
විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    1 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 
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History 

ඉතිස ාංය 

 

(QUESTION PAPER) - I 

ර්කප්පන ්රය්-් I  

්නුග්ර     



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    2 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

සැලකිය යුතුයි. 

 සියළුම ප්රශ්නවලල  ිළිතතුු  සයය්ව. ෙමම ය්රය සහා  ලුණු  0ක්  ිමි  ෙ.. 

 අංක 1 සි  4ක ෙේ  ප්රශ්නවලල ී  ති (i), (ii),(iii),(iv) ිළිතතුු  නිලැරදි ොෝ ලඩ ත් 

ගැලෙයව ිළිතතුර ෙෙෝර්ව 

  ඔබ  සයයව ිළිතතුු  ය්රෙේ  ක්  ක්  ප්රශ්නවය සහා  ී  ති කල අතුෙර් 

ඔබ ෙෙෝර ගත් ිළිතතුෙරිම අංකය  සැසෙෙව කලය තුළ ( ) ලුණණ ෙය ේව.   

 

01. මහාවංශයයහි අර්ථ විවරණය සදහා රචනා යකාට ඇති ටීකාව හදුන්වන්යන් කුමන      

නමකින්ද?   

I. සමන්තපාසාදිකාව.  

II. සීහලට්ඨකථා මහාවංශය.  

III. වංසත්ථප්පකාසිනිය.  

IV. ය ෝධි වංශය.  

 

02.  ඉතිහාසය හැදෑරීයේ දී පුරා විදයා ලාලාශ  යන් වැදතත් වන්යන් ිනන් කුමන යතුවව නිසා ද?   

I. ඓතිහාසික සිදුවීේ වලට වඩා පසුකාලීන වීම ය  .        

II. විචාර බුද්ධධියයන් යුුවව පරිශීලනය කළ හැකි වීම ය. 

III. ඓතිහාසික සිදුවීේ වලට සමකාලීන වීම ය. 

IV. පැරණි ජනතාවයේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව වීම ය. 

 

03.   යමරට ප  ාේ ඓතිහාසික යුතය ළිබද ද යතාරුව ග තත හැකි ‘ ටයදාඹයලන’ කුමන  

පරිසර කලාපයකට අයත්ද? 

I. කදුකර වියබද අතර මැදි කලාපයට ය.   

II. පහතරට වියබද කලාපයට ය.  

III. යතත් කලාපයට ය.  

IV. පහතරට අතර මැදි වියබද කලාපයට ය.  

 

04.  ඓතිහාසික බුන්දල වැල්යලතංයතාඩ ප  යද්ධශය  කැීමේ විනන් යසායා තත් තල්යමවලේ 

 සහිත ය ාරලූ තට්ුව අයත් කාල වකවානුව කුමක්ද? 

I.    වසර 125000.       II.     වසර 38000.      III.     වසර 80000.      IV.    වසර 28000.  

 

 අ.ෙය .ස.(ස  / ෙයළ) විභ ගය –2ක2ක 

ආෙර්ශ ප්රශ්නව ය්රය I  

ඉිා සය                                                                                                           ක ලය යැය 1යි  



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    3 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

05. ශ්රී ලංකායප ර්ර්ව ඓතිහාසික යුතය  ලක්යණයක් යනා වන ළිබදුවර වන්යන්, 

I. ළිබදස්සූ මැටිවළන් භාවිතය.         

II. අක  මවත් සුසාන චාරිත   විධි අනුතමනය කිරීම.  

III. යලෝහ භාවිතය ආරේභ කිරීම.       

IV. තේවල ජීවත්වීම ආරේභ කිරීම.  

 

06. යහයලෝසීන යුතය නේ භූ අවධිය අයත් කාල පරිච්යේදය කුමක්ද? 

1.  ක්රි:පුපු:පු 0000-4500.  2.  ක්රි:පුපු:පු 2000-4500.      3.  ක්රි:පුපු:පු 0000-5000.      4.   ක්රි:පුපු:පු 10000-0500.  

