
 

 

 

 

 

ඉතිශාවය - I 

 

 

 

 

 

 
1.   භවහංලඹ ලිවීමභන් ය වහයසිඹඹකට ඳභණ ඳසු ඳහලි බහහමන් ලිඹවුනු එහි අර්ථ වියණඹ වහ ම්ඳහදිත 

කෘතිඹ වඳුන්න්මන්, 
(1)  ංත්ථප්ඳකහසිනී ඹ.    (2)  සිඛරවිනි ඹ. 
(3)  සිවරට්ඨකථහ ඹ.    (4)  සිඹඵසරකය ඹ. 

 

2.  අමප් ංසකෘතික ඉතිවහඹ මඳන්නුම් මකමයන ජීභහන හක්ෂි ඇතුශත් පිළිතුය මින් කුභක් ද? 
     (1)  ආගමික විලසහ, ඇදහිලි වහ සිරිත් විරිත්.     (2)  සීගිරි චිත්ර, ගල් කණු වහ ළව්. 
     (3)  ඳළයණි චිත්ර, මර්ති වහ ළව්.        (4)  මල්ලිපි, ගෘව නිර්භහණ වහ චිත්ර. 
 

3.  ශ්රී රංකහමව් මනෙමඹක් රමශල ර ගල්ර මකෙටහ ඇති වක්මගියඹ, මගෙන්කුයඹ, ඇත් අියඹ වහ විවිධ ත් ූපඳ 
ලින් නිූපඳණඹ කය ඇත්මත් කුභක් ද?   
(1)  මෞබහගයඹ.     (2)  රහමශය ඹ භහම්ම්. 
(3)  සථහයත්ඹ.     (4)  යහජ්ය අම්තිඹ. 

 

4.  හහිතය මරහ්රඹ ඇසුරින් මතෙයතුු  රඵහගළනීමම් ී  අීතතඹ නිළයදි දළීමභට නම් විාහය ුදශියමඹන් ුතතු එභ 
මරහ්රඹ ඳරිය රනඹ කශ ුතතු න්මන්, 
(1)  ඓතිවහසික සිදුවීම් රට ඩහ ඳසුකහලීන සිදුවීම් ද හර්තහවීභ නිහ ඹ. 
(2)  ඓතිවහසික සිදුවීම් රට ඩහ භකහලීන සිදුවීම් ඇතුරත්විභ නිහ ඹ. 
(3)  මම්හහි වන් මතෙයතුු  මඵෙමවෝ විට තය මනෙන නිහ ඹ. 
(4)  මම්හහි කතුු න්මේ ු චි අු චිකම් ඇතුරත් මනෙන නිහ ඹ. 

 

5. රහේ ඓතිවහසික ුතගඹට අඹත් රජ්හ ජීත් ව ඳරිය කරහඳඹන් ීතයණඹ ිරීමමම් ී  ළරිරල්රට ගනු රළඵ ඇති 
රධහන හධකඹ කුභක් ද?  
(1)  දඩඹමභන් ආවහය රඵහගත වළිර වීභ. 

(2)  සහබහවික ම්ඳත්ර යහප්තිඹ. 

(3)  සහබහවික ෘක්රතහ කරහඳ. 

(4)  හර්ෂික ර්හඳතන අගඹන්.  
 

6. පර් ඓතිවහසික ුතගමේ ජීත් ව කහන්තහන් තභන්මේ ූප පු අරංකහය කය ගළනීභට උනන්දු ව ඵට 
උඩයංාහභඩභ නිහමඹන් වමු ව හක්ෂිඹක් න ොලන්නන්  මින් කුභක් ද? 

(1) ඇස අඳුන් තළබීභට බහවිතහ කයන මරෝව කූයක් , 
(2) ඉන්දිඹහමන් ආනඹනඹ කයන රද ඳඵළුලින් ෆදූ මගර භහරඹක්, 
(3) සිු ය ර්ණ ගළන්වීභට බහවිතහ කයන රද කව වහ යතු ගුු ගල් මදකක්, 
(4) ඳදම් කය පුලුසහ කස කයන රද භළටි ඳඵළුක්, 

 

වැකිය යුතුයි: 

     (i)  සියලු ම රලසණරට පිළිතුු  ඳඹන්න. මභභ ඳත්රඹ වහ රකුණු 80 ක් හිමි මව්. 

