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I පයාටපස් ප්රශ්න අාය 1 අනිවාර්ය පේ.
II පයාටසින් ප්රශ්න හතරයට ද III පයාටසින් ප්රශ්න කයයට ද ිළිතුරු සෙයන්න.
ිළිතුරු සැෙයිය යුතු මුළු ප්රශ්න සාඛයාව හයකි.

I පයාටස
1. (අ) ෙහත (i) යටපේ දක්වා ඇති ඓතිහාසිය ස්ථාන සියල්ලම සෙයා ඇති ශ්රී ලායා සිතියපම ද ද (ii) යටපේ
දක්වා ඇති ඓතිහාසිය ස්ථාන සියල්ලම සෙයා ඇති පලෝය සිතියම් පයාටපස ද ද ලකුණු යර නම් යරන්න.
I. තබපබෝව වැව, පයෝධ් වැව, පුනරීන්, ඌරාපතාට, සල්වපතාට, උතිනෙර, දැදුරු ඔය, දුම්බර, ලායා ෙටුන,
යල්ිටිය , දැදිෙම, යැළණි ෙඟ
( ලකුණු 12 )
II. යල්යටා, යළු මුහුද, ඉතාලි අර්ධ්ද්වීෙය, පටෝකිපයෝ, තායිවානය, ෙර්සියන් පබාක්ය
( ලකුණු 6 )
(ආ) (i) ෙහත A,B,C හා D යටපේ දක්වා ඇති ඓතිහාසිය පතාරතුරු වලට අදාළ ිළිතුරු අනුිළිපවලින් ිළිතුරු
ෙත්රපේ  ලියා දක්වන්න.
A - ඉන්දියාවට මුලින්ම ෙැමිණි ෙෘතුගීසි ජාතියයා
B - අනුරාධ්පුරය 'නුරුපුර' පලස හදුන්වා ඇති මුලාශ්රය
C - වසභ රජු සමපේ  යාෙනයට ොලනය යළ යැවූ පසනවියා
D - ලායාපේ ප්රථම නාමිය ජනාිපෙතිවරයා

( ලකුණු 4 )

A හා B යටපේ දක්වා ඇති ින්ූර අධ්යනය පයාට අසා ඇති ප්රශ්නවලට ිළිතුරු අාය අනුිළිපවලින් ිළිතුරු
ෙත්රපේ  ලියන්න.
(ii) 1. පම ද දැක්පවන්පන් කුමක්ද?


2. පමය පසායාෙේ ස්ථානය කුමක්ද?
3. පමය කිනම් ඓතිහාසිය යුෙයට අයේද?
4. පමය භාවිතා යපළ් කුමන සමාජ ෙන්තියක්ද?

( ලකුණු 4 )

(iii) 1. 'B' රුෙපයන් දැක්පවන පුද්වෙලයා යවුද?
2. ඔහු නායයේවය ෙේ සටන කුමක්ද?

3. ඔහුට ඉාග්රීසීන්න් ලබාදුන් දවමවම කුමක්ද?
4. ඔහුපේ පමපහයීපමන් උඩරට රජු පලස ෙේයපළ් යවුරුන්ද?

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය

( ලකුණු 4 )
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II පයාටස
2. (i) ප්රාේ ඓතිහාසිය මානවයා ආහාරයට ෙේ ශායමය ආහාර වර්ෙ තුනක් නම් යරන්න.

( ලකුණු 3 )

(ii) ෙහත කවාපේ  අදහසට අනුව භාවිතා යළ ෙම් පමානවාද?
a - වරාය ආශ්රිත ෙම්
b - අේහැර දැමූ ෙම්
c - පොවියන් විසූ ෙම්
d - වඩුවන් විසූ ෙම්

( ලකුණු 4 )

(iii) පූර්ව ඓතිහාසිය යුෙපේ  භාවිතා යළ තාක්ෂණයට අදාළ ලක්ෂණ පදයක් නිදසුන් ස දතව විස්තර යරන්න.
( ලකුණු 5 )
(iv) මුල් ඓතිහාසිය යුෙපේ  ජනාවාස වල දක්නට ලැබුනු සුවිපශ්ෂී ලක්ෂණ තුනක් උදාහරණ ස දතව ෙැහැදිලි
යරන්න.
( ලකුණු 6 )
3. (i) වරහන් තුළින් නිවැරදි ිළිතුර පතෝරන්න.
a - ප්රථම වතාවට ලායාව කක්පස්සේ යරීම.
b - මුලින්ම යතරෙම මුල් යරපෙන ොලනයට ෙේීම.
c - යාලිාෙ වාශිය ොලයපයක් ීම
( නිශ්ශායමල්ල රජු, මහා විජයබාහු රජු, දුටුෙැමුණු රජු )

( ලකුණු 3 )

(ii) ශ්රී ලායාපේ අතයතපේ   ප ෙහත යාර්යයන් ආශ්රිතව අයයළ බදු වර්ෙ හැන්න් වූ නම් වරහන් තුළින් පතෝරා
ලියන්න.
a - රට අභයන්තරපේ  මසුන් අල්ලන අයපෙන්
b - පහ්න් වො යල අයපෙන්
c - රජුපේ ඉඩම් වො යළ අයපෙන්
d - රජුපේ වැේ වලින් ජලය සෙයා ෙේ අයපෙන්
( පබාජයෙති, දයෙති, මතරමජිබය, යැති අඩ )

