
ඉතිශළවය  අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 
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HISTORY 

ඉතිශළවය 

අනුග්රශය : 



ඉතිශළවය  අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

1)  'ශ්රී ාංයළපේ පීය ය වළත්තය ූලළ්ර අතර ලාළ්  ෙෆරිතතත යතතිය ීපෙලාංයි..' ීපෙලාංය වම්නන්ධ් වළලදය 

ප්රයළය පත රන්න. 

 පතත යතතිය තුෂ පුනරුක්ති පද  දක්නට ෆබීත. 

 තශපවන් රළජ්ය වතය අලවළනය පතක් පතොරතුරු අන්ත්ගෙත ීමත. 

 ක්රි.ල. 7 ලන යවයලපව  ීප රානළ ීම .ත. 

 ළවන ඉතිශළවය වම්නන්ධ් පුල්  ීපෙලාංයට .තුෂ්  ය. 

2) පය ට්පට් රළජ්ය යළප  යවට තශනුලර රළජ්ය වතය දක්ලළ ඉතිශළවය ශෆදීමපම් ීප අදළෂ වළත්තය ූලළ්රයක් 

පනොලන්පන්, 

1.  වාංපී යළලය  2.  ප්රවහති යළලය 3.  ශටන් යළලය  4.  ධ්ළතු ලාංය 

3) ශ්රී ාංයළපේ ළවන ඉතිශළවය ළිබඳන ල ශෆදීමතට දුසුදු ග්රන්යයක් ලන්පන්, 

1. නියළය වාංග්රශය  2.  පන ධි ලාංය 3.  පජ්ළලලිය    4.  වීධ්්ගතළාංයළරය 

4) ෙශත ව ශන් 'අ' තීරුපේ දෆක්පලන ූලළ්රයන්ට අදළෂ පතොරතුර '''  තීරුපලන් ෙෆෂප ිටට නිලෆරි  ළිබඳතුර 

පත රන්න.  

      අ       '  

1. ෙළත්යන් ත්මිපේ ලළ්ගතළ  A. '්ගථියය ශළ තළක්ණය ළිබඳන ල 

2. ෙනළයඩුල තඹ වන්නව  B. යව් නළරුබිම් බුදල්නළට යෂගුණ වෆකීත ළිබඳන ල 

3. තධ්යයළීනන රන් යශලනුල  C. පනෞීධ් රළජ්ධ්ළනි ළිබඳන ල 

     1.  BCA           2.  CBA           3.  BAC           4.  ACB 

5)  ෙශත ව ශන් 'අ' වශ ''' තීරු ෙෆෂප ිටට නිලෆරි  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

        අ       '  

1. කුරුණෙ යුෙය    A. යවාංශ පන ධි ලාංය 

2. දඹපදිත යුෙය       B. තයුර වාංපීය  

3. ෙම්පෙොෂ යුෙය    C. පජ්ළලලිය  

4. පය ට්පට් යුෙය    D. ගු් ති යළලයය 

           1.  BCDA         2.  BCAD        3.  ACBD          4.  CABD 

වෆකිය යුතුි.. 

 1 යවට 40 දක්ලළ ප්රහන ව ශළ ීප .ති ලරණ අතිනන් නිලෆරි  පශ  ලාළ්  ෙෆෂපෙන ළිබඳතුර පත රන්න. 

යවයළුත ප්රහනලට ළිබඳතුරු වෙයන්න. පතත ේරය ව ශළ කුු  80ක් ත්මි ලනු .ත. 

අධ්යළෙන අතළතයළාංය 

ඉතිශළවය - I 

අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) - පෙරහුරු ප්රහන ේරය 

11 ප්ර ිතය                        යළය - ෙෆය 1 ි. 



ඉතිශළවය  අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

6) ඓතිශළයවය යුෙයන්ට අය්  ලන නටඹුන්ලට නිදදුන් ෙශත දක්ලළ .ත. එත් වළලදය ලරණය පත රන්න.  

 1. අනුරළධ්පුර යුෙය- අහල ත්ව වශ මිනිවළ, සීගිිනය, ප ලළතශළෙළය 

 2. පෙොපෂොන්නරු යුෙය  - ෙල්පෙොත ලිළිය, ශිල පීලළය වශ ව් තශල් ප්රළවළදය 

 3. ෙම්පෙොෂ යුෙය- .ම්නෆක්පක්, ාංයළතිය ිටශළරය වශ ොළපදිතය 

 4. දඹපදිත යුෙය- පනලිෙ දෂදළ තළබඳෙළල, ිටජ්ය දුන්දරළරළතය, යළුි ය පෙොකුණ 

7)  ශ්රී ාංයළපේ ෙල් යුෙයට අය්  ඉරණතඩු වෆයෆවහතට අය්  වළක් හ ශවනලන ප්රපී ලන්පන්, 

 1.  යඳුයර ිටයබඳ යළපීය පනොරළු මි්ර ෙවහ තට්ුවලි.. 

 2.  අ්ගධ් ශුහය යළෙප  තෆටි ශළ පනොරළු තට්ුවලි.. 

 3.  පත්  යළපීය පලරෂනා ප්රපීයි.. 