    (ii)  අංක 1 සිට 40 මතක් රලසණර, ී  ඇති (1), (2), (3) ,(4) පිළිතුු ලින් නිලැරදි නශෝ  ලඩාත් ගැෂනෙ  නශෝ පිළිතුය  
          මතෝයන්න. 
    (iii) ඔබට වැෙනය  පිළිතුරු ෙත්රනේ  ක්  ක්  ්රණයය වහශා ී  තති වල තතුනරන්  ඔබ නරෝරා ගත් පිළිතුනරි  තකවයට  
           වැවනෙ  වලය තුෂ (X) කුය නයොෙන් .  

    (iv)  එභ පිළිතුු  ඳත්රමේ පිුපඳ, ී  ඇති අමනක් උඳමදස ද ළරිරල්මරන් ිරඹහ, ඒහ ද පිළිඳදින්න. 
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Modal Paper 



7.  ගංඟහ නිම්න රට පිටතින් ආයම්බ න මුල් ඓතිවහසික ුතගමේ ජ්නහහ ගංඟහ නිම්න තුශට අීතයණ න 
ආකහයඹ පිළිඵද ඉතහ ඳළවළදිලි නිදසුන් ඳඹනුමේ, 
(1) රමව් ගංඟහ නිම්නමඹනි.    (2) භල්තු ඔඹ ආශ්රිත රමශලමඹනි. 
(3) ිරරිඳි ඔඹ නිම්නමඹනි.    (4) කළශණි ගංඟහ නිම්නමඹනි. 

 

8.  ඳවත I ීතු මව් දළක්මන මතෙයතුු  II ීතු මව් දළක්මන හහිතය ්රන්ථ අතය ම්ඵන්ධතහක් ඇත. I ීතු මව් 
අනුපිළිමශ අනු II ීතු  ගළශප විට නිළයදි පිළිතුය කුභක් ද? 

 

I ීතු  II ීතු  

1. ඳළයණි ගභක දිළිඳු ළසිමඹකු ගමිකමගන් වී භල්රක් ණඹට ගළනීභ A - ුදත්යණ 
2. ගමිකම්න්, ගෘවඳීතන් අතරින් භ ඳත් ව අමඹකු ඵ B - ධම්පිඹහ අුපහ ගළටඳදඹ 

3. අීතතමේ මවේන් ගහ මමවන් ඹනුමන් දක්හ තිබීභ C - ජ්හතකට්ඨකථහ 

4. සුඳ ලහසත්රමේ දක් කතුන් “භධුඳහචිතහ” මර වළඳින්වීභ D - ශධර්භරංකහයඹ 
 E - භන්තඳහහදිකහ 

 

(1) ABCD   (2)  BCDE  (3)  CEAB  (4)  CEDB 
 

9.  ශ්රී රංකහ ඳහරනඹ කශ යහජ්ංල ිරහිඳඹක් ඉතිවහමේ වන් මව්. ඒ අතරින් රම්බකයණ මඳශඳතට අඹත් 
යජ්ු  ඳභණක් දළක්මන පිළිතුය මතෝයන්න. 

 (1) බ යජු වහ ඳශමුන විජ්ඹඵහහු යජු  (2) බ යජු වහ ඳශමුන ගජ්ඵහහු යජු 
 (3) ඳශමුන ගජ්ඵහහු යජු වහ ධහතුමේන යජු  (4) බහතිකහබඹ යජු වහ බ යජු 
 

10. යහජ්යත්ඹ පිළිඵ යවහය විවිධ ව අතය ෆභ ංකල්ඳඹිරන්භ යජුමේ උස ඵ වළඟවීභට උත්හව දයහ ඇත. 
එතුළින්,  ඳහරකඹහ පිළිඵ  ජ්නතහ ඵරහමඳෙමයෙත්තු වමේ මින් කුභක්ද? 

