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කාලය පැය ශ්ෙකයි.

නම / අංකය : ………………………………………………………………

9 ශ්රේණිය

I ශ්කාටස
 සියලුම ප්රශ්නෙවල පිිතුරු  පපයන්ෙ.
 අංක 01 සි 20 දක්වා නිවැරදි පිිතුරර න ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්ෙ.
 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.
(01) ලන්නේසීන්නේ මව් ර වූනේ,
(i) එංගලන් ය
(iii) පින්ලන් ය

(ii) ඕලන්දය
(iv) පෘුරගාලය

(02) නමර
පැමිණි ප්රථමම ලන්නේසි ාාිකකයා වන්නන්,
(i) සිනබල් ද වර්ට්
(iii) නාෝන් ෆයිබපන

(ii) නලාරන්නපෝ ද අල්නේදා
(iv) නාාරිපන වැන් පනපිල්බර්ටාන්

(03) පනපාඤනඤනේ හා පෘුරගාලනේ රා බව පත්වවූනේ,
(i) V විලියේ
(iii) ෙැනපෝලියන් නබාෙර්ටපාර්ට්

(ii) මහා ඇනලක්පැන්ඩර්ට
(iv) II පිලිප්

(04) ක්රි.ව. 1202 ලන්නේසීන් නමර නගාඩබසිෙ ලේනේ,
(i) ගාලු වරානයනි.
(iii) මඩකලපුනවනි.

(ii) නකාළඹ වරානයනි.
(iv) ත්රිකුණාණාමලනයනි.

(05) ශ්රී ර ර පරාරම ෙනර්ටන්ද්රසිංහ රු  ප්රක ව සිටි අන්වර්ටථම ොමය වන්නන්,
(i) නවල්ලපනනපන ර රයා
(ii) කුණාණ්ඩපානල් කුණාමාරයා
(iii) කන්ෙපාමි කුණාමු 
(iv) ත්රී සිංහලාධීශ්නවර
(06) 1722 ගිවිසුම අත්වපන් කිරීම පේබන්ධ ලන්නේසි ආණ්ුකාරවරයා වන්නන්,
(i) විනලේ පැල්ක්
(ii) නවපන ර්ටනවෝල්්
(iii) නෆඩ්රික් නෙෝර්ටත්ව
(iv) බ්රවුනන්රිේ
(07) “ඔපර්ට හූෆන්” යනුනවන් හඳුන්වෙ ලේනේ,
(i) ඉඩේ ආදායේ භාර ැෙැත්ව ාය
(iii) නාෙෂනව නවනළන්දාය

(ii) ගේමුලාදෑනියාය
(iv) කපි ාන්වරයාය.

(08) ලන්නේසීන් විසින් පනථමාපි කළ මහබේනේ නදපාර්ට නේන්ුරව පැවු ණ කාර්ටය වන්නන්,
(i) බදු එකුර කිරීමයි.
(ii) කුණාු ඳු එකුර කිරීම හා නවළඳාේ කිරීමයි.
(iii) නපනවකයන්නේ වැටුප් නගර මයි.
(iv) ගනේ සුළු ආරවුනල් විපඳීමයි.
(09) ලන්නේසි භාෂානවන් උපපන අධොපෙය ලබා දුන් ආය ෙය වන්නන්,
(i) ඉපනනකෝල
(ii) පාවශ්ාලා
(iii) පාපැල්
(iv) නපමනන්රිය
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(10) ක්රි.ව. 17 7 කැල්ල්ල බලපෑ බදු වර්ටගයක් නොවන්නන්,
(i) ලුණු බේද
(ii) මාළු බේද
(iii) බලු බේද