 4.  ශුහය යළපීය ෙවහ මි්ර තට්ුවලි.. 

8) ප්රළේ ඓතිශළයවය ජ්නළලළව ප්රපීයන්ට අය් ලන 'ෙශතරට පත්  යළපීය එබඳතශන් ය ුරරු' ලට නිදදුනක් 

ලන්පන්, 

1. පනල්න්නෆඳි ෙෆෆවහව         2.  සීගිින පෙොතළන          3.  ෙතිරළජ්පල          4.  අලිෙ 

9) ිටජ්ය .තුළු ළිිනව පතරටට ෙෆමිපණන වතප  පතරට යවටි කුපේිතය .තුළු වහලපීශියයන් අය්  ලන්පන්, 

1. ප්ගල ඓතිශළයවය යුෙයට ය.                                 2.  ප්රළේ ඓතිශළයවය යුෙයට ය. 

3. වනල් ඓතිශළයවය යුෙයට ය.                                    4.  වනල් ප්රළේ ඓතිශළයවය යුෙයට ය. 

10)  ෙශත ව ශන් 'අ' වශ ''' තීරු ෙෆෂප ිටට නිලෆරි  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

        අ       '  

1. නියම් ෙම්     A. ලඩුලන් ිටසූ ෙම් 

2. ෙිනක්ඛි් ත ෙම්    B. පලෂ  ෙම් 

3. ලඩ්ඪකීෙළත    C. ධීලරි.න් ජීල්  වූ ෙම් 

4. දුතනලළළිෙළත    D. ලෆටකින් 'රක්ළ වූ ෙම් 

                E.  ලෆේෙම් 

1. DBEC                2.  BDAE  3.  CBAE           4.  EDBA 

 

11) ෙමිය වතු යළ්ගයයන් වම්නන්ධ් නිලෆරි  ප්රයළය ලන්පන්, 

 1.  ෙම් අතර ිටිටධ් වම්නන්ධ්තළ ෙල් ලළපෙන යළත. 

 2.  ෙත පලනුපලන් තීරණ ෙෆනීත. 

 3.  පෙොසු ලෆාලට නළයය් ලය ීපත. 

 4.  ඉශත ව ශන් යවයල්ත ය. 

 

 

 



ඉතිශළවය  අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

12)  ෙශත ව ශන් ප්රයළ අතිනන් වළලදය ප්රයළය පත රන්න. 

 1.  ිටයබඳ යළෙප  ලවර පුරළත ජ්ය වෙයළෙත පනොශෆකි ුරලද ෙපව  වළරල්  නල නිවළ ූලලිය ජ්නළලළව එත 

      ප්රපීල ලයළප්ත ත ිටය. 

 2.  ෙමියයන් ෙතශෙතීන් අතිනන්ත ේ  වූ පයපනකු නල බුීධ්ප   ත්මි වතන්ත ෙළවළි යළපේ ව ශන් යර .ත. 

 3.  පීලළනම්ළියතිවහව රජු ාංයළපේ ප්රයත පනෞීධ් රජු පතන්ත පදලතළලක් අිෂප ය යෂ එයත රජු පේ. 

 4.  ාංයළල ප්රයත ලරට එක්පව ව්  යපෂ  සුුවෙෆවනු  රජු ය. රජුට වශය සුන් පවන්ෙතිලරු ටට පෙර ෙරුතයලරු 

      පව යටයුතු යර නෆත. 

13)  ශ්රී ාංයළපේ රළජ්ය රරුතය වපශ දරයළපෙන් වපශ දරයළට ත්මි වූ අලවහයළලයට රිතත නිදදුන ලන්පන්, 

 1.  වනටසීල රජුපෙන් ෙදු පීලළනම්ළියතිවහව රජුට රළජ්ය් ලය ත්මි ීමත. 

 2.  යළලන්තිවහව රජුපෙන් ෙදු සුුවෙෆවනු  රජුට රළජ්ය් ලය ත්මි ීමත. 

 3.  සුුවෙෆවනු  රජුපෙන් ෙදු වීධ්ළතිවහව රජුට රළජ්ය් ලය ත්මි ීමත. 

 4.  ෙණ්ඩුයළභය රජුපෙන් ෙදු වනටසීල රජුට රළජ්ය් ලය ත්මි ීමත. 

14)  ෙශත ව ශන් 'අ' වශ ''' තීරු ෙෆෂප ිටට නිලෆරි  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

         අ       '  

1. බුීධ්දළව රජු   A. පර ශල්ල ෙශදුයම් .ති කිීමත. 

