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පපන රහුරුමපන රීක්ෂණයම-මඋත්රමපන ත්රය 
ඉතිහාසයම-මII 

 

1. (ආ)  (i) A - III ලන විජයඵාහු රජතුභා 

    B - භශලාව 

   C - බඵොජකඳති/බබෝජකප්රාප්ත 

   D - භල්ලතු ඔය/කදම්බ නදී/ අරව් ආරු. 

 

  (ii) i -   ඳඵලු භායක් 

   ii -  ඉබ්ඵන්කටුල 

   iii - පූර්ල ඓතිශාසික   

   iv - එක විසු ඳරුභකයින් වශා /ප්රභූනන් වශා/ ප්රභූන කාන්තාලන් 

 

  (iii) 1. බාතිකාබය රජතුභා 

   2. රුලන්ලැලි වැය භලුල 

   3. රුලන්ලැලි වෑයට 

   4. බරෝභය 

  

2.  (i). මිනිබාගල්කන්ද, බන්ද, ඳතිරාජබල. 

 (ii).  ලැඩුණු කාන්තාලකබේ උව බවන්ටිමීටර 166 කට ලඩා උව් බනොවීභ. 

      ලැඩුණු කාන්තාලකබේ බභොබේ විාත්ලය ඝන බවන්ටිමීටර් 1600 ක් ඳභණ වීභ. 

  දත් විාල පිහිටා තිබීභ. 

 (iii).  A ධනයට අධිඳති බව වැබකන කුබව්රබේ ලාව බලනයි. 

          B වබශෝදරයාබගන් වබශෝදරයාට -  දුටුගැමුණු රජුබගන් ඳසුල වද්ධාතිව්ව රජුට 

       පියාබගන් පුතාට        -   කාලන් තිව්ව රජුබගන් ඳසුල දුටුගැමුණු රජුට 

                           ලවබ රජුබගන් ඳසුල ලංකනාසික තිව්වට  

 (iv)   

   

                  A          

 

 

      

B                           

 

 

 

 

3.  (i) 1. නානාබද්සි 

   2. ලඤ්ඤියාර් 

   3. අයින්නුරුලර්  

    (ii)  පයොඩඅැගිලිමසෑදීත 

1. අනුරාධපුරබේ ඉදිකර තිබඵන බේලනාරාභය, අබයගිරිය වශ රුලන්ලැලි වෑය ආදි භශා ව්තඳ වශ 

බෝලාභශාඳාය ආදී භශල් කීඳයකින් යුත් බගොඩනැගිලි ඉදි කිරීභ.   

2. රුලන්ලැලි වෑ අකුණු වන්නායකයක් වවි කිරීභ. (ලඡ්ර චුම්ඵට) 

   ප්රාේඓතිශාසික යුගය පූර්ල ඓතිශාසික යුගය 
ගල්ගුශා, ගව් බඵන ආදී වල්ාබාවික 
ලාවව්ථාන , ලාවව්ථාන වංචරනය 
අනුල බලනව් විය 

ව්ථිරලාසී ලාවව්ථාන නිලාව ඉදිකිරීභ 
උඩරංචාභඩභ ගම්භානබේ නිලාව 
නිලබවේ ක්ණ දැක්වීභ 

 දඩයම් කරගත් ආශාර ද්රලය 
(ගලරා, කුළුමීභා, කළු 
ලශා,ලල්ඌරි, තිත්මුලා, මී 
මින්නා, ශම්ඵාලා, මුගටියා, 
උරුෑලා, ලඳුරා, ලලිකුකුෂා, 
තබගොයා, ලැනි වතුන් 

 පි්ඨය වහිත ආශාර ලල්බදල්, 
කැෑ බකබවල් 

පිසින ද ආශාර ගැනීභ. උඩරංචාභඩභ 
කැනීම් ලලින් බවොයාගත් ලං කටු, නිලබවේ 
අංග ලලින් ඳැශැදිලි බව්.  
 



 

    උද්යාඅමඅාංකරණය 

       සීගිරි උදයානය 

     (iii)   A   1.  ඵදුල් ලැම් ලිපිය/බවොරබඵොරලැල ලැම් ලිපිය 

        2. බලව්වගිරිය බවල්ලිපිය 

   B    වාහිතය මාශ්රල වශන් බනොලන බඵොබශෝ කරුණු අනාලරණය කරගත ශැක. 

