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ොටය යැය ුර යි.
11 කරනණිය

ම / අං ය : ………………………………………………………………
I ක ොටස


සියලු ම ප්රශ්න

ලටට ිළිතුරු  සයය්

1. නෙරට සාසෙ ඉතිහාසය හැදෑරීෙට ඇති වැදගත්ෙ කෘතියක් වන්නන්,
i. සෙන්තපාසාදිකාව
ii.
නිකාය සංග්රහය
iii.
සංහල නබෝධි වංශය

iv.

රාජාවලිය

2. පහත දැක්නවෙ කෘති අතරින් පෘතුගීස මූලාශ්රයට අයත් වන්නන්
i. ප්ලීනිනේ ෙැචුලිස් හිස්නටෝරියා
ii.
නෙගස්තින්නේ ඉන්ිකා
iii. රිනබයිනරෝනේ ලංකා ඉතිහාසය
iv.
පිලිපස් බැල්සසයස්නේ කෘතිය
3. X හා Y තීරු ගැලපූ විට නිවැරදි පිළිතුර වන්නන්,
X
එදානහලදිව
ිමුණනඩෝ
ගල්සනපාත
පැරකුම්බා සරිත
i.

C E A B

ii.

A.
B.
C.
D.
E.
C E A B

Y
ශස්ත කාවය
නිශ්ශංක ෙල්සල
නරබට් නොක්ස්
පිලිප්ලපස් බැල්සියස්
ඇරිස්නටෝටල්ස
iii.

E C B A

4. නේශගුණික කලාප අනුව ශ්රී ලංකාව ාේ ඓතිහාසක කලාප ගණෙ
i. 7 යි
ii.
6 යි
iii.
8 යි
iv.

iv.

C E B A

4 යි

5. ලංකානේ දැෙට නසායානගෙ ඇති පැරණිතෙ ාේ ඓතිහාසක සාධක නසායානගෙ ඇත්නත්,
i. හම්බන්නතාට පතිරාජනවල නේශනයනි
ii.
බූන්දල වැල්සනලගංනගාඩ නේශනයනි
iii. බුලත්සංහල පාහියන්නගාඩ නේශනයනි
iv.
රත්ෙපුර බටනදාඹනලෙ නේශනයනි
6. වර්ග අි 120 ක වපසරියක් තුළ මිනිස් ඇටසැකිලි 30 කට අයත් ෙෂ්ටාවනශ්ෂ නසායාගත්නත්,
i. කිතුල්සගලින්
ii.
නබල්සලන්බැඳි පැලැස්නසන්
iii. පාහියන්ගනලන්
iv.
වැල්සනල්සගංනගාඩ නේශනයන්
7. රාවණා ඇල්සල, පාහියන්ගල හා බටනදාඹනලනින් නසායාගත් බල ාේ න එතිහාසක සාක්ි වන්නන්,
i. ාේ ඓතිහාසක ොෙවයානේ ආහාර රටාව
ii.
ාේ ඓතිහාසක ොෙවයානේ නිවාස
iii. ාේ ඓතිහාසක ොෙවයානේ තාක්ෂණය
iv.
ාේ ඓතිහාසක ොෙවයානේ අභිචාරවිධි
8. නක්වට්ඨගාෙ යනුනවන් අතීතනේ හඳුන්වා ඇත්නත්,
i. නගාවියන් විසූ ගෙ
ii.
iii. වඩුවන් විසූ ගෙ
iv.
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ධීවරයන් විසූ ගෙ
නගාවියන් විසූ ගෙ
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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9. ොතනල්ස ඇඹල්ස ඇනේ නසල්ස ලිපිය විස්තර කරන්නන්,
i. පරුෙක වරුන්නේ බලය වර්ධෙය වීෙ
ii.
iii. අතීත අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳව
iv.

