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1 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 
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අ.පපන ා.ස.ම(සා/පපන ළ)ම-මමපපන රහුරුමප්රශනඅමපන ්ර 

HISTORY 

ඉතිහාසය 

QUESTION PAPER - I 

ප්රශනඅමපන ්රම-ම I  

අනුග්රහය   



ඉතිහාසය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

2 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

01. ශ්රී කායාපඉ ඉතිහාසය හැරීමට ඇ ිති වතා ප ෙැිතම   සාත් ය යතතිය ින්  ුම ්ර? 

 

 

02.  ශ්රී කායාවඇ පනා ෙැිනණ ප ිඇ ප ාිරු ඇ ිරුළ ප යි වාතා ා සැය ක යරුවියා යවපි්ර? 

 

 

 03. ඉතිහාසය හැරීමට ඇ අවශය සාත් ය ූලකා්රය සම්බන් ධ් සාවරය ්රයාශය ප  ි් න. 

1. දීෙවාසය තිබිය දී   අඩුොඩු වතා ප අඩු යතතිය් වශපය්   හාවාසය ිචනා පයාඇ ි . 

2. ධ්තා  ග්ර්   පකස සැකපයන ුජාාවිය, සද්ධ්තා ාකායාිය, ථූෙවාසය ඉතිහාසය හැරීමට ඇ  

්රපය ානව ප පනා පඉ. 

3. ඓතිහාසිය යාක අනුපිළිපවළ සයස්යි ෙැනී ඇ සාත් ය ූලකා්රය ්රපය ානව ප ය.   
4. යරුවියාපේ අිමුණ සාත් ය ූලකා්රය ෙිශීලකනප  දී වැරෙ පය. 

04. ්රාේ ඓතිහාසිය ානාවාස ස් ාන අරුපි්  හෙහ  ිඇ ප  ප යකාය ය පක් හ රැ්පවන පිළිරුි ුම ් ර? 

A. බු් රක     B. ොත්ය් ෙක      C.බනඇපරාඹපකන  

D.  අිෙක      E. පබනල්ක් බනැඳි ෙැකැස්ස F.  කිරුල්ෙක පබනිපකන  

 

 

05. ශ්රී කායාපඉ ර්තාව ඓතිහාසිය ගයෙප  ෙිශවතා නය්  සම්බන් ධ් වැවැි ප ්රයාශය ප  ි් න. 

1. පිළිස් ක  ැටි වළා භාවි ය හා ස්ීි ානාවාස ඉ පකිමට . 
2. ක්ර ව ප ුසසාන චාිශ්ර විි  අනුෙ නය හා  ාවයාිය ානාවාස ඉ පකිමට . 
3. යයත පක හ භාවි ප  ආිම්භය හා ෙල් ප වකම්  ා්ෂණය  පගයණු වී . 
4. ෙල් ප වකම්  ා්ෂණය වතාධ්නය හා රතයම්  පවිපෙපව . 

සැලකියමයුතුයි. 

i. සියලු  ්රශ්න වකඇ පිළිරු ඇ සෙය් න. ප   ේරය සහහා කුමණු 00්  ත්ින පඉ. 

ii. අාය 1 සිඇ 40 ප ් ්රශන් වක දී ිති (1), (2), (3), (4) පිළිරු ඇවි්  වැවැි ප පහ  වතා ප ෙැළපෙන පහ  

පිළිරුි ප  ි් න. 

iii. ඔබනඇ සැෙපයන පිළිරු ඇ ේරප  ක් ක් ්රශ්නය සහහා දී ිති යව අරුපි්   ඔබන ප  ිා ෙ ප පිළිරුපිත් 

අායයඇ සැසපරන යවය රුළ ( X ) කුමණ පයාර් න. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංශය 

ඉතිහාසයම-මI 

අ.පපන ා.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම-මආදර්ශමප්රශනඅමපන ්රය 

11මපරනණිය                   මමමමමකාලයම-මපන ැයම1මයි 

1.  හාවාසය 2. දීෙවාසය 3. පබන ි වාසය 4. ධ්ාරුවාසය 

1. ත්ගයා සියීා භි්ුව 
2. ඉබන්  බනරු ා  

3. ොත්ය්  භි්ුව 
4. ෆිල්්ෙස් බනැල්ියස්  

1. ABD 2. AEF 3. BCE 4. BCF  



ඉතිහාසය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

3 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

06. මුල් ඓතිහාසිය ගයෙපයත් විවිධ් වත පතියය්  සහ වි ක ෙම් ාන හඅහ සහ හආහ තී ඇවක සහහ්  ය. වැවැි ප ව 

ෙැළර්  විඇ කැපබනන පිළිරුි ප  ි් න.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. පද්වානම්පියතිස්ස ිාාය ස ය වන විඇ පද්ශොකන  බනකය ප ිඇ  ධ්යෙ  වීපම් අවශය ාව වතාධ්නය වී ඇ 
පහ්රුව ව් ප් , 

1. ඉ්  පයානු සාෙි යකාෙප  වතාධ්නය පවින්  තිබූ පවළහා  ය. 