 (1) ආදර්ලත්වීභ වහ ධහර්මික වීභ   (2) ආක්රභණකහීමවීභ වහ දළිය ීතයණ ගළනීභ 
 (3) ඳයහර්ථකහමීවීභ වහ ඍජුඵ   (4) දළිය ීතයණ ගළනීභ වහ භෘදු ඵ 
 

11. නහගඳබ්ඵ විවහයමේ පුයහණ සථුඳමේ ධහතු ගර්බමේ තළන්ඳත් කය තිුද භවහමම්ු  ගමල් කළටඹමින් මවළින 
ආර්ථික කටුතත්ත න්මන්,  

 (1) මගෙවිතළන     (2) භළණික් කර්භහන්තඹ 
 (3) ත්ත් ඳහරනඹ     (4) ධීය කර්භහන්තඹ 

 

12. යජ්යට ශිසඨහාහය භඹට අඹත් හහිතය කෘති ඳහලි, ංසකෘත වහ සිංවර ඹන බහහ ලින් ලිඹවී ඇති  අතය එභ කෘති 
රට උදහවයණ තුනක් පිළිමළින් දළක්මන පිළිතුය මින් කුභක්ද? 

 (1) අනුු ශධලතකඹ, ී ඳංලඹ, ඵහරහමඵෝධඹ (2) හයප්ඨී ඳනී, ජ්හනීමවයණඹ, සිඹඵසරකය 
 (3) ී ඳංලඹ, හයප්ඨී ඳනී, සිඹඵසරකය  (4) අනුු ශධලතකඹ, ජ්හනීමවයණඹ, සිඹඵසරකය 
 

13. මකෙණ්ඛට්ටහන් ටළම් ලිපිමේ වන් ඳරිදි නිසි කරට සී ෆභ මනෙකයන පුශගරඹන්ට කරං ඳවක දඩඹක්   
     නිඹභ ිරීමමභන් ඵරහමඳෙමයෙත්තු වමේ කුභක්ද? 
 (1) ඳරියමේ තිමඵන මනෙම්ඳුල් ගුණඹ ආයක්හ කය ගළනීභම්. 
 (2) වී අසනු රභහණඹ ළියකය ගළනීභම්. 
 (3) මකත්තුර ඳ හයත් කය ගළනීභම්. 
 (4) ළසි කහරමේ සී ෆමභන් ඳ මෝදහඹහභ රක්හ ගළනීභම්. 
 

14. භවළලි ගඟ ගරහ ඵසින නිම්නමේ වහ ශ්රී ඳහද භහර්ගමේ ංදිසථහනඹක පිහිටි ඳහරන භධයසථහනඹක් ව යහජ්ධහනිමේ 
රථභ ඳහරකඹහ නුමේ,  

 (1) ඳශමුන ුදමනකඵහහු යජුඹ.   (2) මදන ුදමනකඵහහු යජුඹ. 
 (3) තුන්න ුදමනකඵහහු යජුඹ   (4) වතයන ුදමනකඵහහු යජුඹ. 
 

15. ඳවත  A B C වහ  D ගන්ති අතරින් ඳශමුන විභරධර්භසුරිඹ යජු භවනුය යහජ්ධහනිමේ ආර්ථික දිුතණු පිණි 
අනුගභනඹ කශ පිඹයඹන් ඳභණක් ඇතුශත් පිළිතුය කුභක්ද? 

 A - මියලුණු කර්භහන්තමේ දිුතණුට කටුතතු ිරීමභ.   B - මමවය විවහය අලුත් ළියඹහ ිරීමභ. 
C - මගෙවිතළන් කටුතතු දිුතණු ිරරිභ.    D - උඩයට යහජ්ය උු භඹ තවවුු  ිරීමභ. 
(1) A වහ D   (2) A වහ C   (3)  B වහ C   (4)  B වහ D   

 

16. උඩයට යහජ්ධහනිමේ ඓතිවහසික සිදුවීම් ිරහිඳඹක් ඳවත දළක්මව්. ීමර්ති ශ්රී යහජ්සිංව යජුමේ කහරඹට අඹත්  
     න ොල  සිදුවීභ ඇතුරත් පිළිතුය මතෝයන්න. 
    (1) නහඹහඹක්කහය යහජ්ංලඹ ඵරඹට ඳත්වීභ.   

(2) ළලිවිට යණංකය හිමිඹන්ට ංඝයහජ් තනතුය පිරිනළමීභ. 
(3) ඳෘතුග්රීසීන් මභයටින් ඳශහ වළීමභ. 
(4) සිඹම් නිකහඹ මභයට ආයම්බ වීභ. 
 



 
17. උඩයට යහජ්ධහනිමේ ඉඩම් අම්තිඹ I ීතු මව් ද, ුදක්තිඹ මඵී ඹහභ II ීතු මව් ද දක්හ ඇත.  

