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11 ශ්රේණිය - ඉතිහාසය - 01 

 

 

 

 

 සියලු ම ප්රශ්ේවලට  ිළිතුරු  සයය්ව. 

 අංක 01 සි  40 ශ්ෙක් ප්රශ්ේවලට ී  තති 1  ,  ,  4 ිළිතුරු ලින් ිවලරදි  ශ්හ  ලාා්  ැරපශ්යව ිළිතුරද 

ශ්ෙ ද්ව.  

01. ශ්රී ටංකාශ්ප යරදණිෙම කිතිය ශ්ටස සරටශ්කව ී යලංශ්ය දාවා කදව ටදශ්ද  

  i. ක්රි.ල. යපලව සියලශ්සේී  ය. iii. ක්රි.ල. ශ්ෙලව සියලශ්සේී  ය. 

ii. ක්රි.ල. ුර්ලව සියලශ්සේී  ය. iv. ක්රි.ල. හෙදලව සියලශ්සේී  ය. 

02. ඉතිහාසය ිළිතබඳ අ¾ථ ෙරක්ීමක් සිදු ශ්වාකදව ප්රකාශ්ය ශ්ෙ ද්ව. 

  i. අවය ාාීන්ශ්ැ් ශ්ල්ී ීවල් ීම. 

ii. මාවල සමාාශ්ේ විකාශ්වය ශ්හිතකදව කොලක් ීම. 

iii. අීනෙය හා ල¾ෙමාවය අෙද සංලාෙයක් ීම. 

iv. අීනෙය ආරශ්ය් ල¾ෙමාවය ැරව සිො අවාැෙය ශ්ැාා වරගීම. 

03. ශ්රී ටංකාල  යරණ ම ශ්ම ඇ තති ෙුර ෙරකබටා ප ිළිතබඳල ෙබව ටෙ ලා¾ොලක් ශ්හ  කිතියක් ශ්ටස 

සරටශ්ක්ශ්්  

i. ඩිමු්ශ්ා  කිතිය ii. ඔශ්වසික්රී සේශ්ේ ලා¾ො  iii. එො ශ්හපි ල කිතිය iv. භූශ්ැ ට ශ්ාසේර ප්රශ්පශ්ය 

04. චීව ාාතික යා ඇය්  ඇණ ය් ටංකාල ැරව ිනයූ කිතියක තුරප්  ල්ශ්්  

  i. අභයගිරිය ැරව යමණි. iii. ථූයාදාමය ැරව යමණි. 

ii. මහාවිහාදය ැරව යමණි. iv. මහාවිහාදය හා අභයගිරිය ැරවය. 

05. ශ්යාම්යරිප්පු හා කටා ඔය යව ප්රාේ ිතිහාසික සේථාව අය් ලව ශ්දශ්ණිණික කටායය ල්ශ්්  

  i. අ¾ධ ශුෂේක කටායය iii. ශ්ේ  කටායය 

ii. යහෙද  වියිත කටායය iv. යහෙද  අෙදමරි  වියිත කටායය 

06. ශ්මද  ීවල්  වූ ප්රාේ ිතිහාසික ලරසිය් ලු ආ ආහාදය  ැ්  බල  සාධක හමුී තති සේථාවය.. 

  i. කුු වි  බ ශ්ොඹ ශ්ටව iii. .ුරල්ැට ශ්බින ශ්ටව 

ii. යා ඇයංැට ශ්ටව iv. මාිවයංැම ශ්ටව 

07. මී  අවුු දු ,000 ක  ලාා යරදණි කාටශ්ේ ඉි කදව ටෙරයි සරටශ්කව ිවලාසයක් හමුී තති සේථාවයක් වම්  

 i. උා දංාාමාම ii. දංාාමාම iii. හල්දුම්මුල්ට iv. ශ්බදැට 

08. ක්රිසේුර ල¾ෂශ්ය් යපමුලව සියලශ්සේ ී  තිසේසමහාදාම ලරල ඉි කදවූ දාුරමා ශ්ටස සරපශ්ක්ශ්්  

  i. I අේශ්බ  දජු ය. iii. කාල්තිසේස දජු ය. 

ii. II අේශ්බ  දජු ය. iv. ඉපවාැ දජු ය. 

09. අීනෙශ්ේ ැමක වායකයකු ශ්ෙ දා ැරනීශ්ම්ී  ල් ශ්යාශ්හාස් කම් තිබීම්  බටයා තති බල  ශ්ොදුරු  

ශ්හිතලව මූටාරය වම් 

i. සම්ෙයාසාි කාල ii. ාාෙකට්ඨකොල iii. සිංහට ල් ථූයකදමය iv. දාාාලිනය 
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10. ශ්මද  ඉතිහාසශ්ේී  වියිත කටායශ්ේ ලරසිය් ැම්ලරප  තපමා¾ැලින් සම්බ්ධ කද තිබූ බල  සාධක හමු 

වූ සේථාවය ිළ ඇටි ි සේික්කය ල්ශ්්  

i. අනුදාධුදය ii. ශ්යාශ්පා්වු ල iii. මාෙද iv. හම්බ්ශ්ො  

11. ශ්රී මහා ශ්බ න්් ලහ්ශ්සේශ්ේ ශ්ා ා ි ලයිශ්් විවිධ ප්රශ්දශ්ලට ශ්ද යමය කදලණ ් ප්රාශ්දය ය යාටකයි් අෙද 

සුහෙොල ශ්ැාාවැාැ්  දාුරමා  

i. ශ්දලාවම්ිළයතිසේස ii. දුටුැරමු ආ iii. මු සීල iv. මහාවාැ  

12. ඉ්ි ය් සාැදශ්ේ ශ්ලපඳ ක යුුර ිවසා සු  ආොයමක් උයෙලව ටෙ අ්ෙ¾ාාතික ලදායක් ශ්ටස මාශ්ො  

ලදාය ආදක්ෂා කදැ්  දාුරමා වම්  

i. එපාද දාුරමා ii. දුටුැරමු ආ දාුරමා iii. ලසභ දාුරමා iv. I යදාක්රමබාු  දාුරමා 

13. ල¾ෙමාවශ්ේ අය දශ්ට් යා¾ිනශ්ම්්ුරල මගි් ඉටුකදව නීති සම්යාෙවය සිදුකප ආයෙව අීනෙශ්ේ හරඳි්වූ 

වාමය  

i. දාාසභාල ii. එක්ෙර් සණ ය iii. ල්  ඇණ  iv. සභාල  

14. ක්රි.ල. 8 8- 14 අෙද කාටශ්ේී  අනුදාධුද හා එ ඇ අල  ප්රශ්දශ්ලට ෙු  ආ උම ශ්ද ැයක් යරතිීමම ිවසා ප 

සඳහා අලශ්ය ශ්ද හටක් ඉි කප දාුරමා ල්ශ්්  

i. බුදධොස දා ii. යසේලව ම ඇ්ෙ දා iii. හෙදලව කාශ්යය දා iv. යපමුලව උයතිසේස දා  

15. ශ්රී ටංකාශ්ප  ¾තිම්  දාාය යාටකයකු වූ යපමුලව ැාබාු  දාුරමා ය් තිිව ශ්දලාටයක් විලිෙ .ීමශ්ම් 

උ් සලයක  සහභාගීීම සඳහා ැම් කශ්පේ කුමව ද ක ෙ? 

i. ෙකු ආ ඉ්ි යාල  ii. ෙකු ආ ොයිට්ෙය  iii. බුු ම ද   iv. ොයිලාවය   

16. අීනෙශ්ේී  ශ්මද  ි යු ආ විශ්දශ් ශ්ලපඳාමක් යරලුර ආ බල  සාක්ියක් ල්ශ්්  

  i. ද ුදා ලයාප්පෙ වූ ාවාලාස ද ාලක් තිබීම ය. 

ii. ප්රධාව වැදලට විශ්දශ් ශ්ලපඳ මධයසේථාව තිබීම ය. 

iii. ාවාලාස සම්බ්ධ ශ්කශ්දණ ් ෙරනූ මා¾ැ දාශියක් තිබීමයි. 

iv. ප්රධාව ැංැා ආ්රිෙල ශ්ලදපාස්වල ලදාය් ිළ ඇ ා තිබීමයි. 

17. ුදාම ශ්ලපඳයපලල් සංවිධාවා් මක ශ්ටස යාටවය වූ ආකාදය ශ්ය්ලා ශ්ෙව ශ්සල්ිනිළය වම්  

  i. ශ්සාදශ්බාදලරල  රම් ිනිළය iii. ශ්ැාාලාය  රම් ිනිළය 

ii. ශ්ෙ ිවැට ශ්සල්ිනිළය iv. ශ්හ ිළටිැම  රම් ිනිළය 

18. ශ්හේමමාටා කුමරිය සහ ේෙ කුමු  ශ්රී ේෙ ධාන්් ලහ්ශ්සේ ගෙශ්ැව ශ්ැාාබ  වරශ්ැව ඇද ශ්ලදශ්පේ ිළ ඇටි 

ප්රධාව ලදාය.. 

i. ිකුමාමටය ii. ටංකා යට් ව iii. යල්ටලංක iv. මාකටුල  

19. යපමුලව විායබාු  දාුරමා ශ්රී ෙපඳා මාිතැශ්ේ ආදක්ෂාල සඳහා කරඳවූ ශ්පකටක්කාද හමුොල යරණ ම තති 

ශ්දශ්ය වම්  

i. යල්ටල ii. ශ්ක්දප iii. ආ්ො iv. යාණ්ඩ්ාය 

20. ශ්මද  මරටි බඳු් ෙරනීශ්ම් ොක්ෂමය ිළිතබඳ යපමුලද  සාක්ි හමුවූශ්ේ  

  i. පූර්ල ිතිහාසික යුැශ්ේී  ය. iii. ප්රාේ ිතිහාසික යුැශ්ේී  ය. 

ii. ිතිහාසික යුැශ්ේී  ය. iv. ශිටා යුැශ්ේී  ය. 

21. ුදාම කාටශ්ේ මහලරින ැශ්ේ අුර ැංැාලක් ලව අඹ් ැඟ හදසේකද ඉඳිකද තති  ෙරලර්ෙ තපමා¾ැයක් 

ල්ශ්්  

i. ණ ිවශ්ප්ප තපයි. ii. යබ්බේ ෙ තපයි. iii. ශ්ය ධ තපයි. iv. තපහරද තපයි. 
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22. ශ්රී ටංකාශ්ප යරගෙණි යකා ිවසේසාදමය .ීමශ්ම් ොක්ෂමය තිබී තති සේථාව ල්ශ්්  

  i. ෙකු ආ යපාශ්්  මාැම ය. iii. සබදැමු යපාශ්්  සමවටලරල ය. 

ii. උුරු  යපාශ්්  ක්කස්ුරශ්ර් ය. iv. වරශ්ැව ඇද යපාශ්්  ි ැාමඩුල්ට ය. 

23. විවිධ ආභදම සරකසීශ්ම් යරදණි ොක්ෂමය  අනුල මල් කර යම් ,1ක් ස ඇෙ ී ත යක ප්රමාමශ්ේ 

ද්ෙරල්ටක් හමු ී ත් ශ්්   

  i. අභයගිරි කරණීම්ලිනිව. iii. ණ  ඇ්ෙටා කරණීම්ලිනිව. 

ii. ශ්ේෙලව කරණිම්ලිනිව. iv. සීගිරි කරණීම්ලිනිව. 

