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Name / Index No

 පහත ප්රශ්නවල ිවලරදි  ිළිතුරද ෝත ද්ව
01. ජාතික දාජය ඳහහා ෝල ීයකකදයෝ යකහප්  ල පම යංගු  ප්රකාශ්ක කලෝද?
A. ඳගලදධවක ලව දටල ජාතික ආදික ජල්  ඳගවිධාව ල පා වකට කට් ී
B. ජාතික දාජයෝ ෝම ිකක් ලක හා ජාතික් ලක ? ෝල ීයකකදයක හුවෝ විවාශ් ී තත
C. ෝල ීයක ිවෂනපා?ව හා ුව ය ුවල ාරුල ිවඳා ෝේශීක ආෝක ජව දුදල ී තත
D. ෝතාදුරරු තාක්ෂයක ගි් ෝ කක විශ්නල ලම් ාවකක් තද ට ආඳ්ව ෝකාට තත
E. ෝල ීයකකදයක ෝප ේලීයකදයකට යනුල
ෝ?ව ලරවි් දාජය ුභමඳාධවක
යභිෝක ලකට ක් ෝ
1 ABCD

2. ACD

3. ABCE

4. BCDE

5.ABDE

02. ෝල ත්රික දාජයෝ
ක්ෂයකක් ෝවාල්ෝ්,
A. ප්රජාල යතද පලතිව චාරිත්රලාරිත්ර ීතතික ෝ ඳ ල ා්  ක ිරීම
B. වාකකයි්ෝේ ෝේශ්පා ව යධිකාීම ල ක උ් පා?වක ල්ෝ් ෝජයෂන්් ලක යනුලක
C. ප්රජාල හා ආදිකක ුභදක්ෂිතත ිරීම ෝල ත්ර වාකක් ලෝ ලලීම ිර
D. ප්රජාෝ කකාලේධතාලක පා වක ගි් යෝකක්ෂා ෝකෝද
E. පා වක ෝලෝහවි් ධයලත ඳනලූපපකක් ල් ෝ් ක
1 ABCD

2. ACDE

3. ABCE

4. BCDE

5.ABDE

03. ලරංලඳම් ක්ර කට ය?ා
ක්ෂය හදු්ලා ෝ?්ව
A. ආදික ඉංම් ප?වම් කදල්  එකක් වික
B. ෝේශ්පා ව ල ක වි ධයලතල පරලුරි
C. ආලිකක ලශ්ෝක් පාකුර ාෝේ වාකක් ලක ිළිතලරනුි
D. ඳාමූහික ශිල්ප ෝරනි ෝ ක රිකා්  ක වික
E. ඳ ාජක ප්ති විදහිත ඳ ාජකක් වික
1 ABCD

2. ACDE

3. ADCE

4. BCDE

5.ABDE
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04. කට්  විජිත දාජයක් හි කරපී ෝපෝවව ක්ෂය වම්,
A. ෝේශ්ලෝ ශ්ය කට්  විජිතක් හි ආදම්මක ෝකෝදහි තීදයා්  ක වික
B. හුව?ාල හා ෝේශ්පා ව ිව ල ත්ත්රක්හි කකාලේධ ලලක් ?ක්වට රිණි
C. ප්රාෝේශීක පා කයි්ට තලදුදට්  ඳනලානවවල කටතුුර ක හරිර වික
D. වුදටලල් ත ිවෂනපා?වල ට යුවද්රලය කට්  විජිත ලින් ඳපකා ල් හ
E. ආදිකක හා ෝේශීක ෝලෝ හෝපා කකාලේධ කදල්  නූතව ජාතික දාජය
ෝලාංවරගිි
1 ABCD

2. ACDE

3. ABCE

4. BCDE

5.ABDE

05. පශ්නචා්  කට්  විජිත දාජයක්හි ක්ෂය වම්,
A. ෝේශ්පා ව පක්ෂ ක්ර ක ිකිනටරි හා ිව ල ත්ත්රක යභිලලා ිටියයි
B. ජාතික ෝලාංවරගී හා ආදික ඳගලදධවක ෝ
දටලල් ුවුවය ෝ?ව ප්රල
ලරටළුලිර
C. ලුවජාතික ඳ ාලම්ල ග්රහවකට ෝ
දටලල් ෝලාදුරු ී තත
D. ආණ්ඩුකදයෝ දී ලුව් ලලා?ක කථාදථකක් ිරීම ට පා කක් යඳ ් ක
E. ජාතික දාජයෝ පරලර්  ට ෝල ීයකකදයක යභිෝක ලකක් ී තත
1 ABCD

