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 සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් . 
 

1) (අ) පහත (i) යටතේ දක්වා ඇති ඓතිහාසික සථ්ාන සියල්ලම සපයා ඇති ශ්රී ලංකා සිතියතමි ද (ii) යටතේ 

දක්වා ඇති ඓතිහාසික ස්ථාන සියල්ලම සපයා ඇති තල ක සිතියතමි තකාටසක ද ලකුණු කර නම් කරන්න. 

 

i. තය ධ වැව ,තේව නගර ,පල්ලවංකය,කඳුරුතගාඩ ,වික්තට රියා ජලාශය, තේරාතදණිය, තේදුරුතුඩුව, 
ඉබ්බන්කටුව, කල්පිටිය,මඩකලපුව                         (ලකුණු 10) 

 

ii. පාණ්ඩ්ඩයය,අරාි  ුහුද, මක්කම,ශුභ පැතුම් තුඩුව, පෘතුගාලය,බතාවිය 
(ලකුණු 06) 

i. (ආ) (i) පහත A,B,C හා D යටතේ දක්වා ඇති ඓතිහාසික තතාරතුරු වලට අදාළ පිළිතුරු පත්රත  ලියා   

        දක්වන්න. 

 

A. මයාදුන්තන් කුමරු විසින් පෘතුගීසීන් පන්නා දැමීමට උදව් පැතූ ඉන්ියාතව් කැලිකට්හි තවතළඳ නායකයා 

B. ත  ලයන්ට එතරිව කාලිංග හා පාණ්ඩ්ඩය රාජයයන් සමඟ සබඳතා තගාඩනැඟූ  රජතුමා 

C. බදුලු ටැම් ලිපිය කරවූ රජතුමා 

D. කීර්තති හ්රී රාජසිංහ ර ස සමත  තමරට පැණිණි රථම ඉං්රීසි ජාතිකයා  
(ලකුණු 04) 

 A සහ B යටතේ දක්වා ඇති පින්තූර අධයයනය තකාට අසා ඇති රශ්න වලට පිලිතුරු අංක අුපපිළිතවලින් බතබ් 

පිළිතුරු පත්රත  ලියන්න. 

 

ii.  

1. තමම රජතුමා කවුරුන්ද ? 

2. තමම රජතුමා රාජයේවයට පේවූත  ිනනම් වර්තෂත ද? 

3. තමාු යටතේ සිටි බ්රිතානය සිරකරුවා නම් කරන්න. 

4. 1638 තමතුමා නායකේවය දුන් පෘතුගීසීනට එතරි සටන පැවැේ වූත   
තකාතහ්දී ද?       (ලකුණු 04)  

 
iii.  

1. තමම පින්තූරතයන් දැක්තවන පුේගලයාතේ නම කුමක්ද? 

2. එතුමා ආරම්භ කළ තබෞේධ සමාගම කුමක්ද? 

3. තමතුමා ලිපි සැපයූ පුවේපතක් තහ  සඟරාවක නම ලියන්න. 

4. ඉන්ියාතව් කුමන ආගණික සිේධසථ්ානයක් තබ්රා ගැනීඹට කටයුතු කතළ්ද? 
        (ලකුණු 04) 
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2)  

i. පහත දැක්තවන පුේගලයන්තේ නිල නාමයන් තමානවාද? 

A. තවළඳ කටයුතු භාර රධානියා 
B. වේසිරිේ හා  ාරිත්ර පිළිබඳ අිකකාරි  
C. රාජය තල්නනාගාර රධානියා       (ලකුණු 03) 

ii. පහත සඳහන් එක් එක් කරුණු සම්බන්ධ පාලකයන් නම් කරන්න. 

