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- I II
- I II

යල( මැ( 2 යි.
9 ශ්රේණිය (

නම :- .............................................. විභයග අං ( :..........................
I ශ් ොට)
 නිරැපදි පිළිතුප ශ් ෝපය (ටන් ිපෂණ අඳන්න.
(01) ලන්ශ්ේසීන් )්මයඤ්ඤ(ට එශ්පහිර නිදස)් )ටනෂණ ආපම්භ කික්ශ්ම් ප්රහාලල(ෂණ රන්ශ්න්
(i) ලන්ශ්ේසි ශ්පමපමයදු භෂණහා (න් බරට මත්වීම.
(ii) )්මයඤ්ඤරරුන්ට ලි)්බන් රපය(ට මැමිණීමට ශ්නොසැකිවීම.
(iii) ලන්ශ්ේසීන්ට ලි)්බන් රපය(ට මැමිණීමට ශ්නොසැකි වීම.
(iv) )්මයඤ්ඤරරුන් ශ්පමපමයදු භෂණහා (න් වීම.
(02) ලන්ශ්ේසීන්ශ්ේ මව්පට රන්ශ්න්
(i) ඕලන්ද(
(ii) )්මයඤ්ඤ(

(iii) මෘතුගයල(

(iv) බ්රි යනය

(03) ''VOC'' )මයගම (නු
(i) ශ්මපදිග මෘතුගයල ශ්රුඳ )මයගම
(ii) අමපදිග ිංග්රීසි ශ්රුඳ)මයගම
(iii) අමපදිග ඕලන්ද ශ්රුඳ)මයගම
(iv) ශ්මපදිග ඕලන්ද ශ්රුඳ)මයගම
(04) ලන්ශ්ේසීන් මෘතුගීසීන්ශ්ගන් අල්ලයගත් බලශ් ොටුරෂණ ශ්නොරන්ශ්න්
(i) ල්පිටි(
(ii) ශ් ොුඹ
(iii) සම්බන්ශ් ොට

(iv) (යමන(

(05) 1656 රර්යශ්ේදී ශ්දරන පයජසිංස පජු ස වවූ ලන්ශ්ේසි දූ (ය
(i) ශ්ජොරි)් රෑන් )්පිල්බර්ජන්
(ii) ලන් අල්බ)්
(iii) ශ් ොර්ශ්න්ලි()් ටැ ල්
(iv) ශ්ජපයඩ් සල්ෆ්ට්
(06) ලන්ශ්ේසීන්ශ්ගන් නැව් ලබයශ්ගන සි(ම් ශ්ේශශ්(න් උම)ම්මදයර ශ්ගන ඒම )ංවිධයන( ු පජතුමය
(i) කීර් හා ශ්රී පයජසිංස පජතුමය
(ii) ශ්රී විරම පයජසිංස පජතුමය
(iii) ශ්රී විජ(පයජසිංස පජතුමය
(iv) ශ්රී වීප මපයරම නශ්ර්න්්රසිංස පජතුමය
(07) 1766 ගිවිසුම අත්)න් ු ලන්ශ්ේසි ආණ්ඩු යපරප(ය
(i)
ර්නල් අල්බ)්
(ii) විශ්ලම් මැලෂණ
(iii) ශ් ොපශ්න්ලි)් ටැ ල්
(iv) ශ්ජපයඩ් සල්ෆට්
(08) ලන්ශ්ේසීන් (ටශ්ත් මැරහා ශ් ොමයන්ඩරිරලට අ(ත් ශ්නොරන්ශ්න්
(i) ත්රිකුණා යමල(
(ii) ගයල්ල
(iii) (යමන(

(iv) ශ් ොුඹ

(09) “ශ් ෝම්බු” )ැ සීම මගින් ලන්ශ්ේසීන් ලබය ශ්නොගත් ශ් ොපතුපෂණ රන්ශ්න්
(i) ගම රැසි(න් ග න
(ii) අ( පග සැකි බඳු ප්රමය (
(iii) යුගු අනයරැකි
(iv) ිඩම් සය රගයරන් පිළිබඳ වි)් ප
(10) ශ්මපට නය(ෂණ යර් රංශි (න්ශ්ේ සැසික්ම නි)ය ලකික්ම ඇහා වූ ජන
(i) උඩපට පදුරරුන්
(ii) ලන්ශ්ේසීන්
(iii)  ව)්ලිම් ශ්රුඳුන්
(iv) ිංග්රීසීන්