නවළඳනපාලක පාලෙය පිලිබඳව
භික්ූන් වහන්නස්ලාට ගල්සගුහා පූජා කිරීෙ

10. අතීත නසල්සලිපිවල කාලිංග චක්රවර්ති ස්වාීනන් වහන්නස් නලස හඳුන්වන්නන්,
i. පළමු කාශයප රු
ii.
පළමු විජයබාහු රු
iii. නිශ්ශංක ෙල්සල රු
iv.
කූටකන්ෙ තිස්ස අභය රු

11. අතීතනේ රුපදක නලස හඳුන්වන්නන්,
i. නභෝජෙශාලා අධිපති
iii. කාස අච්චචු ගැසීනම් අංශනේ ධාී

ii.
iv.

නවළඳ කටයුතු භාර ධාී
වත්සරිත් භාර නිලධාරී

12. පූර්ව රාජය සෙනේ වත්නපානහාසත්කෙ ෙත කුඩා නේශයක් පාලෙය කල තැෙැත්තා හඳුන්වා ඇත්නත්,
i. ගමික
ii.
දසගම් ඇත්තන්
iii.
පරුෙක
iv.
ගෘහපති
13. A හා B තීරු නිවැරදිව ගලපන්ෙ
1.
2.
3.
4.

A
නපානළාන්ෙරුව දළදා ොලිගනේ ආරක්ෂාවට නේලක්කාර
හමුදාව පත් කිරීෙ
වීදුරු පබළු නගෙ ඒෙට නරෝොනු නේශයට දූතයන් යැවූ රු
වල්සලිපුරන් රන්පත රචො කල කාලනේ විසූ රු
පත්තිනි නේවාලය විවෘත කිරීෙට ඉන්දියානේ නචෝර රාජයයට
ගිය රු

B
A.

වසභ රු

B.
C.
D.

පළමුවෙ ගජබාහු රු
කනිට්ඨකතිස්ස රු
බුේධදාස රු

E.
i.

E C A B

ii.

E C B A

iii.

A E B C

iv.

පළමු විජයබාහු රු
B C A E

14. ොයක නතරුන්වහන්නස්ලා සීනපනේ විසූ ශිෂය භික්ූන් වහන්නස්ලා හඳුන්වා ඇත්නත්,
i. නෙර
ii.
අන්නත්වාසක
iii.
සදිවිහාරික
iv.

භාණකවරු

15. පුරාණ කාලනේ වියලි කලාපනේ ඉදිකරෙ ලද “උරාකැට ළිං” නලස හඳුන්වා ඇත්නත්,
i. කුඹුරු වලට ජලය ලබා ගැීෙට ඉදිකරෙ ලද ළිං
ii. ෙැටි බඳුන් ෙගින් ළිනඳ් බිත්ති ආවරණය කරෙ ලද ළිං
iii. වගා ළිං
iv. භාවිතනයන් ඉවත් කරෙ ලද ළිං
16. ෙෙවෙ සයවසට අයත් නසල්සලිපිවල “රේ නකාල්ස සම්දරු” යෙ නයදුනෙන් අදහස් වන්නන්
i. රදලයන්නේ ස්වාමියා යන්ෙ
ii.
රු හා රදලයන් යන්ෙ
iii. සීගිරි කුරුටු ගී
iv.
රාජකීය නිලධාරීන්
17. 1 තීරුව 11 තීරුව සෙග ගලපන්ෙ

1 තීු ල

11 තීු ල

1.
2.
3.
4.

නකාණඩවච්චචාන් නසල්සලිපිය
සතුල්සපේව නසල්ස ලිපිය
මිහින්තලා නසල්සලිපිය
නසාරනබාර වැව නසල්සලිපිය

i.

A B C D

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ii.

B D C A

A.
B.
C.
D.

නහෝපිටිගමුව නවලඳනපානලහි පාලෙය
සීසෑෙ නිස කලට නොකරන්ෙන්ට දඩ නියෙ කිරීෙ
ීන හරකුන් එළහරකුන් ඝාතෙය කරන්ෙන්ට ෙරණ දඩුවෙ
ීති කඩකල අයට දඩුවම් පැෙවීෙට ෙහාධිකරණයක් පිහිටුවීෙ

iii.

B D A C

iv.

