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First Term Test - 2019
ිහාසය)( - I, II
History - I, II

යට( මර( 1 ½

නම :-

විභය

6 ශ්රේණිය (

ා ( :-

I ශ් ොට)
 සි(ලුම ප්රශ්නන රටට පිිතුරු  )ම(්නන
 01 සිට 10 දෂණරය ප්රශ්නනරට ිවරරපි  පිිතුරප (ින්න ිපෂණ ඳි්නන
(01) මෘථිවිශ්(හි බිහිවූ මු ව ජීවි(ය ර්නශ්්න,
(i) ඔමබීිව(ය
(ii) ශ්ප්රො යශ්(්  
(iii) ඔ)නට්රශ්ට්පිහා )න
(02) ශ් ෞතමී පුත්ර )යත ර්ණී පජු මයටන( ු පට ර්නශ්්න,
(i) ි්නි (යර
(ii) ශ්රී ටා යර
(iii) ි්නදුනීසි(යර
(03) මි්නශ්්නරි( රරර ිි  පන ටද්ශ්ද්,
(i) ධයුරශ්)ේන පජු
(ii) මසශ්)්න පජු
(iii) ර)භ පජු
(04) මරමත් ලි ජිරත් වූශ්ේ,
(i) සිලුරි(්න යු ශ්ේ(
(ii) මරලිශ්(ොශ්)ොයි යු ශ්ේ(
(iii) මසය හිමයු ශ්ේ(
(05) මු වරපට ශ් ොඩබිම මසු වූ මයද කිහිම(ෂණ හාශ්ෙන ස රැල්ට්න රරිව )ුර්න බිහිවූශ්ේ,
(i) මරලිශ්(ොශ්)ොයි යු ශ්ේ (
(ii) සිලුරි(්න යු ශ්ේ(
(iii) මසය හිමයු ශ්ේ(
(06) ශ්රී ටා යරට ිවදස) ටරබුශ්ේ,
(i) ක්රි ර 19
(ii) බු ර 19
(iii) ක්රි පු 19
(07) ගි්නදප භයවිත(  වලි්නම ආපම්භ ට මයනර(ය ර්නශ්්න,
(i) ශ්ස්ශ්ම් සරබිට)න
(ii) ශ්ස්ශ්ම්)යපි(්න
(iii) ශ්ස්ශ්ම් ිශ්පෂණට)න
(08) ි)නටයම් ආ ශ්ම් නය( ුරමය ර්නශ්්න,
(i) මසම්මද්ුරමය
(ii) ශිර ශ්දවි(්න(
(iii) ක්රි)නන්්න රස්නශ්)ේ
(09) )යහිතය ූලටයර තරි්න මරපණිය  ම ්ර්නය( ර්නශ්්න,
(i) දීමරාශ්(
(ii) මසයරාශ්(
(iii) ශ්ේධිරාශ්(
(10) ක්රි)නුරරර්ය රම( ආපම්භර්නශ්්න බුදු්න රස්නශ්)ේශ් මරිිවර්රය ශ්(්න ර)ප ,
(i) 2 7 දී (
(ii) 5 දී (
(iii) 611 දී (



ප්රශ්නන ා 11 සිට 15 දෂණරය ප්ර යශ් සරි නම් තප ටකු ද රරපි  නම් ත X ප ටකු
(11)
මිිව)ය ආපම්භර්නශ්්න රයනප මපම්මපයශ්රිව
ත
(12)
මු වරපට ශ් ොඩබිශ්ම් මසු වූශ්ේ )ුර්න (
ත
(13)
ශ්ට් ශ්ේ  වල්ම ජීවි(ය බිහිවූශ්ේ ජටශ්ේ (
ත
ත
(14)
මසයරාශ්( පුපයවිදයයත්ම ූලටයර(කි
ත
(15)
ක්රි)නුර ර්ර්ර ( ක්රි)නුර)නරස්නශ්)ේශ් ්ත්මත්හා(ට ම ක යට(යි
 ප්රශ්නන ා 16 සිට 20 දෂණරය පිිතුරු  රපස්න ුරලි්න ශ්ත්පය හි)නතරශ්නහි ලි(්නන
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ද ශ්(ොද්නන
ප
ප
ප
ප
ප

භයයයර, )ාගීත(, චිත්ර, නරටුම් පිිතෙඳ සරකි(යර ඇහා මයනර(ය
ශ්දමයි්න ඇවිද(යශ්ම් සරකි(යර ඇත්ශ්ත්
මයනර(යට (
ල්මුරපකි්න  වරසත් ආයුධ(ෂණ )දය ්නශ්්න
(
මයනර(ය විශ්යට )ුර්නශ් ඇට ටු භයවිතය ප ිවරය)
ිි  ශ්ුේ(
ගි්නදප භයවිතය කික්ම හුු වීම ිව)ය ්ණු කම් වී ශ්ක්පශ්ේ සරඩ( ටා යප වූශ්ේ
මයනර(යශ් (

6 ශ්රේණිය ( තිහාසය)(ප මු ව රයප මක්ෂණය

( - 2019

(

01 රන පිටුර

තශ්ස්ශ්ම් )යපි(්න, ශ්ස්ශ්ම් ිශ්පෂණට)න, ඔ)නට්රශ්ට්පිහා )න, ශ්ස්ශ්ම් සරබිට)න, ශ්ස්ශ්ම් ිව(ර්නඩතයටසි)නප

තටකුණු 2 x 20 = 0ප
^wfkla msgqj n,kak'&

II ශ් ොට)
 සි(ලුම ප්රශ්න රටට පිිතුරු  )ම(්නන
ත01ප
(i) ඔශ්ේ මය)ට ආපම්භ

ට රර්ය( සය ඊට පුශ්ප් යමී වූ පුද් ට(ය නම්

(ii) මය)ල් ිහාසය)( පිිතෙඳ ශ්තොපුරු  ටෙය ත සරකි ූලටයර සතපෂණ නම්

තටකුණු 06ප

ප්නන

තටකුණු 0 ප

ප්නන

තටකුණු 06ප

(iii) ිහාසය)( ිශ් නීශ්ම් ප්රශ්(්ජන ුරනෂණ ලි(්නන
ත02ප
(i) ිහාසය)(

යට( මිවන රම සතපෂණ ලි(්නන

(ii) රර්තමයන රර්ය(
(iii) ඔෙ

රමහා

යට( මිවන රම ශ්ද ට

තටකුණු 06ප

ර ලි(ය දෂණර්නන

යට( මිවන රම ශ්ද ෂණ ිවර්මය ( වීමට මදනම් වී ඇහා ශ්සේුර මරසරි ිත

තටකුණු 06ප

ප්නන

තටකුණු 0 ප

ත03ප
(i) මෘථිවි( )ෑදී ඇත්ශ්ත් ආ)්නන රශ්ශ්(්න මීට වුු දු කී( ට

ලි්නද?

තටකුණු 06ප

(ii) ශ්රනත් )ුර්නට රඩය මිිව)ය ිි රිශ්(්න සිින්නශ්්න කුමන ශ්සේුර ිව)යද?

තටකුණු 06ප

(iii) )ා)න ෘහා ි යුණුර
)ා)න ෘත ි යුණුර (

තටකුණු 08ප

ර ශ්ෙද ටරබූ රධි ුරන නම්
කුමෂණ ද?

6 ශ්රේණිය ( තිහාසය)(ප මු ව රයප මක්ෂණය

( - 2019

ප්නන

02 රන පිටුර

