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ජ�තික හ� පළ�ත් ප�සල ්උප�ධි   -   ඩිප්ලල�්ම� ගරුු තරඟ විභ�ග   20  20  -  Model Paper   02  

සාමාන්ය දැනීම     ක�ලය: පුය එකයි

ප්රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙමම පත්රමෙය් ම සපයන්න.

 අංක 01 සිට 30 මෙතක් එක් එක් ප්රශ්ණයට නිවුරදි මෙ&ෝ වඩාත් ගුලමෙපන පිළිතුර  මෙතෝරා 
ඊට අදාළ වරණමෙය&ි අංකය ප්රශ්ණය ඉදිරිමෙය&ි දී ඇති තති් ඉරි මත ලියන්න.

01. එක ්පරම්පර�වකින් තව පරම්පර�වකට සංසක්ෘතිය පව�ර�දීම සිදුකරන මලූිකම ඒකකය 

කමුකද්?

1) ප�සල 2) පජු්ය සථ්�නය 3) පවුල 4) ජනම�ධ්යය

02. ප�සල ්ආධ්ය�පනලයද්ි බද්ුධිඵලය 130 ට වුඩි සිසන්ු හුඳිදින්ලවන නම කමුකද්?

1) විලGෂ්ිත ආවG්යත� ආුති ළමයි

2) බද්ුධිමත ්ළමයි 

3) ආධිම�නසික ළමයි

4) සභුග ළමයි

03. G්රි ලංක�ලJ පළමු ආධ්ය�පන ආ�යතනය වන්ලන්,

1) ලLතනවන�ර�මය

2) මහ�විහ�රය

3) ආභයගරිිය

4) ථපු�ර�මය

04. ශ්රී ලංක�ලJ හමවුු පුරණිතම ආකෂ්ර වන්ලන්

1) ඉන්දු-ආ�ර්ය ආකෂ්ර

2) බ්ර�හ්මී ආකෂ්ර

3) ප�ලි ආකෂ්ර

4) සංසක්ෘත ආකෂ්ර 

05. මළුු ජ�තික ආධ්ය�පන විද්ය�පඨී සංඛ්ය�ව කීයද?

1) 17 2) 19 3) 18 1)  20

06. 1841 පිහිටවු ලමරට ආධ්ය�පනයට ආදාළ ලක�මිසම කමුකද්?

1) ලම�්ර්ගන් ලක�මිසම

2) ප�සල් ලක�මිසම

3) ප්රසිද්ධ ඉගුන්විලම් ලක�මිසම

4) මධ්යම ප�ඨG�ල� ලක�මිසම

07. . . . CWW කන්නන්ගර මහත� ආධ්ය�පන ආම�ත්ය ධුරයට මලුින්ම පතවු් වසර කමුකද්?

1) 1922 2) 1931 3) 1943 4) 1947

08. ප්ර�ග් වෘතත්ීය විෂය හඳිදුන්ව� දුන්ලන් කවර වර්ෂයකද?

1) 1962 2) 1975 3) 1981 4) 1972

09. 2019 වසලර් (ආ.ලප�.ස.) උසස ්ලපළ විභ�ගයට ලපනි සිටි ප�සල් සිසන්ු සංඛ්ය�ව කීයද?

1) 240,105 2) 321,469 3) 235,550 4) 230,650

10 ස�ගර විGව් විද්ය�ලය ආ�රම්භ වු වසර කමුකද්??

1) 2014 2) 2010 3) 2012 4) 2016
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11. ලල�ව පුරණිම විGව් විද්ය�ලය කමුකද්?

1) ඉත�ලලිය් ලබ�ලල�ගන්�

2) බ්රති�න්යලය් ඔකස්ප්ර්ඩ්

3) ලම�ලර�ක්ලක�්ලJ ආල් කරJලන්

4) ප්රංGලය ්ලස�ල්බ�්න්

12. වර්තම�න (2020.09.01) ආධ්ය�පන ආම�ත්යංG ලලක්ම්වරය� කJද?

