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01) ක්රි.පූප.පූ 6 වන සියවසේදී සෙරට ජනාවාස ඉතා සීඝ්රසය්  ව්ධනනය ීමෙට ලපෑෑ සතතුව්
ව් ස් .පූ
i.

වරි්  වර සෙරටට ෑැමිණි ආ්ධය කණ්ඩායම් නිසා.පූ

ii.

සේශීය සවළඳාෙ දියුණු ෙට්ටෙක ෑැවිති නිසා.පූ

iii.

දී්ධඝ කාපය් අයහෑත් කාපගුණය් ෑැවතීෙ නිසා.පූ

iv.

ද්රවය ුවවොරුව සවනුවට ුදල්  ාාවිතය වැිවූ  නිසා.පූ

02) නාතුසේන රජතුො තුන වැව් සලක් අතීතසේ හැදිනුූ  නම් ව් ස් ,
i.

ෑාදුපකවාපී හා ජ්  දුර වාපි

ii.

ෑාදුපකවාපි හා ෙහාලත්තවාපි

iii.

පි් දුරවාපි හා චානුවාපි

iv.

ෙහා ල් තවාපි හා චානුවාපි

03) මිණිසේ ඇළ කරීමෙ ට
ත් වතු ඇළ කරීමෙට
ඉහත සිේධි සලකට අලාළ රජවරු්  පිළිසවලි්  සඳහ්  පිළිසවප සඳහ්  කර් න.පූ
i.

වසා, ෙහසස් 

ii.

නාතුසේන , ෙහසස් 

iii.

ෙහසස්  , I වන අග්ගසලෝධි

iv.

I වන අග්ගසලෝධි, ෙහසස් 
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04) ෑැරණි වාරි ශි් පියා ෙඩ සසොසරොව්ව වැසව් ෑතුප ෙත ඉදිකර ඇත්සත්,
i.

සෑොකුණුවප පිට වැවට ජපය ඇතුළු ීමෙ සඳහා

ii.

කුඹුරුවප සිට වැවට ජපය ඇතුළුීමෙ සඳහායි

iii.

වැසව් සියළු ජපය නිම්නයට ුදලාහැරීෙ සඳහා

iv.

වැසව් ෙතුපිට ජපය නිම්නයට ුදලා හැරීෙ සඳහා

05) චානුවාපි සපස අතීතසේ හැදි් ූ  වැව ව්ධතොනසේ හදු් ව් ස් ,
i.

නතන ුවරුළු වැව

ii.

නතන ලසව්කුපෙ වැව

iii.

නතන ෙහවිපච්චි වැව

iv.

නතන ෙහකනලරා වැව.පූ

06) ප්රථමෙ වරට විාාප වැව් ඉදිිරරීසම් ප්රසරෝගාමියා ූ සේ.පූ
i. ෙහසස්  රජතුො
ii.

නාතුසේන රජතුො

iii.

වසා රජතුො

iv.

I අග්සලෝ රජතුො

07) වැවක සිට තවත් වැවැකට ජපය සගන ගිය ඇළෝධගය මි්  කුේල ?
i.

මිණිසේ ඇළ

ii.

සයෝන ඇළ

iii.

ඇළහැර ඇළ

iv.

ත් වතු ඇළ

08) ර් ෙසු උයස්  ඇති සෑොකුණුවපට ජපය පලාග් නා පේසේ,
i.

තිසා වැසවනි

ii.

කපා වැසවනි

iii.

නුවර වැසවනි

iv.

ලසව්කුපසෙනි

09) ව්  බිහිීම තිබූ සීගිරි ජප සැෑයුෙ යලි හලාග් නා පේසේ
i.

සසනරත් ෑරණවිතාන ෙහතා සහ සහ් රි ෑාක්ධ විසිනි

ii.

එච්.පූසී.පූපී.පූ සල්  ෙහතා හා පියලාස සිරිසේන ෙහතා

iii.

පියලාස සිරිසේන ෙහතා සහ සහ් රි ෑාක්ධ විසිනි

iv.

එච්.පූසී.පූපී.පූ සල්  ෙහතා සහ සසනරත් ෑරණවිතාන ෙහතා විසිනි.පූ
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10) භූමිසේ ඇති විෂෙතාව පිළිලඳව සහොදි්  සත්රුම් සගන ඉතා විශිෂ්ට වාරී ඇළ්
නි්ධොණය කළ ලවට දියහැිර සහොලෙ නිලසුන ව් ස් ,
i.