2. V ලන මිත්ඳු රජු   B. තළතත නිලළව .ති කිීමත - ෙවලන්නිනළත වළළ 

3. IV ලන යළයෙ රජු   C. රණ පර ගීන්ට පර ශල් ඉි කිීමත - රෙවේෙ පර ෙ නළවළ 

4. I ලන රෙතිවහව රජු   D. පවෝ ථි ළළ - තළතත නිලළව 

     E.  පර ශල් ඉි කිීමත. 

1. ECAB  2.  EACB  3.  BECD  4.  ADBE 

15) 'අ' තීරප  දෆක්පලන යරුු  ශළ වම්නන්ධ් ලරළයන්  ''' තීරප  දෆක්පේ. ‘අ’ තීරයට අනුල ‘'’ තීරය ෙෆෂප ිටට 

නිලෆරි  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

   අ       '  

1. අනුරළධ්පුර යුෙප  අන්ත්ගජ්ළතිය පලෂ  ලරළය  A. ාංයළ ෙුවන 

2. පෙොපෂොන්නරු යුෙප  ලෆදේ  වූ පලෂ  ලරළය  B. දඹපයොෂ ෙුවන 

3. පශ තතළළ ශළ දන්ත කුතරු     C. පෙ යණ්ණ ලරළය 

4. ශ්රී තශළ පන ධීන් ලශන්පව  ලෆාතීමත.   D. තශළ ති් ය ලරළය 

1.  ABDC  2.  ADCB  3.  DCAB         4.  CDAB 

16) කියවසු වපතකු පනොතෆිනය යුතුය යන 'තළ ළත නීතිය' ශඳුන්ලළ සුන් රජ්තුතළ ලන්පන්, 

  1.  'තණ්ා ෙළමිණී අභය රජු        2.  නිහාංයතල් රජු 

  3.  IV ලන මිත්ඳු රජු   4.  V ලන යළයෙ රජු 
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5 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

17)  III  ලන රදය රජු වහයළළිත යෂ බුීධ්න්පන්පශෂ පවල්ලිළිප  ව ශන් ලන්පන්, 

 1.  යෆෂපේ ෙවහ පයොෂන් පනොයෆළිය යුතු ය. 

 2.  ලනළන්තර යෂතනළයරණය යෂ යුතු ය. 

 3.  .ෂ තළ්ගෙල කුාළ තදුන් පනොතෆිනය යුතු ය. 

 4.  ලගුරුබිම් 'ශ්රිත ෙක්න්න් පනොතෆීමත යෂ යුතු ය. 

18)  යවය ෙළන තධ්යවහයළනය පව අනුරළධ්පුරය පත රළපෙන අනුරළධ්පුර රළජ්ධ්ළනිය පෙොානෆගීත යවසුයෂ රජ්තුතළ 

ලන්පන්, 

 1.  පීලළනම්ළියතිවහව රජු   2.  ෙණ්ඩුයළභය රජු 

 3.  සුුවෙෆවනු  රජු    4.  සීගිින යළයෙ රජු 

19)  ෙශත ව ශන් 'අ' වශ ''' තීරු ෙෆෂප ිටට නිලෆරි  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

          අ               '  

1. යළෙන රළජ්යප  'රම්භය ෙළයයළ    A. පදලන වාංකිලි 

2. යළෙන රළජ්යප  අලවළන ෙළයයළ    B. ෙරරළජ්පව යරම් 

3. ෙතතුගීසීන් එන ිටට යළෙනප  ෙළයයළ   C. ෙෂවන වාංකිලි 

4. ීමි ය නණ්ාළරට රැයලරණය වෆසූ යළෙන ෙළයයළ  D. ිටජ්ය කුාංකය 

1.  DABC  2.  CADB  3.  BCDA  4.  ACDB 

 

20) ෙශත ව ශන් පව ලළලන් ඉුවයෂ රජ්තුතළ ලන්පන්, 

 රපට් අධ්යළෙනිය ශළ වළත්තය යටයුතුලට යෂ පව ලය නිවළ යවාංශ වළත්තයප  වහල්ගණතය යුෙය 

.තිීමත. 

 වපුතල් කුතළරයළ යටප්  ශවනදළල යලළ යළෙනය ජ්ය ෙෆනීත. 

 රාරට වළතන්ත ෙළයයළ වූ පජ් තිය යවුවලරයළ .ති යෂ යෆරැල් තෆා ෙෆලෆ් ීමත. 

 අලවන් ලරට ාංයළල එක්පව ව්  යර '්ගථිය ලපයන් රට වතතීධිත්  කිීමත. 

1. IV ෙරළක්රතනළහු රජු       2.  VI ෙරළක්රතනළහු රජු       3.  II ෙරළක්රතනළහු රජු      4.  I ෙරළක්රතනළහු රජු 
 

21) තශනුලර රළජ්ධ්ළනිප  ෙිනෙළන වාංිටධ්ළනය වම්නන්ධ්පයන් වළලදය ප්රයළය පත රන්න. 

 1.  තශනුලර ෙිනෙළන වාංිටධ්ළනප  ඉශෂත පුීෙයළ වූප  රජු ය. 

 2.  තශනුලර ප්රළපීය ය ෙළන වාංිටධ්ළනය රට ශළ ි ළල පව පයොටවහ 2කින් වතන්ිටත ිටය. 

 3.  තශනුලර යුෙප  වතළජ් වම්නන්ධ්තළ කු ක්රතය අනුල යවසුිටය. 

 4.  ි වළල තුෂ යවටි ශිල්පීන් පශ  කු, නීපී වාංිටධ්ළනය පව ශෆඳින්ිටිත. 
 

