ඉතිවාඹ

අ.පඳො.. (ා/පඳශ)

MINISTRY OF EDUCATION
අධයාඳන අභාතයාාංලඹ
G.C.E. ORDINARY LEVEL - rehearsal Paper
අ.පඳො.. ාභානය පඳශ - පඳයහුරු ප්රලනන ඳ්රඹ
HISTORY
ඉතිවාඹ

QUESTION PAPER - II
ප්රලනන ඳ්රඹ - II

අනුග්රවඹ

1 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ

පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා

ඉතිවාඹ

අ.පඳො.. (ා/පඳශ)

අධයාඳන අභාතයාාංලඹ
ඉතිවාඹ II
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11 පරේණිඹ

යාරඹ - ඳැඹ 3 යි

ැශකිඹ යුතුයි.


I පයොටපේ ඳශමුන ප්රලනනඹ අනිාර්ඹඹ පේ.



II පයොටසින් ප්රලනන වතයයට ද, III පයොටසින් ප්රලනන එයයට ද පිළිතුරු ඳඹන්න.

1) ඳවත (I) ඹටපේ දක්ා ඇති නථාන සිඹල්රභ ඳඹා ඇති රාංයා සිතිඹපම් ද, (II) ඹටපේ දක්ා ඇති නථාන
සිඹල්රභ ඳඹා ඇති පරෝය සිතිඹපම් ද නිැයදි රකුණු පයොට නම් යයන්න.
අ) (I) ඌයාපතොට, ඹාන්ඔඹ, නාච්චාද ැ, භහිඹාංෙනඹ, දීඝාපිඹ, බුන්දර, යදුරුපෙොඩ, යච්චයොභ,
ඇශවැය අමුණ, පයොශම, පඹෝධ ැ, සීගිරිඹ
(II) යළු මුහුද, භක්යභ, පිලිපීන දඳේ, නයිල් ෙඟ, සන ඇශ, හිපයෝෂිභා
(රකුණු 18)
ආ) (I) ඳවත A, B, C, D ඹටපේ දක්ා ඇති පතොයතුරුරට ම්ඵන්ධ පුද්ෙරඹන් යවුරුන්දැයි
අනුපිළිපලින් නිැයදි ලිඹන්න.
A - කුණාටුයට වසු අවඹු පර ශ්රී රාංයාට පෙොඩඵට ඳුතුසිසි තාතියඹා න්පන්,
B - පඵලිෙර නම් නථානපේ දශදා භාළිොක් නිර්භාණඹ යය දශදා වන්පේ තැන්ඳේ යශ යජු න්පන්,
C - එක්ේ තාතීන්පේ ාංවිධානඹ නිර්භාණඹ කිරීභ වා මුල් වූ රුසිඹානු නාඹයඹා න්පන්,
D - 1795 දී රන්පද්සින් තු ඳැති ත්රිකුණාභර යාඹ අල්රා ෙැමෙපභන් ඳසු යාතා ර යාතසිාංව යජු වමු වූ
ඉාංග්රිසි තාතියඹා වූපේ,
(රකුණු 04)
(II) A වා B ඹටපේ දක්ා ඇති රඳ ටවන්රට අදාශ අා ඇති ප්රලනනරට පිළිතුරු ඳඹන්න.
A - (i) පභභ ප්රතිභා කුභන යජුපේ ද
(ii) පභභ ප්රතිභා දැකිඹ වැක්පක් කුභන නථානපේ ද
(iii) පභතුභාපේ යාරපේ තානාඳති ම්ඵන්ධතා ඳැැේවූ යට කුභක් ද
(iv) එභ යටින් පභයටට රැපෙන එන රද ටිනා ද්රය කුභක් ද
(රකුණු 04)
B - (i) පභභ රඳපේ දැක්පන පුද්ෙරඹා යවුද
(ii) පභොහු විසින් යචනා යයන රද ැදෙේ ග්රන්ථඹ කුභක් ද
(iii) පභොහු විසින් යපේ ඵරඹ පඵදිඹ යුතු ඹැයි ප්රයාල යශ
ප්රධාන අාංල තුන නම් යයන්න.
(iv) පභොහුපේ යට කුභක් ද
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2) i. ප්රාේ ිතිවාසිය භානඹා වතේ වූ ඳවතයට පතේ යරාපීඹ පරන් තුනක් නම් යයන්න.

(රකුණු 03)

ii. ප්රාේ ිතිවාසිය භානඹා බාවිතා යශ අචාචාය වි ර රභ පදයක් වන් යයන්න.