1) කපිල සී. ලක.් ලපලර්ර� මහත�

2) සනුිල ්ලහට්ටිආ�රච්චි මහත�

3) නිහ�ල ්රණසිංහ මහත�

4) එන්.එච්.එම්. චිත්ර�නන්ද මහත�

13.වර්තම�න G්රි ලංක�ලJ දරුවන් ප�සල ්යුවිය යතු ුආනිව�ර්ය ආධ්ය�පන වයස් සීම�ව කමුකද්?

1) ආවුරුදු 5 -12 2) ආවුරුදු 5 -14 3) ආවුරුදු 5 -16 4) ආවුරුදු 5 -18

14. 5  E ඉලගනුම් - ඉගුන්විම් ආුගයමු් ක්රමලJදයට ආයත ්ලන�වන ආංගය කමුකද්?

1) Engagement 2) Explanation 3) Evaluation 4) Experiment

15. දකණුු ආ�සිය�තික ගරුු සංවර්ධන මධ්යසථ්�නය පිහිටිලය් ලක�ලහද්?

1) මීගමවු, කට�න

2) හන්ත�න, මහනුවර

3) මහරගම, ලක�ළඹ

4) මීලප,් ප�දුකක්

16. විභ�ග ලදප�ර්තලම්න්තුලJ ලකටි දුරකථන ආංකය කමුකද්?

1) 1915 2) 1911 3) 1918 4) 1922

17. 2019 වසලර් රජලය ්ප�සලව්ල පළම ුලG්රණිය සඳිදහ� ආුතුළත ්කරගුනිමට ආනුමුතිය 

තිලබන උපරිම Gිෂ්ය සංඛ්ය�ව කීයද?

1) 30 2) 35 3) 37 4) 40

18. ලක�ළඹ ආුකඩමිය ආුරඹිමට මලුවු් ආ�ණ්ඩකු�රවරය� කJද ?

1) ලර�බර්ට් බ්රවුන්රිග්

2) ලjඩ්රික් ලන�ර්ත්

3) එඩවඩ් බ�න්ස්

4) ලහන්රි මවුර්

19. ආධ්ය�පනය නමුති ලසෞර ග්රහ මණ්ඩලලය ්සරු්යය� Gිෂ්යය�ය යන ප්රක�Gය කලළ ්කJද?

1) පල්ලලට�්

2) ජින් ජුක ්රූලස�්

3) ලජ�්න් ඩුවි

4) j්ර රැන්සිස් ලoකන්

20. පසගුිය වසරකදි උපක�රක පන්ති තහනම් කළ ආ�සිය�නු ර�ජ්යය කමුකද්?

1) ප�කිසථ්�නය 2) බංගල්�ලදG්ය 3) ලනප්�ලය 4) බරුුමය

21. ශ්රී ලංක�ලJ ප්රථම සහුුරු පන්ති ක�මරය (   ) Smart class room ඉදිකළ ප�සල කමුකද්?

1) ජන�ධිපති විද්ය�ලය, මහරගම

2) තර්සට්න් විද්ය�ලය, ලක�ළඹ

3) ර�ජකීය විද්ය�ලය , ලක�ළඹ

4) G්රි ජයවර්ධනපරු විද්ය�ලය, ලක�්ට්ලට්

22. බහුවිධ බද්ුධි න්ය�ය හඳිදුන්ව� දුන්ලන් කJද?
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1) ලට�්නි බසුූන්

2) කර්ට් ලලවින්

3) ලහ�්ව�ර්ඩ් ග�ඩ්නර්

4) ජින් පිය�ලL

23. ලර්ඛිය ආධ්ය�පන ආම�ත්යංGය සහ ප�සල ආතර වන පරිප�ලන සථ්ර හතර පිළිලවලින් 

දැක්ලවන පිළිතරු  ලත�්රන්න.