22) ෙතතුගීසීන් පලත ෙළපෙොවහ පදොන් ළිලිප්ත  නමින් පනෞතීවහත යරනු ෆබ රාරට ප්රභූවලරයළ, 

 1.  යරලියීපී නණ්ාළර  2.  ීමරදුන්දර නණ්ාළර 

 3.  යතයවාංශ නණ්ාළර   4.  ජ්යීමර නණ්ාළර 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

 A යවට J දක්ලළ පතොරතුරු .දුිනන් 23, 24  ප්රහන ව ශළ ළිබඳතුරු වෙයන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

23) ෙතතුගීසීන්පේ ප්රයත ූතත ෙතන ශළ වම්නන්ධ් පතොරතුරු .තුෂ්  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

  1.  BDG  2.  AFH  3.  CEJ   4.  AEG 

24) රාරට රළජ්ධ්ළනිය වතෙ ෙෆලෆ් වූ න්පීයව ූතත වන තළල ළිබඳන  පතොරතුරු .තුෂ්  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

   1.  BDH  2.  BDJ  3.  CFH  4.  AEG 

25) බුසු දශත ලෆෂ , ලෆලිිටට ශ්රී වරණාංයර ත්මිපේ රෙපදවහ ෙිනි  බුරුතපයන් රෙවම්ෙදළල පෙන කත ව ශළ ර් වළශ ේ  

නළයක්යළ්ග ලාංශිය රජු ලන්පන්, 

 1.  කී්ගති ශ්රී රළජ්යවාංශ රජු    2.  ෙෂවන ිටතධ්්ගතසූිනය රජු 

 3.  ශ්රී ිටජ්ය රළජ්යවාංශ රජු    4.  රළජ්ළධි රළජ්යවාංශ රජු  

26) ක්රි.ල. 1548 ීප සීතළලය තළයළසුන්පන් රජු වතෙ වන්ධ්ළනයයට ෙෆමිිත යළෙන ෙළයයළ ලන්පන්, 

 1.  ෙරරළජ්පව යරම්    2.  කුප යරම් 

 3.  එි ිනතළනයවාංශම්    4.  ෙෂවන වාංකිලි 

 ෙශත දක්ලළ .ති පතොරතුරු .දුිනන් 27, 28  ප්රහන ව ශළ ළිබඳතුරු වෙයන්න. 

   A - යළරය වභළ වභළෙති 

   B - අතදයෙ රීප  ණ ලයළෙළර 

   C - වනදල් පල්යම් 

   D - ාංයළ ජ්ළතිය වාංෙතය 

   E - ාංයළ වහලළධීනතළ ෙනත 

27) පාොනපත ්ග ප්රතිවාංවහයරණලට ෙතණක් අදළෂ පතොරතුරු .තුෂ්  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

1. A ශළ C  2.  C ශළ E  3.  A ශළ D   4.  C ශළ B 

28) තෆයම් 'ණ්ඩුක්රත ප්රතිවාංවහයරණ වතප  යවසු වූ ිටප  යවසුීමම් .තුෂ්  ළිබඳතුර පත රන්න. 

1.  C ශළ D  2.  B ශළ D  3.  E ශළ B   4.  D ශළ A 

ල්ගය යුපර පීය ූතතයළ ශවන වූ ෙළයයළ 

A - 1505 D - පජ්ොිනවහ ලන් වහළිල්න්ගජ්න් G - අටලන ීමර ෙරළක්රතනළහු රජු 

B - 1602 E - පොපරන්පව  ද අල්පම්දළ H - කී්ගති ශ්රී රළජ්යවාංශ රජු 

C - 1762 F - පජ් න් සි.නවහ J - ෙෂවනලන ිටතධ්්ගතසූිනය රජු 



ඉතිශළවය  අ.පෙො.ව. (වළ/පෙෂ) 

7 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

29) තසුරළයව ෙළනය යටප්  ේ යෂ අුරමිල්දළ්ගලරුන්ට ෙෆලරුු  යළ්ගයය ලන්පන්, 

1. අධියරණ යටයුතු යවසු කිීමත.    

2. වනහුසුනා ප්රපී ෙළනය   

3. නසු එයතු කිීමපම් අි.තිය පලන්පීයවපයන් මිෂ ීප ෙෆනීත. 

4. වනහුසුනා ප්රපීල නසු 'දළයම් එයතු කිීමත.  

30)   A - වඟ, පලද, ගුරු, පෙොිට, යම්යරු නපේෙ කයරළය  ීමත. 

 B - වශල් මිෂ වශෂ යළත නිවළ ලළතළාංශිය ෙක් පතපශයවූ ශ්ගතළල් ලයළෙළරය නිවළ 1953 ීප අෙතෆති 
 තනතුිනන් ඉල්ළ අවහීමත. 

 C - පොල ප්රයත අෙතෆතිනිය පව ේ ීමත. 

