
 

 

1. (අ) (i) පහත දී අ ති ඓ තිහාසික ස්ථාන සියල්ල ම  සපයා අ ති ශ්රී ලංකා සිතියඓේ ලකුණු කර නේ 
කරනන්. 

කිරිඳි ඔය,  යාන් ඔය, සූකරතිත්ථ, හලාවත, රයිගම, රන්ඓෙණිඓවල, ඓයෝධ ව ව, ඓපාල්ඓගාලල් 
අමණු, පාහියන් ඓලන, ඉබ්බනක්ටුව, යාපහුව, ඓගෝවින්ෙඓහළ (ලකණුු 12) 

(ii) පහත දී අ ති ඓ තිහාසික ස්ථාන සියල්ල ම  සපයා අ ති ඓලෝක සිතියඓේ ලකණුු කර නේ 
කරනන්. 

   මලකක්ා සමුද්ර සන්ි ය, ඓසාඓකාතරා දූපත, මක්කම, ක ලිකට්, බුර මය, ලිස්බන් (ලකුණු 6) 

(අා)  (i)  පහත A,B,C හා D යටඓත් ෙක්වා අ ති පරශ්න වලට පිළිතරු  අනුපිළිඓවළින් ඔඓබ් පිළිතරු  
පතරඓය් ලියා ෙක්වනන්. 

 (A) මහා විජයබාහු රජු පිරින ම ූපනාකඩුව තඹ සනන්ඓසන් වරපරසාෙ ල බූ ෙකුඓණ් පරාඓේශීය 
නායකයා. 

 (B) ඉංගරසීීන් හා ලන්ඓෙස්ින් අතර යුේධයක් සිදු වූ අග්ිිග අාසියාතික දූපත. 

(C) කාර්මික විප්ලව සමඓය් අාරක්ෂිත ලාේපුව ිර්මමාණය කළ ශිල්පියා 

(D) සිස්ටයින් ඓෙව් ම දුඓර්ම වියන්තල සිතවුේ ිර්මමාණය කළ ශිල්පියා. (ලකුණු 4) 

• A හා B යටඓත් ෙක්වා අ ති පින්තූර අධයයනය ඓකාට, අසා අ ති පරශ්න වලට පිළිතරු  අංක 
අනුපිළිඓවළින් ඔඓබ් පිළිතරු  පතරඓය් ලියන්න. 

 

(i) 1. ඓමම පින්තූරඓයන් දැකඓ්වන්ඓන් කුමක් ෙ? 

2. ඓමය ඉිකර අ තඓ්ත් කවර පරඓේශයක ෙ? 

3. ඓමම වයාපෘතියට සේබන්ධ ගංගාව කුමක් ෙ? 

4. මලු දී  ම වයාපෘතිය අවසන් කිරීමට අ ස්තඓේනත් ු
කර තිබූ කාලය වර්මෂ කීයක් ෙ? (ලකුණු 4) 

 



  

(ii) 1. ඓමම ඡායාරූපඓයන් දැක්ඓවන පුේගලයා කවඓරක ්ෙ ? 

2. ඔහු කවර රටක ජීවතවූ්ඓය් ෙ? 

3. ඔහු සේබන්ධ ඓෙශ්පාලන පකෂ්ය කුමක් ෙ? 

4. ඔහු සමග  ක්ව ඓේශපාලක කටයුතු කළ අඓනක් නායකයා කවු  ෙ? 
(ලකුණු 4) 

2. (i)  A.  ශ්රී ලංකාඓවන් ඓමඓතක් හමවුී අ ති ප රණිතම සාහිතය මලූාශරය කමුක් ෙ? 

B. මහාවංසඓය් කතවුරයා හා  හි ටීකාව නේ කරනන්. (ලකුණු 3) 

(ii) ඉතිහාසය ඓගාඩන ගීම පිණිස සාහිතය මලූාශරයක් පරිශීලනඓය් දී ස ලකිලිමත ්විය යුතු කර ණු ඓෙකක් 
ලියනන්. (ලකුණු 4) 

(iii) ඉතිහාසය ඓගාඩන ගීඓේ දී පරධාන මලූාශරයක් ඓලස ඓයාදා ගන්නා අභිඓල්ඛන අතරින් ඓසල්ලිපි වලනි් 
ලබාගතහ කි පරඓයෝජන සාධක ඓෙකක් අ සුඓරන් විසත්ර කරන්න. (ලකුණු 5) 

(iv) චිතර, මරූ්මති, ක ටයේ අාිය තළුින් ඓමරට සංසක්ෘතික ඉතිහාසය ඓහළිකරගතහ කි අාකාරය පිළිබඳෙ 
සාධක තනුක් අ සුඓරන් ප හ ිලි කරනන්. (ලකුණු 6) 

 

3. (i) A. ලංකාඓව් පරාග් ඓ තිහාසික මානවයා ජීවත ්වූ වියලි කලාපීය ඓලන් ඓෙකක් නේ කරනන්. 

