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I  සුක ොටස 

 ප්රශ්නන සුංල  සු1 සුසිට සු20 සුක්වා සුප්රශ්නන සුවවට සුසුදුසු සුිළිතතුර සුකර රා සු ින්  සුරරක් සුංින් න  

 

1. ංතීර සු ාවකේ සුජීවත් සුවු සුමිනිසු්  සු ැන සුකරොරතුරු සුකසො ා සුබවා සුඒවා සුඳැහැදිලි සුකිරිග සු                               සුකවස සු

හැින් කේ  

I. ද්යාව සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. පුරා සුද්යාව සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. මුවාශ්ර සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. රතිහාස  සු 

 

2. රතිහාස  සුහැෑරීගට සු සුරවහල් සුවන සුසෑග සුක ක් සුග සුහඳු් වන සුකඳොදු සුනග සු                            සුකේ  

I. මුවාශ්ර සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. කරොරතුරු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ජන රා සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. නටබු්  

  

3. සාහිරය සුමුවාශ්ර සුංරරි්  සුඳැරිතරග සු තති  සුවනක්  සු                              සු සු  

I. ගහාවලශ්  සු සු සු සු සු සු සුII. දීඳ සුවලශ්  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. කබ ධි සුවලශ්  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ළා සුවලශ්  

  

4. ගහා සුවලශ්  සු තති  සුරචනා සු රන සුවද්කද් සු                                  සු  

I. වැලිද්ට සුසරණල ර සුහිමි  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. එසන ගහි්  සුහිමි  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ගුණාන්  සුහිමි සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ගහානාග සුහිමි  

 

5. රතිහාස  සු ාව  සුගැන සු ැනීකේ සුදී සු සුක්රිසනතු න සුවහ් කස  සුරඳදීගට සුකඳර සුයු   සුහැින් කව් ක්  සු                        සු  

I. ක්රිසනතු සුවෂ   සුකවස  සු සු සු සු සු සු සු සුII. බුද්ධ සුවෂ    සුකවස  සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ක්රිසනතු සුර්ෂ ව සුකවස  සු සු සු සුIV. ශ්  සුවෂ   සුකවස  

 

6. බුදු සුරජාණ්  සුවහ් කස කේ සුගහා සුඳරිනිෂ වාණ  සුසිදු සුවුකේ සු                                     සු = 

I. ක්රි ර් සු524 සුදී   සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. ක්රි ර් සු544 සුදී   සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ක්රි ව සු544 සුදී   සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ක්රි ව 524 සුදී  

 

7. කඳොකළෝ නරුකේ සු ල් සුද්හාර  සුනිෂ ගාණ  සු රන සුවච්කද් සු                                          සු  

I.   I වන සුඳරාක්රගබාු  සුරජතුගා සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. නිශ්නශ්්   සුගල්ව සුරජතුගා 

III.   ධාතුකස න සුරජතුගා සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ගහකස න සුරජතුගා  

 

8. ශ්රී සුවල ාවට සුනිහස සුවැබීග සුසිදු සුවුකේ, 

I. ක්රි ව සු1946 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. ක්රි ව සු1947 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ක්රි ව සු1948 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ක්රි ව සු1945 

 

 

 

 

 

විෂයය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ෂණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  විදයාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

ශ්රේණිය 

Grade   

06 ඉතිහාසය   I,II  කාය 

Time    සු සුඳැ    1  1 2   

නග සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳ් ති  සු සු:-   

……………………… 
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9. රතිහාස  සුරක නීගට සුරවහල් සුවන සුඳැරිත සුකඳොත්ඳත් සු, සුජන ථා සුහා සුලි න සුව සුකද් සුහැින් කේ, 

I. සාහිරය සුමුවාශ්ර සුකවස  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. පුරා සුද්යාත්ග  සුමුවාශ්ර සුකවස  

III.         ඓතිහාසි  සුමුවාශ්ර සුකවස  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. පුරා සුවතත්ර සුකවස  

10. ඳළමුවර සුක ොඩබිග සුඇති සුවුකේ සු                               සු 

I. සතු්   සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. ශ්ාඛ  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. මිනිසු්   සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ඩයිකන සර ්  සු   

 

11. ඳතතුද් සුංභ්ය් රර සුෂ නණත්ව  සු                              සු 

I. 50000C            II. 1000C                 III. 60000C                  IV. 6000C    

 

12. ජඳානකේ සුිළහිටා සුඇති සුගිනි ් කි සු                                 

I. එඩීනා සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ද්සුද් සන සු              III. ිළනාටුකබ  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. සුකුරජිගා 

 

13. මීට සු ංවුරුදු සු ශ්වක්  සු ඳ් සි  සු හරලිසන සු ක  ට සු කඳර සු ජිවත් සු වු සු ඔිළබීමි ාවකුකේ සු ඳා ාණීභූර සු සවකුණක් සු

කසො ාක න සුඇත්කත්, 

I. ඕසනකෙිිලි ාකවනි සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII.  ැනඩාකවනි සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ඊශ්රා වක නි සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. ංප්රි ාකවනි 

 

14. ඳතතුද්  සුබිහිවුකේ සු                                 සු ාවකේදී , 

I. සවක්  සුහාරහසන සුඳ් සි  සුහරලිහ ට සුරහර සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. සවක්   ට සුරහර 

III.         සවක්  සුහාරහස ට සුරහර සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. සවක්  සුහාරහසන සුඳ් සී  ට සුරහර  

 

15. ගහා සුහිග සුයු කේ සුදී සුකඳොකළොව සුගර සුජීවත් සුවු සුසත්ව සුවෂ   කි  

I. චිේඳ් සි ්  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුII. ගැගත් සුංලි සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIII. ඩයිකන රසරයි්  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුIV. වානරයි්  

 

 පහත රප සටහන් ඇමංරින් පිළිතුරු සපයන්න  

 

16. කගග සුිළ් තරක ්  සුැක්කව් ක්  සුකුගක් සු? 