C D A B
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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18. පැරණි නපාත්වල “කරනේරිය “ නලස හඳුන්වා ඇත්නත්,
i. නගාරකා
ii.
කරපිංචා
19. අතීතනේ “හවජර” යෙ පදය භාවිත කරෙ ලේනේ,
i. දිෙය හා අදහස දැක්වීෙට
ii.
iii. ොස නදාළසක කාලය දැක්වීෙට
iv.
20. I තීරුව II තීරුව සෙග ගලපන්ෙ
I තීු ල
1. නබාජක පති
2. ෙතරෙජිබක
3. දකපති
i.
A B C
ii.

iii.

අසනෙෝදගම්

iv.

අබ

ොසයක කාලය දැක්වීෙට
පසනළාස්වක නපෝය දිෙය දැක්වීෙට

II තීු ල
A. වැේවල ජලය භාවිතා කිරීෙ නවනුනවන් අයකල බේද
B. ඇල ොර්ග වල ෙත්සයයන් ඇල්සීෙ නවනුනවන් අයකල බේද
C. රුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීෙ නවනුනවන් අයකල බේද
B C A iii.
B A C
iv.
C B A

21. ශ්රී ලංකානේ වාස්තු විදයාත්ෙක නිර්ොණ නකනරහි අේනිදිග ආසයාතික රටවල බලපෑම් ඇතිවූ බවට නිදසුන්
වන්නන්,
i. නපානළාන්ෙරු ගල්ස විහාරය හා සත්ෙහල්ස ාසාදය
ii.
සොධි තිොව
iii. රන්ෙසු උයනන් නපාකුණු
iv.
නපානළාන්ෙරු කිරි නවනහර හා වටදානගය
22. පලමුවෙ බුවනෙකබාහු රු නවළඳ සබඳතා ඇතිකර ගැීෙට තාොපතිවරුන් යැවූ රට වන්නන්,
i. අරාබිය
ii.
කාම්නබෝජය
iii.
ඊජිප්ලතුව
iv.

ඉන්දියාව

23. නකෝට්නට් බලනකාටුවක් ඉදිකර යාපෙය පාලෙය කළ ආර්ය චක්රවර්තීන්නේ බලය දුර්වල කළ නසන්පතියා,
i. නිශ්ශංක අලනක්ෂ්වර ii.
නස්ොධිලංකාර
iii.
සුභ නසනෙවි iv.
නේවපතිරාජ ඇෙති
A - කේසළුමිණ
D - පැරකුම්බා සරිත
G - ෙයුර සංනේශය

B - පන්සය පෙස් ජාතකය
E - සේධර්ෙරත්ොවලිය
H - සසඳාවත

C - සේධර්ොලංකාරය
F - බුදුගුණ අලංකාරය
I - දළදා පිරිත

24. දඹනදණි යුගයට අයත් ග්රන්ෙ ඇතුළත් පිලිතුර වන්නන්,
i. A E
ii.
A D
iii.

H I

iv.

B C

25. කුරුණෑගල යුගනේ රචිත ග්රන්ෙ වන්නන්,
i. B H
ii.
D E

iii.

C F

iv.

B I

26. ගම්නපාල යුගයට අයත් ග්රන්ෙ වන්නන්,
i. C D
ii.
C G

iii.

G H

iv.

B F

27. නකෝට්නට් යුගනේ රචිත ග්රන්ෙ වන්නන්,
i. B C
ii.
D H

iii.

D F

iv.

HI

28. A තීරුව B තීරුව සෙග ගලපන්ෙ
A
1. ශ්රී වීරපරාක්රෙ ෙනර්න්රසංහ රු
2. නදවෙ විෙලධර්ෙසූරිය රු
3. ශ්රී විජයරාජසංහ රු
4. කීර්ති ශ්රී රාජසංහ රු
i. C D A B
ii.
C B D A