2. ්රාපද්ීලය ොකයන්්  අ ි ුසහර ාව පොතනැම  ය. 

3. අපශ ය ිාරු ා ස ෙ ෙැවති පද්ශොකන සබනහ ා ය. 

4. ෙ ඇ ය ව ඇ් පේ සහපය ෙය කබනාෙැනී ඇ ය. 
 

 

08.  ිාාය පව සායල්ෙ වතාධ්නය වනවිඇ ුජිාණ ිාව ඇ භාවි  යළ “වි ඇරනා ” සහ ක  “ිාව ඇ”    හඅහ සහ හආහ 
තී ඇවක සහහ්  ය. වැවැි පව ෙැළර් විඇ කැපබනන පිළිරුි ප  ි් න. 

 

 

 

 

 

 

 

09.  ෙහ  සහහ්  වනුප  ප ිඇ ප්ර්ෂ්ර ිාව ඇ ඉකළයළ පස්වාව්  කිත්ෙයකි. ක  ිාව ඇ යරු ඇ්  රැන් පිළිපවළි්      
රැ්පවන  පිළිරුි  ප  ි් න. 

(a)  ශ්රී කායාව “වැඉ බනැඳි ිාාය“ ප ්   “පෙි පෙ ධ්ානයාොිය“ බනවඇ ෙ ප කිමට . 

(b)  ්රාපද්ක ය බනකය ත්ින යිෙ ප ෙ ඇ යව ඇ්  කයාබනද්ධ්යි ෙැනී . 

(c) ප ිඇ  පෙ  පසල්ිපිය ප ්   වැි  පසල්ිපි සාඛයාව් යිවී . 

 

 

 

 
 

10. ඓතිහාසිය පසල්ිපියය සහහ්  ෙිශ ප රුමණු ඉ්  පයාපඉ ‘පේි’ ිාායයඇ පොස් ෙ පතිවැ පද්වාකය් විවත  
කිමටපම් උ පසවයයඇ සහභාම වූ ිාරු ා යරු ඇ්  ර? 

 

 

 

1. ACBD 2. ADBC 3. DACB 4. DBCA 

                      ‘අ‘ තී ඇව                                                      ‘ආ‘  තී ඇව 

1. වඩුව්      A. ප්වට්ඇො   

2. ධීවින්්      B. යසීයාිො   

3.  ැතම් යේ න්    C.  තමයාිො  

4. පොවිය්     D.වඩ්ඪකීො   

                     “ අ “ තී ඇව                                     “ආ “තී ඇව 

1. අකයෙය  හිා    A. වැශ්ශාය ල්ක ිාරු ා  

2. නි ඉපසි     B. I වන යාශයෙ ිාරු ා  

3. යාිාෙ චක්රවතාති    C. කූඇයණ්ණ අභය ිාරු ා  

4. ින් ප් ිශ පරවිය්     D.  හපස්  ිාරු ා  

1. BADC 2. BCAD 3. BCDA 4. BDCA  

1. වසභ ිාරු ා   හා ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා  වැශ්ශාය ල්ක ිාරු ා 
2. වැශ්ශාය ල්ක ිාරු ා  වසභ ිාරු ා   හා ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා 
3. 1 වන ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා  ුටකළෙැමුණු ිාරු ා  වැශ්ශාය ල්ක ිාරු ා 

4. ුටකළෙැමුණු ිාරු ා  1 වන ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා  1වන විායබනාු  ිාරු ා 

I. ෙළමු ොබනාු  ිාරු ා 
II. යවැට්රතිස්ස ිාරු ා  

III. ෙණ්ඩුයාභය ිාරු ා 
IV. I විායබනාු  ිාරු ා  



ඉතිහාසය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

11. ුජිාණප  යයත වැස්සාිණ  ා්ෂණප  දී උුට්  රැල්වී ඇ සනවාභාවිකමසුළාංමබලය පයාරාෙ ප ස් ානය 

     ුම ් ර? 

1. ඌව ෙළා ඇ අය ප පබනිෙක  
2. සබනිෙමු ෙළා ඇ අය ප ස නළ වැව  
3.  ධ්ය  ෙළා ඇ අය ප පරත්ෙහ ිළය් ර   
4.  ධ්ය  ෙළා ඇ අය ප සීිරිශය පො ාන 

 

12. ෙැිතම ස ාාප  ිනනු  සහහා අරාක “කයය” සහ “භාවි ය”    හඅහ  හආහ තී ඇවක ර්වා ි . ක  තී ඇ 
වැවැි ප ව ෙැළර්විඇ කැපබනන පිළිරුි ප  ි් න. 