1) ප්රධ�න ලලක්ම් ක�ර්ය�ලය, පළ�ත ්ආම�ත්යංGය, කල�ප ක�ර්ය�ලය, ලක�ට්ඨ�G ක�ර්ය�ලය

2) පළ�ත ්ලදප�ර්තලමන්තවු, පළ�ත ්ආම�ත්යංGය, කල�ප ක�ර්ය�ලය, ලක�ට්ඨ�G ක�ර්ය�ලය 

3) පළ�ත ්ආම�ත්යංGය, දිසත්්රික ්ලදප�ර්තලම්න්තවු, කල�ප ක�ර්ය�ලය, ලක�ට්ඨ�G ක�ර්ය�ලය

4) පළ�ත ්ආම�ත්යංGය, පළ�ත ්ලදප�ර්තලමන්තවු, කල�ප ක�ර්ය�ලය, ලක�ට්ඨ�G ක�ර්ය�ලය.

24. ලයිසියම් ආධ්ය�පන ආ�යතනලය් නිර්ම�තෘ කJද?,

1) ආුරිස්ලට�්ටල් 2) පල්ලල්ට�් 3) ලස�ක්රටීස් 4) පයිතගරස්

25. පළ�ත ්සභ�වක ආධ්ය�පනය පිළිබඳිද ප්රධ�නිය�

1) පළ�ත ්මහ ආුමති

2) පළ�ත ්ආධ්ය�පන ආුමති

3) පළ�ත ්ආ�ණ්ඩකු�රවරය�

4) පළ�ත ්ආධ්ය�පන ලලක්ම්

26. G්රි ලංක� බ�ලදකෂ් ව්ය�ප�රය ආ�රම්භ කලළ් කJද?

1) ලoඩ්න් පවල් ස�මිවරය� 

2) ලjඩ්රික් ලන�ලබල්

3) jුන්සිස ්ලජ�්ර්L සට්ීවන්ස්  

4) . . E A නුගලවල

27. ආධ්ය�පන ප්රක�Gන ලදප�ර්තලම්න්තුලJ නිල ලවo ආඩවිය කමුකද්?

1) . . .wwwmoe gov lk  

2) .www   . .documents gov lk
3) . , ,wwwmhedu gov lk  

4) . . .www edupub gov lk  

28. ලපර ප�සල ්ආවධිය ලලස ලමරට සම්මතව ආුති වයස් සීම�ව වන්ලන්,

1) ආවුරුදු 2-5 2) ආවුරුදු 3-5 3) ආවුරුදු 4-6 4) ආවුරුදු 3-6

29. ලමරට ආුති පිරිලවන් වර්ගයක ්ලන�වන්ලන් කමුකද්?

1) මලුකි පිරිලවන්

2) ලජ්යෂඨ් පිරිලවන්

3) මහ පිරිලවන්

4) විද්ය�යතන පිරිලවන්

30. ආධ්ය�පන ප්රතිසංසක්රණ සඳිදහ� මලුව්ි ආුති සථ්ම්භ 4 ට ආයත් ලන�වන වරණය කමුකද්?

1) චරිත වර්ධනය

2) ජ�තිය ලග�ඩනුඟිම

3) ක්ීරඩ� කසුලත� වර්ධනය

4) සවුිලGෂ් නිපණුත� වර්ධනය

http://www.edupub.gov.lk/
./http:%2F%2Fwww.mhedu,gov,lk
http://www.mohe.gov.lk/
http://www.mohe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
mailto:hi3334444@gmail.com
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 පහත සඳිදහන් ප්රGන් ආංක 31 සිට 50 දකව්� ප්රGණ් සඳිදහ� පිළිතුර තිත් ඉර මත 

ලියනන්.

31. 2019 වසලර් G්රි ලංක�ලJ ආධ්ය�පනය සඳිදහ� රජලය ්වියදම ද.ලද්.නි. න් කවර 

ප්රතිGතයකද්?

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

32. ලන්ලදස්ි ප�ලන සමලය ්ආනිව�ර්ය ආධ්ය�පන වයස් සීම�ව කමුකද්?

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

33. 1991 දි, ටිම් බර්න්ස් ල ීවිසින් නිර්ම�ණය කළ ලල�ව ප්රථම ලවo ආඩවිය ආයත ්ආ�යතනය 

කමුකද්?