ඉශත යවසුීමම් ශළ වම්නන්ධ් අෙතෆතිලරුන් ළිබඳපලබඳන් නිලෆරි ල දෆක්පලන ළිබඳතුර ලන්පන්, 

 1.  ාඩ්ලි පව නළනළයය, පජ් න් පයොතළල, එවහ.ාබ්.'්ග.ඩී නණ්ාළරනළයය 

 2.  එවහ.ාබ්.'්ග.ඩී. නණ්ාළරනළයය, ාඩ්ලි පව නළනළයය, යවිනතළපල  නණ්ාළරනළයය 

 3.  එවහ.ාබ්.'්ග.ඩී. නණ්ාළරනළයය, පජ් න් පයොතළල, යවිනතළපල  නණ්ාළරනළයය 

 4.  ාඩ්ලි පව නළනළයය, පජ් න් පයොතළල, යවිනතළපල  නණ්ාළරනළයය 

31) යඩිනම් තශලෆලිය යටප්  ඉි යෂ ජ්ළ (අ) තීරුපේ ද, ක ව ශළ 'ධ්ළර නළසුන් රටලල් (') තීරුපේ ද දෆක්පේ. (අ) 

තීරුලට අනුල (') තීරුල ෙෂෙළ නිලෆරි  ළිබඳතුර පත රන්න. 

   අ       '  

1. පයෝ තපල් ජ්ළය   A. නටත්ර ජ්්ගතනිය 

2. ිටයපට ිනයළ ජ්ළය   B. වහීමාන් 

3. රන්පදිතෙ ජ්ළය   C. බ්රිතළනයය 

      D. චීනය 

 1.  DBC  2.  CBA  3.  BCA  4.  ACB 

32) බ්රිතළනයයන් ිටයවන් ක්රිවහතියළනි 'ෙත ප්රාළරය කිීමපම් ප්රන ලයළෙළරය වූප  මිනළින ලයළෙළරය ි.. ශ්රී ාංයළපේ රතුරු 

ශළ නෆපෙනත්ර ප්රපීල මිනළින යටයුතු යවසුය මිනළින වතළෙත ලන්පන්, 

 1.  පලවහලියන් මිනළින වතළෙත   2. .පතිනයළනු මිනළින වතළෙත 

 3. ා්ගච් මිනළින වතළෙත   4.  න්ාන් මිනළින වතළෙත 

33) පුනරුදය .ති ීමතට නෙ ප්රධ්ළන පශ තුල ලන්පන්, 

 1.  ිටදයළල ශළ තළක්ණප  ි යුු ල 

 2.  පලපෂ ළත ි යුු  ීමත ශළ නල ධ්නලතුන් බිත් ීමත. 

 3.  පයොන්වහතන්තිපන ෙය තු්ගකි වනවහලිම්ලරුන්ට අ් ීමත. 

 4.  බුීධි ප්රපන ධ්ය 
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8 ඉ-ඉපෙනුම් ශළ නෆණව අධ්යළෙන කයයය  පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන තළක්ණ ළඛළල 

34) අප්රියළ තශීීමෙප  දුභ ෙෆ් පම් තුඩුල පවොයළේ  පී ෙපේයයළ ලන්පන්, 

 1.  ලවහපය  ද ෙළතළ    2.  න්ගපතොමියු ායවහ 

 3.  ක්රිවහපට ේග පයොපොම්නවහ    4.  ස්ගඩිනන්ඩ් තෆෙන් 

35) යළ්ගමිය ිටප්ත ලය නිවළ පීෙළන ක්ප ්රප  .තියෂ පලනවහයතක් දෆක්පලන ළිබඳතුර ලන්පන්, 

 1.  නෙර වාංඛයළල ිටළ ීමත.   2.  නීධ් ලයළෙළර වතළෙම් බිත්ීමත. 

 3.  ෙන්ති වත්ත වතළජ්යක් බිත්ීමත.  4.  යම්යරු ලෆාල්ගජ්න .රඹීත ශළ ලත් තීය වාංෙම් බිත්ීමත. 

 ෙශත A, B, C, D ලලින් දෆක්පලන ප්රයළ / ෙද යුෙ අධ්යයනය යර 36 යවට 38 දක්ලළ ප්රහනලට ළිබඳතුරු 

වෙයන්න. 

 

 

 

 

 

36) ෙෂවනලෆන්න නිවළ පදලෆන්න අලවන් ීමත පෙන්ලන ප්රයළ / ෙද යුෙය පෙන්ලන ෙද යුෙය පත රන්න. 

 1.   A   2.   B   3.   C   4.   D 

37) පදලෆන්පන් ල්ගධ්නය නිවළ ෙෂවනලෆන්න .ති ීමත පෙන්ලන ප්රයළ / ෙද යුෙය පෙන්ලන ෙද යුෙය පත රන්න. 

 1.   A   2.   B   3.   C   4.   D 

38) පදලෆන්න නිවළ ෙෂවනලෆන්පන් ක්රියළ යළෙය ප්රතිල රත්ත ීමත පෙන්ලන ප්රයළ / ෙද යුෙය පෙන්ලන ෙද යුෙය 

පත රන්න. 