(iv) දුේනකාළ බේද

(11) ේවිත්වව පාලෙය පැවික කාලසීමාව වන්නන්,
(i) ක්රි.ව. 17 2 – 1802 දක්වා
(ii) ක්රි.ව. 17 8 – 1802 දක්වා
(iii) ක්රි.ව. 17 8 – 1815 දක්වා
(iv) ක්රි.ව. 17 2 – 1815 දක්වා
(12) ලන්නේසීන් හා ශ්රී ලාංකික රාවු න් අ ර ගිවිසුේ අත්වපන් කරෙ ලේනේ,
(i) ක්රි.ව. 1815 හා 1202 යය.
(ii) ක්රි.ව. 12 8 හා 1722 යය.
(iii) ක්රි.ව. 17 8 හා 1222 යය.
(iv) ක්රි.ව. 1818 හා 12 8 යය.
(13) ශ්රී ලංකාව පැමිණි පළමු රි ාෙෙ ආණ්ුකාරවරයා වන්නන්,
(i) නෆඩ්රික් නෙෝර්ටත්ව
(ii) න ෝමපන නම්ලන්්
(iii) නරාබ් බ්රවුනන්රිේ
(iv) පනටුව් මැනකන්සි
(14) ක්රි.ව. 180 උඩර ආරමණය පඳහා පේබන්ධ වූ ඉං්රීසි ාාිකක නපන්පිකයා වන්නන්,
(i) නාෝන් නඩායිලි
(ii) නරාබ් ඇන්ඩෲපන
(iii) මැක්නඩෝවල්
(iv) නහන්රි නබල්
(15) කන්ෙපාමි කුණාමු න් රාර ම උපකාර කළ රදළ ප්රධානියා වන්නන්,
(i) නමාණරවිල කැප්නපටිනපාළ
(ii) පිිතම ලව්නව් මහ අධිකාරම
(iii) එක්ෙැලිනගාඩ
(iv) බූ ෑනව් රන් රාළ

 16 සිට 20 ෙක්වා ප්රකා හරි නම් (  ) ලකුණ ෙ වැරදි නම් ( X ) ලකුණ ෙ ශ්යාෙන්න.
(16) ලන්නේසින් නරපරමාදු ආගම අදහෙ ලය.

(..........)

(17) පෘුරගිසි පළවා හැරීම ලන්නේසීන් නගන්වා ගැනීම නිපා “ඉඟුු  ය මිරිපන ගත්ව ා වනේ.” යෙ පිු ළ
(..........)
නිර්ටමාණය විය.
(18) කීර්ටික ශ්රී රාාසිංහ රා පමනය ම නමර සියේ නිකාය ආරේභ විය.
(..........)
(19) ක්රි.ව. 1505 නමර පැමිණිනේ ප්රංශ් ාාිකකනයෝය.

(..........)

(20) ක්රි.ව. 180 ආරමණය ඉං්රීසීන් ාය නගෙ නදමින් නිමා විය.

(..........)

(ලකුණාණු 2 x 20 = 40)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II ශ්කාටස
 පළමු ප්ර ේනය අනිවාර්ය ශ්ේ.
 වත් ප්ර ේන හ රකට පිළිතුු  සපයන්න.
 පිළිතුු  සැපයිය යුතු මුළු ප්ර ේන සං්යාව පහ .
(01)
(අ) ඉං්රීසි අක්ෂරයන් අදාල පනථමාෙ වරහන් ුරිතන් න ෝරා ලියන්ෙ.
(මඩකලපුව, ගිං ගඟ, මී ගමුව, යාපෙය, ත්රිකුණාණාමලය, නබන් ර ගඟ, පුත්ව ලම)

A –
B –
C –
D –
E –
F –

(ලකුණාණු 1 x 6 = 6)

(ආ)
(1)
I. රූපනේ දැක්නවෙ රු  කවුනද?
II. එම රු  රාර ම නපර හැඳින්වූනේ නකනපනද?
III. නමම සිුරවම ඇඳි විනේශීය ාාිකකයා කවුනද?

(ලකුණාණු 1 x 3 = 3)

(2)
I. රූපනේ දැක්නවන්නන් කුණාමක්ද?
II. නමය භාවි ා කනළන කුණාමෙ කාර්ටයක් පඳහාද?
III. නමය ඉදිකිරීම අදාළ විනේශීය ාෙ වර්ටගය කවුනද?

(02)

(ලකුණාණු 1 x 3 = 3)

I. ශ්රී ලංකාව ුරළ බලය පි ම වූ විනේශීය ාෙ වර්ටග ුරෙක් ෙේ කරන්ෙ.
II. ශ්රී ලංකාව පැමිණි ලන්නේසි ාාිකක තය යන් නදනදනෙකුණා ෙේනකා ඔවුනන් නමර
නහනුරව ලියා දක්වන්ෙ.
III. (අ) ලන්නේසි නපරදිග නවළඳ මධෙපනථමාෙය පි මටිනේ නකා මද?
(ආ) VOC පමාගම පුර බල ල හ රක් ලියා දක්වන්ෙ.