A.
B.
C.
D.
B A
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iii.

B
ොයක්කාර පළමු රු
ලන්නේසීන් පලවා හැරීෙට ඉංග්රීසීන්නේ සහාය පැ ර රු
සංහල රාජවංශනේ අවසාෙ රු
බුරුෙනයන් උපසම්පදාව නගෙආ රු
D C
iv.
D A B C
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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29. නජෝන් වයික්ලිප්ල, ඉරාස්ෙස්, ොටින් ලූතර් යෙ අය සම්බන්ධනයන් වඩාත් නිවැරදි වගන්තිය වන්නන්,
i. පුෙරුද සෙනේ බිහිවූ ගත්කතුවරුය
ii. විදයාත්ෙක නසායාගැීම් කල පුේගලයන්ය
iii. නේශගනේෂෙ වලට ොයකත්වය දුන් අය
iv. කනතෝලික සභානේ දුර්වලතා විනේචෙය කළ ආගමික පුෙරුදයට දායක වූ අය

30. පුෙරුද කලාශිල්සප වල දැකිය හැකි නපාදු උත්තොචාරයකි
i. නලෞකික රසාස්වාදයට මුල්ස තැෙ දීෙ
iii. සයළු ශිල්සීන් නශ්ර්ණි නලස සංවිධාෙය වීෙ

A.
B.
C.
D.

රජුරමො
1 විෙලධර්ෙසූරිය රු
නසෙරත් රු
පළමු රාජසංහ රු
නදවෙ රාජසංහ රු

ii.
iv.

කලා ශිල්සප ආගමික වීෙ
කලා නිර්ොණ වලට පල්සලිය අනුග්රහය දැක්වීෙ

සනථො ය
E. රන්නදනිවල
F. ගන්නොරුව
G. මුල්සනල්සරියාව
H. දන්තුනර්

හමුදො ොය
I. නප්ලනරෝ නලෝනප්ලස් ද සූසා
J. නකාන්ස්තන්තීනු ද සා
K. දිනයෝනගෝද නෙනලෝ
L. නජරනිනෙෝ ද අසනේදු

31. පළමු විෙලධර්ෙසූරිය රු පෘතුගීසීන් සෙග සටන් කළ ස්ොෙය හා පෘතුගීස නසන්පතියා
i. H I
ii.
E K
iii.
H J
iv.
G L
32. ඉහත සටන් අතුරින් දන්තුනර් සටෙට අදාල පිළිතුර,
i. A H I
ii.
B H K
iii.

A F L

iv.

E H I

33. ගන්නොරුව සටෙ නෙනහය වූ උඩරට රු හා පෘතුගීස හමුදා ධානියා
i. C C
ii.
D K
iii.
D L

iv.

B L

34. නසෙරත් රු සෙනේ උඩරට ආක්රෙණය සදුවූ ස්ොෙය හා හමුදා ධානියා
i. F J
ii.
G L
iii.
E J

iv.

E L

iv.

B C D

35. A හා B ගලපන්ෙ
A
i.
ii.
iii.

i.
36.

හම්ි න වි
නතෝෙස් නිේනකාෙන්
නේම්ස් නවාට්

A B C

ii.

B
A. වාෂ්ප එන්ජිෙ නිපදවීෙ
B. විවෘත උඳුන් ක්රෙය හඳුන්වා දීෙ
C. විදුලි උඳුෙ නිපදවීෙ
D. වාෂ්ප එන්ජිෙ වැිදියුණු කිරීෙ
E. ආරක්ෂක ලාම්පුව නිපදවීෙ
E A C
iii.
E A D

- නප්ලලියට වැපිරීනම් ක්රෙය හඳුන්වා දීෙ
- වැපිරීෙට අවශය ීජජ ොණය අඩු කිරීෙ
- වැි ඵලදායීතාවයක් හඳුන්වා දීෙ
ඉහත ක්රෙ කෘිකර්ෙයට හඳුන්වා දුන් පුේගලයා වූනේ,
i. නරාබට් බැක්නවල්ස
ii.
නපරී ොටිෙස් iii.
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නේන් නරෝලට් iv.