24. ප්රධාව මාල් ලට ැපශ්ල් ැපල  ‘ැාවුෙ ක ආ’ සිටුීම  ිවශ්ය ැ කප ශ්රී ටාං.ක දාුරමා කවුු ්ෙ? 

  i. ශ්දලාවම්ිළයතිසේස දාුරමා iii. ිවශ්ේශ්ංකමල්ට දාුරමා 

 ii. යණ්ඩ්ඩුකාභය දාුරමා iv. ලපැම්බා දාුරමා 

25. ෙම්ශ්ේ සේලාණ යා දුු  ද ක ශ්ලපඳ ක යුුරලට ිවයරළී ලසද ුරව.් වරලෙ යරණ ශ්මවුරු  ු ෙකටාල 

කාටය ැෙකප කා්ොල් ිළිතබඳ විසේෙද සඳහ් කිතිය වම්  

i. දසලා ඇිවය ii. සදධ¾මාටංකාදය iii. සදධ¾ම ද් වාලිනය iv. ෙම්ිළයා අටුලා ැර යෙය 

26. යරිසදය ආදක්ෂා .ීමම  අය සරශ්ලාම ක්රියාකප යුුර ලව ප්රමු ෙම කු ම ල්ශ්්  

  i. ශ්සල්ිනිළලට සඳහ් ලව ිවසා ය. iii. ලරඩි ඇටිය් යලසව ිවසා ය. 

 ii. දාය නීති යවලව ිවසා ය. iv. යරිසදය ගෙ ශ්ම් අය්  සුගෙශ්කව ිවසා ය. 

27. ශ්යාශ්පා්වු ල ශ්ා ප යාටවශ්ය් මුෙලා ශ්ැව ද  එක්ශ්සේස්  කප දාුරමා ශ්ටස සරටශ්ක්ශ්්  

  i. I යදාක්රමබාු  දාුරමා ය. iii. ිවශ්ේශ්ංකමල්ට දාුරමා ය. 

 ii. I විායබාු  දාුරමා ය. iv. දුටුැරමු ආ දාුරමා ය. 

 

 ,   ,0 ප්රශ්ේවලට ‘අ’ සහා ‘ආ’ ීනු  ිවලරදි ල ැරටපූ වි  ිළිතුරද ල්ශ්්  

28.                

අ  ආ 

1. කාිනංැ මාඝ ආක්රමමය  A. ෙඹශ්ෙණි යුැය 

2. ා්රභානු ආක්රමමය  B. ශ්ක ට්ශ්ට් යුැය 

3. ඉබ් බන්ොශ්ේ යරණ ණීම  C. ශ්යාශ්පා්වු  යුැය 

4. ශ්ා තිය සිටු කරගෙල්ට  D. ැම්ශ්යාප යුැය 

i. ABCD ii. BCAD iii. CABD iv. CADB 

29.      

අ  ආ 

1. ශ්දාබට් ුල් ්  A. ශ්ම  ¾ දථය 

2. ශ්ාම්ටර්  B. ලාෂේය එ්ිම 

3. ශ්හ්රි ශ්බල්  C. දුම් ශ්බ ට්ටුල 

4. ශ්ෙ මසේ ිවපශ්කාම්  D. දුම් වරල 

i. ADBC ii. BCAD iii. CADB iv. CBAD 

30. ප්රථම ලද  ශ්කාපඹ සි  මහනුලද ෙක්ලා දුම්රියක් ධාලවය කදව ටදශ්ද  

i. 1867 මා¾ුර ii. 1858 අශ්ැ සේුර iii. 1867 අශ්ැ සේුර iv. 18   මා¾ුර 
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31. ප.ඊ. ණිමසිංහ මහොශ්ේ ුශ්ද ැාමී් ලශ්ය් ටංකා කම්කු  සංැමය ශ්මද  ිළ ඇ  වූශ්ේ කුමව ල¾ෂශ්ේී  ෙ? 

i. 1 ,0 ii. 1 ,5 iii. 1 ,8 iv. 1 ,, 

32. 17 7 ිළ ඇ  වූ ණ යුද් ශ්කාණ සශ්ම් ිව¾ශ්දශ්යක් ශ්වාල්ශ්්  

  i. ුරලක්කු බදෙ තුරලු අලු්  බදු ල¾ැ ඉල්  .ීමම. 

ii. ට්ශ්දසි උසාවි ක්රමය වරලෙ ිළ ඇටුීම. 

iii. බදු එකුර .ීමම  ශ්දය ය ිවටධාීම් ශ්යාෙලා ැරනීම. 

iv. අන්කදම ක යුුර සඳහා ශ්ලවම ිවටධාීම් ය්  .රිම. 

33. යංාමහාලාෙය සිදු වූ ල¾ෂ ිළිතශ්ලට  ෙරක්ශ්ලව ිළිතුරද ල්ශ්්  

  i. ලදාශ්ැාා  බදශ්දැම  උෙම්ණ    ැම්ශ්යාප  යාවදුදා 

ii. බදශ්දැම  ලදාශ්ැාා  උෙම්ණ    ැම්ශ්යාප  යාවදුදා 

iii. උෙම්ණ    ලදාශ්ැාා  ැම්ශ්යාප  බදශ්දැම  යාවදුදා 

iv. ැම්ශ්යාප  බදශ්දැම  ලදාශ්ැාා  උෙම්ණ    යාවදුදා 

34. ටංකා ාාතික සංැමශ්ේ ප්රථම සභායතිලදයා ශ්ටස ය්  වූ වායකයා ශ්ටස සරටශ්ක්ශ්්  

  i. සර් ඩී. බී. ායතිටක මහො ය. iii. ලිනසිංහ හරිසේා්ර මහො ය. 

 ii. ප. ඊ. ණිමසිංහ මහො ය. iv. එ්. එම්. ශ්යශ්ර්දා මහො ය. 

35. බ්රිොවය යාටවය ිවසා ශ්මද  සංසේකිතික ක්ශ්ෂේශ්රේ තති වූ ශ්ලවසේීම.. 

  i. යා¾ිනශ්ම්්ුර ආණ්ඩ්ඩු ක්රමය තතිීම. iii. සාම්ප්රොයික සේලයංශ්ය ිෙ ආ¾ථික ක්රමය ිඳඳ ලරීමම. 

 ii. අයවයව ලරවිින ශ්භ ැ හඳු්ලාී ම. iv. ඉංග්රීසි භාෂා ෙරනුම ශ්මද  ුරප ලයාප්පෙ ීම. 

36. රවිා සිසු් අෙද ඉංග්රීසි අධයායවය ප්රාිනෙ .ීමම සඳහා ශ්මද  ිළ ඇටු වූ අධයායව ආයෙවය කුමක්ෙ? 

  i. ල්වශ්යාශ්වයි කශ්ල ප්රකාශ් විෙයාටය iii. ල්වා¾ය්කවයි  ඇ්දු විෙයාටය 

 ii. යායවශ්ේ  ශිල්ැට විෙයාටය iv. යායවශ්ේ කශ්ල ප්රකාශ් විෙයාටය 

37. ප්රංශ් විප්පටලය  බටයජ ාවො සේලාන්යෙය ිළිතබඳ සංකල්යය සිය ග්ර්ථ මගි් ඉි රිය්  කදව ටෙ ො¾ශ්ිවකයා 

ශ්ෙ ද්ව. 

i. ශ්මා්ශ් සේකු ii. රූශ්ස  iii. ශ්ල ල්ශ් යාර් iv. ිනශ්යා් ශ්රාවිසේ. 

38. ශ්රී ටංකා ආණ්ඩ්ඩු ක්රම ලයාලසේථාල ශ්ටස ඉි රිය්  වූ ප්රථම ආණ්ඩ්ඩු ක්රම ලයලසේථාල ඉි රිය්  කප ල¾ෂය වම්  

i. 1 48 ii. 1 7, iii. 1 78 iv. 1 ,6 

39. එක්ස්  ාාීන්ශ්ේ සංවිධාවය ිළ ඇ  වූ ල¾ෂය කුමක්ෙ? 

i. 1 45 ii. 1 50 iii. 1 55 iv. 1 56 

40.  ශ්වාබරඳි ාාීන්ශ්ේ සංැමය ිළ ඇටුීශ්ම් ු ශ්ද ැාණ යකු ශ්ටස ක යුුර කප යුශ්ැාසේටාවියානු ාවාන්යතිලදයා  

i. අබ්දුල් ැමාල් වසාර් ය. ii. ශ්රී ාලහල්ටාල් ශ්්ු  ය. iii. මා¾ෂල් ටිශ්   ය. iv. ලී ක්ලා් යු ය. 
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සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

සැලකිය යුතුයි.  

 I ශ් ාටශ්සේ පළමුවන ප්රශ්ේනයට ිළිතතුු  සැපයි  නිවවා¾යය ශ්ේ. 

 II ශ් ාටසින් ප්රශ්ේන හරක ට   III ශ් ාටසින් ප්රශ්ේන ක  ට  ිළිතතුු  සපයන්න. 
 

I කකොටස 

01. (න) පහර (i) යටශ්ේ  ක්වා ඇති ඓතිහාසි  සේථාන සියල්ල   සපයා ඇති ශ්රී ලා ා සිතියශ්  ද   (ii) යටශ්ේ 

 ක්වා ඇති ඓතිහාසි  සේථාන සියල්ල   සපයා ඇති ශ්ලෝ  සිතියම් ශ් ාටශ්ස ද   ලකුණු  ක නම්  කන්න. 

(i). නාච්චදුව වැව,  ැදුු  ඹය, යාන් ඹය, මිිවහාගල් න් ,  හාතිේථ,  ඹශ් ාළපටුන, පකාක්ර  සමු්රය, 

නලුගල්ශ්ේ,  ාලතිේථ, පා දයන්ගල, ශ්පාරාන,  හනුවක 

(ii). ප¾සියන්ශ්බාක් , චීනය,  ැලි ට්, ශ්ටෝකිශ්යෝ, ශ්කෝ ය,  ැසේිළයන් මුහු           (ලකුණු 12)  

 

(ආ) පහර A, B, C, D යටශ්ේ  ක්වා ඇති ඓතිහාසි  ශ්රාකතුු  හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්  වුු න් ැයි  

             ිළිතශ්වලින් ඔශ්ේ ිළිතතුු  පත්රශ්ේ  ලියා  ක්වන්න. 

A. වසභ කජුශ්ේ  ාලශ්ේ  දී යාපන ප්රශ්ද්ශ්ය පාලනය  ළ පුද්ගලයා, 

B. ක්රි.ව. 14   දී යාපනයට පැමිණි ආ¾ය චක්රව¾තීන්ශ්ගන් උ ේ ලබාශ්ගන ශ්රී පා ය වන් නා  ළ 

නකාබි ජාති  සාචාක යා, 

C. ක්රි.ව. 1815 දී උඩකට ගිවිසු  නේසන් කිරීශ්ම් දී බ්රිරානය කජු ිවශ්යෝජනය  ළ ආ්ඩුක ාකවකයා, 

D. කක්සේ ජාතීන්ශ්ේ සාවිධානය ිළ දටුවී ට මුල් වූ බ්රිරානය නග ැතිවකයා,         (ලකුණු 0 ) 

 

(ඉ) පහර A සහ B යටශ්ේ  ක්වා ඇති ිළන්ූක නධයයනය  ක නසා ඇති ප්රශ්ේනවලට ිළිතතුු  සපයන්න. 

      (i). 1. ශ්   ිළන්ූකශ්යන්  ැක්ශ්වන මූ¾තිය නම්  කන්න. 

            2. ශ්   ිව¾ ාණය  කන ලද්ශ්ද් කීශ්විව සියවශ්සේදී  ? 

            4. ශ් ය ිළ දටා ඇති සේථානය සඳහන්  කන්න. 

             . ශ්   මූ¾තිශ්යන් ිවරූිළරයි විශ්ේවාස  කන කක්  

                 ශ් විශ් ශ්නක් නම්  කන්න.                (ලකුණු 0 ) 

 

      (ii). 1. B වලින්  ැක්ශ්වන පුද්ගලයා නම්  කන්න. 

             2. ශ්   පුද්ගලයා සම්බන්ධ වූ ඓතිහාසි  සටන කු ක් ? 

            4. ඔහු පාලනය  ළ දිශ්ාව සඳහන්  කන්න. 