        රජබේ නීති රීති ලැනි බද් නි්චිතල වශන්ල තිබීභ. 

 

     (iv)  බලෂදාභ වශා ඳැමිණි ජාතීන් වභඟ වශබයෝගබයන් කටයුතු කිරීභ. 

 බුද්ධවාවනබේ ඳැවිදි ව බලනත් ජාතීන් සිටීභ. 

 යුධ ශමුදාබව් කුලී බශේලායින් සිටීභ. 

 කිසිඳු ඵාධාලකින් බතොරල අනය ජාතිකයන්ට ්රී ඳාදය ලන්දනා කිරීභට ශැකි වීභ.  

 

4. (i)  1. කුට්ටම් බඳොකුණ 

    2. කුභාර බඳොකුණ 

    3. බනළුම් බඳොකුණ 

    4. ඇත් බඳොකුණ 

 

     (ii) A - සීගිරි ජභ 

    B - රුලන්ලැ වැය - විදුලි වන්නායකය - ලඡ්ර චුම්ඵට) 

    C - බඳොබෂොන්නරුල අාශන පිරිබලන 

   D - උඩ රංචාභඩභ නිලාව, භැටි ඔරු සුවාන 

 

  (iii) ගිා බනොඵැසීභට අලය කරන කටයුතු  වම්ඳාදනය - ව්ලාබාවිකල පිහිටි  ගක්, කඳු බදකක් අතර 

යා කිරීභ  

               ලැව්ඵැම්භ වැකසීබම්දී ඳව් තට්ටු කීඳයක් බයදීභ. 
 

  (v)  වකබඳෝරුල බාවිතය 

 සුදුසු භැටි බතෝරා ගැනීභ, භැටි ඳදම් කිරීභ. 

 නියමිත උ්ණත්ලබයන් ඵඳුන් පිළිව්සීභ 

 ලර්ා ගැන්වීභ වශා විවිධ උඳක්රභ බාවිතය. 
  

5.   (i)   ්රී ංකාබව් පිහිටීභ 

 ්රී ංකාබව් කුරුදු ලැනි ලටිනා බලෂ ද්රලය තිබීභ. 

 ත්රීකුණාභ ලරාබේ පිහිටීභ. 

 ඉන්දියාල ආවන්නබේ පිහිටි රටක්වීභ. 

(ii) 1782 හියු බඵොයිසිබේ ගභබන් අරමුණු වබේ ංකාල වභඟ බලෂ වඵතා බගොඩනගා ගැනීභ. බභභ 

අරමුණ වබේ ංකාල වභඟ බලෂ වඵතා බගොඩ නගා ගැනීභ. බභභ අරමුණ අවාර්ථකය. 

න්බද්සීන් ඳලා ශැරීභට උදව් උඳකාර බනොැබඵන ජාතියකට උදව් කිරීභට උඩරට රජුන් 

අකභැති විය.  

 1795 බරොඵර්ට් ඇන්ඩෘටව්බේ අරමුණු වබේ න්බද්සීන් ශා වටන්ලට උඩරට රජුබේ උදව් 

උඳකාර ගැනීභයි. ඒ වශා රජුබේ ආධාර හිමි විය.  
 

 (iii). 1818 වටබන් ප්රතිප 

 ඇශැබෂේබඳොෂ කැප්බඳටිබඳොෂ භඩුගල් ලැනි නායකයන් භරණයට ඳත් කිරීභය.  

 රදයන් වභශරක්බේ බද්ඳ රාජවන්තක කිරීභ. 

 නායකයන් කීඳබදබනකු රටින් පිටුලශල් කිරිභ. 

 බභොල්ලිබගොඩ, එක්නැලිබගොඩ ලැනි නායකයින්ට තනතුරු ලරප්රවාද ඵා දීභ. 



 1818 ප්රකාය තුළින් ඉංග්රීසින්බේ උඩරට ඵය තශවුරු කර ගැනීභ 

 රද ඵය අඩු කිරීභ, රදයන් වතුල ඳැලැති අධිකරණ ඵය සීභා කිරීභ. 

 ඉංග්රීසීන්බේ උවාවි ක්රභය උඩරට ව්ථාපිත කිරීභ. 