(රකුණු 04)

iii. a) පර් ිතිවාසිය යුෙඹ, ප්රාේ ිතිවාසිය යුෙපඹන් පන්  ප පඳපනන ාධය තුනක් ද,
b) මුල් ිතිවාසිය යුෙපේ බිහි වූ ාපි ෙම් පදයක් ද නම් යයන්න.

(රකුණු 05)

iv. මුල් ිතිවාසිය යුෙපේ තනාාර ුවඹ වා නරඳඹ ාදාවයණ හිත ඳැවැදිලි යයන්න. (රකුණු 06)

3) i. යතරුන්පේ ක්රිඹා යරාඳඹ අනු ඳවත යාතයේ ාංයල්ඳ ආපයෝඳණඹ වූ යතරු යවන් තුළින් පතෝයා
ලිඹන්න.
A - පද්ේ
B - ඳර්තයාත
C - චරර්තී
( IV න යාලයඳ, නිලනලාංයභල්ර, ූටටය්ණණ අබඹ, I න යාලයඳ, බුද්ධදා)

(රකුණු 03)

ii. ඳවත වන් එක් එක් යරුණු වා ම්ඵන්ධ පුද්ෙරඹන් නම් යයන්න.
A - ප්රාපද්ය ඹ ඳාරයඹන් කිහිඳ පදපනකු වා ටන් පයොට අනුයාධපුය යාතධානිඹ පෙොඩනො යත ඵට ඳේ  පභ.
B - ශ්රී භවා පඵෝ ර පයෝඳණ ාේඹට යතයෙභ වා චන්දනෙභ ක්රීඹන්ට ආයාධනා යශ යජු
C - යට ආනථානරට පඵදා කා ඳාරනඹට පනභ ඇභතිරු ඳේ යශ යජු
D - ඳරුභයරුන් පර යටයුතු යශ අඹට භධය ඳාරනපේ පේනාඳති තනතුරු පිරිනැීමභ.

(රකුණු 04)

iii. පඳොදු පෞඛය ඳවසුයම් නො සිටු පභ වා ඳැයණි ඳාරයඹන් යටයුතු යශ ආයායඹ ාදාවයණ පදයක්
ඇසුරින් විනතය යයන්න.
(රකුණු 05)
iv. I න විතඹඵාහු යතතුභාපේ පරේන්ේඹ යරුණු පදයකින් විනතය යයන්න.

(රකුණු 06)

4) i. තරඹ රැපෙන ඹාභ වා ඳැරැන්නන් විසින් ඉදියශ ප්රධාන ඇශ භාර්ෙ තුනක් නම් යයන්න.
(රකුණු 03)
ii. තර යශභණායයණපේ ානභ නිර්භාණඹ න්පන් ැ යි. ඳවත A, B, C, D ලින් දක්ා ඇේපේ ැය
ප්රධාන පයොටන කිහිඳඹකි. කායින් පයපයන යාර්ඹඹන් පභොනාදැයි ලිඹන්න.
A - පොපයොේ

B - යශඳනා

C - ැේ ඵැම්භ

D - පිටාන

(රකුණු 04)

iii. අතීත රාංයාපේ අපේ මුතුන් මිේතන් තු ඳැති භැමෙභ වා ෙණනඹ පිළිඵ පද්ය ඹ දැනුභ යරුණු පදයකින්
ඳැවැදිළි යයන්න.
(රකුණු 05)
iv. විදයා වා තාක්ණඹ බාවිතා පයොට ඳැරැන්නන් ාන ානතු විදයාේභය නිර්භාණ සිදු යය ඇති ඵ
ාදාවයණ තුනක් පඹොදාපෙන පඳන්ා පදන්න.
(රකුණු 06)

3 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ

පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා

ඉතිවාඹ

අ.පඳො.. (ා/පඳශ)

5) i. ඳවත වන් යතරු ඳාරනඹට ඳේ වූ යාතධානිඹ යවන් තුළින් පතෝයා A,B,C අනුපිළිපළින් ලිඹන්න.
A - II ඳයාරභඵාහු යජු
B - IV ඳයාරභඵාහු යජු
C - VI ඳයාරභඵාහු යජු
( කුරුණෑෙර, දමපදණිඹ, පයෝේපේ)

(රකුණු 03)

ii. පදන නාෙරීයයණඹට අඹේ යාතධානි වතයක් නම් යයන්න.

(රකුණු 04)

iii. 13 - 15 සිඹන අතය යාරපේ පභයට යාතධානි පෙොඩනැසිපම් දී යැපී පඳනුණු රක්ණ පදයක් විනතය
යයන්න.
(රකුණු 05)
iv. පයෝේපේ යාතධානිපේ ඳරිවානිඹට ඵරඳෑ පවේතු තුනක් ඳැවැදිලි යයන්න.

