
 1 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    1 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open 

Universities and Distance Learning  
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 2 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    2 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

 I ක ොටකේ ප්රශ්න  ංක  1  ංිවාෝයයයය ක.  

 II ක ොටසින් ප්රශ්න  තරක ට ,  III ක ොටසින් ප්රශ්න  ක  ට , ිළිතුරු 
සපයයන්   

 ිළිතුරු සිපයියය යුුර මුළු ප්රශ්න  සක්යොා තයය.  

I ක ොටස 

01. (අ) පහත (i)   යටතේ දක්වා ඇති ඓතිහාසික ස්ථාන සියල්ලම සපයා ඇති ශ්රී ලාකා 
සිතියතමහි ද, (ii)   යටතේ දක්වා ඇති ඓතිහාසික ස්ථාන සියල්ලම සපයා ඇති 
තලෝක  සිතියම් තතකාටතසහි ද ලකුණු කර නම් කරන්න 

(i) මැණික් ගඟ, වනවාහිනී නදී, තයෝධ වැව, ලාකා පටුන, නල්ූරු තකෝවිල, තේදුරු 
තුඩුව, තසාකඩගල, කාචර ගාම, පුලතිසිපුර, කල් පිටිය අර්ධද්වීපය, තගෝකණ්ණ, 
තකාළඹ  

(ලකුණු 12 යි) 

(ii) මලයාව, කළු මුහුද, ඉස්තාම්ුල්, ජාවා, ඉතාලි අර්ධද්වීපය, තගෝව 

(ලකුණු 06 යි) 

(අ) (i)  පහත A, B,C හා D යටතේ දක්වා ඇති ඓතිහාසික තතාරතුරුවලට අදාල   
       පිළිතුරු අනුපිළිතවළින් ඔතේ පිළීතුරු පත්රතේ  ලියා දක්වන්න. 

 ක්රි.ව. 1505 දී ලාකාවට පැණිණි පළමු පුතුසිසි ජාතිකයා 

 ක්රි.ව. 1255 දී කාලිාග මාප පරාජය කළ තමරට රජතුමා 

C. එකසේ ජාතීන්තේ සාවිධානතේ  මූලස්ථානය පිහිටි රට 

D. තදවන තලෝක යුධ සමතේ  ජර්මනිතේ  සිටි පලකයා 

(ලකුණු 04යි) 

 A තො  B යයටකේ ,ක්ාො ඇති ිළන්ූක ංධ්යයය යය ක ොට ංසො ඇති ප්රශ්න ාටට 

ිළිතුරු ංක  ංනුිළිතකාිතන් ඔකේ ිළිතුරු පත්රකේ  ියයයන්   

(ii) 1.  තමම රූපතේ  දැක්තවන පුද්වගලයා කවුද? 

     2.  එම පුද්වගලයා අයතුවන රාජධානිය කුමක් ද? 

     3.  තමම පිළිරුව දක්නට ලැතෙන ස්ථානය කුමක් ද? 

     4.  එම ස්ථානතේ  දක්නට ලැතෙන තවේ 

  පාලකතයකු සඳහන් කරන්න. 

(iii) 1.  තමම රූපතේ  දැක්තවන්තන් කුමක් ද? 

     2.  එය තැනීමට තයාදා තගන ඇේතේ තනවා ද? 

     3.  තමය දක්නට ලැතෙන්තන් කුමන ගාඟාව 

  ආශ්රිතව ද? 

     4.  තමය කුමන රාජධානි සමයට අයේ ද? 

ං කපො ස (සො / කපළ) විභොගයය –2121 

ආ,්ශ ප්රශ්න  පත්රයය  

II පත්රයය 

ඉතිතොසයය                                                                                                     ොටයය පැයය ුර යි  

A රූපන   

B රූපන   



 3 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    3 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

II ක ොටස 

02 

(i) ශ්රී ලාකාතම මුල් ඓතිහාසික යුගතේ  දක්නට ලැුණු ගම්වල වතවේ  ප පුද්වගලයන් 
කුමන වුේතියකට අයේ දැයි ඉදිරිතයන් ලියා දක්වන්න. 