B. පරාග් ඓ තිහාසික මානවයාඓග් අභිචාරයන් පිළිබඳෙ ඓතාරතරු  ඓහළිවන ඓතත ්කලාපීය ඓලනක් නේ 
කරනන්. (ලකුණු 3) 

(ii) පූර්මව ඓ තිහාසික යුගඓය් අවමංගල කරම ඓෙකක් හා ඒවා උදාහරණ අ ති ස්ථාන 2ක් නේ කරනන්. 
(ලකුණු 4) 

(iii) ඓමරට පූර්මව ඓ තිහාසික මානවයාඓග් තාක්ෂණික ජයගරහණ ඓෙකක් පිළිබඳෙ විස්තරයක් කරනන්. 
(ලකුණු 5) 

(iv)  මලු් ඓ තිහාසික යුගඓය් ජනාවාසවල වයුහය හා ස්වරූපය පිළිබඳෙ සාධක තනුක් අ සුඓරන් විස්තරයක් 
කරනන්. (ලකුණු 6) 

 

4. (i) A. මහව ලි නිය  

B. දැදුර  ඔය 

C. කිරිඳි ඔය යන ගංගා අාශරිතව බිහි වූ පාලන මධයසථ්ාන  ක බ ගින් වරහන් තළුින් ඓතෝරා 
ලියනන්. (අනුරාධපුර,යාපහුව, ෙඹඓෙණිය, මාගම, ඓපාඓළානන්ර ව,) (ලකුණු 3) 

(ii) පණ්ඩකුාභය රජතමුාඓග් සමඓය් ඓේශපාලික ව ෙගතක්ම ප හ ිලි වන කර ණු ඓෙකක් ලියනන්. 
(ලකුණු 4) 

(iii) ප රණි ලංකාඓව් යකඩ ිස්සාරණය කළ අාකාරය පිළිබඳෙ සාධක ෙ අ සුර  කරඓගන විස්තර 
කරනන්.(ලකුණු 5)  

(iv) A. අතීත ලංකාඓව් මහා ව ව් ඉිකිරීඓමන් බලාඓපාඓරාතත් ුවූ අරමණුු ඓෙකක් ලියන්න (ලකුණු 2) 

B. ව වක පරධාන අංග අතරින් ඓතෝරා ගත ්අංග ඓෙකක ්පිළිබඳෙ විස්තරයක් කරනන්. (ලකුණු 4) 
  

 

 



5. (i) මාඝ පාලන සමයට සමගාමීව ප වති ඓේශීය උප පාලන මධයස්ථාන තුනක් නේ කරනන්. (ලකුණු 3) 

(ii)  පහත A සිට D ෙක්වා අ ති පරශ්න වලට ග ළඓපන පිළිතරු  වරහන් තළුින් ඓතෝරා ලියනන්. 

  A. ඓබලිගල ෙළදා ම දුරක් කරවූ පාලකයා 

  B. කුර ණූගල රාජධාිඓය් පළම ුපාලකයා 

 C. ගේඓපාළ රාජධාකිය සමඓය් යාපනය රාජයඓය් බලය මර්මෙනයට බලඓකාටුවක් කළ පරභූවරයා 

  D. 1762 දී කීර්මති ශ්රී රාජසිංහ රජු හමවුීමට අා ඉංගරීසි දූතයා. 

(දෙවන බුවදනකබාහු රජු, හයුදබායඩි්, ද ේනාලංකාධිකාර, දෙවන බුවදනකබාහු රජු, නිශේශංක අලදකේශේවර, 
දෙවන විජයබාහු රජ,ු දජෝනේ ෆයබි ේ) (ලකුණු 4) 

(iii) ඓෙව ි නාගරීකරණ අවිඓය් දී ඓමරට අාර්මිකඓය් අ ති වූ ඓවනස්කේ ඓෙකක් ිෙසුන් සහිතව 
ප හ ෙලි කරනන්. (ලකුණු 5)  

(iv) හයවන පරාකරමබාහු රජු ඓශර්ෂඨ් පාලකඓයකු වීමට තඩුු දුන් ඓහ්තු සාධක තුනක ්ෙක්වා ඒවා 
ස ඓකවින් විස්තර කරනන්. (ලකුණු 6) 

 

6. (i) A. ලංකාඓව් මහුුදුබඩ ලන්ඓෙස්ි පාලනය කරියාතම්ක වන විට මහනුවර රාජධාිඓය් සිටි පාලකයන් 
ඓෙඓෙඓනක ්