(රකුණු 06)

6) i. ඳවත නම් වන් පුද්ෙරඹන් යාතයේඹට ඳේ වූපේ කුභන නභකින්දැයි යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න.
A - යන්නාමි
B - භවා අනථාන
C - පයොනේපු ඵ්ණඩාය
( II න යාතසිාංව, ශ්රී විරභ යාතසිාංව, I න විභරධර්භසරිඹ)

(රකුණු 03)

ii. ඳුතුසිසීන් ාඩයට ආරභණඹ යශ ඳවත ටන් වා නාඹයේඹ ෙේ පභයට යතරු පදපදනා ලිඹන්න.
A - ෙන්පනෝරු ටන
B - ඵරන ටන

(රකුණු 04)

iii. භවනුය යාතධානිපේ ඳැති ආර්ථිය රක්ණ පදයක් නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න. (රකුණු 05)
iv. භවනුය යාතධානිඹ ඳුතුසිසි වා රන්පද්සීන්ට ඹටේ යය ෙැමෙභට පනොවැකි වූ පවේතු තුනක් පයටිපඹන්
ඳැවැදිළි යයන්න.
(රකුණු 06)

7) i. ප්රාංල තාතීන් ඉන්දිඹාපේ පිහිට වූ පශ භධයනථාන ඳභණක් යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න.
( සුයාේ, යරියාල්, පඳොන්ඩිපචරි, පඵොම්ඵාඹ, චන්දනෙර්, යල්යටා )

(රකුණු 03)

ii. ක්රි.. 1815 පදන ාඩයට ආරභණඹ ාර්ථය  පභට ඵරඳෑ පවේතු පදයක් නම් යයන්න.

(රකුණු 04)

iii. තු ොපේ දියුණු වා ඵරඳෑ පයෝල්ඵෲක් ප්රතිාංනයයණ පදයක් විනතය යයන්න.

(රකුණු 05)

iv. නිදවසින් ඳසු පභයට ආර්ථියපේ යැපී පඳනුන රක්ණ තුනක් නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න.
(රකුණු 06)

4 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ

පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා

ඉතිවාඹ

අ.පඳො.. (ා/පඳශ)

III පයොට
8) i. යුපයෝඳපේ යාර්මිය විේරඹ තුශ ඳවත නිර්භාණ යශ පුද්ෙරඹන් යවන් තුළින් පතෝයා ලිඹන්න.
A - දුන නඩා
B - දුම් පඵෝේටු
C - ානඳ දුම්රිඹ
( පයොඵේ පල්ටන්, පතෝර්ජ් නටීන්න්, පතෝන් පක්. )

(රකුණු 03)

ii. යාර්මිය විේරඹ අන් යටර ඳැතිරීභට තිබූ ඵාධා පදයක් ලිඹන්න.

(රකුණු 04)

iii. යාර්මිය විේරපේ ඵරඳෑභ පභයට ආර්ථියඹ තුශ ඇතියශ පනනයම් යරුණු පදයක් ඹටපේ විනතය
යයන්න.
(රකුණු 05)
iv. යාර්මිය විේරපේ අහිතයය ඵරඳෑම් පරෝයඹ තුශ ෙැටළු රැක් නිර්භාණඹ යය ඇත. පභඹ යරුණු
තුනක් ඹටපේ විනතය යයන්න.
(රකුණු 06)

9) i. ඳශමු පරෝය යුද්ධපේ දී මි්ර පිශ නිපඹෝතනඹ යශ ප්රධාන යටල් තුනක් නම් යයන්න.

(රකුණු 03)

ii. ඳශමු පරෝය යුද්ධපඹන් ඳසු පරෝය ාභඹ ාපදා බිහි වූ තාතීන් ාංෙභපේ අයමුණු පදයක් නම් යයන්න.
(රකුණු 04)
iii. පදන පරෝය යුද්ධපේ දී තර්භනිපේ වා තඳානපේ ක්රිඹා යරාඳඹ නිදසුන් හිත ඳැවැදිළි යයන්න.
(රකුණු 05)
iv. පදන පරෝය යුද්ධපේ ප්රතිපර තුනක් පයටිපඹන් ඳැවැදිළි යයන්න.

5 ඉ-ඉපෙනුම් වා නැණ අධයාඳන කයයඹ

(රකුණු 06)

පතොයතුරු වා න්නිපේදන තාක්ණ ලාඛා