A. දඹුලු පර්තවත තසල්ලිපිත  නර ඉතසර යුපතවන් හැින්තවන රජතුමා 

B. පනාකඩුව තඹ සන්නතසි විස්තර දැක්තවන රජතුමා 

C. මාඝාත නීතිය පැනවූ රජතුමා 

D. තත නිගල තසල්ලිපිය කර වූ රජතුමා      (ලකුණු 04) 

iii. තමරට ුහල්වරට සංවිධානාේමක සටන් වයාපාරයකට නායකේවය දුන් ර ස තලස සලකන 

දුටුගැුහණු ර සතේ කාර්තයයභාරය කරුණු 02 ක් යටතේ දක්වන්න.    (ලකුණු 05) 

iv. අතීත ආර්තිකත  තේශීය තවතළදාමට ිණිව තිබූ තැන කරුණු 03 ක් යටතේ පහදන්න. 
           (ලකුණු 06) 

3)  

i. අුපරාධපුර යුගත  ඉි වූ තපාකුණු 03 ක් නම් කරන්න.     (ලකුණු 03) 

ii. පහත A,B ,C හා D වලින් දැක්තවන පැරණි තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ කරුණු තමානවාද?   

A. වැර තයාදා බලයක් තයදීතමන් ගල් පතුරු ගැලවීම 

B. මැටි බඳුන් නිර්තමාණය ිනරීමට තයාදාගේ වෘේතාකාර ලෑල්ලක් සිත උපකරණය 

C. පිටපත රතු පැහැගේ ඇතුළත කළු පැහැයේ සිත බඳුන් 

D. විශාල රමාණත  මැටි බඳුන් ළිඳට බස්සවා ලවණතාවය අඩුකර ගැනීමට සාදාගේ ළිං 
(ලකුණු 04) 

iii. පූර්තව ඓතිහාසික යුගත  විදයාේමක දැුපතම් වර්තධනය සිදුව තිබූ ආකාරය උදාහරණ 2 ක් යටතේ 

දක්වන්න.          (ලකුණු 05) 

iv. අතීත නගර නිර්තමාණ හා උදයාන අලංකාරය පිළිබඳව තිබූ විතශ්ෂේවය සීගිරිය ඇසුරින් කරුණු 3 
යටතේ දක්වන්න.         (ලකුණු 06) 

4)  

i. පහත සඳහන් සිේීන්ට අදාළ පුේගලයන් නම් කරන්න.       

A. උඩරට ගිවිසුම අේසන් කළ තවලාතව් බ්රිතානය තකාියය පහත තහලා සිංහ ධජය එසවූ භික්ූන් වහන්තස් 

B. 1818 පළුහවන නිදහස් සටනට නායකේවය දුන් තසම්පතියා 

C. ින්දු පුනර්තීවනයට නායකේවය දුන් පුේගලයා     (ලකුණු 03)  

ii. පහත සඳහන් ආණුඩුක්රම රතිසංස්කරණ තමානවාද? 

A. සීණිත ඡන්දය හඳුන්වා දීම 
B. පළාේ බඳ නිතය ජනය ුහල්වරට හඳුන්වා දීම. 
C. රාජය මන්ත්රණ සභාවක් හඳුන්වා දීම. 
D. තසතනට්හ සභාව හඳුන්වා දීම.                    (ලකුණු 04) 

iii. තමරට ජාතික පුනරුද වයාපාරය තුළ තබෞේධ ආගණික පුනරුීවනත  කැපී තපතනන ලක්ෂණ 03 ක් 

සඳහන් කරන්න.          (ලකුණු 05) 

iv. 1931 හඳුන්වා දුන් තඩානතම ර්ත රතිසංස්කරණ වල කැපී තපතනන ලක්ෂණ 03 ක් තකටිතයන් පහදන්න.

           (ලකුණු 06) 

5)  

i. කාර්තණික විේලවය වර්තධනය වූ රධාන ක්තෂ්ත්ර 03 ක් දක්වන්න.    (ලකුණු 03) 

ii. කාර්තණික විේලවත  කෘෂිකාර්තණික ක්තෂ්ත්රත  හා සන්නිතව්දන ක්තෂ්ත්රත  ඇති වූ නව 
නිපැයුම් 2 බැගින් දක්වන්න.        (ලකුණු 04) 

iii. කාර්තණික විේලවය සමත  තේෂ කර්තමාන්තත  ඇති වූ ියුණූව උදාහරණ 2 ක් යටතේ පහදන්න. 
(ලකුණු 05) 

iv. කාර්තණික විේලවය නිසා ශ්රී ලංකාවට ඇති වූ බලපෑම් කරුණු 3ක් යටතේ දක්වන්න.   (ලකුණු 06) 
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