9 ශ්රේණිය ( තිහාසය)(ප මු ව රයප මක්ෂණය

( - 2019

ණ්ඩය(ම රන්ශ්න්

01 රන පිටුර

(11) බ්රි යනය(න්ට සුළි සුුං රලින් නැව් ආපෂණයය
(i) ශ් ොුඹ
(ii) (යමන(

පග සැකිවූ ශ්මපට )්රභයවි
(iii) ත්රිකුණා යමල(

රපය(ෂණ රන්ශ්න්
(iv) මන්නයපයම
^wfkla msgqj n,kak'&

(12) කිව් ලිපි( අත්)න් ශ්ුේ
(i) අටරන විලි(ම් පජු
(iii) අටරන එඩ්රඩ් පජු

(ii) ම)්රන එඩ්රඩ් පජු
(iv) ම)්රන විලි(ම් පජු

(13) ලන්ශ්ේසීන් (ටශ්ත් මැරහා ිසුම උ)යවි( රන්ශ්න්
(i) පි)් ල් උ)යවි
(ii) ලෑන් පයේ
(14) 1803 රර්යශ්ේ දී උඩපට ආරම
රන්ශ්න්
(i) ශ් ොුඹ සය ත්රිකුණා යමල(
(iii) (යමන( සය ගයල්ල

(iii) පයේ රෑන් ජ)්ටිට්

( කික්ම )ඳසය ස වදය

(iv) සිවිල් පයේ

ණ්ඩය(ම් ශ්ද ෂණ උඩපටට පිටත් වූ )්ථයන ශ්ද

(ii) ශ් ොුඹ සය මඩ ලපුර
(iv) (යමන( සය ත්රිකුණා යමල(

(15) 1818 නිදස)් )ටනට ආ)න්න ම ශ්සේතුර
(i) ිංග්රීසි ශ්)ොල්දයදුරන් උඩපට පයජධයනිශ්ේ ශ්රශ්සප විසයප විනයශ කික්ම.
(ii) උඩපට පයජධයනි(ට මයයල් ශ්ලෝ ශ්සරත් යුධ නීහා( මැනවීම
(iii) මඩුගල්ශ්ල් මසයධි පම්ට යුධ අධි ප (ෂණ මගින් මප දඩුරම මැනවීම.
(iv) සජ්ජි මරිෂණ යර් නැමහා  ව)්ලිම් ජයහා ශ්(කුණා ශ්රල්ල)්ශ්)ේ  වසන්දිපම් ශ්ල) මත් කික්ම.
(16) ශ්රී විරම පයජසිංස පජුශ්ේ ක්රි(යරෂණ ශ්නොරන්ශ්න්
(i) මත්මැන් මයන(
(ii) )බපග වර දිශයර ශ් ොට)් ශ්ද
ට ශ්බදීම.
(iii) ඇසැශ්ල්ශ්මොු අධි යපම්ට මප දඩුරම මැමි වීම.
(iv) මප
යල කුණාඩය උන්නයන්ශ්)ේට මප දඩුරම දිම.
(17) කීර් හා ශ්රී පයජසිංස පජු මි(ගි( මසු උඩපට පයජධයනිශ්ේ පජ වූශ්ේ
(i) මු ව රන පයජසිංස පජතුමය
(ii) පයජයධිපයජසිංස පජතුමය
(iii) ශ්දරන පයජසිංස පජතුමය
(iv) ශ්රී විරම පයජසිංස පජතුමය
(18) මෘතුගීසි ලන්ශ්ේසි සය ිංග්රීසි (න යුශ්පෝමය ජයන්න් පිහිටුරයගත් ශ්රුඳ මධය)්ථයන පිළිශ්රලින් ඇතුුත් පිළිතුප
රන්ශ්න්
(i) ශ්ගෝර බ යවි( මදුපයසි(
(ii) බ යවි( ශ්ගෝර ැලි ට්
(iii) ශ්ගෝර මදුපයසි( බ යවි(
(iv) මදුපයසි( බ යවි( ශ්ගෝර
(19) උඩපට පයජය සය ිංග්රීසීන් අ ප ශ්දරන දූ ගමශ්න්දී පයජයධිපයජසිංස පයජසිංස පජතුමය ස වවූ ිංග්රීසි නිශ්(ෝජි (ය
ශ්මොහු(.
(i) ශ්ජෝන් ෆයිබ)්
(ii) ශ්ජෝන් ශ්ඩොයිල්
(iii) ශ්පොබට් අන්ඩෘ)්
(20)