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

34. G්රි ලංක�ලJ පවතව්�ලගන යන ජ�ත්යන්තර ප�සල ්ලිය�පදිංචි කර ආුත්ලත ්ලක�ලහද්? 

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

35. විGව් විද්ය�ලයක ්ලන�වන එලහත ්උප�ධි පිරිනමන ආ�යතන 2ක ්නම් කරන්න.

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

36. G්රි ලංක�ලJ මසුල්ිම් දරුවන්ලග් ආධ්ය�පනය නඟ� සි ටවුිමට පුලර�්ග�මි වුලය් කJද? 

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

37. ස�ම�ජික රටවල ආධ්ය�පනය හ� සම්බන්ධ ප්රතිපතත්ි, විෂයම�ල� සංවර්ධනයට මඟලපන්වීම

හ� ආ�ධ�ර කිරිම කරන ජගත ්ආ�යතනය කමුකද්?

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

38. G්රි ලංක� ලප�ලිස ්විද්ය�ලලය ්ආ�දර්G ප�ඨය කමුකද්?

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

39. පළමවුන ලG්රණිය සඳිදහ� සිසන්ු බඳිදව� ගුනිලම්දි, වුඩිම සිසන්ු  ප්රම�ණයක ්ආුතළුත ්

කරගන්න� පදනම් ලදක ලම�නව�ද?

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

40. ගරුුවරුන් පිළිබඳිද ආයිතිව�සිකම්, වරප්රස�ද, නීතිරිති ආඩංග ුලලඛ්නය කමුකද්?

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

41. ප�සල් සංවර්ධන සමිතිලය ්ආවම හ� උපරිම ස�ම�ජික ග�සත් ුකීයද?

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

42. ප�සල ්ප්රජ�වලග ්දායකතව්ලයන් ඉඳිදිවු ජ�තික සමඟිය නිරූපණය කරන දුම්රිය සථ්�නය 

කමුකද්?

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

https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
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43. ලග�ල්ිය උණුසමු වුඩිවිම ප�ලනය කිරිමට සහ ක�බන් ඩලය�කස්යිඩ් ආුතළුු හරිත�ග�ර 

ව�යන්ු විලම�්චනය සීම� කිරිමට එකඟ ලවමින් රටවල් 195 ක ්ආතස්න් තුබු, 'ප්රථම විGව් 

පරිසර ගිවිසමු' ලලස සුලලකන සම්මතුිය කමුකද්? 

එයට ආතස්න් තබ� පසවු ඉවතව්න බව ප්රක�G කළ ලල�ව ප්රධ�න රට කමුකද්?

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

44. විGව් විද්ය�ල ප්රතිප�දන ලක�මිසලම් වර්තම�න (2020.09.01) සභ�පතිවරය� කJද?

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

45. 2020 වසලර් ලන�ලබල ්ස�ම තය�ගය දින�ගත්ලත ්කJද?

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

46. උප�ධිධ�රින් ගරුු වෘතත්ියට පතව්ිලමන් පසවු, වෘතත්ිය සංවර්ධනය සඳිදහ� මලුින්ම හුදෑරිය

යතු ුප�ඨම�ල�ව කමුකද්?

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

47. ලංක�ලJ ආ�රකෂ්ක උප�ධි පිරිනමන එකම ආ�යතනය කමුකද්?

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

48. නීති විද්ය�ලය පිහි ටවුිමට පලුර�්ග�මි වු ලබෞද්ධ ලන�වන න�යකය� කJද?

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

49. ජ�තික ආධ්ය�පන විද්ය�පඨීවල පහුුණුව ලබන ක�ලසීම�ව ලක�පමණද?

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

50. 1869 දි පිහිටවු, ලමරට 'ආධ්ය�පන ලදප�ර්තලමන්තුලJ මලූ�රම්භය' ලලස සුලලකන ප්රසිද්ධ 

ඉගුන්විම් ලදප�ර්තලම්න්තුලJ ප්රථම ආධ්යකෂ්කවරය� කJද?

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

https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
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