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11 ලවර - ඉතිශාවය 

පිළිතුරු ේරය 

I ේරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 3 11) 4 21) 3 31) 3 

2) 4 12) 4 22) 3 32) 1 

3) 1 13) 3 23) 4 33) 3 

4) 2 14) 2 24) 2 34) 2 

5) 3 15) 3 25) 3 35) 4 

6) 4 16) 1 26) 4 36) 4 

7) 2 17) 1 27) 1 37) 1 

8) 1 18) 2 28) 2 38) 3 

9) 1 19) 1 29) 4 39) 2 

10) 2 20) 2 30) 2 40) 3 
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II ේරය 
 

1) අ)  I, II  සිතියම් ලලින් දක්ලනු  ැපේ. 

      ආ)    (I)  A - පොපරන්පවෝ ද අල්පම්දා 

         B - III විජයබාහු රජු 

         C - පජෝප් වනටාලින් 

         D - පරොබට් ඇන්ඩෲවන 

     (II)  A රෙය - (i) භාතියාභය රජුපේ      

             (ii) රුලන්ලැලි මශ වෑ මළුපේ 

             (iii) පරෝමය 

              (iv) වීදුරු ෙබළු 

              B රෙය -  (i) පමොන්පටවනයු      

             (ii) නීතිපේ වාරය 

             (iii) ලයලවනාාදායය, විධ්ායය, අිකයරණ 

              (iv) ප්රාංය 

2) i.  ොහියන්ෙ, බටපදොඹ පන, කිතුල්ෙ පබලිපන 

      ii.   නමා ලකුටු පයොට ලැෂලීම. 

            ෙල් ගුශාල තුෂම ලක් ශාරා ලැෂලීම. 

 ඇටවැකිලි මත ගුරුෙල් ආපල්ෙ කිරීම. 

      iii.  a)  වනථිරලාසීතාල. 

    පෙොවිතැන ඇරඹීම. 

    මැටි භාණ්ඩ නිෙදවීම. 

    පෝශ භාවිතය 

    ක්රමල්  සුවාන ූමි  ාාිත්ර විික අනුෙමනය 

 b) සුමනලාපිොම 

    විශාරලාපීොම 

    හුන්දරීලාපිොම 

    යඩශලාපිොම 
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      iv.   ලුශය 

 ලාපි ෙම් - උදා: සුමනලාපිොම, විශාරලාපීොම, හුන්දරීලාපිොම, යඩශලාපිොම 

 ලෘ් තිය අනුල ෙම් බිහි වීම - උදා: පෙෝො ෙම්, යසීයාරෙම්, පක්ලට්ටොම 

 යාර්ය ෙදනම්ල බිහි ව ෙම් - උදා: ෙටුන්ෙම්,නියම්ෙම්, ඔෙම් 

 වනලරෙය 

 කුඩා ෙමක් පශක්. 0.15 ක් ෙමණ වීම. මධ්යම ෙමක් පශක්. 2ක් ෙමණ විා වීම. නාෙිතය ජනාලාව 
පශක්. 2ට ලැඩි වීම. 

 ෙමය ෙවුල් 5ක් 6ක් ෙමණ ලාවය කිරීම. විා ෙම්ල ෙවුල් 30ක් ෙමණ ලාවය කිරීම. 

 නාෙිතය ජනාලාවයය 35,000ය ෙමණ ජනෙශනයක් ලාවය කිරීම. 

 ලැටකින් ආරක්ා ව ෙම් ෙිතකි් ත ෙම් පව ශා එපවේ පනොව ෙම් අෙිතකි් ත ෙම් පව ශැඳින්වීම. 

  

3)  i.   A - කූටයණ්ණ අභය 

 B - I ලන යායෙ 

 C - නිනාංයමල් 

     ii.    A - ෙණ්ඩුයාභය රජු   B - පේලානම්පියතිවනව රජු 

 C - ලවභ රජු    D - දුටුෙැමුණු රජු 

     iii.   බුේධ්දාව රජු පරෝශල් ඉදිකිරීම. 

 V ලන ි හිඳු රජු දිලයිපන් පරෝශල්ලට ෙශසුයම් වැෙයීම. 

 IV ලන යායෙ රජතුමා උණ පරෝශක් වෑීමම. 

 I ලන උෙතිවනව රජු මාතෘ නිලාව වෑීමම. 

 දුටුෙැමුණු රජු පරෝශල් 18ක් ඉදිකිරීම. 

 

      iv.   ාංයාල පාෝ ොනපයන් මුදාපෙන එක්පවේව්  කිරීම. 