             . ඔහුට නවසානශ්ේ  දී ශ් බඳු ඉකණ ක් නේවූවා ?  

       (ලකුණු 0 ) 

 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

b;sydih 

u;=.u wOHdmk l,dmh  

11 fY%aKsh ld,h : meh 03 hs II m;%h 

 

 

A 

B 
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II කකොටස 

02.  i. ප්රාේ ඓතිහාසි  යුගයට නයේ, 

a. ශ්වකළාශ්රිර කිත හන් වාසසේථාන ශ්  ක් හා 

b. පහරකට ශ්රේ  ලාපීය ශ්ලනක් නම්  කන්න.            (ලකුණු 04) 

ii. ප්රාේ ඓතිහාසි  යුගශ්ේ   ානවයා සිදු ළ නචාචාක වි ද ශ්  ක්  ක්වන්න.          (ලකුණු 0 ) 

iii. පූ¾ව ඓතිහාසි  යුගශ්ේ   ානවයා දියුණු රාක්ෂණි  උපක්ර  භාවිරා  ළ බවට සාධ  ශ්  ක් ිව සුන් 

ස දරව පැහැදිලි  කන්න.               (ලකුණු 05) 

iv. මුල් ඓතිහාසි  යුගශ්ේ  ජනාවාස වුහය හා සේවරූපය ිළිතබඳව  ු ණු ශ්  ක් ිව සුන් ස දරව පැහැදිලි 

 කන්න.                  (ලකුණු 06) 

 

03. i. කජවු න්ශ්ේ ක්රියා  ලාපය නනුව පහර සඳහන් කාජයේව සා ල්පය ආශ්කෝපණය වූ කජවු න් වකහන්  

   තුිතන් ශ්රෝකන්න. 

a. චක්රව¾ති 

b. ශ්ද්වේව 

c. ප¾වරකාජ 

(I වන  ාශ්යප, IV  ාශ්යප, ුදද්ධ ාස, ිවශ්ේශ්ා  ල්ල, ූඨ ්ණ නභය)         (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් ආයරන නතීරශ්ේ  හැඳින් වූ නම් සඳහන්  කන්න. 

a. ශ්කෝහල 

b. න ද කණය                    (ලකුණු 0 ) 

iii. නතීර වැසියන්ශ්ේ ජීවිර ව¾ර ානයට වඩා ඉරා සකල ආ ාකයට ස සේව පැවතිණි. නතීර ආ¾ථි ය ස සේ 

වූ ආ ාකය  ු ණු ශ්  ක් ඇසුරින් පැහැදිලි  කන්න.            (ලකුණු 05) 

iv. නතීරශ්ේ  සිටි ජනයා ශ් කට විවිධ සාසේ ෘතීන්ට නයේ ජනරාව ස ග සහජීවනශ්යන්  ටයුතු  ළ ආ ාකය 

 ු ණු ශ්  ක් ඇසුරින් පැහැදිලි  කන්න.            (ලකුණු 06) 

 

04. i. පහර සඳහන් වැේ ඉදි ළ කජවු න් නම්  කන්න. 

a.  ලා වැව 

b. මින්ශ්න්රිය වැව 

c. නභය වැව                  (ලකුණු 04) 

ii. නතීරශ්ේ  දී  හවැේ රැනී ට ප්රධාන වූ  ු ණු ශ්  ක්  ක්වන්න.              (ලකුණු 0 ) 

iii. පහර සඳහන් සාධ  ශ් ටිශ්යන් පැහැදිලි  කන්න. 

a. වැේ රාක්ෂණය 

b. සීගිරි ජල ල් රාක්ෂණය               (ලකුණු 05) 

iv. පුකාණ ය ඩ ිවසේසාකණය කිරීශ්ම් රාක්ෂණශ්ේ  දියුණුව ිළිතබඳ  ු ණු ශ්  ක් ිව සුන් ස දරව පැහැදිලි 

 කන්න.                  (ලකුණු 06) 
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05. i. නතීරශ්ේ  වැේ පරිපාලනය සහ ඉඩම් පරිහකණශ්ේ  දී නය ළ බදු ව¾ග කි දපයක් පහර  ැක්ශ්ේ. ඒවා නම්  

    කන්න. 

a.   පති 

b. ශ්බාජ පති 

c.  රක ජිබ                  (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් නීති ව¾ග පැන වූ කජවු න් නම්  කන්න.   

a.  ාඝාර නීතිය 

b. ගෘහ  ්ඩ නීතිය                   (ලකුණු 0 ) 

iii. නතීර ස ාජශ්ේ   ාන්රාවට ශ්ගෞකවණීය ශ්ලස සැලූ බවට දිය හැකි ිව සුන් ශ්  ක් විසේරක  කන්න.   

       (ලකුණු 05) 

iv. පුකාණ මිිවසා ශ්ද්ශීය ආහාක වැ ගේ ශ් ාට සැලූ බවට  ු ණු ශ්  ක් ිව සුන් ස දරව පැහැදිලි  කන්න. 

                  (ලකුණු 06) 

 

06. i. උඩකට කාජධාිවශ්ේ  ආකම්භ  පාල යා නම්  කන්න.            (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් සිද්ීන් හා සම්බන්ධ කජවු  ලියා  ක්වන්න.   

a. ශ් ල්ගමු විහාකශ්ේ  සඟවා තිබූ  න්ර ධාතුව  හනුවකට වැඩ   කවී . 

b. සිාහල කාජවාශ්ශ්ේ  නවසන් පාල යා වී .                (ලකුණු 0 ) 

iii. උඩකට කාජධාිවශ්ේ  ආ¾ථි  කටාව සේවයාශ්පෝෂිර ක කි. ඊට බලපෑ ශ්හේතු ශ්  ක් ිව සුන් ස දරව පැහැදිලි 

 කන්න.                 (ලකුණු 05) 

iv. බ්රිරානය ජාති යන් ශ්රී ලා ාව ශ් ශ්ක ද නවධානය ශ්යාමු කිරී ට බලපෑ ශ්හේතු ශ්  ක් ශ් ටිශ්යන් පැහැදිලි 

 කන්න.                  (ලකුණු 06) 

 

07. i. ශ්රි ලා ාශ්ේ ජාති  පුනු  යට මුල් වූ නාය යන් තිශ් ශ්නක් නම්  කන්න.         (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් සිදුවී  සම්බන්ධ නාය යන් සඳහන්  කන්න.   

a. පාච  හාවා  පැවැේවී ට මුල්වී . 

b. ශ්බෞද්ධ පාසල් ිළ දටුවී ට ශ්පකමුණ ගැනී .  

c. උ යභාණු නම් පුවේපර ආකම්භ කිරී . 

d. මුසේලිම් ශ්න්ෂන් නම් පුවේපරක් ආකම්භ කිරී . 

(ටී.බී. ජයා  හරා, මිශ්ගට්ටුවේශ්ේ ගුණානන්   දමි, ශ්රී සු ාගල  දමි, ශ්රී ආු මුග නාවල¾තු ා,  

 ශ්හන්රි සේටීල් ඕල් ට්තු ා)                  (ලකුණු 0 ) 

iii. ශ්ඩානශ් ෝ¾ ආ්ඩුක ක්ර ශ්ේ  බලපෑ  ිවසා ශ් කට පාලන ක්ර ශ්ේ  ඇති වූ ප්රජාරන්ත්රවාදී නාග ශ්  ක් 

පැහැදිලි  කන්න.                (ලකුණු 05) 

iv. ශ්රී ලා ාශ්ේ වතු වගාව ිවසා ඇති වූ යහපේ හා නයහපේ ප්රතිලල ශ්  ක් පැහැදිලි  කන්න.        (ලකුණු 06) 
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III කකොටස 

 

08. i. බ්රිරානයශ්ේ   ා¾මි  විප්ලවය ඇති වූ ප්රධාන ක්ශ්ෂේත්ර තුන සඳහන්  කන්න.       (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් ිවප වීම් සිදු ළ පුද්ගලයන් නම්  කන්න.   

a. ශ්කෝල¾ යන්ත්රය ිවප වී . 

b. ආකක්ෂ  ලාම්පුව ිවප වී .                  (ලකුණු 0 ) 

iii.  ා¾මි  විප්ලවය ිවසා ප්රවාහන හා සන්ිවශ්ේ න ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ  දියුණුව ව¾ර ානය  ක්වා වි ාශ්යවී  

ිව සුන් ස දරව පැහැදිලි  කන්න.                (ලකුණු 05) 

iv.  ා¾මි  විප්ලවය ිවසා ශ්රී ලා ාශ්ේ ආ¾ථි  හා ස ාජ ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ  සිදු වී ඇති ශ්වනසේ ම් ශ්වන ශ්වන  

විසේරක  කන්න.                  (ලකුණු 06) 

 

09. i. ක්රි.ව. 146  – 1465 ව¾ෂ නරකතුක  ාලශ්ේ  ඇ රි ාවට පැනවූ පනේ තුන නම්  කන්න.      (ලකුණු 04) 

ii. පහර සඳහන් ප්ර ාශ්යන්  කන ල  නාය යන් නම්  කන්න.   

a. “කාජයය නම්   ය” ප්ර ාශ්  ළ රැනැේරා 

b. “ශ්ම් නවසේථාශ්ේ නිළ බලය නල්ලා ශ්නාගරශ්හාේ ඉතිහාසයට නපට ස ාව ශ්නාශ් නු ඇර.” ප්ර ාශ්  ළ 

රැනැේරා                     (ලකුණු 0 ) 

iii. පළවන ශ්ලෝ  සාග්රා යට ශ්හේතු වූ  ු ණු ශ්  ක් පැහැදිලි  කන්න.            (ලකුණු 05) 

iv. ශ් වන ශ්ලෝ  සාග්රා ශ්යන් පසු ශ්ලාව ඇති වූ ශ්වනසේ ම් තුනක් පැහැදිලි  කන්න.          (ලකුණු 06) 
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ඉතිහාසය I 

1) 4  11) 1  21) 4  31) 4 
2) 1  12) 2  22) 3  32) 1 
3) 3  13) 1  23) 2  33) 2 
4) 4  14) 3  24) 3  34) 1 
5) 1  15) 1  25) 1  35) 4 
6) 3  16) 4  26) 4  36) 2 
7) 1  17) 4  27) 2  37) 2 
8) 2  18) 2  28) 4  38) 2 
9) 2  19) 2  29) 3  39) 1 

10) 4  20) 1  30) 3  40) 1 
 

(ලකුණු 240 = 80) 

ඉතිහාසය II 

I ක ාටස 

01.  

අ) I), II) සිතියශ්ෙහි දක්වා ඇත. (පිටුව 5)      (ලකුණු 18) 

ආ) 

A. යාපනය / නකදිව        (ලකුණු 04) 

B. ඉබන් බතූතා 

C. ශ් ාබට් බ්රවුනන්රිග් 

D. විනසේටන් ච¾චිල්  

 ඉ) 

I. 1. මිනිසා සහ අශේව හිස       (ලකුණු 04) 

2. ක්රි.ව. හවනවන සියවශ්සේ 

3. ඉසුරුමුණි විහා ය 

4. අ්නි හා ප¾ජනය 

II. 1. කැප්ශ්පටිශ්පාළ දිසාව       (ලකුණු 04) 

2. 1818 පළමුශ්වනි නිදහසේ සටන 

3. ඌව දිසාව 

4. සි ගත කිරීෙ - පසුව ෙ ණීය දණ්ඩනය 

 

 

 

ඉතිහාසය - පිළිතුරු 

ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය 

Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education 

மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் 

வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන කලාපය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධ්යාපන 

මතුගම අධ්යාපන ක  පාපන ය 

කපන ර’ඹරට සවියක් ප්රතිඵප සංවර්ධ්ක වැඩසටහක  

11 කරේණිය 



 

2  11 ශ්රේණිය - ඉතිහාසය - පිළිතුරු 

II ක ාටස 

02. i. a. මිනිහාගල්කන්ද, බුන්දල, පති ාජශ්වල                        (ලකුණු 02) 

   b. පාහියන්ගල, කුරුවිට බටශ්දාඹ ශ්ලන, කිතුල්ගල ශ්බලිශ්ලන                     (ලකුණු 01) 

ii. ෙලසිරුරු වකුටු ශ්කාට වළ දැමීෙ. 