 

07. මුල් ඓතිහාසික යුතය  වඩුවන් විූ තේ හදුන්වන ලද්ධයද්ධ, 

I.   කසීකාරතාම.         II.   මණිකාරතාම.          III.  කුේභකාරතාම.          IV.   වඞ්ඩකීතාම.  

 

08.   දඹුල්ල කළුදියයපාකුණ යසල්ිනළියයහි සදහන් වන්යන්, 

I. දසතේ ඇත්තන් පත්කිරීම ළිබද දව ය.              

II. ග්රාමසීමාවන් ළිබද දව ය.  

III. ය ෞද්ධධ විහාරයක දානමය තැටලූවක් ළිබද දව ය.      

IV. තේ පාලනය ළිබද දව ය.  
 

09.  මුල් ඓතිහාසික යුතය  ජනාවාස පසුකාලීනව තංතා නිේන ුවලට අවතීර්ණය වූ  

ආකාරය ළිබද දව යපන්වා යදන්යන්,  

I. කලාඔය තංතා නිේනය  පැරණි ජනාවාස අධයයනයයනි.  

II. වලයප තංතා නිේනය  පැරණි ජනාවාස අධයයනයයනි.  

III. කිරිදිඔය තංතා නිේනය  පැරණි ජනාවාස අධයයනයයනි.  

IV. මල්වුවඔය තංතා නිේනය  පැරණි ජනාවාස අධයයනයයනි.  

 

10. ‘වැප ප්රපතනය’  සේ න්ධයයන් පහත සදහන් වන සාවදය ප්රකාශය යතෝරන්න.  

I. වැවක අතිරික්ත ජලය පහත් භූිනයක ළිහිටිවැවකට  ගයතන යාම.  

II. ඇළමාර්ත යදපස භූිනය  යතතමනය ආරක්යා කිරීම.  

III. වැඩිවන ජනතහනයට සායප්ක්යව ය ෝත වතාව පහසුයවන් කළ හැකිවීම.  

IV. මහවැප සෑදීමට පදනමක් දැමීම.  

11.   ‘ආ’ තී ගයප රජව ග ‘අ’ තී ගයප සදහන් කාර්යයන් හා නිවැරදිව තැලර් විට නිවැරදි  

ළිබදුවර කුමක්ද? 

I. CBDA              II. CDBA   III.  DACB   IV. CADB        
 

‘අ‘    ‘ආ‘  

1.  ප්රථමවරට අනුරාධපුරය පාලන මධයස්සථානය කිරීම.               A-භාතිකාභය රජුවමා.  

2.  ශ්රී මහා ය ෝධි ශා ා විවිධ ප්රයද්ධශවල යරෝපණය කිරීම.           B-දුුතැමුණු රජුවමා.  

3.  ප්රථමවරට යද්ධශපාලන  ලය මධය තත කිරීම.                          C-පණඩුකාභය රජුවමා.  

4.  යරෝමය සමත රාජයතාන්ත්රික ස දතා පැවැත්වීම.                  D-යද්ධවානේළියතිස්සස රජුවමා.   



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    4 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

12.  පහත සදහන් ඓතිහාසික අවස්සථා අුවරින් වසභ රජුවමා හා සේ න්ධ සිදුවීේ පමණක්  

දක්වා ඇති ළිබදුවර යතෝරන්න.  

A. ශ්රී ලංකාව යපරදිත ධානයාතාරය  වට පත්කිරීම.  

B. මධයතත පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට පාලන කකක පවත්වා තැීමම.   

C. රාජය  දු අය කිරීම වඩාත් විධිමත්ව පවත්වා තැීමම.  

D.  ගවන් වැින සෑ යදාරු අසල දන්සැල් පැවැත්වීම.   

E. ප්රථමවරට විශාල ප්රමාණය  වැප ඉදිකිරීම.  

F. භික්ූන් වහන්යස්සයේ සිපපසය උයදසා දීමනා ල ාදීම.  

I. ADEF              II. ABDF                III. BCFE                    IV. BCEF 

 

13.  යවයළදායේ සාර්ථකත්වය උයදසා චීනය සමත රාජයතාන්ත්රීක ස ාතා යතාඩනතාතත්  

රජුවමා වන්යන්, 

I. පළමුවන තජ ාහු රජුවමා ය.                      II.  හයවන අේතය ෝධි රජුවමා ය.  

III. පළමුවන විජය ාහු රජුවමා ය.                     IV. භාතිකාභය රජුවමා ය.  

 

14. යතන් වතාව යවනුයවන් අයකළ කැතිඅඩ සහ යකුකනක  දු අයහෝසි කළ රජුවමා  

වන්යන්, 

I. නිශ්ශංකමල්ල රජුවමා ය.                               III. මහයසන් රජුවමා ය.  

III. හතරවන කාශයප රජුවමා ය.                        IV. පස්සවන උයද රජුවමා ය.  

 

15. ‘අ’ තී ගයප යසල්ිනළි හා ‘ආ’ තී ගයප සදහන් ශිල්ීන් නිවැරදිව තැලර් විට ලැය න   

ළිබදුවර කුමක්ද? 