 1.   A   2.   B   3.   C   4.   D 

39) පව ිටයට් පීප  තෙ පෙන්ීමත තත වතළජ්ලළීප න ය ුරරට වම්නන්ධ් වූ රටලල් ෙතණක් .තුෂ්  ළිබඳතුර ලන්පන්, 

 1.  නටත්ර ජ්්ගතනිය, පෙ න්තය, පාපයොවහප ලෆකියළල 

 2.  ශාංපේිනයළල, නෆපෙනත්ර ජ්්ගතනිය, පෙ න්තය 

 3.  ෙතතුෙළය, පනද්ගන්තය, ඉතළලිය 

 4. ග්රීයවය, පෙ න්තය, ප්රාංය 

40) එක්ව්  ජ්ළතීන්පේ වාංිටධ්ළනප  'රක්ය තණ්ායට අය්  නිප ධ් නය ත්මි රටලල් ෙතණක් අාාංගු ළිබඳතුර 

ලන්පන්,  

 1.  ඉන්ි යළල, චීනය, .පතිනයළල, ප්රාංය, ඉතළලිය 

 2.  චීනය, .පතිනයළල, රුයවයළල, යෆනාළල, ඉන්ි යළල 

 3.  චීනය, ප්රාංය, .පතිනයළල, රුයවයළල, බ්රිතළනයය 

 4.  බ්රිතළනයය, ජ්්ගතනිය, ප්රාංය, රුයවයළල, ඉන්ි යළල 

 

* * * 

A - 1. .පතිනයළනු ිටප්ත ලය 

      2. පනොවහටන් ප්  වළදය 

B - 1. ීම. අි.. පනින් 

      2. වතළජ්ලළදය 

C - 1. ඔපට පලොන් බිවහතළ්ගක් 

      2. ිටලියම් කයව්ග 

D - 1. ජ්ෙළනය යට්  ීමත. 

      2. පදලන ප ය තශළ වාංග්රළතය 



ඉතිවාඹ  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

1 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

MINISTRY OF EDUCATION 

අධයාඳන අභාතයාාංලඹ 

G.C.E. ORDINARY LEVEL - rehearsal  Paper 

අ.පඳො.. ාභානය පඳශ - පඳයහුරු ප්රලනන ඳ්රඹ  

HISTORY 

ඉතිවාඹ 

QUESTION PAPER - II 

ප්රලනන ඳ්රඹ -  II 

අනුග්රවඹ   



ඉතිවාඹ  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

1) ඳවත (I) ඹටපේ දක්ා ඇති නථාන සිඹල්රභ ඳඹා ඇති රාංයා සිතිඹපම් ද, (II) ඹටපේ දක්ා ඇති නථාන 

සිඹල්රභ ඳඹා ඇති පරෝය සිතිඹපම් ද නිැයදි රකුණු පයොට නම් යයන්න.  

       අ)   (I)  ඌයාපතොට, ඹාන්ඔඹ, නාච්චාද ැ, භහිඹාංෙනඹ, දීඝාපිඹ, බුන්දර, යදුරුපෙොඩ, යච්චයොභ,  

       ඇශවැය අමුණ, පයොශම, පඹෝධ ැ, සීගිරිඹ 

  (II)  යළු මුහුද, භක්යභ, පිලිපීන දඳේ, නයිල් ෙඟ, සන ඇශ, හිපයෝෂිභා   

            (රකුණු 18) 

       ආ)  (I)  ඳවත A, B, C, D ඹටපේ දක්ා ඇති පතොයතුරුරට ම්ඵන්ධ පුද්ෙරඹන් යවුරුන්දැයි 

 අනුපිළිපලින් නිැයදි ලිඹන්න. 

A - කුණාටුයට වසු අවඹු පර ශ්රී රාංයාට පෙොඩඵට ඳුතුසිසි තාතියඹා න්පන්, 

B - පඵලිෙර නම් නථානපේ දශදා භාළිොක් නිර්භාණඹ යය දශදා වන්පේ තැන්ඳේ යශ යජු න්පන්, 

C - එක්ේ තාතීන්පේ ාංවිධානඹ නිර්භාණඹ කිරීභ වා මුල් වූ රුසිඹානු නාඹයඹා න්පන්, 

D - 1795 දී රන්පද්සින් තු ඳැති ත්රිකුණාභර යාඹ අල්රා ෙැමෙපභන් ඳසු යාතා ර යාතසිාංව යජු වමු වූ             

ඉාංග්රිසි තාතියඹා වූපේ, 

            (රකුණු 04) 

(II)  A වා B ඹටපේ දක්ා ඇති රඳ ටවන්රට අදාශ අා ඇති ප්රලනනරට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

   A - (i) පභභ ප්රතිභා කුභන යජුපේ ද                              

    (ii) පභභ ප්රතිභා දැකිඹ වැක්පක් කුභන නථානපේ ද  

         (iii) පභතුභාපේ යාරපේ තානාඳති ම්ඵන්ධතා ඳැැේවූ යට කුභක් ද  

          (iv) එභ යටින් පභයටට රැපෙන එන රද ටිනා ද්රය කුභක් ද  

        (රකුණු 04) 

 B - (i) පභභ රඳපේ දැක්පන පුද්ෙරඹා යවුද    

       (ii) පභොහු විසින් යචනා යයන රද ැදෙේ ග්රන්ථඹ කුභක් ද  

       (iii) පභොහු විසින් යපේ ඵරඹ පඵදිඹ යුතු ඹැයි ප්රයාල යශ  

            ප්රධාන අාංල තුන නම් යයන්න. 