 තු ගුරුගල් ආශ්ල්ප කිරීෙ.                         (ලකුණු 04) 

iii. සේි වාසීතාව - නිවාස ඉදිකිරීශ්ේ තාක්ෂණය උදා- උඩ ංචෙඩෙ, හල්ුේමුල්ල 

ෙැටි වළං භාවිතය - උඩ ංචාෙඩෙ - පින්තාරු කළ ෙැටි වළං හමුවීෙ. 

ක්රෙවවන සුසාන - ඉබ්බන්කටුව (ෙහිශිලා සුසාන) 

ශ්ලෝහ භාවිතය - ශ්ලෝහ කූ ක් හමුවීෙ.              (සාධ්ක ශ්දකට - 02 විසේත යට 03 - ලකුණු 05) 

iv. වැවක් ශ්ක්න්ර ශ්කාටශ්ගන ජනාවාස ිහහිවීෙ (වාපිගාෙ). 

විශාල නග  ිහහිවීෙ. නක , පු , පු කෙන (ආදිය)             (කරුණු ශ්දකට - 02 විසේත යට 04 - ලකුණු 06) 

03. i. a. නිශේශංකෙල්ල  

b. කූටකණ්ණ අභය 

c. I වන කාශයප                 (ලකුණු 03) 

ii. a. ශ්වජ්ජසාලා 

b. සභාව                  (ලකුණු 04) 

iii. ශ්ගාවිතැන - ෙඩ ශ්ගාවිතැන / ශ්හේන් ශ්ගාවිතැන             (සාධ්ක ශ්දකට - 02 විසේත යට 03 - ලකුණු 05) 

iv. ශ්දෙළ ජාතික භික්ුව 

විවාහ ඇතිවීෙ. 

ශ්දෙළ අධිකාරී තනතු  

කුලී ශ්හේවාශ්ේ 

විජයබාහු  ජුශ්් කුලී ශ්හේවායන් ආදිය              (කරුණු ශ්දකට - 02 විසේත යට 04 - ලකුණු 06) 

04. i. a. ධ්ාතුශ්සේන 

b. ෙහශ්සන් 

c. පණ්ුකාභය                              (ලකුණු 03) 

ii. කෘෂිකාර්මමික කටයුතු සා¾ථක ක  ගැනීෙ. 

ගංවතු  පාලනය කිරීෙ. 

නාගරිගක ජනතාවශ්් ශ්වනවන අවශයතා නේ ූ¾ණ කිරීෙ.                   (2×2=ලකුණු 04) 

iii. a. වැවක අංග පැහැදිලි කිරීෙ. 

b. ජල තාක්ෂණය - ජලෙල් සැකසීෙ. ආදිය           (ලකුණු 05) 

iv. බලංශ්ගාඩ සෙනළ වැව යකඩ නිසේසා ණය 

යකඩ සැකසීෙ / සුළං බලය ශ්යාදා ගැනීෙ. 

ශ්දහිගහ ඇල කන්ද - ෙයින හෙක ආධ්ා ශ්යන්            (කරුණු ශ්දකට - 02 විසේත යට 04 - ලකුණු 06)

         



 

3  11 ශ්රේණිය - ඉතිහාසය - පිළිතුරු 

05. i. a. වැව්වල ජලය භාවිතා කළ අයශ්ගන්  

b.  ජුට අයවන ඉඩේවල වගා කිරීෙ ශ්වනුශ්වන් 

c. ඇළ ො¾ගවල ෙවනසයයන් ඇල්ලීෙ ශ්වනුශ්වන්                       (ලකුණු 03) 

ii. a. අෙණ්ඩ ගාමිණී අභය  ජ   

b. හත වන මිහිඳු  ජ                             (ලකුණු 04) 

iii.  ාජය පාලනය කළ - චූලසීවලී, ලීලාවතී රැජිණ 

 සවාහිනිය - කාන්තාවට විශ්ශේෂ ශ්ගෞ වාද යක් වීෙ. 

සූප ශාසේරශ්ේ නිපුණවීෙ - සහසේසවවනුප්පක ණය   

පරුෙකලු සෙනා ආදිය                          (ලකුණු 05) 

iv. ආහා  සඳහා ධ්ානය ව¾ග ශ්යාදා ගැනීෙ - ශ්තෝනිගල ශ්සල්ලිපි 

ප්රභූවවරුන්ශ්් ආහා  - සද්ධ්¾ෙ වනනාවලිය 

ුගී ජනයාශ්් ආහා  - කාඬි ඇඹුල පලා ව¾ග ආදිය                       (ලකුණු 06) 

06. i. ශ්සේනා සේෙත වික්රෙබාහු                          (ලකුණු 03) 

ii. a. විෙලධ්¾ෙසූරිගය  ජතුො   

b. ශ්රී වී  ප ාක්රෙ නශ්ර්මන්රසිංහ            (ලකුණු 04) 

iii. වී ශ්ගාවිතැන, ශ්හල්ෙලු ක්රෙය, සේවයංශ්පෝෂිත වීෙ. 

ධ්ානය ව¾ග වගාව 

ශ්ගවතු වගාව, සවනවනව පාලනය 

යකඩ, දැව, ලාක්ෂා ක¾ොන්තය             (ලකුණු 05) 

iv. ශ්රී ලංකාශ්ව් පිහිටීෙ. 

කුළුබු ඇතුලු ශ්වළඳ රවය තිීමෙ.                        (ලකුණු 06) 

07. i. අනගාරිගක ධ්¾ෙපාලතුො 

   වලිසිංහ හරිගසේචන්ර ෙහතා              (ලකුණු 03) 

ii. a. මිශ්ගට්ටුවවනශ්වන ගුණානන්ද හිමි  

b.ශ්හන්රිග සේටීල් ඕල්කට්තුො 

c. ශ්රී ආරුමුග නාවල¾තුො  

d.එේ. සී. සිද්ධි ශ්ලබ්ශ්බ්තුො                            (ලකුණු 04) 

iii.  ාජය ෙන්රණ සභාව පිහිටුවීෙ. 

විධ්ායක කා ක සභා ක්රෙය ඇතිවීෙ. 

සර්මවජන ඡන්ද බලය ලැීමෙ.             (ලකුණු 05) 

iv. යහපවන - වතු වගාව ආ ේභ කිරීෙ. 

ප්රවාහන හා සන්නිශ්ව්දන ක්රෙ ඇති කිරීෙ. 

          අයහපවන - සේවයංශ්පෝෂිත ආ¾ික  ටාව ිහඳ වැටීෙ. 

                        රෙ සූ ාකමෙ. 

                          සංසේකෘතික බලපමෙ - ෙවනපැන් ුේවැටි 

පරිගස  ුෂණය                 (ලකුණු 06) 
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III ක ාටස 

 

08. i. ශ්ප්ෂ කර්මොන්තය, යකඩ හා වාශ්න් ක¾ොන්තය, ගල් අඟුරු ක¾ොන්තය                    (ලකුණු 03) 

ii. a. ශ්හන්රිග ශ්කෝට්   

b. හේි ශ් ව්                              (ලකුණු 04) 

iii. ප්රවාහන - ශ් ේල¾ - ශ්ෙෝට¾ ථය                       

   ගුවන්යානා, නැව් ශ්බෝට්ටු ආදිය   

           සන්නිශ්ව්දන - ශ්ටලිශ් ෝන්, ඊශ්ේල්, පරිගගණක 

          අන්ත¾ජාල,  ැක්සේ              (ලකුණු 05) 

iv. ආ¾ික - වතු වගාව ආ ේභවීෙ. 

               වැටුපට වැඩක න කේකරු පන්ති ිහහිවීෙ. 

  විවිධ් ක¾ොන්ත 

  ආනයන අපනන ශ්වළඳාෙ    

           සොජ - ධ්නවවන හා නි¾ධ්න පන්ති ිහහිවීෙ. 

                     පරිගස  දූෂණය - සොජ දූෂණය 

          අධ්යාපන දියුණුවීෙ. 

                     ශ්සෞඛ්ය                           (ලකුණු 06) 

 

09. i.  මුද්ද  පනත, සීනි පනත, මුදල් පනත            (ලකුණු 03) 

ii. a. 14 වන ලුවී  ජ   

b. වී. අයි. ශ්ලනින්                (ලකුණු 04) 

iii. ජ¾ෙනිය එක්සවන කිරීශ්ේ වයාපා ය 

යටවන විජිත සඳහා ඇති වූ ත ගය 

අවි ත ගය ආදිය                 (ලකුණු 05) 

iv. ශ්ලෝක බලවතුන් ිහහිවීෙ. 

එක්සවන ජාතීන්ශ්් සංවිධ්ානය ඇතිවීෙ. 

 හසේ ඔවනතු ශ්සේවා ඇතිවීෙ. 

අවි ත ගය (නයෂේටික අවනහදා බැලීේ ඇතිවීෙ.)             (ලකුණු 06) 
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සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

 සියලු ම ප්රශ්ේවලට  ිළිතුරු  සයය්ව. 

 අංක 1 - 40 ශ්ෙක් ප්රශ්ේවලට ී  ඇති (1), (2), (3), (4) ිළිතුරු  ලලි් නිලැරදි ශ්හෝ ලඩාත් ගැටශ්යව ශ්හෝ 

ිළිතුරර ශ්ෙෝර්ව. 

 

01. ක්රි. ල 4 ලව ශ්ෙලර්ෂශ්ේී රචවා කරව ටද ටංකාශ්ේ යැරණිෙම ශ්ේශීය සාහිෙය ූලටාරය ුමමක්ද? 

1). මහාලංශ්ය   2). ීයලංශ්ය 

3). නිකාය සංග්රහය  4). පූජාලලිය 

 

02. ෙම් විසි් ශ්වාදුටු ශ්ලවත් අය විසි් යලසව ටද ශ්ොරුරු  මෙ ිළහි ා ශ්රී ටංකාල ිළිත ව ලාර්ො ෙැ  

කුරලරය් යමණක් දැක්ශ්ලව ිළිතුරර ුමමක්ද? 

1). යාහිය් හිමි, ඉ ් තූො, රිශ් යිශ්රෝ 

2).ශ් ාටමි, ඉ ් තූො, රිශ් යිශ්රෝ 

3). ඇරිසේශ් ෝ ල්, ශ්මගසේතිනීසේ, ප්ලීනි 

4). ප්ලීනි, රිශ් යිශ්රෝ, ශ් ාටමි 

 

03. ශ්රී ටංකාශ්ේ ප්රාග් ඓ ිතිහාසික ගයගශ්ේ මාවලයාශ්ග් ඓ වනලව ශ්ොරුරු  ශ් ාශ්හාමයක් ශ්හිතලව සේනාවයක් 

ල්ශ්්, 

1). යාහිය්ගට   2). හල්දුම්මට 

3). අලිගට   4). ඉබ් ්කටුල 

04. ලංශ්කො ලට ශ්හෝ ශ්සල්ලිිළ ලට යටු්ගම්  යනුශ්ල් සවහ් ශ්කා  ඇත්ශ්ත්, 

1). ශ්ලළවගම්ය   2). නියම්ගම්ය 

3). ලරාය ආශ්රිෙ ගම්ය   4). ලැේගම්ය 

 

05. ශ්මර  යහළම මට් ශ්ම් යරියාටව ක ගයුර ශ්මශ්හය වීම සවහා ක්රි. ල. 9 ලව සියලශ්සේී යමණ යැලති "සේලාධීව 

මණ්ඩට" ශ්සල්ලිිළ ලට හඳු්ලා ී ඇත්ශ්ත්, 

1). ග්රාමශ්ාටා වමිනි  2). දසගම් ඇත්ේ වමිනි 

3). ග්රාමික වමිනි  4). යු මක වමිනි 

06. ශ්ේලාවම්ිළයතිසේස රජු ශ්රී මහා ශ් ෝධී් ලහ්ශ්සේ ශ්රෝයණය කරව ටද ්ත්සලයක  ආරාාවා කරව ටේශ්ේ, 

1). ච්දවගාම හා මාගම ක්ෂත්රිය්  ය. 

