
 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  

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව ක්ෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්

ණාජ්ය්අාා යාස්ය 

G.C.E. ORDINARY  LEVEL - Rehearsal  Question Paper 

අ.පපන ා.ං.්ංා/පපන ළ්-්පපන ණහුරු්ර ක්ප්පන ්රය් 

History 

ඉතිස ාංය 

 

(QUESTION PAPER) - I 

පිළිතුරු්-් I , II 

්නුග්ර     



 2 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    2 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

1 - 3                11 - 2             21-2                  31- 1                       

2 -3                 12- 4              22 -1                 32- 2                          

3 -2                 13- 2              23 - 4                33 -1                       

4 -3                 14-1               24- 3                 34- 1                       

5-2                  15-4               25 -2                 35-2                        

6- 1                 16-1               26- 3                 36-4                           

7- 4                 17-2               27- 2                 37-1                         

8-3                  18-4               28- 1                 38-3                         

9-3                  19-1               29-4                  39- 1                                     

10-4                20-4               30-2                  40- 3 

අ.පෙො.ස. (සො/ පෙළ) විභොගය—2020 

ආදර්ශ පිළිතුරු ෙත්රය 

ඉතිහොසය   I ෙත්රය 



 3 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    3 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

අ.පෙො.ස. (සො/ පෙළ) විභොගය—2020 

ආදර්ශ පිළිතුරු ෙත්රය 

ඉතිහොසය   II ෙත්රය 

I ප ොටස 

01  (i) A. - ලලොලෙනලසෝ ද අලලේදො 

B. - II  වන පෙොක්රමබාොු  

C.  - ඇමබරිකො එක්සත් ජනපදය 

D. ඇල ොල්ෆ්  හිට්ලර් 

 (ii) 1. භොතිකොභය ෙජු 

2. අනුෙොධපුෙ  ෙොජධොනිය 

3. රුවනවැලි සෑය 

4. දුටුගැමුණු ෙජතුමබො 

 (iii) 1. ගල් පොලමබකි 

2. කළු ගල් 

3. මබල්වතු ඔය 

4. අනුෙොධපුෙ ෙොජධොනිය 

  II ප ොටස 

02 (i) a. ධීවෙයන විසූ ගේ 

b. ලගොවියන විසූ ගේ 

c. වඩුවන විසූ ගේ 

 (ii) සරුපස, හිතකෙ  ලේශගුණය , තැනිතලො බිේ, ජලවහනය 

 (iii) සංචොෙක ජීවිතයක් ගත කිරීමබ 

කණ් ොයේ ලලස ජීවත් වීමබ 

වර්ෂො කොලවල ගල්ගුහොව ජීවත් වීමබ 

 (IV) නිවොස තැනීලේ තොක්ෂණය 

මබැටි තොක්ෂණය 

යක  නිස්සොෙණ තොක්ෂණය 

03 (i) a. ලාොජකපති 

b. මබතෙමබජිාක 

c. දකපති 

 (ii) a. අල් - ාලසූරි ෙජු 

b. I ගජාොු ෙජු 

c. IV  උදය ෙජු 



 4 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    4 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

03 (iii) කෘෂි කර්මබොනතය , කර්මබොනත, ලවළඳොමබ 

 (iv) ලේශපොලන ස්ථොවෙත්වයක් ඇති වීමබ 

විලේශ ආක්රමබණවලින ෙ  මුදවො ගැනීමබ 

ආර්ිකය දියුණු කිරීමබ 

බුදු දහමබ ලමබනමබ පැවති   ආගේවල  අනුග්රහය ලාො ීමබ 

04 (i) a. කනගෙොයන ආරු 

b. මී ඔය 

c. යොන ඔය 

 (ii) a. මබහලසන ෙජු 

b. වසභ ෙජු 

c. ධොතුලස්න ෙජු 

d. වසභ ෙජු 

 (iii)  අනුෙොධපුෙය සැලසුේ සහගත නගෙයක් ාව  පත් කිරීමබ 

 දසවන ෙොජ වර්ෂලේ ී ග්රොමබ මාමබො නියමබ කිරීමබ 

 නගෙ ගුත්තික තනතුෙක් ඇති කිරීමබ 

 යක්ෂයන ලවනුලවන ලේවොල ඉදි කිරීමබ 

 නගෙලේ ආෙක්ෂොව  ාලලකොටු ඉදි කිරීමබ 

 නගෙය පවිත්රව තාො ගැනීමබ  සැල ොුනන ලයදවීමබ 

 (iv) බිලසෝ ලකොටුව , සඳපනොව , පි වොන, ඇතුළුවොන 

05 (i) a. ලස්නොසේමබත වික්රමබාොු 

b. ටිකිරි කුමබරු 

c. මබොයොදුලනලන 

 (ii) a. ලවස් ර් ලවෝල්් 

b. කීර්ති ශ්රී ෙොජංංහ 

c. ii  ෙොජංංහ 

d. ලජොරිස් වෑන ස්පිල්ාර්ජින 

 (iii)  වී වගොව දියුණු කිරීමබ 

 මුතුෙොජලේල අස්වැේීමබ 

 කර්මබොනත ඇෙඹීසමබ (ලමබොෙටුලේ ලී ාඩු,  කැළණිලේ උළු, යොපනලේ 

ලෙදිපිළි) 

 හැමිල් න ඇළ කෙවීමබ 

 මුුදුා  ප්රලේශවල මබහො මබොර්ග තැනීමබ 

 (iv)  උ ෙ  භූලගෝලීය පිහිටීමබ 

 උ ෙ  ෙොජපොක්ෂිකභොවය 

 උ රැටියනලේ ගරිල්ලො ස න ක්රමබ 



 5 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    5 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

04 (i) මබහනුවෙ , ලසංක ගල, කනලද නුවෙ, ශ්රී  වර්ධනපුෙ 

 (ii) ංංහල ෙජවරු - I විමබලධර්මබසූරිය ,  II ෙොජංංහ ... 