 I තීරුල       II තීරුල 
i. නින්දගම්   A - යජ්හර රමඹෝජ්නඹ වහ මන් කශ ඉඩම් 

ii. ඳයමණිගම්   B - යදශ රධහනීන්මේ මේඹ මනුමන් මන්කශ ඉඩම් 

iii. ගඵඩහගම්   C - මශහර වහ පජ්හ කශ ඉඩම්. 

D - ගම්ළසිඹන් ඳහයම්ඳරික ුදක්තිවිදි ඉඩම් 

    I ීතු  I I ීතු  වහ ගළරප විට නිළයදි පිළිතුය මින් කුභක්ද? 
 

   (1) A B C  (2)  B C D  (3) B D A  (4) A D B 
 
 

18. ඳෘතුග්රීසීන් මභයටට ඳළමිණි අියමේ ඹහඳ නමේ ඳහරකඹහ  මර කටුතතු කමශේ මින් කවුු න්ද? 
    (1) ආරිඹාක්රර්ති  (2) ංිරලි  (3) ඳයයහජ්මේකයම් (4) පුවියහජ්ඳණ්ඩම් 
 
 

19. මදන යහජ්සිංව යජු විසින් රන්මශසීන් මභයටට කළහ ගළනීමම් අයමුණු මදක න්මන් මින් කයක්ද? 
    (A) මශ ද්රය ඒකහියකහීම අම්තිඹ රන්මශසීන්ට රඵහ ී භ. 
 (B) රන්මශසී ආධහය රඵහමගන ඳෘතුග්රිසීන් රංකහමන් මනයපීභ. 
 (C) රන්මශසින්ට උඩයට ඳහරන ඵරඹ රඵහ ී භ. 
 (D) ඳෘතුග්රීසීන් ඹටමත් ති ප රමශල උඩයටට ආදහමගන නිදවස රංකහක් ිහහිිරීමභ. 
    (1) A වහ B  (2)  B වහ D  (3) B වහ C  (4) C වහ D 
 
 

20. ඳවත වන් රකහල අතරින් මශය ඹ මශදහභ ම්ඵන්ධන රකහල මතෝයන්න. 
 (A) රන්මශසීන්ට අඹත් මුද්රහක් වම්ඵන්මතෙටින් මෙඹහමගන තිබීභ. 
 (B) සීගිරිමේ ඵටහිය ජ්ර උදයහනමේ මල්ලිපිඹක “අඵරඳය”නමින් සිඹමරහ මමශන්මදකු වඳුන්හ තිබීභ.  

(C) මඵෙන්මතගර නම් සථහනමේ මල්ලිපිඹක කහම්මඵෝජ්ු න්මේ භවහ මශ ංවිධහනඹක් ගළන               
      වන් වීභ. 

 (D) මෙයමඵෙයළ ටළම්ලිපිමේ මගෝපිටිගමු මශ ඳශ ගළන වන් වීභ. 
    (1)  A වහ B  (2)  A වහ C  (3) B වහ C  (4) B වහ D 
 
 

21. ශ්රී රංකහට යසථහදහඹක බහ, විධහඹක බහ වඳුන්හ මකෙමිම් මඹෝජ්නහ කුභක් ද? 
(1) ද මිුතයන් (2) මකෝල්ඵෲක්  (3)  මඩෙනමභෝර් (4) මෝල්ඵරි  

 
 

22. ඳවත වන් කු ණු අතරින් ිහත්රහනය මඳයදිග ඉන්දිඹහ මශ භහගභ ළිය ආදහඹභක් රඵහ ගළනීභ වහ 
රංකහමව් අනුගභනඹ කශ ක්රිඹහභහර්ග මදකක් දළක්මන පිළිතුය මතෝයන්න. 

 (A)  ඵදු එකතු ිරීමභ වහ අවුමිල්දහර්ු න් ඳත් ිරීමභ 
 (B)  කුු ඳු වහ අඹකශ ීතු ඵශධ ළිය ිරීමභ. 
 (C) මුදලින් ඵදු මගවීමම් ක්රභඹක් ආයම්බ ිරීමභ. 
     (D) ලිඹිරඹවිලි රට අඹකයන මුශදය ගහසතු ළිය ිරරිභ. 
     (1)  A වහ C  (2)  A වහ D  (3) B වහ C  (4) B වහ D 
 
 

23. 1815 ී  මයෙඵට් බ්රවුන්රිේ  ආණ්ුවයඹහ උඩයටට විු ශධ ුතශධ රකහල ිරීමභට ආන්න මවේතු ලමඹන් 
මඹෙදහගන්මන් මින් කුභක්ද? 