2). කෙරගම හා මාගම ක්ෂත්රිය්  ය. 

3). අනුරාාගාම හා ීඝගාම ක්ෂත්රිය්  ය. 

4). කෙරගම හා ච්දවගාම ක්ෂත්රිය්  ය. 

07. ශ්රී ටංකාල ශ්රෝමානුක ශ්ේශ්ය සමස ස වො යැලැත්ූ  ල  ලැදගත් ශ්ොරුරු  අවාලරණය ල්ශ්් ුමමව 

රාජය කාටයකී ද? 

1). ලසභ   2). 6 ලව අග් ඓගශ් ෝධි 

3). යණ්ුකාභය  4). භාතිකාභය 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

b;sydih 

u;=.u wOHdmk l,dmh  

11 fY%aKsh ld,h : meh 01 hs I m;%h 

tel:1%20-%2040
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08.      

 ුමශ්ේර 

 වශ්ර්ශ්ේලර 

 ශ්ේලත්ල 

 චක්රලර්තී 

යව රාජයත්ල සංකල්ය අනුල රජලු ්ශ්ග් ඓ වම් අනුිළිතශ්ලලි් සැකී  ඇති ිළිතුරර ශ්ෙෝර්ව. 

1). කාශ්යය, යරාක්රම ාු, නිශ්ේශ්ංකමල්ට, කූ කණ්ව අභය 

2). නිශ්ේශ්ංකමල්ට, යරාක්රම ාු, කාශ්යය, මහශ්ස් 

3). කාශ්යය, කූ කණ්ව අභය, මහශ්ස්, නිශ්ේශ්ංකමල්ට 

4). කූ කණ්ව අභය, මහශ්ස්, නිශ්ේශ්ංකමල්ට, යරාක්රම ාු 

09. කදම්භ වී, ශ්ගෝව වී, ලව වී, මහා ලාලුකා වී යව ගංගාල්හි නූෙව වාමය් ිළිතශ්ලලි් දැක්ශ්ලව 

ිළිතුරර ශ්ෙෝර්ව. 

1). කටා ඔය, මහලැලි ගස, දැදුු  ඔය, මල්ලුර ඔය 

2). ගල් ඔය, මල්ලුර ඔය, කටා ඔය, ලළශ්ේ ගස 

3). මල්ලුර ඔය, කටා ඔය, ලළශ්ේ ගස, මහලැලි ගස 

4). මහලැලි ගස, කටා ඔය, මල්ලුර ඔය, ලළශ්ේ ගස 

 

10. A - රාජයත්ලශ්ය් දසලව ලර්ෂශ්ේී ග්රාම ී මා ස හ් රීමම. 

B - සිත්වාු  බිම බුදල්වාශ්ග් ඓ රැකලරණය ටැබීම. 

C - ත්රිිළ කය ග්ර්නාූඪ  රීමම. 

D - ප්රනම ලර  අනුරාාුරය සිය යාටව මායසේනාවය ශ්ටස ශ්ෙෝරා ගැනීම. 

ඉහෙ ශ්ොරුරු  ලලි් යණ්ුකාභය රාජය සමය  අයත් සිදුවීම් යමණක් දැක්ශ්ලව ිළිතුරර ුමමක්ද? 

1). A හා C   2). A හා D 

3). B හා C   4). B හා E 

 

11. ශ්කාෙටරීඹියාල ශ්සල්ලිිළශ්යහි දැක්ශ්ලව "ලසලසික සහඨක ' ය්ශ්ව් අදහසේ කරනුශ්ේ, 

1). ලසේලාසය රීමමයි  2). කටිව චිලරයයි 

3). සිවුු  ිළරිකරය  4). අ  ිළරිකරය. 

 

12. A තීු ශ්ේ අනුිළිතශ්ලට අනුල B තීු ල ගැටපූ වි  ටැශ් ව නිලැරදි ිළිතුරර ුමමක්ද? 

A      B 

1. ශ්සාත්ීශ්ාටා    A. මාෙෘ නිලාස 

2. යසලත්ති වාම ශ්ාටා   B. භික්ු ලාසසේනාව 

3. සිවිකා ශ්ාටා    C. ශිල ලිංග ිළහිටි සේනාව 

4. යණ්ණ ශ්ාටා    D. බ්රාහේමණයි්ශ්ග් ඓ ආගමික සේනාව 

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

 

13. යහෙ දැක්ශ්ලව මිනුම් අෙරි් අතීෙශ්ේ අලකාශ්ය මැනීම සවහා භාවිො කර ඇති මිනුම් ලර්ගය ල්ශ්්, 

A. රීරිය  B. වීහ   C. යරමාණු 

D. අමුණ  E. ෙෙ   F. කරිසය 

1). A, B හා F   2). A, D හා F 

3). D, E හා F   4). D, C හා F 
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14. යහෙ දැක්ශ්ලව ප්රකාශ් අුරරි් විනිමය භාවිෙය ිළිත වල නිලැරදි ප්රකාශ්ය ුමමක්ද? 

1). කාසි අච්චු ගැී ශ්ම් ප්රාානියා වල ව  අශ්දක ශ්ටස හැඳි්ශ්ේ. 

2). විනිමය ක ගයුර ලටී කාසි ශ්ලනුල  ශ්ටෝහ  ර ලටිවාකමක් ශ්ටස භාවිො විය. 

3). ටංකාශ්ේ භාවිො කළ යැරණිම කාසිය ාරණ වම් ශ්ේ. 

4). අලියා සහ සේලසේික කාසි ටංකාශ්ේ නියදලා ඇෙ. 

 

15. "ලල්ලට දඬුයත් ශ්වාකයනු ඉසා" යනුශ්ල් යරිසර සංරක්ෂණය  අදාළ ්යශ්දසේ ට ා ශ්දව ශ්සල්ලිිළය 

ිළහිටුලා ඇත්ශ්ත්, 

1). නිශ්ේශ්ංකමල්ට රජුය  2). කීර්ති ශ්රී ශ්ම්ඝලර්ණ රජුය 

3). 3 ලව ්දය රජුය  4). 4 ලව මිහිඳු රජුය 

 

16. රාජයත්ලශ්ේ  ටය ලර්ාවය වීශ්ම් ප්රාාව ප්රතිලටය ූශ්ේ, 

1).  ටය විමායගෙ වීම  2). රාජාානි අෙර ගැටුම් ඇතිවීම 

3).  ටය මායගෙ වීම  4). ප්රාශ්ේශීය යාටකය්  ටලත් වීම 

17. යහෙ A ශ්කා ශ්සේ ඇති ශ්යෞරාණික ශ්ගාඩවැගිලි ිළහිටිශ්ේ ුමමව රාජාානි ලට දැයි B ශ්කා සි් ශ්ෙෝරා 

ගැළශ්යව ිළිතුරර ශ්සාය්ව. 

A       B 

1. ගශ්ඩාටාශ්දනි විහාරය   A. ශ්යාශ්ළා්වු ල 

2. යැිළලියාව සුශ්්ත්රාශ්ේවි ිළරිශ්ලව  B. දඹශ්දනිය 

3. විජයසු්දරාරාමය    C. ුමු ණෑගට 

4. සත්මහල් ප්රාසාදය    D. ගම්ශ්යාළ 

E. ශ්කෝට්ශ්ට් 

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

18. ලසභ රාජය සාමය හා සම් ්ා ප්රකාශ්යක් ශ්වාල්ශ්් මි් ුමමක්ද? 

1). විශ්ාට ප්රමාණශ්ේ ලැේ ඉදිවීම. 

2). ටම් කර්ණ ලංශ්ශ්ේ ආරම්භය සිදුවීම. 

3). ප්රනම සංවිාවාත්මක ස ් ලයායාරය  වායකත්ලය ීම. 

4). රශ්ට් අභය්ෙර යාටවය විධිමත් රීමම. 

 

19. I තීු ශ්ේ අනුිළිතශ්ලට අනුල II තීු ල ගැළපූ වි  ටැශ් ව නිලැරදි ිළිතුරර ුමමක්ද? 

I      II 

1. යව අශ්දක    A. අශ්ේල අංශ්ශ්ේ ප්රාානියා 

2. ූඪය අශ්දක    B. ශ්ලළව ක ගයුර භාර 

3. අස අශ්දක    C. කාසි අච්චු ගැී ශ්ම් ප්රාානියා 

4. වගර ගුතික    D. රාජය ශ්ල්නවාගාර ක ගයුර  

E. වගර යරියාටවය 

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

 

20. එංගට්ෙශ්ේ ඉඩම් ශ්කාටුරීමශ්ම් ලයායාරය මන්් සිදුූශ්ේ, 

1). ුමඩා ඉඩම් එක්කර විශ්ාට ශ්ගාවිබිම් සැකී ම. 

2). දුප්ලයත් ශ්ගාවී්ශ්ග් ඓ ඉඩම් ාවලත් ශ්ගාවී් ශ්කාටු කර ගැනීම. 

3). සත්ත්ල යාටවය  අලශ්ය ෙණබිම් ශ්කාටු කර ගැනීම. 

4). ලගාල් සුර්ශ්ග් රැක ගැනීම  ලගාබිම් ශ්කාටු රීමම. 

 

http://1.dbac/


 

4 
 

11 ශ්රේණිය - ඉතිහාසය - 02 

21. ුවු ද සමශ්ේ විදයාත්මක ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ වල ශ්සායා ගැනීම් I තීු ශ්ේද ඒ හා සම් ්ා ුේගටය් II ලව 

තීු ශ්ේද දැක්ශ්ේ. I, II තීු  ගැටපූ වි  නිලැරදි ිළිතුරර ුමමක්ද? 

I         II 

1. ග්රහශ්ටෝක ූරර්යයා ල ා ඉලිප්ලසාකාරල ගම් රීමම.  A. ශ්ජාහැ්වසේ ගුශ් ් ර්ග් ඓ 

2. ගුු ත්ලාකර්ශ්ව නියමය ශ්සායා ගැනීම.   B. ශ්ජාහැ්වසේ ශ්කප්ලටර් 

3. මුද්රණ ය්ත්රය නියදවීම.     C. ගැීලිශ්යෝ ගැීලි 

4. දුර දක්වය නියදවීම.      D. විලියම් හාශ්ේ 

E. අයිශ්සක් නිේ ් 

1). B E AC  2). A C E B  3). A E B C  4). B E C A 

 

22. ශ්ේශ් ගශ්ේෂණ ක ගයුර ලට  මුලි්ම අලාාවය ශ්යාමු කළ ර  ූශ්ේ, 

1). යෘුරගාටය  2). ඕට්දය  3). ප්රංශ්ය  4). ජර්මනිය 

 

23. ක්රි. ල. 14 ලව සියලශ්සේ සි  ගයශ්රෝයශ්ේ ුවු දය ඇතිවීම   ටයෑ ශ්හේුරලක් ශ්වාල්ශ්් මි් ුමමක්ද? 

1). ශ්කා්සේේතිශ්වෝයටය ුරර්රී ජාතී්  ය ත් වීම. 

2). ශ්ලළවාම දිගයණු වීම. 

3). වල ාවලුර් ිළරිසක් බිහිවීම 

4). සාම්ප්රදායික රාජාණ්ු ක්රමයක් යැලතීම. 