ත් වතු ඇළ

ii.

ඇළහැර ඇළ

iii.

සයෝන ඇළ

iv.

මිණිසේ ඇළ

අංක 11 සිට 15 සත් ප්රශ්නන සඳහා හිේතැ්  පුරව් න.පූ
11) වැව් ලැම්ේ නි්ධොණය ිරරීසම්දී ෑටු නිම්නයක සලෑස .පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ සලක් යාවන
ෑරිදි ෑේ පිරීමෙ ෑැරණි තා්ෂණික ශි් පීය ක්රෙයිර.පූ
12) අතීතසේ දී්ධඝ ඇළ ෝධග තැනීසම්දී ලිහි්  ෑේ ේථමර සහිත ේථමානවප .පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ
සයොලා ඉවුර සේදී යාෙ ව් ්වා ඇත.පූ
13) අතිතසේ උළු හා ගසඩෝ  තැනූ  පිරිේ සෑොදුසව් .පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ සපස හඳු් වා ඇත.පූ
14) .පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ සසොයා ගැනීෙ ෙැටි ලඳු්  තැනීසම් කපාසව් පුළු්  ෑරිව්ධතනය් ඇති
ීමෙට තුඩුදු්  කරුණිර.පූ
15) ප්දිව පුරාණ වාරිෝධග කෘතිසේ .පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ.පූ ඇළ තැනීසම්දී ෑැර් න්  අාසයෝග
ජයගත් අ් ලෙ විේතර සව්.පූ
ප්රශ්නන 16 සිට 20 සත් පිළිතුරු සැෑයීසම්දී I ප්රකාා කාණ්ඩයට අලාළ නිවැරදි පිලිතුර II
ප්රකාා කාණ්ඩසය්  සතෝරා I කාණ්ඩයට අලාප අ්ෂරය වරහ්  තුප සයොල් න.පූ

I ප්රකාා

II ප්රකාා

16) (A) සෙනප වැව ප්රසේාය

(

)

- සත්්කම් අුදණ

17) (B) ග්  කඩවප නම් ක්රෙය

(

)

- ගසඩෝ  නිශ්නෑාලනය

18) (C) ර් ෙසු උයන

(

)

- යකඩ නිශ්නෑාලනය

19) වව්නියා-ේ නාරෙ ප්රනාන ෙත්සයි්  ඇප

(

)

- ේනානය සඳහා තැන

20) සලසප් වැඩ කර් නා

(

)

- සතොෑෂ
(පකුණු 1x20 = 20 )

***
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01)
I. ෙහා වංාසේ ලැ්සවන ෑරිදි ෙහා ෑරිොණ වැව් ඉදිකළ රජවරු සලසලසන් හා
ඔවු්  කළ එ් වැව් ලැගි්  ල්ව් න.පූ
II. ෙහ වැව් තැනීෙට රජවරු සෑළබීෙට ලපෑෑ සතතු තුන් ල්ව් න.පූ
III. ෙහ වැව් තැනීසේ  පාංිරකය්  පැබූ ජයග්රහණ තුන් සකටිසය්  ෑැහැදිළි
කර් න.පූ
02)
I. වැවක ප්රනාන අංග හතර් නම් කර් න.පූ
II. සෑොකුණු සෑදීසම් අවායතා සලක් ල්වා ඊට එ් උලාහරණය ලැගි්  ලිය් න.පූ
III. ඇපෝධග තැනීසම්දී අතීත වාරි ශි් පියා ුදුවණදු්  අභිසයෝග සලක් ල්වා එෙ
අභිසයෝග ජයගත් ආකාරය ෑැහැදිළි කර් න.පූ
03)
I. අතීත සපෝහ ක්ධෝ තසේ නියලුණු පුේගපය්  තිසලසන් සස් ලිපිවප ල්වා ඇති
ආකාරය ලිය් න.පූ
II. ආගමික සගොඩනැගිළි හා ආගමික සනොවන සගොඩනැගිළි තුන ලැගි්  ල්ව් න.පූ
III. ශ්රී පංකාසව් ඈත අතීතසේ දී යකඩ නිශ්නෑාලනය කළ ලවට සතොරතුරු හුදවන ේථමාන
සලක් හා එෙ ේථමාන වප යකඩ නිේසාරණය කළ ආකාරය ෑැහැදිලි කර් න.පූ
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