 

(iv). රජබේ ඉඩම් ප්රතිඳත්තිය 

   ගම්වබා අඩඳණ වීභ 

   නල අධිකරණ ක්රභය           (බභභ කරුණු ආශ්රිතල වඳයන ද පිළිතුරක් විය 

යුතුය)  

   රජය ශා භශජනතාල අතර වඵදතාල දුරව්වීභ 

   රජබේ නල ඵදු ප්රතිඳත්තිය 

 

6. (1) A චර්ච් මිනාරි වංවිධානය 

   B ආගමික ප්රව්තිනා වංගභය 

   C ඵැප්ටිව් වභාගභ 

 

 (ii) අභදයඳ ලයාඳාරබේ කැ ප බඳබනන ක්ණ 

 බඵෞද්ධ පුනරුද ලයාඳාරබේ නායකයන් භධයවාර බාවිතයට එබරහිල ජනතාල දැනුලත් කිරීභ. 

 ධර්භඳාතුභා පියදාව සිරිබවේන බජෝන්ද සිල්ලා යන අය විවිධ භාධය භගින් ජනතාල දැනුලත් 

කිරීභ. 

 බඵෞද්ධ භික්ෂූන් ලශන්බවේා ද  කැපි බඳබනන බභබශයක් ඉටු කිරීභ. 

 නාටයානුවාරබයන් ජනතාල දැනුලත් කිරීභ : උදා ඳරාබල 

 

 (iii) බඩොනබභෝර් ආණ්ඩුක්රභ ප්රතිවංව්කරණල කැ ප බඳබනන ක්ණ 

 ලඩාත් ලැඩි බද්ඳාන ලගකීභක් ාංකිකයන්ට ඳැලර ප්රතිවංව්කරණයකි. 

 රාජය භන්්රණ වබාල පිහිටු වීභ. 

 වර්ලජන ඡන්ද ඵය 

 විධායක කාරක වබා ක්රභය 

 ආණ්ඩුකාර ධුරය ශා රාජය නිධාරීන් 

 

 (iv) A ආචාර්ය එන්.එම්. බඳබර්රා 

    ආචාර්ය බකොල්වින් ආර් ද සිල්ලා 

   B සරිය භල් ලයාඳාරය රියාත්භක ව ආකාරය 

 බඳොපිභල් ලයාඳාරයට ප්රතිවිරුද්ධ ලයාඳාරයක් බව ආරම්බ විභ. 

(යුද්ධබයන් ආඵාධිත වු බ්රිතයානය බවොල්දාදුලන්ට ශා ඳවුල් ලට ආධාර කිරීභ බඳොපිභල් 

ලයාඳාරබේ අරමුණ විය)  

 සරිය භල් ලයාඳාරයට මුල්වුබන් ලාභාංක ක නායකයන්ය.  

 සරිය භල් විකිණීබභන් ැබඵන ආදායභ බභරට දුප්ඳත් ජනතාලබේ සුබ සිද්ධිය වශා 

ලැය කරනු ැබීය. 

 සරිය භල් නිදශබවේ වකුණක් ඵලට ප්රචාරය කිරීභ ශරශා බ්රිතානය ප්රතිඳත්ති විබව්චනය 

කිරීභ.  

 නිදශව වශා   බගනගිය උද්බඝෝණල ප්රචාරණ ලයාඳාරයක් ඵලට ඳත්වීභ.  

 

7. (i) ංකාල “්රී ංකාල” නාභබයන් ශැදින්වීභ. 

 බ්රිතානය වභඟ සියලු ලයලව්ථානුක ඵැදීම් අලවන් කිරීභ. 

 වක්රීය ජනරජයන් ඵලට ඳත් කිරීභ. 

 ජනතාලබේ මලික මිනිව් අයිතිලාසිකම් සුරක්ක ත කිරීභ. 



       (ii) 

 නීති වම්ප්රධානය කිරීබම් වම්පූර්ණ ඵය 

 නීති ඳැනවීභ 

 මුදල් ඳරිඳානය 

 අයලැය වකව් කිරීභ 

 වංලර්ධන වැසුම් වභප්රදානය 

 

 (iii) ජනාධිඳතිලරණය 

  වභානුඳාතික නිබයෝජන ක්රභය 

  ජනභත විචාරණය 

 

 (iv) කෘක කර්භය - වී බගොවිතැන දියුණු කිරීභ. 