 (1) උඩයට භඟ මශ ගිවිසුභක් ඇතිකය ගළනීභට බ්රවුන්රිේ දළූප උත්හවඹ අහර්ථක වීභ. 
 (2) මුහුදුඵඩ රමශලමඹන් උඩයටට ගිඹ මශදුන් පිරිකමේ අත් කන් කඳහ ඔවුන් එශහ දළමීභ. 
 (3) උඩයට යහජ්යමේ ම්රදහඹන්ට අඹත් මනෙවු ද ඉතහ අභහනුෂික වද දුවම් යජු ක්රිඹහත්භක ිරීමභ.  
 (4) ඇවළමශේමඳෙරමේ ිහරි වහ දු න් ඉතහ අභහනුෂික මර භයහ දළමීභ.  
 
 

⋆ ඳවත දළක්මන ඓතිවහසික සිදුවීම් ඇසුරින් අංක 24 වහ 25 රලසනරට පිළිතුු  ඳඹන්න. 
A - පිළිභතරව්මව් භවහදිකහයම් භයණීඹ දණ්ඩනඹට රක්වීභ. 
B - ශවිත් ඳහරනඹ ආයම්බවීභ. 
C - භවනුය භඟුල් භුවමව් ී  උඩයට ගිවිසුභ අත්න් ිරීමභ. 
D - මජ්ෝන් මඩෙම්ලි උඩයට භඟ ඵතහ මගෙඩනගහ ගළනීභ. 

 

24. ඉවත සිදුවීම්ර නිළයදි  ඓතිවහසික අනුපිළිමශ දළක්මන පිළිතුය කුභක් ද? 
      (1) B,A,C වහ D  (2) B,C,A වහ D (3) B,D,A වහ C  (4) C,B,A වහ D 
 
 

25. C අක්යමඹන් දළක්මන රකහලඹ වහ ම්ඵන්ධ ඉංග්රීසි ආණ්ුවකහයයඹහ කවුද? 
      (1)     මෂඩ්රික් මනෝත් (2) මතෝභස මම්ට්රන්ඩ්   (3) මටෙරින්ටන් හමි (4) මයෙඵට් බ්රවුන්ර්ේ 



 

26.  - අනගහරික ධර්භඳහරතුභහ   
- ලිසිංව වරිසාන්ද්රතුභහ 
- මජ්ෝන්ද සිල්හ භවතහ   
- පිඹදහ සිරිමේන භවතහ 

 

ශ්රී රංකහ පුනු ද යහඳහයමේ ී  ඉවත වන් පුශගරඹන් ක්රිඹහකශ ආකහයඹ පිළිඵ දිඹවළිර මඳෙදු නිගභනඹ 
න්මන්, 
(1) මඵෞශධ මඳෙත්ඳත් යානහ ිරීමභ තුළින් ආගමික නළඹුු ක් ඇති ිරරිභම්. 
(2) මශලහනුයහගඹ වහ ජ්හතයහරඹ ර්ධනඹ ිරීමභම්. 
(3) මඵෞශධ පජ්නීඹ සථහන ආයක්හ ිරීමභට කටුතතු ිරීමභම්. 
(4) නහටය භිනන් ජ්නතහ තුශ මශලහනුයහගඹ ඇති ිරීමභම්. 

 
 
 

27.  ඳවත I වහ II ීතු  ඹටමත් දක්හ ඇති ආණ්ුවක්රභ රතිංසකයණ වහ මඹෝජ්නහ නිළයදි ගළශප විට රළමඵන 
පිළිතුය මතෝයන්න.  