(iv) හියු ශ්බොයිඩ්

ර්නල් ද මියුපන් (ටශ්ත් මියුපන් ශ් ොමි)ම මත් ප එවීමට බලමෑ ප්රධයන ම ශ්සේතුර වූශ්ේ
(i) ලං යශ්ව් අදය(මට රඩය වි(දම ිසු(යම නි)ය.
(ii) 1747  වහුදුබඩ ඇහාවූ ැරැල්ලට ශ්සේතු ශ්)ො(ය බැලීමට.
(iii) 1803 ිංග්රීසින්ශ්ේ උඩපට ආරම ( අ)යර්ථ වීමට ශ්සේතු ශ්)ො(ය බැලීම.
(iv) ේවිත්ර මයලන( අ)යර් ථ වීමට ශ්සේතු ශ්)ො(ය බැලීමට.
(ලකුණාණු 20 x 2 = 40)

^wfkla msgqj n,kak'&
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II ශ් ොට)
 මු ව ප්රශ්න( ඇතුළුර ප්රශ්න මස ට පිළිතුරු )ම(න්න.
ත01ප
තඅප ඔබට )ම(ය ඇහා ශ්රී ලං ය සිහා(ශ්මහි දෂණරය ඇහා අෂණයපරලට අදයල නම් මස ලැයි)්තුශ්රන් ශ් ෝපය ඔශ්ේ
පිළිතුරු මත්රශ්ේ ලි(න්න.
i.

ල්පිටි(

ii. මසනුරප
iii. මීග වර
iv. මය ප
v. ගයල්ල
vi. ත්රිකුණා යමල(

තලකුණාණු 06ප

තආප (i) 16 රන සි(ර) රන විට යුශ්පෝමශ්ේ විසූ මස )ඳසන් ජයන්න් ඇදහූ ආගම් රර්ග නම්
A. ලන්ශ්ේසීන් ......................................
B. )්මයඤ්ඤරරු ......................................

පන්න.

(ii) ඕලන්ද පජශ්(න් ලැබුණු බල ල අනුර VOC )මයගමට ආසි(යශ්ව් සිදු කික්මට මැරරුණු
ස පෂණ )ඳසන් පන්න.

තලකුණාණු 02ප

යර්(න්
තලකුණාණු 04ප

ත02ප
I. 1638 ගිවිසුශ්ම් ප්රධයන

රුණු තුනෂණ )ඳසන්

පන්න.

තලකුණාණු 04ප

II. 1656 රර්යශ්ේ දී ශ්ජපයඩ් සල්ෆිට් නැමහා ලන්ශ්ේසි දූ (ය ශ්මපට පජුට දුන්
නිදසුන් ස පෂණ ලි(න්න.
III. මස )ඳසන් ලන්ශ්ේසි දූ (න් ශ්මපටට මැමිණීමට ශ්සේතු )ඳසන්
a)

ෑගි රර්ග රලට

තලකුණාණු 04ප

පන්න.

ලන් අල්බ)්

b) ශ් ොපශ්න්ලි()් ටැ ල්
c) ශ්ජොර් සි රෑන් )්පිල්බර්ජන්
d) ශ්ජපයඩ් සල්ෆ්ට්.