( ලකුණු 4 )

(iii) අතයතපේ  ශ්රී ලායාපේ රාජයේව සායල්ෙය ශක්තිමේ වූපේ  ෙෘහෙතින්පෙන් ආරම්භ වූ ොලනපේ  වියාශයේ
සමඟය. ක අනුව, අතයත රජවරුන් සතු වූ වෙකීම් හා යාර්යභාරයන් පදයක් නිදසුන් ස දත ව ෙැහැදිලි
යරන්න.
( ලකුණු 5 )
(iv)  පර්ඝයාලිනව ෙැවති අනුරාධ්පුර රාජධ්ානියට මූලිය අඩිතාලම ලබාපදමින් කය ශක්තිමේ කිරීමට ෙණ්ඩඩුයාභය
රජු යටයුතු යළ ආයාරය නිදසුන් තුනක් යටපේ විස්තර යරන්න.
( ලකුණු 6 )

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය

ICT ශාඛාව

ඉතිහාසය

අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

4. (i) ෙහත සඳහන් ඇළ මාර්ෙ ඉදියළ රජවරු නම් යරන්න.
a - අාෙමැඩිල්ල ඇළ
b - ඇළහැර ඇළ
c - පයෝධ් ඇළ

( ලකුණු 3 )

(ii) ෙහත යරුණුවලට අදාළ නිවැරදි ිළිතුරු වරහන් තුළින් පතෝරා ලියන්න.
a - වැපේ අතිරික්ත ජලය බැහැර කිරීම.
b - රළ ෙහරින් වැේ බැම්ම ආරක්ෂා කිරීම.
c - වැපේ ජලය ඈත ප්රපද්වශවලට ැගපෙන යාම.

d - කුඩා වැේ කක්පයාට වැේ ෙද්වධ්තියක් තැනීම.
( පසාපරාේව, ිටවාන, ඇළ, අමුණු, සළෙනාව, වැේ ප්රෙතනය )

( ලකුණු 4 )

(iii) අතයතපේ  ෙමිය සතු යාර්යභාරයන් පදයක් නිදසුන් ස දතව ෙැහැදිලි යරන්න.

( ලකුණු 5 )

(iv) පමරට වාරියර්මාන්තපේ  ප්රෙතිය උපදසා වසභ රජුපෙන් සිදු වූ පස්වාවන් තුනක් නිදසුන් ස දතව විස්තර
යරන්න.

( ලකුණු 6 )

5. (i) පදවන නාෙරීයරණ සමපේ  බි ද වූ අවසන් රාජධ්ානි තුන නම් යරන්න.

( ලකුණු 3 )

(ii) ෙහත යරුණු වලට අදාල රජවරු වරහන් තුළින් පතෝරා ලියන්න.

a - ජාවය රපජකු වූ චන්රබානු ෙරාජය කිරීම.
b - ඇම්බැක්පක් පද්වවාලය ඉදිකිරිම.
c - සිාහල සාගෙ නම් සටන මර්දනය කිරීම.
d - ෙෘතුගීසින් ෙැමිපණන විට පයෝට්පට් ොලයයාව සිටීම.

( ලකුණු 4 )

( VI වන බුවපනයබාහු රජු, III වන වික්රමබාහු රජු, II වන ෙරාක්රමබාහු රජු, VIII වන ීර ෙරාක්රමබාහු රජු, III වන
වික්රමබාහු රජු )
(iii) III විජයබාහු රජු පදවන නාෙරීයරණය තුළ බි ද වූ වැදෙේ ොලයපයකි. පද්වශොලන හා ආෙමිය පස්වාවන්
යටපේ පමය ෙැහැදිලි යරන්න.

( ලකුණු 5 )

(iv) පමරට පයෝට්පට් යුෙය තුළ සිාහල සා දතයපේ  ස්වර්ණමය යුෙය උදා ීමට පහ්තු වූ යරුණු තුනක් නිදසුන්
ස දත ව ෙැහැදිලි යරන්න.

( ලකුණු 6 )

6. (i) උඩරට රාජධ්ානිපේ  ොලයවරු අතරින් ෙහත සඳහන් යරුණු වලට අදාල රජවරු නම් යරන්න.
a - උඩරට රාජධ්ානිපේ  ආරම්භය ොලයයා
b - ක්රි.ව. 16 6  ප ඉාග්රීසීන්න් පමරටට ෙැමිපණන විට උඩරට සිටි ොලයයා
c - ෙන්පනෝරු සටනින් ෙෘතුගීසින් ෙරාජය යළ ොලයයා
(ii) කීර්ති ශ්රී රාජසිාහ රජුපේ ආෙමිය පස්වා පදයක් ලියා දක්වන්න.