I. BADC         II.  ADBC             III.  BCAD              IV.  ACBD 

 

16. ශ   ීලංකායප පාලකයන් අන්තර් ජාතික යවයළද කටයුුව  යහාදින් පවත්වා යතන යාමට  

අවශය ළියවර තත්  ව සදහන් කළ තැනැත්තා වන්යන්, 

I. අරාබි ජාතික අල්  ලූරීය.    II. ඉබ්නන් ශතරියර්.   III. ඉ න්  ුවතාය.   IV. හියුං සියෑං.  
 

 

‘අ‘  ‘ආ‘ 

i. මුුවතල යසල්ිනළිය   zමජ්ජිමZ       A-කේමල්ක ගයවකි .  

ii. මණ්ඩාතල යසල්ිනළිය  zුවලදරZ     B- ඇත්දත් ශිල්ළියයකි.  

iii. යපගිරිය යසල්ිනළිය  zසුමනZ    C-රන්ක ගයවකි.  

iv. යවයහරයකම යසල්ිනළිය  zතතවයZ   D-නූල්කටින්යනකි.     



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    5 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

17.  රජරට ශිෂ්ටාචාරයට අයත් ය ායහෝ කාවයයන් ී  යත්මාව යලෝකය  පවතින අනිතය                 

ස්සවාභාවයයි.  එයට යතුවව යලස  සැලකිය හැක්යක්,                         

I. පන්සල් ආශිතව අධයාපනය වයාප්තවීම ය.  

II. බුදු දහිනන් ලද හික්මීමත් ස්සවාභාව ධර්මය සමත කටයුුව කිරීමත් ය.  

III. ජාතක කතා යපායතහි ආභාසය ලැබීම ය.  

IV. භික්ූන් වහන්යස්ස පමණක් කාවයකරණය  නිරතවීම ය.  

 

18.   සීගිරි ජල උදයානය  ජලමල් හතරක් නිර්මාණය කිරීමට යතුවව වන්යන්, 

I. ජලය ඉහළට එසවීමට ීඩනයක් අවශය නිසා ය.  

II. සිදු ගවල විෂ්කිනභය යවනස්ස කිරීමට ය.  

III. යරාන්මඩ ත ගත්ව  ලයයන්  පහළට කිදා  ැසීමට ය.  

IV. ඉහළට නගින ජලයකයේ උයසහි යේ යවනසක් ඇතිකිරීමට ය.  

 

19.    යදහිතහ ඇලකන්ද ප  යද්ධශය  යකඩ නිස්සසාරණ උුනන දැල්වීම සිදුකර තිය න්යන්,  

I. මයිනහම ආධාරයයනි.                          II. ස්සවාභාවික සුළං භාවිතයයනි.  

III. මරංතස්ස ළිබදස්සසීයමන් ය.                       IV. යකඩමරං අගු ග යයදීයමන් ය.  

 

20. ‘අ’ තී ගයප සදහන් නියයෝත හා ‘ආ’ තී ගයප එම නියයෝතය දුන් රජව ග නිවැරදිව  

  තැලර් විට ලැය න ළිබදුවර යතෝරන්න.  

 I. BADC                II. CACB                    III. CDBA                   IV. CADC 

 

21. අනුරාධපුර රාජධානිය  අවසන් පාලකයා සහ යපායළාන්න ගව අතනුවර  වට පත්කර  

 තත් රජව ග නිවැරදිව සදහන් ළිබදුවර යතෝරන්න.  

I. පස්සවන ිනහිුන රජුවමා, පළවන පරාක  ම ාහු රජුවමා.  

II. පස්සවන ිනහිුන රජුවමා , පළවන විජය ාහු රජුවමා.  

III. හතරවන කාශයප රජුවමා , හතරවන ිනහිුන රජුවමා.  

IV. පළවන විජය ාහු රජුවමා , හතරවන කාශයප රජුවමා.  

 

 

‘අ’      ‘ආ‘  

ිනණී මැරීමට ද`ඩුවම එල්ලා මැරීම.                               A- හතරවන උදය රජුවමා.  