තලකුණාණු 04ප

ත03ප
I. )සල් සය ශ්පදිපිළි විශ්ේශරලින් ආන(න( කික්ශ්මන් ශ්රුඳ )මයගමට රැ(රන  වදල් අඩු ප
ගැනීම )ඳසය සය ආදය(ම් ලබය ගැනීම )ඳසය අනුගමන( ු ක්රි(යමයර්ග ස පෂණ )ඳසන් පන්න. තලකුණාණු 04ප
II. ලන්ශ්ේසීන් ශ්පමපමයදු ආගම ශ්මපටට ප්රචායප( කික්මට ගත් ක්රි(යමයර්ග ශ්ද ෂණ ශ් ටිශ්(න්
තලකුණාණු 04ප
මැසැදිළි පන්න.
III. ලන්ශ්ේසි මයලන )මශ්ේ දී )මයජ සය )ං)් ෘහා(ට සිදුවූ බලමෑම් ස පෂණ )ඳසන්
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පන්න.

තලකුණාණු 04ප
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ත04ප

තලකුණාණු 04ප

I. බ්රි යනය(න්ට ශ්රී ලං යශ්ව් පිහිම ම රැදගත්වීමට ශ්සේතු ශ්ද ෂණ ශ් ටිශ්(න් මැසැදිළි පන්න.

II. ක්රි.ර. 1797 රර්යශ්ේදී  වහුදුබඩ ප්රශ්ේශරල ඇහාවූ ැපලිරලට බලමෑ ශ්සේතු ශ්ද ෂණ ශ් ටිශ්(න්
තලකුණාණු 04ප
දෂණරන්න.
III. ක්රි.ර. 1796 රර්යශ්ේ සිට 1815 දෂණරය උඩපට පයජධයනි( (ටත් පගැනීම දෂණරය  වහුදුබඩ
තලකුණාණු 04ප
ප්රශ්ේශරල බ්රි යනය මයලනශ්ේ ැපී ශ්මශ්නන අර)්ථය ශ්ද ෂණ ශ් ටිශ්(න් මැසැදිළි පන්න.
ත05ප
I. ක්රි.ර. 1803 උඩපට ආරම

(ට බලමෑ ශ්සේතු ස පෂණ )ඳසන්

පන්න.

තලකුණාණු 04ප

II. ක්රි.ර. 1803 ආරම ශ්ේ දී මසනුරප නගප( අල්ලයගත් න වත් නැර ිංග්රීසි ස වදයරට මසු බැසීමට
තලකුණාණු 04ප
සිදුවූ ශ්සේතු ස පෂණ ලි(න්න.
III. මෘතුගීසීන් ශ්සෝ ලන්ශ්ේසීන් ශ්සෝ ශ්නොලද ජ(ෂණ උඩපට දී බ්රි යනය(න්ට ලබයගැනීමට සැකි වූ
තලකුණාණු 04ප
ශ්සේතු ශ්ද ෂණ මැසැදිළි පන්න.
ත06ප
I. ක්රි.ර 1815 උඩපට ආරම ශ්ේදී ිංග්රීසීන්ට මසසුශ්රන් උඩපට අත්මත්
)යධ ස පෂණ )ඳසන් පන්න.
II. ක්රි.ර 1815 මයර්තු 2රන දින අත්)න්
III. 1818

ු උඩපට ගිවිසුශ්ම් රගන්හා ශ්ද ෂණ ලි(ය දෂණරන්න.

ැරැල්ලට නය( ත්ර( දුන් ජයහා

නය( යින් ස ප ශ්දශ්නකුණා නම්

ත07ප මස )ඳසන් මය ෘ ය අ රින් තුනෂණ පිළිබඳ වි)් ප
I. ශ්ජෝන් ශ්ඩොයිල්
II. ශ්රී විරම පයජසිංස පජු
III. කිව් ලිපි(
IV. ලන්ශ්ේසීන්ශ්ේ ආර්ථි
ටයුතු.

9 ශ්රේණිය ( තිහාසය)(ප මු ව රයප මක්ෂණය
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පන්න.

තලකුණාණු 04ප
තලකුණාණු 04ප
තලකුණාණු 04ප

පන්න.

තලකුණාණු 4 x 3 ප
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