ඒබ්රහම් ඩර්බි
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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37. A ඉංග්රීසීන් විනශ්ෂ කාශයක් ෙගින් තෙ බලය සවිෙත් කර ගැීෙ
B විනරෝධයට තුඩු දුන් බදු වර්ග ඉවත් කිරීෙ
C නගාවි ජෙතාවනේ ගැටළු විසඳීෙට කටයුතු කිරීෙ
D බුේධාගෙ සම්බන්ධනයන් කටයුතු සැලකිලිෙත් වීෙ
E රදලයන්නේ බලතල සීො කිරීෙ
ඉහත කරුණු අතරින් 1848 නිදහස් සටනන් තිඵල වනුනේ,
i. A B E
ii.
A C D
iii.
C D E
iv.
B C D
38. A - බුේධාගෙ රැක ගැීෙ
B - අනුරාධපුරනේ පූජීය ස්ොෙ ආරක්ෂා කරගැීෙට කටයුතු කිරීෙ
ඉහත සේධීන්ට අදාල පුේගලයන් වන්නන්,
i.
ii.
iii.
iv.

අෙගාරික ධර්ෙපාල තුො, නහන්රි ස්ීල්ස ඕල්සකට් තුො
නහන්රි ස්ීල්ස ඕල්සකට් තුො, වලිසංහ හරිස්චන්ර තුො
අෙගාරික ධර්ෙපාල තුො, වලිසංහ හරිස්චන්ර තුො
අෙගාරික ධර්ෙපාල තුො, පියදාස සරිනස්ෙ ෙහතා

39. - පරෙ විඥාොර්ෙ සොගෙ
- නබෞේධ පාසල්ස පිහිටුවීෙ
- නවසක් නපෝය දිෙය රජනේ නිවාඩු දිෙයක් නලස ෙම් කිරීෙ
ඉහත කරුණු වලට මූලික වූනේ,
i. අෙගාරික ධර්ෙපාල තුො
ii.
නහන්රි ස්ීල්ස ඕල්සකට් තුො
iii. හික්කඩුනේ ශ්රී සුෙංගල හිමි
iv.
මිනගට්ටුවත්නත් ගුණාෙන්ද හිමි
40. ඉස්ලාම් පුෙරුද වයාපාරයට අදාල පුේගලනයකු නොවන්නන්,
i. ඔබාබි පාෂා
ii.
සේධි නලේනේ
iii. ආරුමුග ොවලර් තුො
iv.
ී.ීජ. ජයා ෙයා
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I නකාටනස් පළමු ශ්ෙය අනිවාර්ය නේ.
II නකාටනස් ශ්ෙ හතරකට ද III නකාටනස් එක් ශ්ෙයකටද පිළිතුරු සපයන්ෙ
පිළිතුරු සැපයිය යුතු මුළු ශ්ෙ සං්යාව හයකි

I ක ොටස
1. (අ) පහත (i) යටනත් දක්වා ඇති න එතිහාසක ස්ොෙ සයල්සලෙ සපයා ඇති ශ්රී ලංකා සතියනෙහි ද (ii) යටනත්
දක්වා ඇති න එතිහාසක ස්ොෙ සයල්සලෙ සපයා ඇති නලෝක සතියනම් ද ලකුණු කර ෙම් කරන්ෙ.
(i)

ගල්සහ ෙදිය, ඌරානතාට, මිනිහාගල්ස කන්ද, ෙහියංගෙය, නපානළාන්ෙරුව, යාපහුව, පරාක්රෙ සමුරය,
නකෝට්නට්, නකාළඹ, බණඩාරනවල
(ii)
නරෝෙය, බතාවිය, පාන්ඩය නේශය, බුරුෙය, නකාන්ස්තන්තිනෙෝපලය, අරාබිය
(ආ) (i) පහත A, B, C හා D යටනත් දක්වා ඇති න එතිහාසක නතාරතුරු හා සම්බන්ධ පුේගලයන් කවුරුන්දැයි
අනුපිළිනවළින් ලියන්ෙ
A – ලංකානේ අවසාෙ ලන්නේස ආණඩුකාරවරයා
B – බදුලු ටැම් ලිපිය පිහිට වූ රජතුො
C – නේවපතිරාජවරයා ලවා ආර්ික, ආගමික හා අධයාපනික අංශවල දියුණුවක් ඇති කළ රු
D – 1803 දී උඩරට ආක්රෙණයකළ ඉංග්රීස ආණඩුකාරවරයා
(ii) දක්වා ඇති පින් රර අධයයෙය නකාට අසා ඇති ශ්ෙ වලට පිළිතුරු ලියන්ෙ