 

24. ශ්ජෝ් ලයික්ලිප්ල, ශ්ජෝ් හසේ, මාටි්ූෙර් යව ුේගටය් සම් ්ාශ්ය් නිලැරදි ිළිතුරර ශ්ෙෝර්ව. 

1). මායෙව ගයගශ්ේ ජාතික රාජය සංකල්යය ප්රචලිෙ රීමම. 

2). ශ්ේශ් ගශ්ේෂණය සවහා අනුග්රහය දැක්වීම. 

3). යල්ලිශ්ේ ආධියෙය විශ්ේචවය රීමම. 

4). සාහිෙය අලශ් ෝාය සවහා ක ගයුර රීමම. 

 

25. 19 ලව සියලශ්සේ ී ශ්රී ටංකාශ්ේ ඇති ූ ආගමික හා සංසේකෘතික ප්රශ් ෝාය සම් ්ා අදහසේ ගයගට රීහියයක් 

දැක්ශ්ේ. ඒ අෙරි් ශ්වාගැළශ්යව ගයගටය ුමමක්ද? 

1). රත්මටාශ්් ාම්මාශ්ටෝක හිමි - යෑලියශ්ගාඩ විදයාටංකාර ිළරිශ්ලව ිළහිටුවීම. 

2). ශ්හ්රි සේටිල් ඕල්කට් ුරමා - යරම විඥාවාර්න සමාගම ිළහිටුවීම. 

3). ආු මුග වාලටර් ුරමා - ්දයභානු ුලත්යෙ ඇරඹීම. 

4). ටී. බී. ජයා - ශ්කාළඹ සහිරා විදයාටය ිළහිටුවීම. 

 

යහෙ A සි  E දක්ලා ඇති ශ්ොරුරු  ඇසුරි් 26 , 27 ප්රශ්ේවලට  ිළිතුරු  සයය්ව. 

A. දිලයිව යළාත් 5 ක  ශ් ීම.   D. සර්ලජව ඡ්ද  ටය 

B. විාායක කාරක සභා ක්රමය   E. ලයලසේනාදායක හා විාායක සභා ිළහිටුවීම. 

C. යළාත් ද නිශ්යෝජව ක්රමය 

26. ශ්ඩාවශ්මෝර් ආණ්ු ක්රම ප්රතිසංසේකරණය සම් ්ා ශ්ොරුරු  දැක්ශ්ලව ිළිතුරර ුමමක්ද? 

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

27. ශ්කාල් ෲක් ආණ්ු ක්රම ප්රතිසංසේකරණය සම් ්ා ශ්ොරුරු  දැක්ශ්ලව ිළිතුරර ුමමක්ද? 

1). B හා C  2). A හා E  3). A හා D  4). B හා E 

 

28. ශ්මර  ලඩාත් යැරණිම ශ්ේශ්යාටව යක්ෂය ුමමක්ද? 

1). එක්සත් ජාතික යක්ෂය  2). ශ්රී ටංකා නිදහසේ යක්ෂය 

3). ටංකා සම සමාජ යක්ෂය  4). ටංකා ශ්කාමිගයනිසේට් යක්ෂය 
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29. 1972 ආණ්ු ක්රම ලයලසේනාශ්ල් ලයලසේනාදායකය හැඳි්ූශ්ේ, 

1). රාජය ම්ත්රණ සභාල වමිනි  2). යාර්ලිශ්ම්්ුරල වමිනි 

3). ලයලසේනාදායකය සභාල වමිනි 4). ජාතික රාජ සභාල වමිනි 

 

30. ටංකාශ්ේ ිළහිටුලව ටද ප්රනම කාර්මික ජවයදය ුමමක්ද? 

1). රත්මටාව  2). බියගම  3). ශ්කාග් ඓගට  4). ඒකට 

 

යහෙ සවහ් ලගුශ්ේ A - I දක්ලා ශ්ොරුරු  ඇසුරි් 31, 32  ප්රශ්ේව ලට  ිළිතුරු  සයය්ව. 

ලර්ෂය       සිදුූ සේනාවය        සිදුවීම 

A. 1773    D.  ැසේටිටය   G. ශ්ත් ශ්යට්ටි විසි රීමම. 

B. 1917    E. ශ් ාසේ ්   H. සමාජලාී දර්ශ්වය ඇතිවීම. 

C. 1789   F. ු සිය් විප්ලටලය  I. සිරකු ල් නිදහසේ රීමම. 

31. ඇමරික් විප්ලටලය  මුල්ූ ප්රාාව සිදුවීම ශ්ටස සැටශ්ක්ශ්්, 

1). A F H  2). A E H  3). A E G  4). C E H 

 

32. ප්රංශ් විප්ලටලය  සම් ්ද සිදුවීම ශ්ටස සැටශ්ක්ශ්්, 

1). C D I  2). B F H  3). D A J  4). A G I 

 

යහෙ දැක්ශ්ලව ගයගට ඇසුරි් 33 ප්රශ්ේවය  ිළිතුරු  සයය්ව. 

A. දූෂිෙ රාජාණ්ු ක්රම  -  ශ්ේශ්යාටව ප්රතිසංසේකරව ටැබීම. 

B. බ්ටැඩිමියර් ශ්ටනි්ශ්ග් ඓ වායකත්ලය  - ශ්ම්ශ්ෂවික්ලු  

C. ශ් නිසේ ිළටිශ්ේ දිවුු ම  -  සිරකු ල් නිදහසේ කර ගැනීම. 

D. ශ්ජෝර්් ශ්ලාෂි් ්  -  ිළටශ්ඩල්ිළයා සම්ශ්ම්ටවය 

33. ශ්දලැ්ව හා යළලැ්ව අෙර රීසිම සම් ්ායක් වැති ගයගටය ල්ශ්්, 

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

 

34. ීමවා හා සම් ්ා ඇෙැම් ශිටා ශ්ල්නව ලට අඩසව සංශ්ක්ෙලත් රීමශ්ම් ජව සමාජය  ට ාදු් යණිවුඩය 

ූශ්ේ, 

1). ීමවශ්ේ යවිත්රභාලය 

2). ීමවාල   ාාා කළ අය මුර ආත්මශ්ේ කු ්ල ඉයීමයි. 

3). රාජයත්ලය හැසවීම. 

4). ීමවාල ඉර හව යලත්වා කල් යලතිව  ල. 

 

 

35. ශ්ෙෝණිගට ශ්සල්ලිිළශ්ේ ිළ දඩහස, මශ්දහස, අකටහස යනුශ්ල් සවහ් ල ඇත්ශ්ත් කලරක් විය හැරීද, 

1). ජට සම්යාදවය සම් ්ා  දු ලර්ග ුරවරී. 

2). කෘෂිකර්මය  සම් ්ා රාජය නිටාාම් තිශ්දශ්වරී. 

3). ලගා කළ ාාවය ලලි් අය කළ  දු ලර්ග ුරවරී. 

4). වී ලගාල  සම් ්ා ලගා ක්ව ුරවරී. 

 

 

 

tel:1972
tel:1773
tel:1917
tel:1789
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36. ිතිහාසික සිදුවීම් රීහියයක් යහති් දක්ලා ඇෙ. 

A. සිංහට ශ් ෝධිලංශ්ය රචවා වීම. 

B. සංන ශ්සවවි ගංශ්දනිය යර්ලෙශ්ේ දුර්ගයක් ිළහිටුලා ගැනීම. 

C. ඉ ් තූො ටංකාල  යැමිණීම. 

D. විජය ා ශ්කාල්ටය සිදුවීම 

ඉහති් දැක්ශ්ලව ිතිහාසික සිදුවීම් ඒලා සිදුූ අනුිළිතශ්ලට  ශ්යළ ගැසේූ වි  නිලැරදි ිළිතුරර ුමමක්ද? 

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

37. ෙම ජාතිය නිර්මට ආර්යය්ශ්ග් යැලෙ එව ශ්ටාල ඉො ්ුරම් මාවල ලර්ගයක්  ල යලසමි් ජර්මානුල් 

ශ්ගාඩවගා ගත් ශ්ේශ්යාටව දර්ශ්වශ්ේ වම, 

1). යැසිසේට් ලාදයයි   2). ්යශ්යෝගීො ලාදයයි 

3). මාවල ලාදයරී   4). වාසිලාදයරී 

 

38. ඇශ්ඩාල්ෆේ හිට්ටර්  යක්ෂග්රාහී ජ ජවමෙයක් ඇති රීමම  මාාය සාරාර්ම ්ල්ටංඝවය කළ ජර්මනිශ්ේ මාාය 

ඇමතිලරයා ූශ්ේ, 

1). ශ්ලෝල්ශ් යාර්ය   2). මැසිනිය 

3). ශ්ගාශ් ල්සේය   4). බිසේමාක්සේය 

 

39. ඉොලිශ්ේ කළු කමිස හමුදාල වමි් ස්වේා භ ය් ශ්යාදාශ්ගව යැසිසේට් ලාදය  එශ්රහිල ිළරිසේ විවාශ් 

කශ්ළේ කවුු ්ද? 

1). ශ්ජෝසප්ල මැසිනි   2). ගැරිශ් ාල්් 

3). ක්ශ්ල්ම් ශ්ෂෝ   4). ශ් නිශ් ෝ මුශ්සාලිනි 

 

40. ශ්ටෝක සාමය හා ආරක්ෂාල යලත්ලා ගැනීම  I ලව ශ්ටෝක ගයේාශ්ය් යසු ිළහිටුලනු ටැ  සංවිාාවය ුමමක්ද? 

1). එක්සත් ජාතී්ශ්ග් ඓ සංවිාාවය  2). ශ්වා ැඳි ජාතී්ශ්ග් ඓ සමුළුල 

3). ජාතී්ශ්ග් ඓ සමුළුල   4). ්ුරු  අත්ටා්තික් සංගමය 
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සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.  

 

 

 

 

සැලකිය යුතුයි.  

 I ශ් ාටශ්සේ පළමුවන ප්රශ්ේනයට ිළිතතුු  සැපයි  නිවවා¾යය ශ්ේ. 

 II ශ් ාටසින් ප්රශ්ේන හරක ට   III ශ් ාටසින් ප්රශ්ේන ක  ට  ිළිතතුු  සපයන්න. 
 

