RCG(EDU)

ßÉukaâ úoHd,h Richmond College
m<uq jdr mÍlaIKh - 2020
First Term Test - 2020
b;sydih

කාලය පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.
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6 නරේණිය

I නකොටස
 සියලුම ප්රශ්නෙවලට පිිතතුු  සපයන්ෙ.
 සුදුසු පිිතතුර න ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්ෙ.
(01) ගින්දර නසොයා ගැනීම ට සමත් වූ මාෙවයා වන්නන්,
(i) නහොනමෝ හැබිලසන
(ii) නහෝනමෝ ඉනරක්ටසන
(iii) නහෝනමෝ නියැන්ඩ ාලන්සීසන
(iv) නහෝනමෝ සාපියන්
(02) පුරාවිදයාත්මක ලාලාරයක් නෙොවන්නන්,
(i) මිනිසන ඇටසැකිිත
(ii) නගොඩෙැඟිලි
(iii) පැරණි කාසි
(iv) පැරණි නපොත්පත්
(03) නගෞ මී පුත්ර සා ක්ණී  රු  විසින් රර්භ කළ ව්ණෂ ්රමය වන්නන්,
(i) බුද්ධ ව්ණෂ
(ii) ශ්ක ව්ණෂ
(iii) හිජ්රි ව්ණෂ
(iv) ක්රිසනතු ව්ණෂ
(04) ෙව ශිලා යුගය රර්භ වන්නන් මීට වසර,
(i) 9000 කට නපරය.
(ii) 6000 කට නපරය.
(iii) 15,000 කට නපරය.
(iv) 20000 කට නපරය.
(05) සාහි යමය ලාලාරයකට අයත් නෙොවන්නන්,
(i) දීප වංශ්ය
(ii) මහා වංශ්ය
(iii) ගල් විහාරය
(iv) ථූපවංශ්ය
(06) බුදුන් වහන්නසේ මහා පරිණි්ණවාණය සිදු වූනේ,
(i) ක්රි.ව. 1 දී ය.
(ii) ක්රි.. . 5 දී ය.
(iii) ක්රි.. . 1 දී ය.
(iv) ක්රි.ව. 5 දී ය.
(07) මුසනලි්භවු න් විසින් ාවි කරෙ ලද ව්ණෂ ්රමය වන්නන්,
(i) බුද්ධ ව්ණෂ
(ii) ශ්ක ව්ණෂ
(iii) ක්රිසනතු . ්ණව
(iv) හිජ්රි ව්ණෂ
(08) නහෝනමෝ සාපියන් මාෙවයා අයත් ව්ණගයක් නෙොවන්නන්,
(i) නකොකනසොයිඩ්
(ii) ඔසනට්රනලොපිතිකසන
(iii) නීනරොයිඩ්
(iv) නමොන්නගොනලොයිඩ්
(09) පාසනල් ඉතිහාසය පිිතබඳ දැෙගැනීමට උපකාරී වෙ ලාලාරයක් නෙොවන්නන්,
(i) නලොග් සටහන් නපො
(ii) පැරණි ොම නල්ඛෙ
(iii) සමු ඵලක
(iv) පාසල් නපළනපොත්
(10) ෙව ශිලා යුගනේ සිදුවූ විනශ්ේෂ සිදුවීමක් වන්නන්,
(i) දුනු ඊ ල ාවි ය.
(ii) චිත්ර ඇීමම.
(iii) ග්භමාෙ බිහිවීම.
(iv) කණ්ඩාය්භ වශ්නයන් ජීවත්වීම.
(11) වී වගාව මුල්වරට රර්භ කළ රට නලස සැලනකන්නන්,
(i) ශ්රී ලංකාව
(ii) ඉන්දියාව
(iii) චීෙය.
(iv) ඊජිත්තුව
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(12) පළමුවරට නගොඩබිම පහළ වූ හැකරැල්ලන් වැනි සතුන් බිහිවූ යුගය,
(i) පැලිනයොනසොයික යුගය
(ii) සිලුරියන් යුගය
(iii) මහා හිම යුගය
(iv) නහොනලෝසීන් යුගය
(13) දුප්පත් නපොනහොසත් නලස ජෙ ාව නබදීයාම ඇතිවූ යුගය,
(i) මධය ශිලා යුගය.
(ii) මහා හිම යුගය.
(iii) ෙව ශිලා යුගය.
(iv) . ්ණව ශිලා යුගය.
(14) තිරිඟු මුල් වරට වගා කරෙ ලද්නද්,
(i) අප්රිකාව
(ii) රසියාව
(iii) ඇමරිකාව
(iv) මධයධරනී ප්රනද්ශ්ය
(15) ක්රිසනතුන් වහන්නසේනග් උත්පත්තිය සිදුව ඇ ැයි සැලනකන්නන්,
(i) ක්රි.. . 5
(ii) ක්රි.. . 1
(iii) ක්රි.ව. 1
(iv) ක්රි.ව. 5