A. නෙතුො කවුද?
B. නොහු නිනයෝජෙය කල නේශපාලෙ පක්ෂය කුෙක්ද?
C. නොහු 56 ෙැතිවරණයට නගාඩෙැගූ බලනේගය කුෙක්ද?
D. නෙතුොනේ සෙනේදී අනහෝස කළ බ්රිතාෙය ගිවිසුෙ කුෙක්ද?

A. නෙය කුෙක්ද?
B. නම්වා නිර්ොණය කර ඇත්නත් කුෙෙ ස්ොෙනේද?
C. නම්වා අයත් වන්නන් කුෙෙ යුගයකටද?
D. නම්වා හි තැම්පත් කරෙ ලේනේ කවුරුන්ද?

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

OL/2020/33-S –II /RCG(EDU)

II ක ොටස
2. (i) ශ්රී ලංකාව පිළිබඳව නතාරතුරු ඇතුළත් දකුණු ඉන්දියානේදී රචො කරෙ ලද නදෙළ ග්රන්ෙ තුෙක් ෙම් කරන්ෙ.
(ii) ඉතිහාසය ඉනගීනෙන් ලැනබෙ නයෝජෙ 04 ක් දක්වන්ෙ.
(iii) ඉතිහාසය මූලාශ්රයක් නලස පුරා විදයාත්ෙක මූලාශ්රවල ඇති වැදගත්කෙ උදාහරණ 02 ක් ඇසුරින් පහදන්ෙ.
(iv) පූර්ව න එතිහාසක යුගනේ ලක්ෂණ 03 ක් උදාහරණ සහිතව පහදන්ෙ.
3. (i) නෙරටට පැමිණි නවෙත් අය විසන් පවසෙ ලද නතාරතුරු ෙත පිහිටා ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තා තැබූ කතුවරයන්
තිනදනෙක් ෙම් කරන්ෙ.
(ii) A – ආරාෙ පාලෙය පිළිබඳ නතාරතුරු ඇතුළත් නේ.
B – සෙකාීෙ නවළඳාෙ පිළිබඳ නතාරතුරු සඳහන් නවයි.
C – උප රුන් හා ානේය ය රුන් පිළිබඳ නතාරතුරු සඳහන් නවයි.
D – අධිකරණනයන් ලබාගත් ආදායෙ නේශනේ විහාරයකට පූජා කිරීෙ
ඉහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත් වෙ නසල්සලිපි වරහන් තුළින් නතෝරා අනුපිළිනවලින් ලියන්ෙ.
(කළුදිය නපාකුණ, කදුරු වැව නසල්සලිපිය, නගාඩවාය නසල්සලිපිය, බදුලු ටැම් ලිපිය, නපරිමියන්කුලෙ නසල්සලිපිය)
(iii) නෙරට මුල්ස වරට ඒක්සත් කළ පාලකයා නලස දුටුගැමුණු රු සැළනක්. උදාහරණ 02 ක් යටනත් දක්වන්ෙ.
(iv) ෙහා විජයබාහු යුගය වැදගත් වීෙට බලපෑ නහ්තු කරුණු 03 ක් ඇසුරින් ලියන්ෙ.
4. (i) පහත දැක්නවෙ නසල්සලිපි වැදගත් වන්නන් ඇයි?
A. ෙණඩලගෙ නසල්සලිපිය
B. නතෝනිගල නසල්ස ලිපිය
C. නවනහරකෙ නසල්සලිපිය
(ii) පහත දැක්නවෙ පදයන්හි අරුත දක්වන්ෙ
A. නවේජ සාලා
B. පසවන්ති සාලා
C. උපසේග නරෝග ොසා
D. නසාත්ි සාලා
(iii) අතීත කර්ොන්ත සංවිධාෙය වූ ආකාරය උදාහරණ 02 ක් සහිතව පහදන්ෙ
(iv) අතීත සොජනේ නේය ය නවළඳාෙ සදුවූ ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණ 03 ක් ඇසුරින් පහදන්ෙ