 

I ීතු  I I ීතු  

1. මකෝල්ඵෲක් රතිංසකයණ A අ්රහණ්ුවකහය තනතුය වඳුන්හී භ 

2. කෲව් භළකරම් රතිංසකයණ B සීමිත ඡන්ද ඵරඹ හිමිවීභ. 
3. මඩෙනමභෝර් රතිංසකයණ C අනිහර්ඹ මේහ යහජ්කහීම ක්රභඹ අමවෝසි ිරීමභ 

4. මෝල්ඵරි රතිංසකයණ D ර්ජ්න ඡන්ද ඵරඹ රළබීභ 
  

E රථභ තහට නිර මනෙරත් පිරි ඵහුතයඹක් වීභ 
  

 (1)  C A B E  (2)  C B A D  (3) C B D A  (4) E A C D 
 
 

28. I ීතු මව් මබෝග ගහන් ද, II ීතු මව් ඳර්මේණහඹතනඹන් ද දළක්මව්. ඒහ නිළයදි ගළරප විට රළමඵන නිළයදි 
පිළිතුය මතෝයන්න.  

 

 I තීරුල      II තීරුල 
1. යඵර්     A - ලුණුවිර 
2. මත්     B - භහතමල් 
3. මඳෙල්     C - තරකළමල් 
4. සුළු අඳනඹන මඵෝග   D - අගරත්ත 
       E - භව ඉලුප්ඳල්රභ 
 

 (1)  A D C B  (2)  B A D C  (3) D B C A  (4) D C A B  
 
 

29. මභයට ිහහිව මශලඳහරන ඳක් අතරින් ඩහත් ඳළයණිභ ඳක්මේ නහඹකත්ඹ දළූප පුශගරඹහ කව්ු න්ද? 
 (1). ඒ.ඊ. ගුණසිංව භවතහ.     
 (2). ආාහර්ඹ එන්.එම්. මඳමර්යහ භවතහ. 
 (3). මදෙසතය එස.ඒ. වික්රභසිංව භවතහ  
 (4). එස.මේ.වී. මාල්නහඹගම් භවතහ. 
 
 
 

⋆ රලසන අංක 30  දවහ පිළිතුු  ලිවීභට ඳවත ගන්ති උඳමඹෝගී මකෙට ගන්න. 
      A – රංකහ ඹනුමන් වළඳින්ව මභයට ශ්රී රංකහ මර වළඳින්වීභ. 

B – භහනුඳහතික නිමඹෝජ්න ක්රභඹ වළඳින්වීභ 
C – ශ්රී රංකහ ජ්නයජ්ඹක් ඵ පිළිගළනීභ 
D – මලික මිනිස අම්තිහසිකම් විසතයහත්භක වි්රව ිරීමභ. 

 
 

30. 1972 ඳශමු ජ්නයජ් ආණ්ුවක්රභ යසථහ ම්ඵන්ධමඹන් නිළයදි රකහලඹ මතෝයන්න. 
 (1) A අතය න අතය B තය මව්.   

(2) B වහ  C ගන්ති මදකභ තය මව්. 
 (3) A තය න අතය D අතය මව්.   

(4) B තය න අතය C අතය මව්. 
 
 

31. ජ්හතික ළදගත්කභිරන් ුතත් කු ණක් ම්ඵන්ධ ඍජුභ භවජ්න භතඹ රඵහගන්නහ භළතියණ ක්රභඹ න්මන්, 
    (1) ජ්නභත විාහයණඹ   (2) ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ 
 (3) භව භළතියණඹ    (4) රහමශය ඹ බහ භළතියණඹ 
 



32. ඳවත දළක්මන්මන් පුනු ද භමේ සිටි මල්ඛකඹන් ිරහිඳ මදමනිර. 
A – අලිගිඹරි ඩහන්මඩ්. 
B – මඳට්යහක්. 
C – රළන්සිස මබ්කන්. 
D – විලිඹම් මේක්සපිඹර්. 
E – මතෝභස මුර්. 

 
 

මභෙවුන් අතුරින් “මරෝයහට ළවළලිකම්” වහ “ියවිනහ මකමිියඹහ” නළභළති කහය ්රන්ථ යානහ කශ කතුු න් 
මදමදනහ ඇතුශත් පිළිතුය මතෝයන්න. 
(1) A, B     (2) A,E   (3) B,A  (4) C,D 

 
 

⋆ ඳවත ගුමව්  A සිට I මතක් මතෙයතුු  ඇසුමයන් 33 ව 34 රලසනරට පිළිතුු  ඳඹන්න. 