2. ACDE

3. ABCE

4. BCDE

5.ABDE

06. ිනලදල් ප්රජාත්ත්රලා?කට ය?ා ප්රකාශ් කලෝද?
A. ෝජ ් ෝ ාක්ෝේ ෝේශ්පා ව වයාකක් ෝ ඳ ිළිතලරෝ්
B. තුෝද පී කාදිකක ධවලා?ෝ ෝේශ්පා ව ප්රකාශ්වක වික
C. ලයාලඳනථා?ාකකට හිිකල්ෝ් ිකිවුභ් විිට් ආෝක ජවක කදව ? යධිකාීම ල කයි
D. තරිඳනෝට ටල්ට යනුල ිකිවඳාෝේ ෝ ?වාල වරතිෝකාට කහපත උ?ාිරීම
ිනලදල්ලා?ෝ කාදකකයි
E. ආණ්ඩුෝ යඬුෝල් පා වක කදවවිට ිකිවඳන ිව?හඳ උපරි ලව ලලයි
1 ABCD

2. ACDE

3. ABCE

4. BCDE

5.ABDE

07. දාජය ිළිතලහ ිනලදල් හරින්ී වයාකට යනුල,
A. ප්රීති ්  විවිතකක් ලත ිරීම ට ිකිවුභ් එක්ල ිළහිවාලාල්  ඳගවිධාවකයි
B. ෝඳුභ ඳ ාජ ඳගවිධාව යතරි් උ් තීමතද ඳ ාජ ඳගවිධාවක දාජය ෝ
C. පුදලරිට යයිතී් ආදක්ෂා ෝකාට පල් ලාෝලව කා දාජයෝ ලලීම ෝ
D. දාජයකට යලවත ීෝ ් රෝල්ෝ් පුේලිනක යභිලෘේධික ප ි
E. ඳ ාව යලඳනථා ඳ ාව පුදලරිටක් කව ඳගකල්පක දජක විිට් ඳහතික ක තුුරක
1 ABDE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACDE
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08. ඳම්මාලය ිනලදල්ලා?කට යනුල,
A. ආණ්ඩුෝ යල පා වක යෝකක්ෂාල ී
B. ප්රාේධව හිිකක්ට ආදික ිව?හඳ ලා දු්ෝ්ක
C. කම්කරුල්ෝේ ත් ් ලක උඳඳන තරවකට ප් වික
D. ීතතික හා ඳා ක ආදක්ෂා ිරීම දජකට මාද වික
E. තුෝද පා ඳ ාජක දූෂයක ී ට ෝහනුර වික
1 ABBE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACDE

09. නූතව ිනලදල්ලා?ෝ
ක්ෂය වම්,
A. ෝපාදු උපෝක ගීතා ෝඳනලාල් දජෝක් ලාෝ?යි
B. වික?ම් ිළකලා ලරීත ට දජක ලදු පවලයි
C. ුභම ඳාධව කටතුුර ෝ ෝහකී දාජය ිව ධාීම් විිටිව
D. දජක ීතතික හා ඳා ක ඳර සීෝ ් ිව?හඳනක
E. ඳ ාජලාදී්ෝේ ලයාකතික ල ක්ලව දී
1 ABDE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACDE

10. දාජයෝ ප්රමලක ිළිතලහල ඳ ාජ ඳම්ුවතිලාදී තකට යනුල,
A. ිකිවඳා ප්රකෘති ඳ ාජෝ ිටට ිටවිල් ඳ ාජකට පරිකීමෝ ් දාජය ිණහිවික
B. ෝ ිව් හා ූපෝඳ ජවතා ඳනලාධිපතය යලධාදයක කදව දී
C. ෝවාබ්ඳනෝේ ප්රකෘති ඳ ාජක ලංා්  ඳා කාී  එකක් වික
D. ිකිවුභ් යතද තතිවූ එකඟතාලකිර් දාජය ිණහි වික
E. ෝේලලදම්ලා?ක ප්රතික්ෝෂනප ී ට ෝ ක ඉලහල් වික
1 ABDE
2. BCDE
3. ABCD
4.ABCE
5.ACDE
11. ිනලදල් ප්රජාත්ත්රලාදී දාජයකක ක්ෂය ල්ෝ්,
A. කීමක ආණ්ඩු ක්ර කක් ී
B. ආණ්ඩුෝ ල ක ඳගලදයක ී
C. ිවෝක ජිත ආණ්ඩුකදයක
D. ෝේශ්පා ව පක්ෂ
E. යයිතිලාිටකම් ආදක්ෂා ිරීම
1 ABDE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACDE

12. ාක්ඳන ෝප්ලා ෝ?ව ප්රාේ ෝකාිකිවතුිවඳන්   ක්ෂය වම්,
A. එක ෝල ත්ර තුලක ෝ ඳ හරි ්වික හරක
B. ඳාමූහික විවිතකක් ිකිවුභ්ට උරු වික
C. ෝල ත්ර වාකකකා දු  ෝ ඳ ෝපීත ිටියෝ ක
D. ිවෂනපා?ව උපකදය ෝවාි තුණූ ්  ටෝම් පරලතිි
E. පාරිෝම ජවක ඳහහා ප යක් මාණ්ඩං ිවප?වි
1 ABCD

2. AECD

3. ABDE

4.BCDE

5.ABCE
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13. දාජය ිළිතලහ ාක්ඳනෝේ හරි ්ී ට යනුල,
A. ෝප ේලිනක ෝේප ක්ර ක ඳ ාජක ුර තහවුරු ීෝ ් දාජය තදිණය
B. ිවදධව පගතික විිට් ධවපති පගතික සූදා කම ට ිණහි වූ කා්ත්රයක දාජය වික
C. ිවෂනපා?ව උපකදය හා ාවල ඳලහතා ි තුණු වුල ? ය?ට්  ඳ ාජ පගති තත
D. ලහල් ඳ ාජක ුර ප්රථ පගති ෝද?ක ?රිරක හරිර වික
E. පද ා?දශී ෝකාිකතුිවඳන්   තුලෝ දී දාජය විකරීම කයි
1 ABDE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACDE

14. පරිටඳන්  ලාදී දාජයකක දාජය හා පුදලරිටකා යතද ඳලහතාලක ිවලරදි ල ඳහහ් ප්රකාශ්ක වම්,
A. පුදලරිටකාට වරලත ෝේශ්පා ව තලා?කක් ?රරික හරක
B. ාධය පුේල
තක පරිටඳන්  ලා?කට උිතත ෝ ඳ හරංලඳනලයි
C. ධවලාදී ආදික කටතුුර දජක විිට් ෝ ෝහක ලයි
D. ජාතී් යතද ඳ ාවා්  තාල ප්රතික්ෝෂනප කදයි
E. කම්කරුලා ුර ප්ති හරඟී ෝලනුලට ජාතික හරඟී ෝලාං වගලයි
1 ABCD

2. AECD

3. ACDE

4.ABED

5.BCDE

15. ඳනීලා?ක ෝේශ්පා ව ඳාහිතය ුර ුභවිෝශ්නී  ාතෘකාලක් ී ට ෝහනුර වූෝ ,
A. ඳනී පුරුෂ ඳ ාජමාලක ිළිතලහ විෝශ්නෂතා ෝවාඳ කා හරීම
B. 19 ලව ිටකලෝඳන ත රිකානු ලහල්ලලට එෝදහි කා්තාල ඳට් ලරදී
C. තුෝද පෝ හා ත රිකාෝ කා්තා යධයාපවක පරතිීම
D. ිළරිික්ට ලංා කා්තාල් ඉහ රැිරකාලක් ෝත දා ලරීත
E. ෝේශ්පා වෝ කා්තා ිවෝක ජවක ිළිතලහ කතිකාලක ඉි රිකට කම
1 ABDE

2. BCDE

3. ABCD

4.ABCE

5.ACD

16. කීමක ආණ්ඩුලකට ය?ා
ක්ෂය වම්,
A. ධය ආණ්ඩුෝ යධිකාීම ල කට කට්  උප දාජය ආකතව පරලතී
B. කලද යලඳනථාලකදී වුල ? උපදාජය ල ට ධය ආණ්ඩුෝල් ඉල් ල කාෝම් හරිරකාල
ී
C. ලයලඳනථා?ාකකක ඳ ඳනත දාජයකට ය?ා ීතති පරවී
D. ලයලඳනථා?ාකකක ේී ාණ්ඩංිනක ී යිවලාදකක ෝවාවි
E. ආණ්ඩුක්ර කා්ත්රයක ඳද හා වලය ඳනලූපපකක් ලරීත
1 ABCD

2. AECD

3. ACDE

4.ABED

5.BCDE
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 පහත ප්රශ්නව ල ට ිළිතුරරු ඳපක්ව
01. රිරකාෝලීය දචවා ක
කු ක්?