 සිය ොන මධ්යවනාානය පව පෙොපෂොන්නරුල පතෝරා ෙැනීම. 

 අනාෙත පාෝ ආක්රමණයන් ලැෂැක්වීමට තම විපේ ප්රතිේ ති පමපශයවීම.(යාලිාංෙ, ොණ්ඩය, බටහිර 

 ාාලුයයයන් වම  ි ්ර වබතතා) 
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4) i.   ඇෂශැර ඇෂ 

 ි ණිපප් ඇෂ 

 පයෝධ් ඇෂ 

 ෙේබතන්ත ඇෂ 

 පෙෝමතී ඇෂ 

      ii.   A - පවොපරොේල - ලැපේ ජය අලය අලවනාාල ීම ලැපලන් පිටතට බා ීමම. 

 B - රෂෙනාල   - ජය පිරුණු ෙසු ලැේ බැම්පම් ඇතුල් ෙැ් තට ජපයන් ඇතිලන පීඩනය අලම කිරීම වතශා 

    පයොදා ෙන්නා ෙල් ඇතුරුම 

 C - ලැේ බැම්ම - ජය රතලා ෙැනීම වතශා ක්තිම් ල ඉදියරන ෙවන බැම්ම    

 D - පිටලාන     - ලැල ජපයන් පිරීපම් ීම ලැේ බැම්මට ලන පීඩනය අලම කිරීම වතශා ලැඩි ජය පිටතට  

               පෙනයාම  

       iii.  අලයාය මැනීම 

යෘෂියර්මාන්තපේ ීම විපේපයන් කුඹුරු ලොපේ ීම පමම අලයාය මැනීම භාවිතා ය බල 

උදා : කිිතය, අමුණ, ෙෑ, යරීවය,ාශ ආීම නම් භාවිතා පයොට ලො යරන ප්රමාණය ආවන්න ලපයන් මැන          

තිබීම. 

  ාශ 40  - ෙෑ 1 

  ෙෑ 12  - කුරුණි 12 

  කුරුණි 44 - අමුණු 1 

  අමුණු 1  - යරීව 0.25 

බර මැනීම 

 පලෂත යටයුතු වතශා බර මැනීම භාවිතා යෂ බල 

 රජු විසින් අනුමත කිරුම් ි නුම් උෙයරණ භාවිතා ය යුතු බලට නීති ෙනලා තිබීම. 

      (පවොරපබොරලැල ටැම් ලිපිපේ වතශන් පතොරතුරු) 

  වීශ 4  - ගුන්ජා 1 

  ගුන්ජා 2 - මාවය 1 

  මාවය 2.5 - අය 1 

  අය 8  - ධ්රණ 1 

  ධ්රණ 5  - වනලර්ණ 1 

  වනලර්ණ 2 - ෙ 1 
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 යාය මැනීම 

 යෘෂියර්මපේ පබෝෙ ලොල, ලැපිරීම, අවනලැන්න පනලීම ආීම යටයුතු යායට අනුල වයවන යරෙැනීම 

වතශා යාය මැනීම අතයාලය වීම. 

 වත ෙමන අනුල යාය ෙණනය කිරීම. දිගු යායක් වතශා ලර්ය යන ෙදය භාවිතා කිරීම. 

 ෙවපොවනලය සිට අමාලය දක්ලා් , අමාලය සිට නැලත ෙවපොවනලය දක්ලා්  යාය මාවයක් බල 

පිළිෙැනීම, එය දුරුතු, නලම්, මැදින්, බක් ආීම පව නම් යර තිබීම. 

 

      iv.   අනුරාධ්පුර රුලන්ලැලි මශා වෑ අ් තිලාරම වයවන යර ඇති ආයාරය දැක්වීම. 

  පෝලාමශාොය ඉදි කිරීම. 

  නෙර වැසුම් ( අනුරාධ්පුරය, පෙොපෂොන්නරුල) 

  සීගිිත මාළිොල 

  විා චාතය නිර්මාණය යර තිබීම. 

  රජ මාළිො ශා අපනකු්  පෙොඩනැගිලි ඉදියර තිබීම. 

 (උදාශරණ වහිතල දැක්විය යුතු යි.) 

 

5)  i.   A - දඹපදණිය 

 B - කුරුණෑෙ 

 C - පයෝට්පට් 

 

      ii.   දඹපදණිය, යාෙහුල, කුරුණෑෙ, ෙම්පෙොෂ, පයෝට්පට් 
 

      iii.  ආරක්ාල වම්බන්ධ්ල ලැඩි අලධ්ානයක් පයොමු කිරීම. 