                                                                

 

17. එ  සුසාා සුඇත්කත් සුකගොනවායි්  සු? 

                                                                

 

18. එ  සුසාා සුඇත්කත් සුකුගන සු ාවකේදී සු? 

                                                               

 

 

19. කගග සුිළ් තුරක ්  සුැක්කවන සුහිසන බව සු 

ං ත්වන සුගානව සුවෂ    සුනේ සු ර් න  

                                                               

20. ඔු  සුජීවත් සුවුකේ සුකුගන සු ාවකේදී සු? 
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II  සුක ොටස 

 සි ළුග සුප්රශ්නන සුසහා සුිළිතතුරු සුසැඳයි  සුයුතු   

 ිළිතතුරු සුසැඳයීකේ සුදී සුකගග සුප්රශ්නන සුඳ්ර ග සුභ්ාද්රා සු ර් න  

 

01.  සු සු සු 

i. සාහිරය ග සුමුවාශ්ර සුංරරි්  සුවල ාකේ සුරතිහාස  සුහැැරීගට සුරවහල්වන සුවැ ත්ග සුමුවාශ්ර  සුකුගක් සු?  

                                                                                          සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු02) සු සු 

ii. රතිහාස  සුරක නීකේ සුප්රක  ජන සු2ක් සුලි ් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු04) 

1.                                                                                                                                                

2.                                                                                                                                                

iii. ඔකේ සුඳාසකල් සුරතිහාස  සුහැෑරිගට සුරවහල් සුවන සුමුවාශ්ර සුඳහර සුව්රකේ සුසටහ්  සු ර් න  සු සු සු සු(වකුණු06) 

 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සුසාහිරය ග සුමුවාශ්ර පුරා සුද්යාත්ග  සුමුවාශ්ර 

1.    

2.    

3.    

 

02.  සු සු 

i. රතිහාසකේ සුද්ද්ධ සුසිදුවීේ සුගැන ැනීගට සුසුවභ්ව සුභ්ාද්රා සු රන සුක්රග සු2ක් සුනේ සු ර් න  සු සු සු සු සු(වකුණු සු02) 

1.                                                                                                                      

2.                                                                                                                        

ii. පුරා සුද්යාත්ග  සු ැනීග සු නු සුකුගක් සු? සුක ිනක ්  සුද්සනරර සු ර් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු04) 
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iii. බුද්ධ සුවෂ   සුහා සුශ්  සුවෂ   සුිළිතබව සුක ිනක ්  සුඳැහැදිලි සු ර් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු06) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

03.  සු 

I. ඳතතුද්  සුබිහිවීග සුිළිතබව සුඳවතින සුගර  සුකුගක් සු?                                                         (වකුණු සු02) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු 

II. ඳතතුද්  සුමිනිසා සුප්රක  ජන ට සු ් නා සුක ාර සුතුනක් සුලි ් න  

1.                                                                                            

2.                                                                                            

3.                                                                                            සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු06) 

III. ඳතතුද්  සුබිහි සුවු සුජිවී ක් සුසහිර සුඳළමු සුකද් සුකුගක් සු? 

                                                                                                 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු02) 

IV. සිලුරි ්  සුයු කේ සුදී සුසිදු සුවු සුවැ ත් සුකද් සුකුගක් සු? 

                                                                                                 සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු02) 

04.  සු සු 

I. ගානව සුඳරිණාග  සු නු සුකුගක් සුැයි සුක ිනක ්  සුහඳු් ව් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු04) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

II. මිනිසා සුකවනත් සුසත්ත්ව ් කේ්  සුකවනසන සුව් ක්  සුකුගන සුකහ තු සුනිසා? සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු05) 
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III. මිනිසාකේ සුසලසන තති  සුදියුණුව සුප් සුරධාන සුංවධි සුතුනකි  සුඒවා සුනේ සු ර් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු03) 

1.                                                                                                       

2.                                                                                                       

3.                                                                                                       

05.  සු 

I. ඳැරිත සුගානවයි්  සුං සුජිවත් සුවන සුමිනිසන සුවෂ   ාට සුසේබ් ධ සුව් ක්  සුකුගන සුගානව ා සුහරහා සු? සු(ව 02) 

                                                                                                            

II. ගි් ර සුකසො ා සු ැනීග සුනිසා සුකදී සුගානව ා සුංත් ර සු ත් සුප්රක  ජන සුක ිනක ්  සුලි ් න  සු සු සු(වකුණු සු04) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

III. ඳහර සුැක්කවන සුවගුව සුපුරව් න  සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු සු(වකුණු සු06) 

ගානව ්  සුසතු සුද්කශ්   සුවක් ණ ගානව සුවෂ    

a.  මුල්වරට සුකඳයි්  සුඇද්දීගට සුහැකි සුවීග  

b.   වකි්  සු ව ට සු සා සුමුවහත් සු ල් සුකයුධ සුරැනීග  

c.  මුල්වරට සුගි් ර සුකසො ා සු ැනීග  

d.  ද්ශ්ාව සුසතු් කේ සුඇට ටු සුභ්ාද්රා සු ර සුනිවාස සුරැනිග  

e.  එළවළු සුවෂ   සුිළස සුකහාර ට සු ැනීග  

f.  මිනිකසකු සුවීගට සුනැඹුරුවක් සුඇති සු ළ සුඳැරිතරග සුගානව ා  

 