I කකොටස 

^01&  ^w&  my;  ̂ ¸&  hgf;a  olajd  we;s  ft;sydisl  ia:dk  ish,a,u  imhd  we;s  ›  ,xld    is;shfuys 
o  ^¸¸&  hgf;a  olajd  we;s  ia:dk  ish,a,u  imhd  we;s f,dal  is;shï  fldgfiys o  kï 
lrkak' 

            ^¸& l,d Th" brKuvq jej" uyd ;s;a:" fldaÜfÜ" oUfld< mgqk" nqkao," .,aTh"   f.dalKak" 
uyshx.kh" fixlv.," foaj k.r" i,dj;af;dg                  
              ^,l=Kq 12& 

            ^¸¸& fldkaia;ka;sfkdam,h"  cmka ¥m;a"  mD;=.d,h"  fldrshdkq w¾Ooaùmh" f.daj"                                             
iQjia we<                                                                       ^,l=Kq 06& 

 

      ^wd&  my;  A, B, C, D  hgf;a  olajd  we;ss ft;sydisl f;dr;=re yd iïnkaO mqoa.,hka   
ljqrekaoehs wkqms<sfj<ska Tfí ms<s;=re m;%fha ,shd olajkak' 

                A - l=Kdgqjlg yiqj wyUq f,i › ,xldjg f.dv ng mD;=.Sis cd;slhd - 

                B - fn,s., kï ia:dkfha o<od ud<s.djla ;ekùu isÿ l< rc;=ud jkafka  - 

                C - › ,xldj we;=<;a fldg f,dal is;shula ks¾udKh l< .S%l cd;sl N+f.da,  úoHd×hd- 

                D - .,afmd; fi,a ,smsh lr jQ fmdf<dkakre md,lhd -               ^,l=Kq 04& 

 

  A yd B hgf;a olajd we;s mska;+r wOHhkh fldg wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'
 ^¸¸&   
 

                        
                                                      

 

 

 

  ^,l=Kq 04& 

 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

b;sydih 

u;=.u wOHdmk l,dmh  

11 fY%aKsh ld,h : meh 03 hs II m;%h 

A- rEmfhka oelafjk ks¾udKh l=ulao@           

B -fuh yuq ù we;af;a l=uk ia:dkfhka o@ 

C- fuh l=uk ft;sydisl hq.hg wh;a o@ 

D- fuu ks¾udKh lsrSug Ndú;d lrkakg  
     we;ehs ie<flk WmlrKh l=ulao@ 



 

2 
 

11 ශ්රේණිය - ඉතිහාසය - 01 

              ^¸¸¸&   

                                                                         

 

 

 

 

 ^,l=Kq 04& 

»»  fldgi 

^02& ^»& b;sydih f.dv ke.Su i|yd idys;H  uQ,dY%%h fhdod .ekSfï oS wjOdkh fhduq l< hq;+  lreKq 
03 la kï lrkak'                                                        ^,l=Kq 03& 

     ^»»&  my; A isg D olajd oS we;s tla tla m%ldYhg wod< ms<s;=r jryka ;+<ska f;dard         
wkqms<sfj<ska ,shd olajkak' 

A- .,a f,kaj, lgdrug háka ,shd we;s f,aLk  

              B- merKs ldis ms<sn| yodrK úIh                

              C- mshx.=; ;siai úydrh boslrk ,oafoa          

              D- wkqrdOmqr rdcOdks iufha rpkd jQ .%ka:hls'     

        ^wud j;+r" ishnia,lr" f,ka ,sms" kdKl úoHdj" iDIs.srs weu;s" lS¾;s YS% ksYaYxlu,a,& 

    ^,l=Kq 04& 

      ^»»»&  idys;H  uQ,dY%%j,ska ,efnk m%fhdack folla olajd fláfhka úia;r lrkak'    

 ^,l=Kq 05& 

^»¼&  b;sydih yeoErSfï oS kgnqka jeo.;a uQ,dY%hla f,i ye|skaùug n,mdk fya;+ 03 la   
fláfhka meyeos,s lrkak'                                                  ^,l=Kq 06&     

 

 ^03&  ^»&  m%d.a ft;sydisl udkjhd wdydrhg .;a" 

               A- Ydluh wdydr j¾.hla o  

               B- i;a;ajuh wdydr j¾. folla o kï lrkak' ^,l=Kq 03& 

     ^»»&   A - › ,xldfõ .,a hq.hg wh;a m%cdj cSj;a jQ mrsir l,dm folla o" 

              B - fjr<dYs%; t<suyka jdiia:dk folla o wkqms<sfj<ska kï lrkak'       ^,l=Kq 04& 

     ^»»»& › ,xldfõ mQ¾j ft;sydisl hq.h m%d.a ft;sydisl hq.fhka fjka ù fmkSug fya;+ jQ   lreKq 
folla olajd úia;r lrkak'                                              ^,l=Kq 05& 

     ^»¼&  uq,a ft;sydisl hq.fha ckdjdij, iajrEmh lreKq 03 la weiqrska meyeos,s lrkak'   

                                                                                              ^,l=Kq 06& 

A - fuu rEmfhka oelafjk mqoa.,hd lrkak' 

B - fudyq ksfhdackh l<  foaYmd,k mlaIh l=ulao@ 

C - fudyqf.a md,k ld,h ;=< y÷kajd ÿka wdKavq l%u 

      jHjia:dj l=ulao@ 

D- ,xld foaYmd,kh ;=< fudyq oerE by<u ;k;=r  
      l=ulao@ 
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^04& ^¸& my; A, B, C hk ld¾hhka yd iïnkaO mqoa.,hkaf.a ;k;+re kdu kï lrkak' 

           A : mjq,g wh;a msrsi kv;a;+ lsrSu - 

           B : .ïj, wdrjq,a úi|Su   - 

           C : jeõ moaO;shla Ndrj lghq;+ lsrSu   -                                          ^,l=Kq 03& 

     ^»»& my; A isg D olajd we;s m%ldYj,g .e,fmk ms<s;=r jryka ;+<ska f;dard wkqms<sfj<ska ,shkak' 

              A : m%dfoaYSh md,khg yjq,a jQ ldka;djka  - 

              B : jeõ moaO;shla ye|skaùug Ndú;d lrk ku  - 

              C : oijk rdc j¾Ifha oS osjhsfka .%du iSud igyka lsrSsu  - 

              D : igka jHdmdrhla u.ska fpda, md,lhka mrod rg kej; tlafiai;a lsrSu  - 

       ^» úch ndyq rcq" mKavqldNh rcq"t,a,x.dj" mreul,q" foajdkïmsh ;siai rcq&   ^,l=Kq 04&                                                          

     ^»»»& merKs ,xldfõ rdcH Wreuh ,enqKq wdldr folla kï lr meyeos,s lrkak' ^,l=Kq 05&  

     ^»¼& ÿgq.euqKq rc;+ud w.h l< hq;af;a t;+ud nqÿ oyug l< fiajh ksid muKlau fkdfõ' t;+udf.a 
rdcH iufha foaYmd,k jeo.;alu lreKq 02 la weiqrska fmkajd fokak'    ^,l=Kq 06& 

^05&  ^»&   A - kdÉpd¥j jej  

           B - l,d jej 

             C - mrdl%u iuqøh 

        hk c,dYhka fmdaIKh jkafka ljr .x.dOdrhla wdYs%;j oehs jryka ;+<ska f;dard wkqms<sfj<ska 
,shkak' 

           ^u,aj;+ Th" hdka Th" uyje,s .Õ" f.dak kosh" ccacr kosh" .,a Th&        ̂ ,l=Kq 03& 

      ^»»&  my; A isg D olajd we;s m%ldYj,g .e,fmk ms<s;=r jryka ;+<ska f;dard wkqms<sfj<ska 
,shkak' 

                 A - .jhskaf.a wdrlaIdj i|yd mj;ajk Ydka;s l¾uhls 

                 B - we< ud¾. boslsrSu iïnkaOfhka lghq;+ l< wfhls 

                 C - wUka .Õ yria lr bos l< we< 

                 D - fjr fhdod  n,h fhdod .,a m;+re .e,ùfï ;dlaIKh  

                ^Wol" wäl" lsrs uvq hd.h" mSvk Y,alkh" we<yer" ñKsfma& ^,l=Kq 04&   

      ^»»»&   A - jejl ;dlaIKsl wx. folla kï lrkak' 

                 B - Tn by; kï l< tla ;dlaIKsl wx.hl ks¾udKh yd m%fhdack fláfhka ,shkak'     
 ^,l=Kq 05&    

      ^»¼&  merKs › ,dxlsl Ys,amSkaf.a jdia;+ úoHd;aul ks¾udK yelshdj úoydmdk ksoiqka 02 la olajd 
úia;r lrkak'                                     ^,l=Kq 06& 
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^06&   ^»&       A - fldaÜfÜ   

                 B - rhs.u       

               C - iS;djl      

               hk m%foaYj, md,lhka wkqms<sfj<ska ,shd olajkak"                      ^,l=Kq 03& 

     ^»»&  my; i|yka f;dr;+re yd iïnkaO mqoa.,hka ljqrekaoehs jryka ;+<ska f;dard ,shkak'  

                    A : wjqia;s%hdfõ fodka cqjka  - 

               B : uyd wia:dk l+ure       -  

               C : kdhlaldr jxYfha wdrïNl  rcq  - 

               D : lkakidñ l+ure  -    
-    ^YS% úl%u rdcisxy"  ¸¸ rdcisxy"  YS% úch rdcisxy"  fldkmamq nKavdr"  rdcdê rdcisxy& 

 ^,l=Kq 04& 

     ^»»»& uykqjr rdcOdksfha " 

                   A - rc;+ud úiskau úi|k ,o kvq j¾. folla o 

                   B - tl, jeroslrejkag ,nd ÿka ovqjï l%u ;+kla o ms<sfj<ska ,shd olajkak  

 ^,l=Kq 05& 

     ^»¼&  uykqjr rdcOdksfha iudc ixúOdkfha lemS fmkqk ,laIK 03 la olajñka úia;r lrkak
 ^,l=Kq 06& 

 

^07&  ^»&  bx.S%iSka 17 jk ishjfia w. Nd.h jk úg bkaoshdfõ msysg jQ fj<| uOHia:dk 03 la kï 
lrkak' ^,l=Kq 03& 

     ^»»& my; i|yka f;dr;+re yd iïnkaO mqoa.,hka ljqrekaoehs jryka ;+<ska f;dard wkqms<sfj<ska 
,shkak' 

                 A : ,xldfõ wjika ,kafoais wdKavqlre  - 

                 B : ,xldfõ md,khg m;a m%:u bx.S%is  wdKavqlre  - 

                 C :  lrf;dg O¾udrdu ysñf.ka isxy, NdIdj W.;a ld¾h Y+r isú,a  fiajlhd - 

                 D :  Wvrg m%jdyk lghq;= NdrjQ uäf.a uqykaosrï - 

          ^fcdaka fvdhs,s" fmârsla fkda¾;a" *ka tx.,a fnla" ycacs urslald¾" fgdrskagka idñ&    

  ^,l=Kq 04& 

     ^»»»&  › ,xldj flf¾ í %;dkH wjOdkh fhduq ùug n, mE fya;= folla olajd meyeos,s lrkak   ' 
 ^,l=Kq 04& 

     ^»¼&   A  1948 ksoyia igfka kdhlhka fofofkl= kï lrkak' 

                B 1948 ksoyia igk we;s ùug n, mE fya;= folla olajd fláfhka meyeos,s lrkak '   
 ^,l=Kq 06& 
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»»» fldgi 

 ^08&   ^»&  í%;dkHfha ld¾ñl úma,jh we;s jQ m%Odk l¾udka; 03 kï lrkak' 

 ^,l=Kq 03& 

      ^»»&  my; olajd we;s m%ldYhka i|yd .e,fmk ms<s;=r jryka ;+<ska f;dard ,shkak' 

                         A :  újD; Wÿka l%uh fidhd .ekSu  - 

                         B :  wdrlaIl ,dïmqj ksmoùu  - 

                         C :  fldams flàug fuda,la weröu  - 

                         D :  ÿïrsh ud¾. bos lsrSu  - 

              ^fykars fjdaâ" fykars fniu¾" fmârsla fkda¾;a" yïms% fâõ" ú,shï isukaiah& 

 ^,l=Kq 04& 

       ^»»»&  ld¾ñl úma,jhg iu.dñj lDIs lafIa;%fhys o úYd, j¾Okhla we;s úh' ta i|yd n,mE 
m%Odk idOl 02 la kï lr fláfhka úia;r lrkak' 

 ^,l=Kq 05& 

       ^»¼&  ld¾ñl úma,jh ksid iudc lafIa;%fha we;s jQ fjkialï 03 la olajd meyeos,s lrkak '   
 ^,l=Kq 06& 

 

 

^09&   ^»&  m<uqjk f,dal hqoaOhg iïnkaO jQ uOHu n,j;=kaf.a msf,a rgj,a 03 la kï lrkak'   

  ^,l=Kq 03&                                                                                

       ^»»& my; i|yka f;dr;+re j,g wod< ms<s;+re jryka ;+<ska f;dard wkqms<sfj<ska ,shkak' 

                        A :  c¾uka iíuerSkhla  u.ska  .s,ajd  oeuQ  weursldkq  u.S  kej - 

                        B :  ngysr  rgj,a  ueosy;aj  c¾uksfha  msysg  jQ  kj  wdKavqj - 

                        C :  uf.a  igk  keue;s  lD;sfha  ks¾ud;D - 

                        D :  ck;dj  kÜis  úfrdaë  igkg  fm<U  jQ  í%;dkHh  w.ue;sjrhd   - 

                     ^fnksfgda  uqfida,sks"  ysÜ,¾"  úkaiagkaÜ  p¾Ñ,a"  ,qisgdkshd"  ffjud¾& 

                                                                                              ^,l=Kq 04& 

       ^»»»& m<uqjk f,dal ix.%duhg fya;= jQ lreKq 02 la olajd ieflúka úia;r lrkak'                    
^,l=Kq 05& 

       ^»¼& fojk f,dal ix.%dufha m%;sM, 02 la olajd fláfhka úia;r lrkak'      ^,l=Kq 06& 
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ඉතිහාසය I 

1) 2  11) 2  21) 1  31) 3 
2) 3  12) 4  22) 1  32) 1 
3) 1  13) 2  23) 4  33) 2 
4) 3  14) 2  24) 3  34) 4 
5) 2  15) 3  25) 4  35) 4 
6) 4  16) 3  26) 3  36) 2 
7) 4  17) 4  27) 2  37) 4 
8) 3  18) 3  28) 3  38) 3 
9) 3  19) 4  29) 4  39) 4 

10) 2  20) 1  30) 4  40) 1 
 

(ලකුණු 240 = 80) 

ඉතිහාසය II 

I ක ාටස 

01.  