( ලකුණු 3 )
( ලකුණු 4 )

(iii) මහනුවර රාජධ්ානිය යටේ යර ෙැනීමට ෙෘතුගීසින් ෙේ උේසාහයන් පදයක් නිදසුන් ස දතව ෙැහැදිලි
යරන්න.

( ලකුණු 5 )

(iv) I විමලධ්ර්මසුරිය රජුපෙන් සිදු වූ පද්වශොලන, ආෙමිය හා ආර්ිය පස්වාවන් උදාහරණ ස දතව ෙැහැදිලි
යරන්න.
4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය

( ලකුණු 6 )

ICT ශාඛාව

ඉතිහාසය

අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

7. (i) ශ්රී ලායාපේ රිතානය ොලන සමය ඇසුපරන් ිළිතුරු සෙයන්න.
a - ලායාපේ අවසන් ලන්පද්වසි ආණ්ඩඩුයාරවරයා
b - ඉාග්රීසීන්න් විසින් පවල්පලෝරයට ිටිවහල් යළ රජු
c - ොච මහාවාද පමපහය වූ භික්ුව

( ලකුණු 3 )

(ii) ෙහත සදහන් යරුණු වලට අදාල පුද්වෙලයන් වරහන් තුළින් පතෝරා ලියන්න.
a - 1848 අරෙලයට ආසන්නම පහ්තුව පොඩනැගීම.
b - උදයභාණු පුවේෙත ඇරඹීම.
c - ලායාපේ ප්රථම පේ වේත ආරම්භ කිරීම.

d - නිදහස් ලායාපේ ප්රථම අෙමැති ීම

( ලකුණු 4 )

( ඩී.කස්.පස්නානායය මහතා, පේම්ස් පට්ලර්, පේ.ආර්.ජයවර්ධ්න මහතා, ආරුමුෙ නාවලර් තුමා, සිද්විප පලබපබ
මහතා, පටාරින්ටන් සාමි )
(iii) රිතානය ොලන සමපේ  පමරට පද්වශොලන ක්පෂ්ත්රපේ  ඇති වූ පවනස්යම් පදයක් ෙැහැදිලි යරන්න.
( ලකුණු 5 )
(iv) නිදහසින් ෙසු පමරට ආර්ිය අභිවෘද්විපය උපදසා බි ද වූ මහවැලි පයෝජනා ක්රමපේ  අරමුණු තුනක් ෙැහැදිලි
යරන්න.
( ලකුණු 6 )

III පයාටස
8. (i) රිතානයපයන් ආරම්භ වූ යාර්මිය වි්ලවය දහනවවන සියවස වනවිට ෙැතිරී ියය යුපරෝො රටවල් තුනක් නම්
යරන්න.
( ලකුණු 3 )
(ii) යාර්මිය වි්ලවය රිතානයපයන් ආරම්භ ීමට බලෙ පහ්තු පදයක් ලියා දක්වන්න.

( ලකුණු 4 )

(iii) රිතානයපයන් ආරම්භ වූ යාර්මිය වි්ලවය තුළින් බි ද වූ යෘිකයාර්මිය වි්ලවය වවැඩිවන ජනෙහනයට
අවශය ආහාර නිෙදීමට සමේ විය.ව පමය යරුණු පදයක් යටපේ ෙැහැදිලි යරන්න.
( ලකුණු 5 )
(iv) රිතානයපේ  ඇති වූ යාර්මිය වි්ලවපේ  බලෙ ම ශ්රී ලායාව තුළ ඇති යළ යහෙේ හා අයහෙේ ප්රතිලල
උදාහරණ ස දතව විස්තර යරන්න.
( ලකුණු 6 )
9. (i) පදවන පලෝය මහා සාග්රාමපේ   ප අක්ෂ ෙක්ෂයට අයේ වූ රටවල් තුනක් නම් යරන්න.

( ලකුණු 3 )

(ii) ෙහත සඳහන් යරුණු වලට අදාළ ිළිතුරු අනුිළිපවලින් ලියා දක්වන්න.
a - ෙළමු පලෝය යුද්වධ්පේ   ප ජර්මනිය විසින් විනාශ යළ ඇමරියානු නැව
b - පදවන පලෝය යුද්වධ්පේ   ප ඇමරියාව මුලින්ම ප්රහාර කල්ල යළ ජොනපේ  නෙරය
c - ෙළමු පලෝය යුද්වධ්පේ   ප මධ්යම බලවතුන්පේ ිපල් සිට මිත්ර ිලට කක් වූ කයම රට
d - පදවන පලෝය යුද්වධ්ය සමපේ  ලායාවට පබෝම්බ පහලු ආසියාතිය රට

( ලකුණු 4 )

(iii) ෙළමු පලෝය යුද්වධ්යට බලෙ පහ්තු පදයක් පයටිපයන් විස්තර යරන්න.

( ලකුණු 5 )

(iv) පදවන පලෝය යුද්වධ්පේ  ප්රතිලලයක් පලස පලෝය ආර්ියය තුළ ඇති වූ බිඳ වැටීම යරුණු තුනක්
යටපේ විස්තර යරන්න.
( ලකුණු 6 )

5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය

ICT ශාඛාව