B. ලංකාඓව් මහුුදුබඩ ඉංගරසීි පාලනය කරයිාතම්ක වන විට මහනුවර රාජධාිඓය් සිටි පාලකඓයක් නේ 
කරනන්. (ලකුණු 3) 

(ii) මහනුවර පාලකඓයකු වශඓයන් ඓසනරත ්රජතමුා මහුණු දුන් අභිඓයෝග ඓෙකක් නේ කරන්න.  
(ලකුණු 4) 

(iii) ඓෙවන රාජසිංහ රජතමුා මහනුවර ඉතිහාසඓය් ක පී ඓපඓනන පාලකඓයක් ඓස් ස ලකීමට මලු් වූ 
ඓහ්තු ඓෙකක් ෙක්වා ඒවා ස ඓකවින් විස්තර කරනන්. (ලකුණු 5) 

(iv) මහනුවර රාජධාිඓය් පරිපාලනඓය් ස්වභාවය පිළිබඳෙ කර ණු තනුක් අ සුඓරන් විස්තර කරනන්.    
(ලකුණු 6) 

 
7. (i) පහත A,B හා C පරශ්න වලට අදාළ ිව රි පිළිතරු  ලියන්න.  

A. ඉංගරසීීන් ඓමරටට ප ිඓනණ විට උඩරටරට පාලකයා කවු ෙ ? 
B. 1818 විමකු්ති අරගලය මර්මෙනය කිරීමට ඉංගරසීීන් විසින්  වූ සිංහල පරභූවරයා කවු ෙ? 

C. 1848 විමකු්ති අරගලයට දායක වූ පරධාන භිකෂ්නූ්වහන්ඓස් කවු ෙ? (ලකුණු 3) 

(ii) උඩරට රාජධාිය අල්ලා ග නීමට ඉංගරසීීන්ට බලපූ ඓහ්තු හතරක් සඳෙහන් කරනන්. (ලකුණු 4) 
(iii) 1818 විමකු්ති අරගලයට ඓහ්තු වූ සාධක ඓෙකක් ෙක්වා ඒ පිළිබඳෙ විස්තරයක් කරන්න. (ලකුණු 5) 
(iv) ඓසෝලබ්රි අාණඩ්කුරමඓය් විඓශ්ෂතා කර ණ ුතනුක් අ සඓුරන් විස්තර කරනන්. (ලකුණු 6) 
 

II ඓකාටස 
 

8. (i) පහත A,B හා C යටඓත් අ ති පරශ්න වලට ිව රි පිළිතරු  ලියන්න. 
A. අ මරිකානු විප්ලවයට අාසන්න කාලඓය් බරිතානය හා පරංශය අතර අ ති වූ සංගරාමය කුමක් ෙ? 
B. පරංශ විප්ලවය සමඓය් පරංශඓය් පාලකයා කවඓරක් ෙ?  
C. ර සියාඓව් පාලන කටයුතු පිළිබඳෙ සාකච්ඡා ප වතවූ් මන්තරණ සභාව කවර නමකින් හ ඳින්වී ෙ? 
(ලකුණු 3) 

(ii) යුඓරෝපයීයන් උතුර  අ මරිකානු පරඓේශ වල ජනපෙ පිහිටුවාග නීමට බලපූ ඓහ්තු ඓෙකක් ලියන්න. 
(ලකුණු 4) 

(iii) ර සියානු විප්ලවයට ඓහ්තු වූ කර ණු ඓෙකක්  පිළිබඳෙ විස්තර කරනන්. (ලකුණු 5) 
(iv) පරංශ විප්ලවඓය් පරතිඵල තුනක් ලියා ඒවා ස ඓකවින් විස්තර කරනන් (ලකුණු 6) 
 
 



9. (i) පළම ුඓලෝක යුේධඓය් දී ජර්මමියට පකෂ්ව සිටි රටවල ්ඓෙකක් හා විපකෂ්ව සිටි රටක් නේ කරනන්.     
(ලකුණු 3) 
(ii) පළම ුඓලෝක සංගරාමයට තඩුු දුන් ඓහ්තු ඓෙකක් ලියනන්. (ලකුණු 4) 
(iii) ඓෙවන ඓලෝක සංගරාමඓය් පරතිඵල අතරින් සමස්ත ඓලෝකයට ම ිගු කලක් බලපූේ කළ පරතිඵල 

ඓෙකක් ෙක්වා විස්තර කරන්න. (ලකුණු 5) 
(v)  ක්සත ්ජාතීන්ඓග් සංවිධානය ඓලෝක සාමය අාරක්ෂා කිරීමට ගත ්උත්සාහය උදාහරණ තුනක් 

අ සුඓරන් විස්තර කරනන්. (ලකුණු 6) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