යවයළදාේ කරන අයයතන් පමණක්  දු තැීමම.                  B- නිශ්ශංකමල්ල රජුවමා.   

කිසිුන සයතකු යනාමැරිය යුුවය.                                  C- හතරවන ිනහිුන රජුවමා.  

වාරි ජල භාත කඹු ගවල මුං ඇට වැළිරීම යනාකළ යුුවය.      D- ආමණ්ඩ තාිනණි අභය රජුවමා.  



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    6 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

22. කු ගණෑතල රාජය සමයයහි යදවන ුවවයනක ාහු රජුවමාට පසුව රාජයත්වයට පත්  

 වන්යන්, 

I. හතරවන පරාක  ම ාහු රජුවමා ය.         II.  ුවන්වන ුවවයනක ාහු රජුවමා ය.  

III. පළවන පරාක  ම ාහු රජුවමා ය.            IV.  යතවන වික  ම ාහු රජුවමා ය.  

 

23. තාල්යල් ත්රීභායා ිනළිය ළිහිුවන ලද්ධයද්ධ, 

I.  1411                       II.  1405                        III.  1505                       IV.  1409 

 

24. පහත සාහන් ක ගණු අතරින්  යකෝට්යට් හයවන පරාක  ම ාහු රජුවමා විසින් ඉුකළ  

 යස්සවාවන් පමණක් ඇුවළත් ළිබදුවර යතෝරන්න.  

A. වන්නිප  යද්ධශය යටත් කර තැීමම.  

B. යජෝතිය සිටාණන්යේ කැරල්ල පරාජය කිරීම.  

C. අේබුළුතල කුමාරයා ලවා යාපනය යටත් කර තැීමම.  

D. රට එක්යස්සසත් කිරීම.  

E. අධයාපනයට සාහිතයයට රාජය අනුත  හය දීම.  

I. BCDE                                  II. ABCE                          III. ABDE                        IV. ACDE 

 

25.පහත සාහන් ක ගණු අනුව ප  කාශිත රජුවමා කුදද? 

අ. විමලධර්මූරිය රජුයේ ඥාති යසායහායුයරකු වීම.  

ආ. උඩරට රාජය උ ගමය තහවූ ග කර තැීමයේ අභියයෝතය ජයතැීමම.              

ඇ. පෘුවගීසි තර්ජන අවම කර තැීමමට සමත්වීම.  

ඈ. යදෝන කතිරිනා විවහා කර තැීමම.  

ඉ. උඩරට රාජය යකාටස්ස ුවනකට ය දා කුමාරව ගන්ට පවරාදීම.  

I. යදවන රාජසිංහ රජුවමා.                           II. යසනරත් රජුවමා.  

III. යදවන විමලධර්මූරිය රජුවමා.              IV. පළවන විමලධර්මූරිය රජුවමා.  

 

26. යුයරෝපා පුන ගද සමය  කලා ශීල්ප යක්යත  ය  ඇති වූ යවනස්සකේ පමණක් ඇුවළත්  

 ළිබදුවර යතෝරන්න.  

අ.   කලා ශීල්ීන් යේණි වශයයන් සවිංධානය සිටීම.  

ආ. යලෞකික රස වින්දනය අතයන ධනවුවන්යේ අනුත  හය.  

ඇ. කලා ශීල්ීන්යේ නිනන් නිර්මාණ එබදදැක්වීම.  

ඈ. කලා නිර්මාණ ආතිනක නැඹු ගවක් තැීමම.  

ඉ.   ස්සවාධීන දක්යතා මුව කරිනන් නිර්මාණ බිහිවීම.  

I.  ඇ ,ඈ .ඉ.                 II.   අ ,ඈ, ඉ.                 III.   ආ ,ඉ .ඇ.               IV.   ඉ ,ආ , ඇ.  

 



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    7 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

27. ලන්යද්ධසීන් ිනළි තනුයදනු වලදී “ඔ  වහන්යස්සයේ සුවච කීක ග යස්සවක” වැනි පද භාවිත  

 කයේ කුමන රජුවමා යවනුයවන්ද? 