     (iv) පභොහුපේ යට කුභක් ද      (රකුණු 04) 

 

ැශකිඹ යුතුයි. 

 I පයොටපේ ඳශමුන ප්රලනනඹ අනිාර්ඹඹ පේ. 

 II පයොටසින් ප්රලනන වතයයට ද, III පයොටසින් ප්රලනන එයයට ද පිළිතුරු ඳඹන්න. 

අධයාඳන අභාතයාාංලඹ 

ඉතිවාඹ II 

අ.පඳො.. (ා/ පඳශ) - පඳයහුරු ප්රලනන ඳ්රඹ 

11 පරේණිඹ                        යාරඹ - ඳැඹ 3 යි 



ඉතිවාඹ  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

2) i.  ප්රාේ ිතිවාසිය භානඹා වතේ වූ ඳවතයට පතේ යරාපීඹ පරන් තුනක් නම් යයන්න.          (රකුණු 03) 

      ii.  ප්රාේ ිතිවාසිය භානඹා බාවිතා යශ අචාචාය වි ර රභ පදයක් වන් යයන්න.           (රකුණු 04) 

      iii.  a)  පර් ිතිවාසිය යුෙඹ, ප්රාේ ිතිවාසිය යුෙපඹන් පන්  ප පඳපනන ාධය තුනක් ද,  

 b)  මුල් ිතිවාසිය යුෙපේ බිහි වූ ාපි ෙම් පදයක් ද නම් යයන්න.            (රකුණු 05) 

      iv.   මුල් ිතිවාසිය යුෙපේ තනාාර ුවඹ වා නරඳඹ ාදාවයණ හිත ඳැවැදිලි යයන්න. (රකුණු 06) 

 

3) i.  යතරුන්පේ ක්රිඹා යරාඳඹ අනු ඳවත යාතයේ ාංයල්ඳ ආපයෝඳණඹ වූ යතරු යවන් තුළින් පතෝයා 

ලිඹන්න. 

 A - පද්ේ 

 B - ඳර්තයාත 

 C - චරර්තී 

( IV න යාලයඳ, නිලනලාංයභල්ර, ූටටය්ණණ අබඹ, I න යාලයඳ, බුද්ධදා)          (රකුණු 03) 

      ii.   ඳවත වන් එක් එක් යරුණු වා ම්ඵන්ධ පුද්ෙරඹන් නම් යයන්න. 

         A - ප්රාපද්ය ඹ ඳාරයඹන් කිහිඳ පදපනකු වා ටන් පයොට අනුයාධපුය යාතධානිඹ පෙොඩනො යත ඵට ඳේ  පභ. 

         B - ශ්රී භවා පඵෝ ර පයෝඳණ ාේඹට යතයෙභ වා චන්දනෙභ ක්රීඹන්ට ආයාධනා යශ යජු 

         C - යට ආනථානරට පඵදා කා ඳාරනඹට පනභ ඇභතිරු ඳේ යශ යජු 

         D - ඳරුභයරුන් පර යටයුතු යශ අඹට භධය ඳාරනපේ පේනාඳති තනතුරු පිරිනැීමභ.        (රකුණු 04) 

      iii.  පඳොදු පෞඛය ඳවසුයම් නො සිටු පභ වා ඳැයණි ඳාරයඹන් යටයුතු යශ ආයායඹ ාදාවයණ පදයක් 

 ඇසුරින් විනතය යයන්න.              (රකුණු 05) 

      iv.   I න විතඹඵාහු යතතුභාපේ පරේන්ේඹ යරුණු පදයකින් විනතය යයන්න.        (රකුණු 06) 

 

4) i.   තරඹ රැපෙන ඹාභ වා ඳැරැන්නන් විසින් ඉදියශ ප්රධාන ඇශ භාර්ෙ තුනක් නම් යයන්න. 

                 (රකුණු 03) 

      ii.  තර යශභණායයණපේ ානභ නිර්භාණඹ න්පන් ැ යි. ඳවත A, B, C, D ලින් දක්ා ඇේපේ ැය 

 ප්රධාන පයොටන කිහිඳඹකි. කායින් පයපයන යාර්ඹඹන් පභොනාදැයි ලිඹන්න. 

 A - පොපයොේ    B - යශඳනා 

         C - ැේ ඵැම්භ    D - පිටාන      (රකුණු 04) 

      iii.  අතීත රාංයාපේ අපේ මුතුන් මිේතන් තු ඳැති භැමෙභ වා ෙණනඹ පිළිඵ පද්ය ඹ දැනුභ යරුණු පදයකින් 

 ඳැවැදිළි යයන්න.           (රකුණු 05) 

      iv. විදයා වා තාක්ණඹ බාවිතා පයොට ඳැරැන්නන් ාන ානතු විදයාේභය නිර්භාණ සිදු යය ඇති ඵ 

 ාදාවයණ තුනක් පඹොදාපෙන පඳන්ා පදන්න.       (රකුණු 06) 

 

 

 

 



ඉතිවාඹ  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

5) i.  ඳවත වන් යතරු ඳාරනඹට ඳේ වූ යාතධානිඹ යවන් තුළින් පතෝයා A,B,C අනුපිළිපළින් ලිඹන්න. 