පුශගරඹහ නිර්භහණඹ ක්මේත්රඹ 

A - මර්මිස වහ්රව්ස 
B - මවන්රි මබ්භර් 
C - මේමිස මෙට් 

D - හසඳ එන්ජිභ 
E - මජ්නී ඹන්ත්රඹ 
F - විෘත උදුන් ක්රභඹ 

G - හමන් නිඳදවීභ 
H - ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ 
I  - මප් කර්භහන්තඹ 

 

33. ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ වහ ඩහත් විියභත් ඹන්ත්රඹක් නිඳදව පුශගරඹහ වහ නිර්භහණඹ ඇතුශත් අක්ය ුතගරඹ 
න්මන්, 

(1) A වහ E     (2) A වහ D    (3) B වහ F  (4) C වහ D 
 

 34. මජ්නී ඹන්ත්රඹ නිඳදව පුශගරඹහ ව එඹ අඹත් කර්භහන්ත ක්මේත්රඹ දළක්මන අක්ය ුතගරඹ මතෝයන්න. 
(1) A වහ I    (2) B වහ G   (3) A වහ H  (4) C වහ I 

 

35. ගහ මරඩ මයෝග යහප්තිඹ අභ කය ගළනීභටත් ළිය පරදහක් රඵහ ගළනීභටත් අනුගභනඹ කයන රද ඳරිය 
හිතකහමී ක්රභශිල්ඳඹ මින් කයක්ද? 
(1) යහඹනික මඳෙමවෙය බහවිතඹ   (2) හම්රදහම්ක ක්රභශිල්ඳ බහවිතඹ  
(3) ලය භහු  ක්රභඹ    (4) කෘමිනහලක බහවිතඹ 
 

 36. මරෝකමේ කළපී මඳමනන විප්ර වහ ම්ඵන්ධ ඳවත දළක්මන මතෙයතුු  අතරින් ඇභරිකහනු විප්රඹට  
ඳභණක් අදහශ න මතෙයතුු  මදකක් දළක්මන අක්ය ුතගරඹ මතෝයන්න.  

 

A – මටනිසපිටිමේ දිව්ු භ. 
B – මකමයන්සිර රඵඹට ඳත්වීභ. 
C – මඵෙසටන් මත් හදඹ. 
D – ඵළසටිරඹට ඳවය ී භ. 
E – නිමඹෝජිතම්න් නළතිනම් ඵදුන් නළත. 
(1) A වහ B    (2) A වහ D   (3) C වහ E  (4) D  වහ E 

 
 

⋆ ඳවත A සිට D දක්හ ඇති රකහල ඇසුමයන් 37 සිට 39 දක්හ රලසන රට පිළිතුු  ඳඹන්න. 
 A  නහසිහදඹ    B කහර්මීකයණඹ  
   හිට්රර්         ඳරිය දූණඹ 
 

 C  මදන මරෝක ං්රහභඹ   D ජ්හීතන්මේ ංගභඹ  
  ලුසිටහනිඹහ නළ ගිල්වීභ       මදන මරෝක ං්රහභඹ 
 

37. ඳශමු ළන්මන් ළියවීභ මදළන්මන් ඉවශඹහභට මවේතුන ඵ මඳන්න පිළිතුු  ුතගරඹ මින් කුභක්ද? 
(1) A     (2) B     (3) C    (4) D   

 

38. ඳශමුළන්න වහ මදළන්න අතය ිරසිභ ම්ඵන්ධඹක් මනෙමඳන්න පිළිතුු  ුතගරඹ කුභක්ද? 
(1) A     (2) B     (3) C    (4) D   

 

39. ඳශමුළන්න  අහර්ථකවීභ මදළන්න ඇතිවීභට මවේතු ව පිළිතුු  ුතගරඹ කුභක්ද? 
(1) A     (2) B     (3) C    (4) D   

 

40. මරෝක හභඹ ආයක්හ ිරරිභ වහ එක්ත් ජ්හීතන්මේ ංවිධහනඹ විසින් අනුගභනඹ කයනු රඵන ක්රිඹහභහර්ග 
අතුරින් ශ්රී රංකහ දහඹක න්මන් මින් කය කහරිඹකටද? 

      (1) ආයක්ක භණ්ඩරමේ භළදිවත් වීභ (2) ආර්ථික ම්ඵහධක ඳළනවීභ 
      (2) හභ හධක වමුදහ ඹළවීභ   (4) නයසටික අවි සීභහ ිරීමභ. 
 

*** 