 රට අභයන්තරපේ රාජධ්ානි පිහිටුවීමට උනන්දු වීම. 
 

      iv.   VII බුලපනයබාහු රජු ෙෘතුගීසි වශය ෙැතීම. 

 ධ්ර්මො කුමරු යපතෝලිය දශම ලැෂත ෙැනීම. 

 ධ්ර්මො කුමරු තෑගි ඔප්පුලකින් පයෝට්පට් රාජධ්ානිය ෙෘතුගීසීන්ට ෙැලරීම . 

 

 



ඉතිශාවය  අ.පෙො.ව. (වා/පෙෂ) 

7 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධ්යාෙන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

6 )  i.   A - ශ්රී වික්රම රාජසිාංශ රජු 

 B - II ලන රාජසිාංශ රජු 

 C - I විමධ්ර්මසිතය රජු 

 

      ii.   A - II ලන රාජසිාංශ රජු 

 B - I විමධ්ර්මසිතය රජු 

 

      iii.  වනලයාංපෙෝෂිත ආර්ථියයක් ෙැලතීම. 

 පශේන් ලොල ජනප්රිය වීම. 

 විවිධ් යර්මාන්ත ෙැලතීම. (යයඩ, දැල, පෝශ, ාක්ා, ෙන්....) 

 

      iv.   උඩරට පිහිටීම. (ගිිත දුර්ෙ, ලන දුර්ෙ, ජ දුර්ෙ ෙැලතීම) 

 පේශීයන්පේ ෙිතල්ා වටන් ක්රම. 

 උඩරට වමගියක් ෙැලතීම. 

 

7)  i.  A - යිතයාල්  B - පෙොන්ඩිපාිත  C - ාන්දනෙර් 

      ii.   උඩරට අවමගිය 

 රදෂලරු ඉාංග්රීසින් පලත යාම. 

      iii.  රජය වතු පලෂත කයාිකයාරය අපශෝසි කිරීම. 

 විපේ ආපයෝජයයන්ට පමරටට ෙැි ණීමට තිබ නීති රීති ලිහිල් කිරීම. 

      iv.   මශලැලි බහුයාර්ය පයෝජනා ක්රමය ඇරඹීම. 

 නල පෙොවි ජනෙද ලයාොරය ඇරඹීම. 

 යර්මාන්ත ඇරඹීම.  
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8 ඉ-ඉපෙනුම් ශා නැණව අධ්යාෙන කයයය  පතොරතුරු ශා වන්නිපේදන තාක්ණ ාඛාල 

 

8)   i.  A - පජෝන් පක්.   B - පරොබට් පුල්ටන්   C - පජෝර්ජ් වනටීලන්වන් 

      ii.   ප්රාංය ලැනි රටලල් ශවනත යර්මාන්ත භාණ්ඩලට ලැඩි යැමැ් තක් දැක්වීම. 

 ප්රාංය ලැනි රටල අභයන්තර තීරු බදු ෙැලතීම. 

 ඕන්දය ලැනි රටල වනලභාවිය වම්ේ  හි  වීම. 

 එාංෙන්තය තම යාර්ි ය නිනොදන බාහිරට විලර පනොකිරීම. 

      iii.  යටිත ෙශසුයම් දියුණුල, ලාණිජ පබෝෙ ලොල, මයමය ලාතාලරණයක් ඇතිවීම. 

      iv.   ෙිතවර දූණය, ඕපවෝන් වනාරයට ශානි සිදුවීම, නල අිකරාජයලාදය 

 

9) i.  බ්රිතානයය, ඇපමිතයා එක්ව්  ජනෙදය, ප්රාංය 

      ii.   රටලල් අතර ඇතිලන ආරාවුල් වායච්ඡා මගින් විවඳීම. 

 නැලත පෝය යුේධ්යක් ඇතිවීම ලැැක්වීම. 

 කුඩා රාජයයන්පේ නිදශව ආරක්ා කිරීම. 

      iii.   ජොනය     - ජොනය ැබ ඉශෂ යාර්මීයරණය්  වමෙ අමුද්රලය වෙයා ෙැනීපම් අරමුණින් යට්  විිතත  

        පිහිටුවීමට යටයුතු කිරීම. 

                   ජොනය බ්රිතානයයන් වතු යට්  විිතත අල්ා ෙැනීම. 

 ජර්මනිය  - හිට්ර්පේ නැගීම. 

       හිට්ර්පේ ක්රියා යාෙය 

      iv.   එක්ව්  ජාතීන්පේ වාංෙමය බිහි වීම. 

 යට්  විිතතලට නිදශව ැබීම, 

 ි ්ර පිෂ ජය ෙැනීම. 


