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                                                I ක ොටස 

 01 සිට 10 දක්වො ප්රශ්න  සහාො ිවවරදි  ිළිතුරද කර දො ටින්  රදක් ඳින්  . 

01. දඩු වැට, ගිනිමැල ගැසීම හා පැල් රැකීම ආදී ක්රම අුගගමෙය රරෙ ල්න්, 

i. නහේන් නගාවිතැෙ   ii. කුඹුරු  නගාවිතැෙ  iii. සත්තත්තව පාලෙය  

 

02.  සීහල වත්තු ෙම් ග්රන්යන  සාී  නලස හුනන්වා තත්තනත්ත, 

i. වී වර්ගයට   ii. තල් වී වර්ගයට  iii. ඒළවලු වර්ගයට    

 

03. නතෝනිගල නසල්ිපින  දැක්නවෙ අරල හස යුග, 

i. මහ රන්ෙය   ii. මැද රන්ෙය   iii. යල රන්ෙය   

 

04. අතීතන  නපනහරාර නලස හුනන්වා තත්තනත්ත, 

i. උක් රර්මාන්තය   ii. රපු රර්මාන්තය  iii. තඹ රර්මාන්තය   

 

05. අතීතන  නගාඩවාය වරාය නලස හුනන්වා තත්තනත්ත, 

i. ත්රිකුණාමලය   ii. මන්ොරම    iii. හම්බන්නතාට   

 

06. අතීතන  මධුපානිරා නලස හුනන්වා තත්තනත්ත, 

i.   සූප ශාසේරන  නිපුෙ රාන්තාවන්   

ii.  තුනම් මැසීමට නිපුෙ රාන්තාවන්         

iii. මධුර නලස ගීත ගැයීමට නිපුෙ රාන්තාවන්  

 

07. අතීතන  පූග නලස හුනන්වා තත්තනත්ත, 

i. නවනළඳ රණ්ඩායමක්  ii. රර්මාන්ත රරුවන්    iii. රාජ්ය නිළාාරීන් 

 

08. මාෙවම්ම කුමරු පලායෙ ල්න්, 

i. පාන්ඩය න්ශයට   ii. න ෝල න්ශයට  iii. පල්ලව න්ශයට  

 

09. පළමු නසේෙ රජු සමන  නමරට ආක්රමෙය රරෙ ල්න්, 

i.දාන ෝපතිසේස කුමරු   ii. ශ්රී මාර ශ්රී වල්ලභ  iii. වරගුණ වර්මන්  

 

10. නදවෙ නසේෙ රජු උදව්රල පාන්ඩය කුමරු ූයන , 

i. වරගුණවර්මන්   ii. ශ්රී මාර ශ්රී වල්ලභ  iii. හත්තයදා   

Richmond College 
 

7 කරනණිට 

 ොලට පරට එ යි මිිවත්තුර තිායි. 
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RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

 11-15 දක්වො ඇති ප්රශ්න  වල හිසනරර්  පුදව්  . 

 

11. පැරණි නසල්ිපිවල නහේන් හුනන්වා තත්තනත්ත 

................................................................................................................................................ 

12. අළුතින්ම බිම් සරසේ රර හදාගන්ො නහේෙ 

................................................................................................................................................ 

13. නගායම් පෑගීම සිදු රරෙ සේයාෙය 

................................................................................................................................................ 

14. නමරට භාවිතා රර තති පැරණිතම රාසිය 

................................................................................................................................................ 

15. ............................................................................................ රජ්තුමා තමා උපයාගත්ත ාෙනයන් 

දාෙයක් දුන් පුවතක් මූලාශ්රවල සඳහන් නවයි. 

 

 16 - 20 දක්වො ප්රශ්න  වලට ිවවරදි   ්  (  ) ලකුණ ද වරදි   ්  (  ) කටොද්  . 

 

16. පලමු නසේෙ රජු දක්ෂ නසන්පතිනයකු ූය කුම් ර මධුරාපුරයට යවෙ ලදී.    (             ) 

17. පණ්ඩුරාභය රජු මළසිරුරු නගෙයාමට නසානහාන් පල්ලන් 150 ක් පත්ත රර තත.  (             ) 

18. ශ්රී ලාරාවට අයත්ත තටටු හා පඩිනේි සහිත ෙැව් චීෙ වරායන් වල තිබූ බව මූලාශ්ර වල දැක්නව්.(             ) 

19. ගිනි යාතිරාව යුග සත්තත්තව පාලෙයට අදාල රටුතත්තති.     (             ) 

20. බදුලු ටැම් ිපිය 4 වෙ මිහිුන රජු සමන දී රරවෙ ල්දි.     (             ) 
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RCG(EDU) 

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

II ක ොටස 

 පළමු ප්රශ්න ට ඇුරු රවත්ත ප්රශ්න  05  ට ිළිතුරු  සපට්  . 

 

1. ලාරා සිතියනම් පහත දක්වා තති සේයාෙ ලකුු  රරන්ෙ. 

i. මානතාට 

ii. නගෝරන්ෙ 

iii. අුගරාාපුරය 

iv. මාගම 

2. i.   ආර්ිරන  ප්රාාෙ අාශ නමාෙවාද  

ii.  නහේන් නගාවිතැෙ හුනන්වා තති නවෙත්ත අතීත ෙම් 02 ක් දක්වන්ෙ. 

iii.  නහේන් වල වගා රරෙ ලද විවිා රටුසර නබෝග 05 ක් ියා දක්වන්ෙ. 

 

3. i.   නහේන් වල වගා රර තති තල් වී වර්ග 03 ක් දක්වන්ෙ. 

ii.  නහේන් නගාවිතැෙ අතීතන  පැවති බවට මහාවාශන  දැක්නවෙ පුවත නරටිනයන් දක්වන්ෙ. 

iii.  වී නගාවිතැෙ ආරක්ෂා රර ගැනීම සඳහා නයාදා නගෙ තති සම්ප්රදායිර ක්රම 02 ක් ියා දක්වන්ෙ. 

 

4. i.   අතීතන  පැවති රර්මාන්ත 03 ක් දක්වන්ෙ. 

ii.  අතීත නවළඳානම් ප්රාාෙ ආරාර 02 ියා දක්වන්ෙ. 

iii.  බදුලු ටැම් ිපින  දක්වා තති නවළඳාමට අදාල නීති 03 ක් ියා දක්වන්ෙ. 

 

5. i.   අත්තතම් ක්රමය යුග කුමක්ද  

ii.  වින්ශ නවළඳානම්දී අප ආෙයෙය රරෙ ලද භාණ්ඩ වර්ග 04 ක් දක්වන්ෙ. 

iii.  අප අතීතන  සිටම පවත්තවානගෙ එෙ සිරිත්තවිරිත්ත හා සාරාර්ම 05 ක් ියා දක්වන්ෙ. 

 

6. i.   මාෙවම්ම රාජ්ය සමයට නපර පැවති රාලන  දක්ෙට ලැුනෙ රැී  නපනෙෙ ලක්ෂණ 03 ක් දක්වන්ෙ. 

ii.  නදවෙ නසේෙ රජු විසින් රරෙ ලද නසේවාවන් 02 ක් ියා දක්වන්ෙ. 

iii.  ඉරිපින්නියාව නසල්ිපිය වැදගත්ත වන්නන් තයි  