 A - II ඳයාරභඵාහු යජු 

 B - IV  ඳයාරභඵාහු යජු 

 C - VI ඳයාරභඵාහු යජු 

 ( කුරුණෑෙර, දමපදණිඹ, පයෝේපේ)       (රකුණු 03) 

       ii.  පදන නාෙරීයයණඹට අඹේ යාතධානි වතයක් නම් යයන්න.    (රකුණු 04) 

      iii.  13 - 15 සිඹන අතය යාරපේ පභයට යාතධානි පෙොඩනැසිපම් දී යැපී පඳනුණු රක්ණ පදයක් විනතය 

 යයන්න.                    (රකුණු 05) 

      iv. පයෝේපේ යාතධානිපේ ඳරිවානිඹට ඵරඳෑ පවේතු තුනක් ඳැවැදිලි යයන්න.             (රකුණු 06) 

             

6) i.  ඳවත නම් වන් පුද්ෙරඹන් යාතයේඹට ඳේ වූපේ කුභන නභකින්දැයි යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න. 

 A - යන්නාමි 

 B - භවා අනථාන 

 C - පයොනේපු ඵ්ණඩාය 

 ( II න යාතසිාංව, ශ්රී විරභ යාතසිාංව, I න විභරධර්භසරිඹ)    (රකුණු 03) 

      ii.  ඳුතුසිසීන් ාඩයට ආරභණඹ යශ ඳවත ටන් වා නාඹයේඹ ෙේ පභයට යතරු පදපදනා ලිඹන්න. 

 A - ෙන්පනෝරු ටන 

 B - ඵරන ටන         (රකුණු 04) 

      iii.  භවනුය යාතධානිපේ ඳැති ආර්ථිය රක්ණ පදයක් නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න. (රකුණු 05) 

      iv.  භවනුය යාතධානිඹ ඳුතුසිසි වා රන්පද්සීන්ට ඹටේ යය ෙැමෙභට පනොවැකි වූ පවේතු තුනක් පයටිපඹන් 

 ඳැවැදිළි යයන්න.         (රකුණු 06) 

 

7) i.  ප්රාංල තාතීන් ඉන්දිඹාපේ පිහිට වූ පශ භධයනථාන ඳභණක් යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න. 

 ( සුයාේ, යරියාල්,  පඳොන්ඩිපචරි, පඵොම්ඵාඹ, චන්දනෙර්, යල්යටා )   (රකුණු 03) 

      ii.  ක්රි.. 1815 පදන ාඩයට ආරභණඹ ාර්ථය  පභට ඵරඳෑ පවේතු පදයක් නම් යයන්න. (රකුණු 04) 

     iii.  තු ොපේ දියුණු වා ඵරඳෑ පයෝල්ඵෲක් ප්රතිාංනයයණ පදයක් විනතය යයන්න. (රකුණු 05) 

     iv.  නිදවසින් ඳසු පභයට ආර්ථියපේ යැපී පඳනුන රක්ණ තුනක් නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න. 

            (රකුණු 06) 



ඉතිවාඹ  අ.පඳො.. (ා/පඳශ) 

5 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ  පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා 

III පයොට 

8) i.  යුපයෝඳපේ යාර්මිය විේරඹ තුශ ඳවත නිර්භාණ යශ පුද්ෙරඹන් යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න. 

 A - දුන නඩා 

 B - දුම් පඵෝේටු 

 C - ානඳ දුම්රිඹ 

 ( පයොඵේ පල්ටන්, පතෝර්ජ් නටීන්න්, පතෝන් පක්. )       (රකුණු 03) 

       ii.  යාර්මිය විේරඹ අන් යටර ඳැතිරීභට තිබූ ඵාධා පදයක් ලිඹන්න.     (රකුණු 04) 

      iii.  යාර්මිය විේරපේ ඵරඳෑභ පභයට ආර්ථියඹ තුශ ඇතියශ පනනයම් යරුණු පදයක් ඹටපේ විනතය 

 යයන්න.           (රකුණු 05) 

      iv.  යාර්මිය විේරපේ අහිතයය ඵරඳෑම් පරෝයඹ තුශ ෙැටළු රැක් නිර්භාණඹ යය ඇත. පභඹ යරුණු     

 තුනක්  ඹටපේ විනතය යයන්න.                    (රකුණු 06) 

 

9)  i.  ඳශමු පරෝය යුද්ධපේ දී මි්ර පිශ නිපඹෝතනඹ යශ ප්රධාන යටල් තුනක් නම් යයන්න. (රකුණු 03) 

       ii.  ඳශමු පරෝය යුද්ධපඹන් ඳසු පරෝය ාභඹ ාපදා බිහි වූ තාතීන් ාංෙභපේ අයමුණු පදයක් නම් යයන්න. 

            (රකුණු 04) 

      iii.  පදන පරෝය යුද්ධපේ දී තර්භනිපේ වා තඳානපේ ක්රිඹා යරාඳඹ නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න. 

            (රකුණු 05) 

      iv.  පදන පරෝය යුද්ධපේ ප්රතිපර තුනක් පයටිපඹන් ඳැවැදිළි යයන්න.   (රකුණු 06) 
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