අ) I), II) සිතියශ්ෙහි දක්වා ඇත.(පිටුව 5)       (ලකුණු 18) 

ආ) 

I. A. ශ්ලාශ්ෙනශ්සෝ ද අල්ශ්ේදා       (ලකුණු 04) 

B. 3 වන විජයබාහු ෙජු 

C. ක්ශ්ලෝඩියසේ ශ් ාලමි 

D. කීර්තති ශ්රී නිශේශංකෙල්ල ෙජතුො  

 

II. A. පිනතාරු කළ ෙැටි බඳුන       (ලකුණු 04) 

B. රංචාමඩම 

C. පූර්තව ඓතිහාසික යුගය 

D. සකශ් ෝරුව 

 

III. A. J R ජයවර්තධන        (ලකුණු 04) 

B. එක්සත් ජාතික  ක්ෂය 

C. 1978 

D. විධායක ජනාධි ති 

ඉතිහාසය - පිළිතුරු 11 කරේණිය 

පෙර’ඹරට සවියක් ප්රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන  

ෙතුගෙ අධයා න කලා ය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධයා න 

කලා ය Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධයා න කලා ය 

Matugama Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධයා න කලා ය Matugama 

Education Zone மாத்துகம கல்விக் வலயம் ෙතුගෙ අධයා න කලා ය Matugama Education 

மாத்துகம கல்விக் வலயம்

මතුගම අධ්යාපන  ලාපය 

tel:1978
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II ක ාටස 

02.  

I. - මුලාරය ෙචනා වූ කාලය        (ලකුණු 03) 

- මුලාරශ්ේ කතුවෙයා 

- කතුවෙයාශ්ේ අෙමුණු 

- කරුණු ශ්සායා ගත් ආකාෙය 

 

II. A. ශ්ලනිපි  B. නාණක විදයාව     (ලකුණු 04) 

C. ඍෂිගිරි ඇෙති  D. සියබසේලකෙ 

 

III. -    ඓතිහසික කාල අනුපිළිශ්වල  ශ්ගාඩ නැගීෙ. 

- එක් එක් අවධි වල ශ්ේශ ාලන ආර්තික සොජ සංසේකෘතික ශ්තාෙතුරු ලබා ගැනීෙ. 

- එක් මුලාරයකින ලැශ්බන ශ්තාෙතුරු තවත් මුලාරයකින තහවුරු කෙ ගැනීෙ. 

- ෙ ක විශ්ේශීය සබඳතා අනාවෙණය.      (ලකුණු 05) 

 

IV. -  ැෙණි ජනතාවශ්ේ නිර්තොණාත්මක හැකියාව විදයොන වීෙ.    (ලකුණු 06) 

- එකල  ැවති තාක්ෂණය පිළිබඳ ශ්තාෙතුරු ලබා ගැනීෙ. 

-  රිසෙ සංෙක්ෂණ හැකියාව. 

- වාසේතු විදයාව පිළිබඳ අනාවෙණය 

03.  

I. A. වල්ශ්දල්, කැලෑශ්කශ්සල්, ශ්ගෝනල, කටුවල     (ලකුණු 03) 

B. වල් ඌො, ශ්ගෝනා, ඉත්තෑවා 

 

II. A -  හත ෙ  ශ්තත් කලා ය       (ලකුණු 04) 
 හත ෙ  වියළි කලා ය 

B - බුනදල,  තිොජශ්වල, මින්හාගල් කන්ද 
 

III. - යකඩ ශ්ලෝහ භාවිතය.        (ලකුණු 05) 

- කෘෂිකර්තොනතය  ශ්යාමු වීෙ. 

- පිළිසේූ ෙැටි වළං භාවිතය. 

- ක්රෙවත් සුසාන චාරිත්ර අනුගෙනය. 

IV.  

- කුඩා වැව් ශ්ක්නරශ්කා  ජනාවාස ඇෙඹීෙ.     (ලකුණු 06) 

- ගංගාවල පි ාෙ නිේනයන  පි තින ජනාවාස වයාප්ත වීෙ. 

- විවිධ වෘත්ීන  දනම් කෙශ්ගන ජනාවාස බිහිවීෙ. 

- ගමික ගශ්ේ ප්රධානියා වීෙ. 

04.  

I. A. ගෘහ ති    B. ගමික   C.  රුෙක   (ලකුණු 03) 

 

II. A.  රුෙකළු   B. එල්ලංගාව      (ලකුණු 04) 

C.  ණ්ඩුකාභය ෙජු  D. I වන විජයබාහු 

 

III. සශ්හෝදෙයාශ්ගන සශ්හෝදෙයා        (ලකුණු 05) 

පියාශ්ගන  සු පුතා  
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IV. - එළාෙ නේ  ාලකයාශ්ේ අනසකින ෙ  මුදවාශ්ගන ෙ  එක්ශ්සේසත් කිරීෙ.   (ලකුණු 06) 

-  රුෙකවරුන සතුව තිබූ ප්රාශ්ේශීය බලය ඒකාබේධ කිරීෙ. 

- ඉතිහාසශ්ේ ප්රථෙ සංවිධානාත්ෙක ස න වයා ාෙය  නායකත්වය දීෙ. 
 

05.  

I. A. ෙල්වතු ඔය B. ශ්ගෝන නදිය  C. ෙහවැි ගඟ    (ලකුණු 03) 

II. A. කිරිෙුයාගය  B. අඩික      (ලකුණු 04) 

C. ඇළහැෙ     D. පීඩන ශල්කනය 

 

III. වැව් බැේෙ, ෙළ නාව, බිශ්සෝශ්කාටුව, ශ්සාශ්ොව්ව     (ලකුණු 05) 

 

IV. - නිවාස ඉදිකිරීශ්ේ තාක්ෂණය       (ලකුණු 06) 

- රුවනවැි සෑශ්ේ අත්තිවාෙෙ 

- නගෙ නිර්තොණ හා උදයාන සැලසුේ 

- සනී ාෙක්ෂාව හා සේවසේථතාව 

 

06.  

I. A. 7 වන බුවශ්නකබාහු B. ෙයිගේ බණ්ඩඩාෙ     (ලකුණු 03) 

C. ොයාදුනශ්න 

 

II. A. ශ්කානප්පු බණ්ඩඩාෙ B. 2 වන ොජසිංහ     (ලකුණු 04) 

C. ශ්රී විජය ොජසිංහ  B. ශ්රී වික්රෙ ොජසිංහ 

 

III. A. වැදගත් නායකයන සේබනධ නු, කැෙළි ශ්කෝලාහල නු, ොජශ්රෝහිත්වය සේබනධ නු 

B. ඇතුල්  හෙ දීෙ, දඩ ගැසීෙ, දඬු කශ්ඳේ ගැසීෙ, කස  හෙ දීෙ.   (ලකුණු 05) 

 

IV. - සොජ සේබනධතා කුල ක්රෙය ෙත  දනේ වීෙ.     (ලකුණු 06) 

- මූික විවාහ ක්රෙ තුනක්  ැවීෙ. 

- සේවයංශ් ෝෂිත ජන සොජයක්  ැවීෙ. 

- ඉඩේ අයිතිය හා භුක්තිය ෙත  දනේව තිබීෙ. 
 

07.  
I. ෙදුොසිය, ශ්බාේබාය, කල්ක ාව        (ලකුණු 03)

  

II. A. ෆන එංගල් ශ්බක්  B. ශ් ඩ්රරික් ශ්නෝර්තත්     (ලකුණු 04) 

C. ශ්ජෝන ශ්ඩායිි  D. හජ්ජි ෙරික්කාර්ත 

 

III. - ශ්රී ලංකාශ්ව් පිහිටීෙ.        (ලකුණු 05) 

- කුරුඳු ඇතුලු වටිනා ශ්වළඳ රවය ලබා ගැනීෙ. 

 

IV. A. ශ්ගානගාශ්ල් ශ්ගාඩබණ්ඩඩා, පුෙනඅප්පු, ඩංගිොළ     (ලකුණු 06) 

B.  - ෙජශ්ේ ඉඩේ ප්රති ත්තිය 

- නව අධිකෙණ ක්රෙය 

- නව බදු ප්රති ත්තිය 
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III ක ාටස 

08.  
I. ශ්ප්ෂ කර්තොනත, ගල් අඟුරු කර්තොනතය, යකඩ හා වාශ්න කර්තොනතය  (ලකුණු 03) 

 

II. A. විියේ සීෙනසේ  B. හේි ශ්ඩ්රව්      (ලකුණු 04) 

C. ශ් ඩ්රරික් ශ්නෝර්තත්  D. ශ්හනරි ශ්වෝඩ්ර 

 

III. - ෙහා  රිොණ ශ්ගාවිබිේ ආෙේභ කිරීෙ.      (ලකුණු 05) 

- ශෂය ොරු ක්රෙය. 

- සත්ත්ව  ාලන ක යතු සඳහා නව තාක්ෂණය ශ්යාදා ගැනීෙ. 

- නව කෘෂිකර්තෙ ක්රෙ/ උ කෙණ භාවිතය. 

 

IV. - විශාල වශශ්යන නගෙ බිහිවීෙ.       (ලකුණු 06) 

- රැකියා අවසේථා බිහිවීෙ. 

-  ංති සහිත සොජයක් බිහිවීෙ. 

 

09.  

I. ජර්තෙනිය, ඔසේියාව, තුර්තකිය, බල්ශ්ේරියාව      (ලකුණු 03) 

 

II. A. ලුසි ානියා B. වවොර්ත       (ලකුණු 04) 

C. හිට්ලර්ත  D. විනසනට් චර්තිල් 

III.  

- ජර්තෙනිය එක්සත් කිරීශ්ේ වයා ාෙශ්යදී ප්රංශය හා ජර්තෙනිය සතුෙන බව   ත්වීෙ. (ලකුණු 05) 

- ශ්දවන විියේශ්ේ ක්රියාකලා ය. 

- ය ත් විිත සඳහා වූ තෙඟය. 

- ඔසේියාශ්ව් ඔටුනන හිමි කුෙරු ඝාතනය කිරීෙ. 

IV.  

- අක්ෂ පිල  ොජය   ත්වීෙ.       (ලකුණු 06) 

- මිනිසේ ජීවිත මිියන 50 ක  වඩා විනාශ වීෙ. 

- ශ්ේ ළ හා ධන විනාශය. 

- ශ්ලෝක බලවතුනශ්ේ සේථාන අහිමි වීෙ. 

- ොර්තෂල් සැලැසේෙ බිහි වීෙ. 
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අ) I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)  

 