I.  කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ රජුවමා.                  II. යදවන රාජසිංහ රජුවමා.  

III.  රාජාධිරාජසිංහ රජුවමා.                     IV. ශ්රී විජය රාජසිංහ රජුවමා.  

 

28. ‘අ’ තී ගයප සදහන් ඉංග්රීසි නියයෝිතයින් හා ‘ආ’ තී ගයප එම නියයෝිතයින් ධූත  

ස දතා පැවැත් වූ රජව ග නිවැරදිව තැලර් විට ලැය න ළිබදුවර යතෝරන්න.                                                       

I.   ඇ, අ, අ, ඉ.            II.  අ, ආ, ඉ, ඇ.               III.  ඇ, ඉ, අ, අ.             IV.  ඉ, ඇ, ආ, අ.  

 

29. කාර්ිනක විප්ලවයට සමතාමීව ප  වර්ධනය වූ කෘි  කාර්ිනක විප්ලවය  ලක්යණයන්  

 යනා වන ළිබදුවර යතෝරන්න. 

අ. කෘි  කර්මය යවයළදාම අරමුණූ කර තැීමම. 

ආ. මහා පරිමාන යතාවිබිේ ඇතිවීම. 

ඇ. යපෞද්ධතිනක  කුඩා යතාවි ඉඩේ පරිහරණයට සීමාවීම. 

ඈ. ශයයමා ග ක  මය හා කට්ටි මා ග ක  මය ඇරීමම. 

ඉ. ගුවායනෝ යපායහාර වියශ්යය යසායා තැීමම. 

ඊ. ිනනිස්ස ශ  මයට ප  මු ත්වය දීම. 

I. අ, ඊ.                   II.  ආ, ඉ.                    III.   ආ, ඈ.                       IV. ඇ,, ඊ. 

 

30. බ්රිතානය යටත් විිත සමයයහි 1818 සටනින් අනුව ගව ‘ඉංග්රීසි ප  කාශනය’ නිකුත් කළ 

ආණ්ඩුකාරවරයා කුදද? 

I.    යතෝමස්ස යේඞ්ලන්ඞ් ආණ්ඩුකාරවරයා.    II.  යරා ඞ්    ුදන්රිේ ආණ්ඩුකාරවරයා. 

III.  සර් යපඞ්රික් යනෝර්ත් ආණ්ඩුකාරවරයා.   IV.  යටාරින්ටන්සාින ආණ්ඩුකාරවරයා. 

 

31. දිනළ සිසුන්ට හින්දු සංස්සකෘතියට තැලයපන අධයාපනයක් ල ාදීම සාහා  

‘වන්නයපායනයි ශශව ප  කාශ විදයාලය’ ළිහිුවීමට පුයරෝතාමී වූය , 

I.      ආ ගමුත නාවලර්ුවමා ය.    II.  යපාන්නේ ලේ රාමනාදන්ුවමා ය.  

III. යපාන්නේ ලේ අ ගණාචලේුවමා ය.     IV.  ී. සුන්දරේුවමා ය.  

               ‘අ‘                     ‘ආ‘  

1. යජෝන් ෆයි ස්ස.                            අ.   රාජාධිරාජසිංහ රජුවමා.    

2. හියුය ායිඞ්.                                 ආ.  යදවන විමලධර්මූරිය රජුවමා.  

3. යරා ට් ඇන්ඩෲස්ස.                       ඇ.  කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ රජුවමා.  

4. මැක්යඩෝවල් යසයනවියා.            ඈ.  යදවන රාජසිංහ රජුවමා.  

 ඉ.    ශ්රී  වික  ම රාජසිංහ රජුවමා.  



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    8 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

32. යසෝල් රි ආණ්ඩුක  මය යටයත් යේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරව ගන් පත්කරන ලද්ධයද්ධ 

කුමන   පාර්ශවයක් විසින්ද? 

I.  අත  විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ය.    II.  අත  ාණ්ඩුකාරවරයා විසින් ය. 

III. අධිකරණයස්සවා යකාිනයම විසින් ය.            IV. අත  ාමාතයවරයා විසින් ය. 

 

33. 1972 ආණ්ඩුක  මය යටයත් අධිකරණ පද්ධධතියයහි ‘අපරාධ නඩු’ විනිශ්චය කිරීමට පවරා 

තිබුයණ් කවර අධිකරණ ආයතනයකටද? 

