට ප්රක�ශයට පතක්ළ ග්රන්ථය කමුක්O?

.……………………………………………………………………………………………………………………

48. 2019 වසලර් ලමරට ප�සලව්ල ගරුු:සිසු ආනුප�තය කීයO?

.……………………………………………………………………………………………………………………

49. ශ්රි ලංක�ලd වර්තම�න ජනගහණය ලක�පමණO (2019 ජලුි 1)?

.……………………………………………………………………………………………………………………

50. ආ.ලප�.ස.(ස�. ලපළ) හර විෂයයන් කීයO? ඒ ලම�නව�O?

.……………………………………………………………………………………………………………………
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 Model Paper   01   -    පිළිතුරු පත්රය  

(1) 4 - එච්. අමෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(2) 4 -  4Level
(3) 4 - ලත�්න්ඩයික්

(4) 3 - 1989

(5) 4 - 210

(6) 3 - ජ�තික ආධ්ය�පන ආ�යතනය

(7) 1 - 1884

(8) 4 - 92.5%

(9) 2 - . . . L L K ගණුතංුග මහත�

(10) 2 - කල�ප ආධ්ය�පන ආධ්යකෂ්

(11) 4 - උXව ආධ්ය�පන විO්ය�පඨීය

(12) 2 - 1985 ආංක 28 Oරන පනත

(13) 2 - ප්ර�ථමික ආධ්ය�පනය ලුබීමට

(14) 3 - 15

(15) 2 - ආනියP 20 ආසනිප 21

(16) 1 - උතරුුමුO පළ�ත

(17) 1 - 1929

(18) 3 - 1943

(19) 3 - ජ�තික ආධ්ය�පන ලක�මිසම

(20) 2 - 1980

(21) 4 - යනුිලසෆ්

(22) 2 - කිරිලවහර, කතරගම

(23) 3 - නුලගනහිර පළ�ත

(24) 4 - ආ�ණ්ඩකු�රවරය�

(25) 2 - . . .wwwmohe gov lk
(26) 3 - 1994

(27) 4 – 73.8%

(28) 3 - මහ�ච�ර්ය එස්. ඒ. ආරියදුලරයි

(29) 3 - 193

(30) 4 - පරි: 27.5% ඩිජි: 40.3%

(31) “තීරණ�තම්ක  ආභිලය�්ගයන්ට  

න�යකතව්ය  සපයමින්  ආන�ගතය 

ප්රතිනිර්ම�ණය කරනුලය ් 

ගරුුවරය�ය.”

(32) ආ�රුමගු න�වලර් මුතිතමු� (33) පියල ්නිශ�න්ත O සිලව්� මහත�

(34) ඔඩ්රි ආෂුලල ්මහතම්ිය (ප්රංශලය් 

හිටපු සංසක්ෘතික ආුමුතිවරියකි.)

(35) වෘතත්ීය විෂය ධ�ර�ව (2017 වසලර්දි),

‘13 වසරක සහතික කරන ලO ආධ් 

ය�පන වුඩසටහන' ආනුව

(36)    Activity based oral English (37) ප්රසිO්ධ ඉගුන්විලP 

ලOප�ර්තලPන්තවු

(38) ආනුල� මුණිලක් උOල�ගම මහතම්ිය (39) සබරගමවු විශ්ව විO්ය�ලය, 

රතන්පරු, කරුුවිට, බ ටලුහන් (2019)

(40) 1988 (41) ලක�Pපඤ්ඤ වීදිය, ලක�ළඹ.

(42) ලහ�්ම�ගම, වට රැක (43) ජුසින්ඩ� ආ�ර්ලvන් මහතම්ිය

(44) විදුහලප්ති හ� ඉහළ නිළධ�රින්

(45) 1 , 1 , 2 AB C වර්ගය(  2)type , 3 

වර්ගය(  3)type

(46) 13 වන සංලශ�්ධනය - 1987 ආංක 

42 Oරණ පළ�තස්භ� පනත

(47) ලථරව�O ලබXO්ධ ත්රිපිටකය (48) 1:17

(49) 21,803,000  - විසි එක ්මිලියන 

ආටලකෂ් තන්ුOහසක්

(50) 6 යි.- ආ�ගම, භ�ෂ�ව හ� ස�හිත්යය 

(සිංහල/ලOමළ), ඉංග්ීරසි භ�ෂ�ව, 

ගණිතය, ඉතිහ�සය, විO්ය�ව
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