 හිසන ැන් පුරවන්ෙ.
(16) මිනිසානග් බිහිවීම රර්භ වන්නන් ................................................................ නගනි.
(17) ............................................... මාෙවයා හැකි මිනිසා යනුනවන්ද හැඳින්විය.
(18) ක්රිසනතුන් වහන්නසේනග් උත්පත්තියට නපර කාලය ............................................... නලස හඳුන්වයි.
(19) මහාවංශ්ය රචො කරෙ ලද්නද් ...................................................... හිමි විසිනි.
(20) .......................................................මාෙව ව්ණගය විසින් සංගී ය, කලාව නලොවට හඳුන්වා නදෙ ලදී.
(ලකුණු 20 x 2 = 0)

II නකොටස
 ප්රශ්නෙ පහකට පමණක් පිිතතුු  සපයන්ෙ.
(01)
I. ශ්රී ලංකා ඉතිහාසය පිිතබඳ හැදෑරීමට ඉවහල්වෙ ප්රධාෙ ලාලාර නදකක් ේභ කරන්ෙ.

(ලකුණු 02)

II. ලාලාර ව්ණග කර වවාට උදාහරණ නදක බැගින් දක්වන්ෙ.

(ලකුණු 0 )

III. ඉතිහාසය ඉනගෙ ගැනීන්භ ප්රනයෝජෙ හ රක් ලියන්ෙ.

(ලකුණු 0 )

(02)
I. ඉතිහාසය යනු කුමක්ද?

(ලකුණු 02)

II. ඉතිහාසය කාල මැනීම සඳහා සුලබව ාවි කරෙ ්රම නමොෙවාද?

(ලකුණු 0 )

III. පහ සඳහන් ව්ණෂ බුද්ධ ව්ණෂ වලට හරවන්ෙ.
ක්රි.ව. 2020

ක්රි.ව. 19 8

ක්රි.ව. 1

(ලකුණු 0 )

(03)
I. ලාලාරයක් යනු කුමක්ද?

(ලකුණු 02)

II. පාසල් ඉතිහාසය පිිතබඳ ඉනගෙ ගැනීමට උපකාරී වෙ සාහි ය ලාලාර සහ පුරාවිදයාත්මක ලාලාර තුෙක්
(ලකුණු 0 )
ලියන්ෙ.
(ලකුණු 0 )
III. හිජ්රි ව්ණෂ ්රමය පිිතබඳ පැහැදිිත කරන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(04)
I. මිනිසා බිහිවීම රර්භ වූනේ නකනසේද?

(ලකුණු 02)

II. නහෝනමෝ නියැන්ඩ ාලන්සිසන මාෙවයා සතු වූ විනශ්ේෂ ලක්ෂණ තුෙක් ලියන්ෙ.

(ලකුණු 0 )

III. පුරා ශිලා යුගනේදී දක්ෙට ලැබුෙ ලක්ෂණ නමොෙවාද?

(ලකුණු 0 )

(05)
I. අප අයත් යැයි සැලනකෙ මාෙව ව්ණගය කුමක්ද?

(ලකුණු 02)

II. මාෙව පරිණාමය යනු කුමක්ද?

(ලකුණු 0 )

III. ෙව ශිලා යුගය තුළ දී දක්ෙට ලැනබෙ ලක්ෂණ නමොෙවාද?

(ලකුණු 0 )

(06)
I. නගොවි ැෙ රර්භ වීමත් සමග ඇතිවූ නවෙසනක්භ නදකක් ලියන්ෙ.

(ලකුණු 02)

II. නහොනලෝසීෙ යුගය තුළ පරිසරනේ දක්ෙට ලැබුණු ලක්ෂණ නදකක් ලියන්ෙ.

(ලකුණු 0 )

III. නලෝකනේ විවිධ ප්රනද්ශ්වල පරිසරනේ පැවති නවෙසනක්භ අනුව නහෝනමෝ සාපියන් මාෙවයා නබදා ඇති ව්ණග
හ ර දක්වන්ෙ.
(ලකුණු 0 )
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