I.  මයහස්සත  ාත් අධිකරණවලට ය.  II. දිසා අධිකරණවලට ය. 

III.  පළාත් අධිකරණවලට ය.                   IV. ප  ාථිනක අධිකරණවලට ය. 

 

34. 1978 ආණ්ඩුක  ම වයවස්සථාව  “ලාිනක අයිතිවාසිකේ”  විත  හ කරන්යන් කුමන වතන්තිය 

යටයත්ද? 

I.  යතවන පරිච්යේදය යටයත් ය.                    II.  අටවන වතන්තිය යටයත්ය.  

III. හත්වන පරිච්යේදය යටයත් ය.       IV.  129 වැනි වතන්තිය යටයත්ය.  

 

35. 1978 ආණ්ඩුක  ම වයවස්සථානුූලලව අනුව ප  ථමවරට ජනමත විචාරණයක් පවත්වන්යන් 

කිනේ වර්යය දී ද? 

I. 1989                 II.  1982                      III.  1994                   IV.  2005 

 

36. මහවැින සංවර්ධන වයාපාරය යටයත්  යකාත්මයල්, වික්යටෝරියා සහ රන්යදනිතල  

 වයාපාර සාහා ලාලයාධාර සැප ර රටවල් ළිබදයවිනන් සාහන් ළිබදුවර යතෝරන්න. 

I.  ටහිර ජර්මනිය, ස්සවිඩන්, බ්රිතානය.         II. බ්රිතානය, ස්සවිඩන්,  ටහිර ජර්මනිය.   

III. ස්සවිඩන්, බ්රිතානය, යනෝර්යප.                   IV. ස්සවිඩන්, බ්රිතානය,  ටහිර ජර්මනිය.  

 

37. නිදහයසන් පසුව රජය සුව ඉඩේ කලමනාකරණයට ළිහිට වූ ආයතන‘අ’ තී ගයප ද, එම 
ආයතන ළිහිට වූ වර්ය ‘ආ’ තී ගයප ද ස`දහන්ය.‘අ’ සහ ‘ආ’ නිවැරදිව තැලර් විට ලැය න 

ළිබදුවර යතෝරන්න. 

I. අ, ආ, ආ.              II.  අ, ඇ, ආ.            III.  ආ, ඇ, අ.            IV.  ඇ, අ, ආ.   

 

 

                         ‘අ’                                                     ‘ආ’  

රාජය වැවිින සංස්සථාව ළිහිුවීම.  අ.   1958  

උඩරට වුව සංවර්ධන මණ්ඩලය ළිහිුවීම.           ආ. 1906 

ජනතා වුව සංවර්ධන මණ්ඩලය ළිහිුවීම.           ඇ. 1908 

 ඈ. 1983 



විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    9 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

 

38. පළමුවන යලෝක යුද්ධධයට සේ න්ධ වූ ිනත   ළියල් රටවල් පමණක් ඇුවළත් ළිබදුවර 

 යතෝරන්න. 

I. ජර්මනිය, ඔස්සියාව, ුවර්කිය, හංයේරියාව. 

II. ුවර්කිය, ප  ංශය, ඉතාිනය,  ගසියාව. 

III. ප  ංශය, මහා බ්රිතානය,  ගසියාව, ඇමරිකාව. 

IV.  ගසියාව, ප  ංශය, ඔස්සියාව, මහා බ්රිතානය. 

39. යදවන යලෝක යුද්ධධය  දී ජපානය යකාළඹට ය ෝේ  යහළන ලද්ධයද්ධ , 

I. 1942 අයේල් 05 දිනය.                         II. 1942 අයතෝස්සුව 09 දිනය. 

III. 1942 අයේල් 00 දිනය.                        IV. 1942 අයතෝස්සුව 10 දිනය. 
 

40. එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය සේ න්ධ සාවදය ප  කායය යතෝරන්න.  

I. එක්සත් ජාතීන්යේ ප  ධාන අධිකරණය ජාතයන්තර  අධිකරණය යප. 

II. එක්සත් ජාතීන්යේ ප  ධාන පරිපාලන කාර්යාලය  මහයල්කේ කාර්යාලය යි. 

III. ආර්ික හා සමාජ මණ්ඩල සාමාික සං යාව 56කි. 

IV. වර්තමානය  භාරකාර මණ්ඩලය අක  ීයව පවතී.    

්ර ක්ප්පන ්රය 

                                                 

                                                                                                                       

 