a. තක්වට්ටගාම 

b. කසිකාරගාම 

c. වඩ්ඪකීගාම  

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) මුල් ඓතිහාසික යුගතේ  ජනාවාස වයාේතියට ෙලපස සාධක හතරක් නම් කරන්න 

(ලකුණු 04 යි) 

(iii) ශ්රී ලාකාතම ාේ ඓතිහාසික මානවයාතේ වතවන රටාතම ලක් ණ තදකක් නිදන්න් 
සහිතව විස්තර කරන්න 

(ලකුණු 05 යි) 

(iv) ශ්රී ලාකාතම ර්ර්ව ඓතිහාසික යුගතය වතවේ  ප ණිනිසා දියුණු  තාක් ණයක් තවත 
තයාමු ී සිටි ආකාරය කරුණු 03 ක් යටතේ විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 06යි) 

03 

(i) පහත කරුණුවලට අදාල ෙදුවර්ග  වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

a. රජුතේ ඉඩම් පරිහරණය තවනුතවන්  

b. ඇළ මාර්ගවල මන්න් අල්ලන අය තවනුතවන් 

c. රජුතේ වැමවල ජලය සපයාගේ අය තවනුතවන්  

( දකපති, තොජකපති, මතරමජික )         

(ලකුණු 03 යි) 

(i) පහත සඳහන් කරුණුවලට අදාල පුද්වගලයන් වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

(ii)  

a. ශ්රී ලාකාව රතු කැට දිවයින තලස හැන්න්  ප පාලකයා 

b. පේතිනි තද්වවාලතයක් විවුත කිරීමට ඉන්දියාතම තේර රාජයයට ියය පාලකයා 

c. ෙදුලු ටැම් ලිපිය කර ප පාලකයා 

d. තකෝරල වරුන්තගන් තගාඩනැගූ අගම්තපාඩි තස්නාව තයාදාගේ පාලකයා 

( I ගජබොහු කජු / ංල් - බටසූරි කජු / ඉට ොග කජු / iv උ,යය කජු)  

(ලකුණු 04 යි) 

(iii) ශ්රී ලාකාතම අතීත ආර්යකතේ  පැවති ධාන ලක් ණ තදකක් දදාහරණ සහිතව 
පැහැදිලි කරන්න.  

(ලකුණු 05යි) 

(iv) ශ්රී  ලාකාතම රාජයයේව සාකල්පය ෙලවේ ීතම් දී රජතේ වගකීම හා 
කාර්යයභාරයන් තුනක් නිදන්න් සහිතව විස්තර කරන්න  

(ලකුණු 06 යි) 

 

 



 4 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    4 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

04 

(i)  පහත වැම තගාඩනැසි ඇති ගාඟාව වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න 

a. ඉරණමඩු වැව 

b. තේතෙෝව වැව 

c. හුරුළු වැව 

(මල්ාුර ඔයය / මී ඔයය /   ගකොයයන් ආු /  ටො ඔයය / යයොන් ඔයය ) 

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) පහත වැම හා ඇල මාර්ග ඉදි කළ රජවරු නම් කරන්න 

a. මහකනදරා වැව 

b. මහවිලේිය වැව 

c. තයෝධ ඇළ 

d. ඇළහර ඇළ 

(ලකුණු 04 යි) 

 

(iii)  ලාකාතම ථම වැව ඉන්කරණින් අනුරාධපුරය තගාඩ නැගූ  පණ්ඩුකාභය රජුතේ 
කාර්යභාරය කරණු 02 ක් යටතේ විස්තර කරන්න. 

(iv) අතීත රජවරු වැවක් නිර්මාණය කිරීතම් දී තයාදාගේ තාක් ණික ලක් ණ කරුණු 03 
ක් යටතේ විස්තර කරන්න. 