(ලකුණාණු 03)

පැමිමටම බලපෑ
(ලකුණාණු 04)
(ලකුණාණු 1 + 4 = 5)
(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(03

RCG(EDU)

(03)

(04)

I. නමර රාකේ කළ ොයක්කර්ටවංශික ක රාවු න් ිකනදනෙකුණා ෙේ කරන්ෙ.

(ලකුණාණු 03)

II. ක්රි.ව. 12 8 ගිවිසුනම ම වගන්ික නදකක් ලියන්ෙ.

(ලකුණාණු 04)

III. උඩර රාවු න් හා ලන්නේසීන් නදපාර්ටශ්වය අ ර සුහද පබඳ ා වර්ටධෙය කර ගැනීම අනුගමෙය කළ
ක්රියාමාර්ටග නදකක් නිදසුන් ප ම ව විපන ර කරන්ෙ.
(ලකුණාණු 05)
I. ලන්නේසි නකාමාන්ඩරි ුරෙ ෙේ කරන්ෙ.
(ලකුණාණු 03)
II. ඔබ දන්ො ලන්නේසි අධිකරණ ආය ෙ නදකක් ෙේ නකා ඒවා පැවු ෙ කාර්ටය බැගින් ලියා දක්වන්ෙ.
(ලකුණාණු 04)

III. ලන්නේසි පාලෙ පංවිධාෙය හා පේබන්ධ පහ ප හෙ පේූර්ටණ කරන්ෙ. ඉං්රීසි අක්ෂරය නයාදා පිිතුරු 
ලියා දක්වන්ෙ.

VOC පමාගනේ අධෙක්ෂ
මණ්ඩලය
(A)……………………………….

(B)……………………………….

නකාමනදෝු 
යාපෙය

(C) ………………………

(D) ………………………

හමුදා ක යුුර

(E)………………………
(ලකුණාණු 05)

(05)
I. ලන්නේසි න ෝේුවර්ටග ුරෙක් ලියා දක්වන්ෙ.
(ලකුණාණු 03)
II. ලාංකික ආර්ටිකය ශ්ක්ිකමත්ව කිරීම පඳහා ලන්නේසීන් අනුගමෙය කළ ක්රියාමාර්ටග හ රක් ලියන්ෙ.
(ලකුණාණු 04)

III. ලන්නේසි පාලෙය ුරිතන් ශ්රී ලංකාව ුරළ ඇික වූ පමාා හා පංපනකෘිකක බලපෑම නිදසුන් ඇසුරින් පැහැදිිත
කරන්ෙ.
(ලකුණාණු 05)
(06)
I. ශ්රී ලංකාව පැමිණි රි ාෙෙ ාාිකක තය යන් ිකනදනෙකුණා ෙේ කරන්ෙ.
(ලකුණාණු 03)
II. ත්රිකුණාණාමල වරාය ුරළ ඔබ දකිෙ වැදගත්වකේ නදකක් ලියන්ෙ.
(ලකුණාණු 04)
III. රි ාෙෙ අවධාෙය ශ්රී ලංකාව නකනර ම නයාමුර ම බලපැ නහනුර නදකක් නකටිනයන් පැහැදිිත කරන්ෙ.
(ලකුණාණු 05)

(07)
I. කිව් ලිපිය යනු කුණාමක්ද?
II. ක්රි.ව. 17 7 මුදුදු බඩ කැල්ල්ල බලපෑ නහනුර නදකක් ලියන්ෙ.
III. (අ) ේවිත්වව පාලෙය යනු කුණාමක්ද?
(ආ) ඉං්රීසින් උඩර රාාධානිය වැදගත්ව වූනේ ඇයි දැයි කු ණු ුරෙකින් දක්වන්ෙ.
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(04

(ලකුණාණු 03)
(ලකුණාණු 04)
(ලකුණාණු 2 + 3 = 5)