5. (i) පහත දැක්නවෙ ඒකක කුෙක් සඳහා භාවිතා කරෙ ලේදක්ද?
A. අමුණ
B. ගේව
C. හවජර
(ii) පහත දුක්නවෙ නගාඩෙැගිලි කිෙම් ආගම් නිනයෝජෙය වීද?
A. පණෙසාලා
B. සවිකශාලා
(iii) අතීත ජෙ සොජනේ කාන්තා නිනයෝජෙය හා ඔවුන්නේ පසුබිෙ උදාහරණ 02 ක් සහිතව පහදන්ෙ
(iv) නකෝට්නට් රාජ සෙනේ විශිෂ්ඨතෙ පාලකනයකු නලස 06 නවනි පරාක්රෙබාහු රජතුො සැලනක්. කරුණු 03 ක්
යටනත් පහදන්ෙ.
6. (i) නෙරට පැමිණි ෙෙ ඉංග්රීස ජාතිකයන් තිනදො ෙම් කරන්ෙ.
(ii) ඉංග්රීසීන් රිකුණාෙල වරාය නකනරහි උෙන්දුවක් දැක්වීෙට බලපෑ නහ්තු නදකක් දක්වන්ෙ.
(iii) 1818 පළමු නිදහස් සටෙ පරාජය වීෙට බලපෑ නහ්තු නදකක් නකටිනයන් පහදන්ෙ
(iv) 1848 නදවෙ නිදහස් සටෙ පරාජය වීෙට බලපෑ නහ්තු නදකක් දක්වන්ෙ
7. (i) බ්රිතාෙය සෙනේ නෙරට ්රියාෙත්ක වූ මිෂොරි වයාපාර 03 ක් ෙම් කරන්ෙ
(ii) මිෂොරි වයාපාර ආගෙ පැතිරවීෙ සඳහා අනුගෙෙය කරෙ ලද ධාෙ උපාය ොර්ග 02 ක් දක්වන්ෙ.
(iii) නෙරට නබෞේධ පුෙරුද වයාපාරනේ කැී නපනෙෙ ලක්ෂණ 03 ක් පැහැදිලි කරන්ෙ.
(iv) හින්දු හා ඉස්ලාම් පුෙරුද වයාපාරනේ කැී නපනෙෙ ලක්ෂණ 02 බැගින් පහදන්ෙ.
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(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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III ක ොටස
8. (i) පහත සඳහන් නිර්ොණවල නිර්ොණකරුවන් ෙම් කරන්ෙ.
A. නොොලිසා
B. ඇතැන්ස් හි පාසල
C. අවසාෙ විනිශ්චය
(ii) පුෙරුද චිත්ර කලානේ දැකිය හැකි ලක්ෂණ 04 ක් ලියන්ෙ
(iii) පුෙරුදනේ විදයාත්ෙක දියුණුව උදාහැණ 02 ක් ඇසුරින් පහදන්ෙ
(iv) යුනරෝපා පුෙරුද වයාපාරය ලංකාවට කළ බලපෑෙ උදාහරණ 03 ක් යටනත් පහදන්ෙ

9. (i) 19 වෙ සයවස වෙ විට කාර්ීනකරණය නවෙත් රටවල වයාප්ලත වීෙට බලපෑ නහ්තු 03 ක් ලියන්ෙ
(ii) ගල්සඅඟුරු කර්ොන්තය නිසා දියුණු වූ අතුරු කර්ොන්ත 04 ක් දක්වන්ෙ
(iii) කාර්මික විප්ලලවය බ්රිතාෙයනේ ඇති වීෙට බලපෑ නහ්තු 02 ක් නකටිනයන් පහදන්ෙ
(iv) කාර්මික විප්ලලවය නිසා ඇති වූ අයහපත් බලපෑම් 03 ක් නකටිනයන් දක්වන්ෙ
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