05  

(i) පුතුසිසින් ලාකාවට පැණිණීම හා සම්ෙන්ධ පහත කරුණුවලට අදාල පුද්වගලයන්  
නිවැරදිව වරහන් තුළින් තතෝරාන්න. 

a. ක්රි. ව. 1505 දී පුතුසිසින් පැණිතණන විට  දඩරට සිටි පාලකයා 

b. මුල්තල්රියා සමියන් පුතුසිසීන් පරාජය කල පාලකයා 

c. පුතුසිසීන්ට එතරහිව කැලිකිට්හි සැතමාරින්තේ ආධාර ලො ගේ සීතාවක 
පාලකයා 

(ලකුණු 03 යි) 

( VIII ා  වීක පකොක්රමබොහු  කජු / කේ ොස්මර වික්රමබොහු කජු / 
මොයයොදුන්කන් කජු / ටි.රි කුමු ) 

(ii) ශ්රී ලාකාතම ලන්තද්වසි  පාලන සමය ඇන්රින් පහ කරුණුවලට අදාල පිළිතුර වරහන් 
තුළින් තතෝරා ලියන්න 

a. තමරට රජවරු සමඟ මුලින්ම ියවින්මකට එළඹි ලන්තද්වසි නායකයා 

b. ක්රි. ව. 1666  ියවින්මට අේසන් තැ ම තමරට පාකයා 

c. ලන්තද්වසි සමතේ  ත්රී සිාහලාශ්වරවර විරුධය භාවිත කල පාලකයා 

d. ක්රි. ව. 1602 දී ලාකාවට පැණිණි පලමු ලන්තද්වසි ජාතිකයා 

(II කොජසිකත / කජොරිේ ාෑන් ේිළල්බ්ජන් / කාේට් කාෝටඩ් / කී්ති ශ්රී 
කොජසිකත /  කජෝන් ෆයිබේ) 

 (ලකුණු 04 යි) 



 5 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    5 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

(iii) ලන්තද්වසි සමතේ  තමරට ආර්යකතේ  ඇති  ප දියුණුව කරුණු 02 ක් යටතේ විස්තර 
කරන්න. 

(ලකුණු 05 යි) 

(iv) පුතුසිසීන්ට හා ලන්තද්වසීන්ට දඩරට රාජධානිය යටේකර ගැනීමට තනාහැකි  ප තේතු 
තුනක් නිදන්න් සහිතව විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 06 යි) 

06 

(i) කන්ද දඩරට  රාජධානිය  හැන්න්  ප තවනේ නම් 03 ක් ලියන්න.  

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) කන්ද දඩරට රාජධානිය පාලනය කළ සිාහල රජවරු  තදතදතනක්  හා නායක්කාර් 
වාශික රජවරු තදතදතනක් පිළිතවළින් ලියන්න. 

(ලකුණු 04 යි) 

(iii) දඩරට රාජධානිතේ  දක්නට ලැුණු සමාජයමය ලක් ණ 02 ක් තකටිතයන් පැහැදිලි 
කරන්න. 

 (ලකුණු 05 යි) 

(iv) දඩරට රාජධානිතේ  තේෂ්ඨතමතම පාලකතයකු තලස I වන  විමලධර්ම සූරිය රජුතේ 
තස්වාවන් 03 ක් නිදන්න් සහිතව විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 06 යි) 

07 

(i) ශ්රී ලාකාතම රිතානය පාලන සමය ඇන්රින් පිළිතුරු සපයන්න. 

a. රිතානයයන් මුහුදුෙඩ තීරතේ  ෙලය හිණිකර  සමතේ   දඩරට සිටි පාලකයා 

b. 1815 දඩරට ියවින්ම අේසන් කළ සමතේ  රිතානයතේ  සිටි පාලකයා 

c. තමරට පැවති රාජකාරි ක්රමය මුලින්ම අවලාගු  කල ඉා්රීසි ආණ්ඩුකාරවරයා 

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) පහත කරුණුවලට අදාල පිළිතුරු වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

a. ශ්රී වික්රම රාජසිාහ රජු අේ අඩාු වට පේ  ප තද්වයය 

b. රිතානයයන්තේ ථම හාරය එල්ල  ප තමරට  වරාය 

c. 1818 අරගලයට ආසන්නම තේතුව හා සම්ෙන්ධ තද්වයය 

d. 1848 අරගලය ආරම්භ  ප තද්වයය 

(ත්රිකුණාමලය ම මැද මහනුවර ම මාතතල් ම  ව තවල්ලස්ස) 

(ලකුණු 04 යි) 