 

නොයක්කර් ෙජවරු - ශ්රී විජය ෙොජංංහ , කීර්ති ශ්රී ෙොජංංහ, 

ෙොජොධිෙොජංංහ, ශ්රී විකමබ ෙොජංංහ  

 (iii)  පොෙේපරික ංරිත් අනුගමබනය කිරීමබ 

 විවොහ ක්රමබ තුනක් පැවීමමබ (ීග විවොහ, බිනන විවොහ, එකලගි  කෑමබ) 

 අත්තේ ක්රමබය පැවීමමබ 

 එකමබ කුලය තුළ විවොහයන ංදු වීමබ 

 (iv)  පෘතුගීමානලගන උ ෙ  ආෙක්ෂො කෙගැනීමබ 

 දනතුලර් හො ාලන ස න ලමබලහයවීමබ 

 මබහනුවෙ දළදො මබොලිගොව ඉඳි කෙවීමබ 

07 (i) a. ෙොජොධිෙොජංංහ 

b. III ලජෝර්් 

c. ලෆ්රික් ලනෝර්ත් 

 (ii) a. මබැද මබහනුවෙ 

b. ත්රිකුණොමබලය 

c. ඌව ලවල්ලස්ස 

d. මබොතලල් 

 (iii)  යටිතල පහසුකේ දියුණුව 

 ජොතයනතෙ සේානධතො පුළුල් වීමබ 

 ධනවතුන බිහිවීමබ 

 වයොපොරික පුජොවක් බිහිවීමබ 

 (iv)  ලගොවීන  ඉ ේ අහිමි වීමබ. 

 බුදු දහලේ පරිහොනිය 

 ලේශීය කෘෂිකෙමබොනතය හො වොරි කර්මබොනතය බිඳ වැටීමබ 

 ල ොරින නලේ ාදු ප්රතිපත්තිය 



 6 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    6 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

08 (i) a. පිලිපීනය 

b. ඉනදියොව 

c. හිස්පැණිලයෝලොව 

 (ii) a. මබි කල් ඇනිජිලලෝ 

b. පැෙසල්සස් 

c. ලජොහැනනස් ගුල නාර්ේ 

d. මබොර්ටින ලූතර් 

 (iii)  පුනරුදලේ ලසොයො ගැනීේ 

 ලලෝකය ලගෝලොකොෙ ාව 

 මබොලිමබො යනත්රය ලසොයො ගැනීමබ 

 ල ොලමිලේ ලලෝක ංතියමබ 

 ෙජවරුනලේ අනුග්රහය ලැීමබ 

 පෘතුගොලලේ නොවික ලහනරි 

 ස්පොනඤ්ඤලේ ෆර්ිනන්  

 ඉසලාලො රැජින . ..  

 එමබ ෙ වල දක්ෂ සේපත් පුේගලයන ංටීමබ 

 ලවළඳොමබ දියුණු වීමබත් සමබඟ බිහි වූ ධනවතුනලේ සහය ලැීමබ 

 (iv)  යුලෙෝපො අධයොපන ක්රමබය 

 මුද්රණ යනත්රය හුනනවො ීමබ 

 ලෙෝමබොනු කලතෝලික ආගමබ පැතිරීමබ 

 ාර්ගර් ජනවර්ගය ලමබෙ   එක් වීමබ 

09 (i) මානී පනත , මුේදෙ පනත, මුදල් ලනෝට්ටු පනත 

 (ii) a. ලජෝර්් ග්රැනවිල් 

b. ලජෝර්් ලවොෂින න 

c. රූලසෝ 

d. වී. අි . ලලනින 

 (iii)  ඇමබරිකන ජනපද සේානධ බ්රිතොනය ලගනියය ාදු ප්රතිපත්තිය 

 ඇමබරිකන ජනපදවල සේපත් බ්රිතොනයය  ලගනවො ගැනීමබ 

 (iv)  ෙජුලේ අමාමිත ාලතල 

 ෙදලවරුනලේ පී ොකොරී පොලනය 

 1614 න පසු ස්ලට්ට්ස් ලජනෙලය රැස්ව ලනොතිීමබ 



 7 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    7 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 

ලගෝකණ්ණ 

ලංකො පටුන 

ලේදුරු තුඩුව 

පුලතිසිපුර 

ලසංක ගල 

නල්ලූර් ලකෝවිල 

ලයෝධ වැව 

කල්පිටිය 

අර්ධේවීපය 

ලකොළඹ 

මිණික් ඟඟ වනවොහිනී 

කොචෙගොමබ 



 8 පිටුව 

 

විවෘත විශ්වවිද්යාල හ  ා රස්ථඅ් ්යාපන ප රවධනප ශාාාව    8 පිටුව 

ඉතිහසය  ්.පපන ා.ථ. (ථා/පපන ළ) 
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