I

කෘතික එයි් යලධාදයක ක

ප්රධාව ෝේශ්පා ව ඳගකල්පක

II

02. ාක්ඳන විඳනතද ක ඳ ාජ විකාශ්ව යලධි ෝ?කක් වම් කද්ව

I

II

03. ආණ්ඩුෝ වාකක් ලක යනුල හා ආණ්ඩුෝ ඳගතුතික යනුල පා ව ත්ත්ර හදු්ලව ආකාද
ෝ?කක් ිනක්ව
I

II

04. ඳ ාජ ඳම්ුවති වයාක ුර ෝලාබ්ඳන ඳහ ෝ ාක්ෝේ යදුවණූ කලෝද?
I

II

05. ධෝ්ශ්නලද ක්ර ක ිණහ ? ා ඳ ාජලා?ක ඳනථාිළත ිරීම
ඉි රිප්  ක ෝ?ෝ?වා කවුරු්?
I

ඳම්ල්ධ ප්රාෝක ගික ලරං ිළිතෝල ක්

II

06. කාල් ාක්ඳන හා ෝපඩ්රික් කගලල්ඳන විිට් ඉි රිප්  ක කෘති 2 ක් වම් කද්ව

I

II
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07. පහත ?රක්ෝල්ෝ් එක්තදා ෝේශ්පා ව තලා?කක විකාශ්ව යලඳනථා ෝ?කිර හඳුවාෝලව
වම් කද්ව
I. තුෝද පීක ධවලා?ෝ ප්රතිල කක් ෝ ඳ ප්රමලක රීයක පා වෝක් ෝතාදවූ තද ට පුේල
ිව?හඳ උපරි ෝ දජකට පරලෝද්ෝ් ෝපාිනඳනමටකකුෝේ කාදකකිර
II. ධවලා?ෝක් තති ක ඳ ාජ ලරටළුල ට ිළිතුරරු ෝ ඳ ඉි රිප්  වික දජකට ීතතික හා
ඳා කට ය තදල ඳ ාජ ුභමඳාධවකට ? කටතුුර ිරීම ට ිටදු වික
I
II
08. පහත ?රක්ෝල්ෝ් ඳනීලා?ක ිළිතලහ ත ෝ?කිර හදුවාෝලව වම් කද්ව
i. කා්තාල ිළරිික් හා ඳ ාව තාදිරක පුේල යි් ලරවි් ? ිළරිික් හා ඳ ාව ඳහජ කුඳ තා
තති ලරවි් ? ඳ ාව ිව?හඳන හා යයිතිලාිටකම් තකට තිිණක තුුරයි
ii. ඳනත්රිලාි ් ඉල් ා ිටියව ඳ ාව ඉංප්රඳනතා ලා ලරිව ට වම් වවු් ෝලව කණ්ඩංාක ක්
ෝ ඳ ෝවාල ලරං කදව පගතිෝ ිළරිික් ඳ ඟ එක්ල ිටදුකදව යදල කිර් ධවලාදී ආදික
ක්ර ෝලවඳන ෝකාට ෝකාිකිවඳන ඳ ාජකක් ිණහික තුුරයි
I
II
09. ඳ ාජලාදී ආණුුක්ර කක ක්ෂය 2 ක් වම් කද්ව
I
II
10. පරිටඳන්  ලාදී් උුරම් ෝකාට ඳ කව කාදකක් ෝ?කක් ඳහහ් කද්ව
I

II

පහත ඳහහ් ප්රශ්නවල ට ිළිතුරරු ඳපක්ව
01. ිනලදල්ලාදී වයාක ිළිතලහ විග්රහකක් ඉි රිප්  කද්ව
02. ිනලදල්ලාදී දාජයකක ප්රධාව ක්ෂය වම් කද පරහරි ින කද්ව
03. ඳ ාජලාදී වයාකට යනුල ිතිහාිටක ෝම තිකලාදී වයාෝ ඳහහ් පරිි  දාජය තුල
ලයවාලක් පුභකද පරිකය තත පරහරි ින කද්ව
04. පරිටඳන්  ලාදී දාජයකක ක්ෂය විඳනතද කද්ව
05. පහත ඳහහ් ාතෘකා ිළිතලහ ෝකිය ඳටහ් ිනක්ව
i. ග්රීක වාලරික දාජය
ii. පා ව ත්ත්ර )Regime)
iii. යල දාජය ඳගකල්පක
iv. ෝල ීයකකදයක හා ජාතික දාජය
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