(iii) තකෝල්ෙෲක් තිසාස්කරණ හුනන්වාදීමේ  සමඟ තමරට වතුවගාව දියුණු  ප අතර 
වතුවගාව නිසා තමරට ආර්යකතේ  ඇති  ප යහපේ තිලල 02 ක් නිදන්න් සහිතව 
විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 05 යි) 

(iv) 1818 අරගලතයන් වසර 30කට පන් තමරට තගාවිජනතාව නිදහස් අරගලයක් තවත 
තයාමු ීමට ෙලපස තේතු 03 ක් විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 06 යි) 



 6 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    6 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

II ක ොටස 

08 

(i) යුතරෝපතේ  පුනරුද සමතේ  සිදු  ප තද්වය ගතම ණ වයාපාරය තුළ දී පහත සඳහන් තද්වය 
ගතම කයන් තසායා ියය රටවල් වරහන් තුළින් තතෝරා ලියන්න. 

a. ෆර්ඩිනන්ඩ් මැගලන් 

b. වස්තකෝ ද ගාමා 

c. ක්රිස්තරෝපර් තකාලම්ෙස් 

(ශ්රී ටක ොා / ඉන්ායයොා / තේ පැයෝකයයෝටොා / ිළියනය යය)  

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) යුතරෝපතේ  පුනරුදය ඇන්තරන් පහත සිදුීම්වලට අදාල පුද්වගලයින් වරහන් තුළින් 
තතෝරා ලියන්න. 

a. සිස්ටයින් තද්වවස්ථානතේ  සිවිලිතම් ිත්ර ඇන්ම 

b. තලඩ තරෝග සසදීමට තුඩුතදන තේතු තසීම 

c. මුද්රණ යන්ත්රය නිපදීම 

d. ආගණික තිසාස්කරණයට නායකේවය දීම 

(පැකසල්සේ / මයි ල් ඇන්ිකටෝ / ියයය ොකඩෝ ඩොවින්ි /  මොටින් ලූර් / 
කජොතැන් ේ  ගුකටන්බ්් / විියයය් තොක.) 

(ලකුණු 04 යි) 

(iii) යුතරෝපතේ   තද්වය ගතම ණ වයාපාරය සාර්ථක ීමට ෙලපස තේතු 02 ක් දදාහරණ 
සහිතව පැහැදිලි කරන්න. 

(ලකුණු 05 යි) 

(iv) යුතරෝපතේ  පුනරුදය ලාකාව තකතරහි ඇතිකළ සමාජ සාස්කුතික ෙලපසම් කරුණු 
03 ක් යටතේ විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 06 යි) 

09 

(i) ඇමරිකන් විේලවතේ  දී ජනතාව පීඩනයට පේ කරණින් පැන  ප නව පනේ තුන නම් 
කරන්න. 

(ලකුණු 03 යි) 

(ii) ඇමරිකන්  , ාය හා රුසියන් විේලව ඇන්තරන් පහත ාවාට පිළිතුරු සපයන්න. 

a. ඇමරිකන් ජනපදවලින් ෙදු අයකිරීම ක්රමවේ කළ රිතානය අගමැතිවරයා 

b. ඇමරිකා එක්සේ ජනපදතේ  ථම ජනාිපපතිවරයා 

c. “සමාජ සම්මුතිය” නම්  කුතිය රචනා කළ කතුවරයා 

d. තසෝවියට් රුසියාතම ථම සමාජවාදි නායකයා 

( කජෝ්් කාොෂින්ටන් / රූකසෝ / කජෝ්් ග්රැන්විල් / ියකයයෝන් කරොට්ස්ේ. / 

 වී  ංයි  කටිවන් ) 

(ලකුණු 04 යි) 

  



 7 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    7 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

(iii)  ඇමරිකන් නිදහස් සටනට ෙලපස ආර්යක තිපේති 02 ක් විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු 05 යි) 

(iv)  ාය විේලවයට තුඩුදුන් තද්වයපාලන තේතු 03 ක්  නිදන්න් සහිතව විස්තර කරන්න. 

(ලකුණු  06 යි)  

 



 8 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    8 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 



 9 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    9 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 