     බගොවි ජනඳද ලයාප්ත කිරීභ 

     භශලැලි වංලර්ධන බයෝජනා ක්රභය 

  අධයාඳනය - රජබේ ඳාවල් පිහිටුවීභ. 

     වියභාා වංලර්ධනය/ගුරු පුහුණුල 

     විදයාගාර/වි්ලවිදයා පිහිටුවීභ 

     දිලා ආශාර/බඳෂබඳොත් 

  වභාජ සුබවාධනය බවෞඛ්ය/ ීවලර කටයුතු/ ැකකියා/්ාමීය අධයාඳනය/ වශනාධාර 

 

8. (i) ප්බොරන්ව් ජිබනෝලා ලැනීසිය 

 

 (ii) A- වර් අයිබවක් නිව්ටන් 

  B- ගැලීලිබයෝ ගැලිලි 

  C- බජොශැන්ව් බකප්ර් 

  D- විලියම් ශාබල 

 

 (iii) දදනික කටයුතු ඳශසු වීභ 

  ඳංති වහිත වභාජයක් බිහිවීභ 

  නාගරීකරණය 

  විවිධ ලෘත්තීන් බිහිවීභ 

 

 (iv) ්රී ංකාබව් බද්ඳානය  

  බරෝභ න්බද්සි නීතිය 

  ඳාර්ලිබම්න්තු ආණ්ඩුක්රභය 

 ආර්ථිකය : 

 ආනයන අඳනයන ආර්ථිකයක් බිහිවීභ. 

 යටිත ඳශසුකම් ලර්ධනය 

 යන්්රසු්ර බාවිතයට බයොමු වීභ 

 ඵැංකු ශා මය කටයුතු දියුණු වීභ 

 

 වභාජීය ශා වංව්කෘතික : 

 කබතෝලික ශා බරඳරභාදු ආගභ ඇතිවීභ 

 ඉංග්රීසි බාාල 

 ඵටහිර ඇදුම් ඳැදුම් ආශාර ලට හුරුවීභ 

 භත්ද්රලය බාවිතයට හුරුවීභ 



 

9. (i) යුබරෝඳා රටල ඳැලැති බරෝභානු කබතෝලික ශා බරඳරභාදු ආගමික ගැටුම් නිවා ආගමික 

නිදශව ඳතා නල ප්රබද් බලත ඇදී යාභ 

 නල ප්රබද්ල ඉඩකඩම් අත්ඳත් කර ගැනීබභන් ජන ජීවිතය බවෞබාගයලත් කර ගැනීභට 

යුබරෝපියන් බයොමුවීභ.  

 කීර්තිය ශා ධනය ලර්ධනය කර ගැනීබම් අරමුබණන් යුබරෝඳා රටල ඳානයන් නල ප්රබද් 

බවොයා යෑභට ඵා දුන් දිරිය ශා උනන්දුල 

 

 

 

(ii) (A) 14 ලුවී 

 

  (B) ●   විප්ල වභය ලන විට ප් රං බාණ්ඩාගාරය වම්පූර්ණබයන්භ ඵංබකොබොත් වී තිබීභ. 

 රජුබේ වශ රජ ඳවුබල් සුබඵෝඳබබෝගී ජීවිතය වශා ලැය වු අධික වියදම්  

 අතයලය යුධ වියදම් 

 අවාධාරණ ඵදු  

 

(iii)  ●    ජය්ාහී ර රටලට විා ලන්දි මුදක් බගවීභට සිදුවීභ 

 ඇල්වව් බොබර්න් යළි ප්රංයට ඵා දීභ. 

 ශමුදා තඵා ගැනීභ ශා අවි ආයුධ නි්ඳාදනය වශා ජර්භනියට සීභා ඳැනවීභ 

 

(iv)   ●    ජර්භනිය ඉතාලිය ශා ජඳානය අයත් වු  අක් පි ඳරාජයට ඳත්වීභ 

 මිනිව් ජීවිත මිලියන 50 කට ලඩා විනා ව අතර විා බද්ඳ ශානියක් සිදුවිය. 

 යුබදව්ලන් ඝාතනය කිරීබම් හිට්ර් බේ ලැඩපිළිබලෂ යටබත් යුබදව්ලන් මිලියන ගණනක් 

නට්සි ශමුදාල විසින් ලද කදවුරු ලට ගාල් කර භරා දැමීභ. 

 භාර්ල් වැැව්භ ශදුන්ලා දීභ 