 “ අ “ තී ඇව                              “ ආ “ තී ඇව 

1. අය      A. පයටි ුටි  ැනී   

2. යමටස      B.  පෙ ුටි  ැනී   

3. ආාගුකය     C. බනි  ැනී  

4. උසබන      D. අවයාශය  ැනී   
 
 
 
 
 
 

13.   ෙහ  රැ්පවන ඓතිහාසිය සිුටවීම් අරුිශ්  I වන විායබනාු  ිාරු ා හා සම්බන් ධ් සිුටවීම් ෙ ණ් ර්වා 

ිති පිළිරුි ප  ි් න. 

A. පච ළ ොකයන්් ඇ වි ඇද්ධ්ව යඇගයරු කිමට .   

B. ිනිශසවැටිය ඉ පකිමට . 

C. අනුිාධ්ුජිය පවනුවඇ පොපළා් න ඇව සිය ොකන  ධ්යස් ානය යි ෙැනී . 

D. වාිශ ාතාෙ ්රතිසාස්යිණය කිමට . 

E. වසි 44 ් අනුිාධ්ුජිය ොකනය කිමට . 

F. ශාසවැය  පගයණුව ිති කිමට . 

 

14. පක හ භාවි  යිින්  යතා ා්  ය්  හී  පයුටන  ක ල්ය ්  සම්බන් ධ් වැිවරය ්රයාශය්  යවපතාරැන් ෙහ  

පිළිරු ඇ අරුිශ්  ප  ි් න. 

A. යයත වැත යළ යම් ල්ය ඇව්   හයබනිහ යන නින්  හැඳි් වී . 

B.  ඹ යතා ා්   ක ල්ය ්  හ බනයිහ යන නින්  හැඳි් වී . 

C. ි් ය ඇව්  හරුකාධ්ාිහ යන නින්  හැඳි් වී . 

D. ටි්  පක හ යතා ා්   ක ල්ය ්  හපක  ිහ යන නින්  හැඳි් වී . 

E.  ැතම් යතා ා්  ප  වැගය් වූව්  හ තමයිහ යන නින්  හැඳි් වී . 

F. නූල් යටි් න්   හනුයබනිහ යන නින්  හැඳි් වී . 
 

 

 

15. පබනිෙක ෙතාව පයත් රළරා  ාිොව් ඉ පයිින්  රළරා වහ් පස් ආි්ෂා යිෙැනී ඇ යඇගයරු යළ පරවන 

නාෙමටයිණ ස ප  බිත්වූ ොකයයා ව් ප්   

1. IV වන බුවපනයබනාු  ිාරු ා ය. 

2. II වන ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා ය. 

3. III වන වික්ර බනාු  ිාරු ා ය. 

4. III වන විායබනාු  ිාරු ා ය. 

1. CBAD 2. CDAB 3. CDBA  4. DABC 

1. ACDF 2. EABD 3. EABF 4. FCAE 

1. ABCE 2. ACDF  3. ACEF  4. BDEF  
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5 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

16. ෙහ  සහහ්  ්රයාශ අරුිශ්  VI වන ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ාපේ පස්වාව්  පනා වන පිළිරුි ප  ි් න. 

A. සුජ ල් ුම  ඇ යඇප ප යාෙනය ඇ හමුරාව් යවා කය ාය ෙැනී . 

B. ඉ්  පයාපඉ විාය නෙතා අි ිාායාපේ ප ාකළෙක් ආක්ර ණය කිමට . 

C.  හනුවි අස්ිරිශ පස්නාසනය ආිම්භ කිමට . 

D. පවළහ ෙනුපරනුව් මුල්යිපෙන රුමණු ඉ්  පයාපඉ අ පවීිිා  ෙකළන ආක්ර ණය කිමට . 

E. වැශ්ශාය අකප්ශ්විපේ උෙයාිපය්  ොකනයඇ ෙ පවී . 

 

17. ක්රි.ව. රහරු් වන සියවපස් ිාිඇ ක ෂ්ඇාචාිය බිහවැමෙප ්  ෙුස යාෙන ්රපද්ශය ආ්රි ව බිත් වූ 
 යාෙන   ිාාධ්ාවැප  ආිම්භය ොකයයා ව් ප්   
 

 

 

18. යාෙු ව ිාාධ්ාවැපයත් පියෙැඇ පෙළ හා කත් ුමලුනු වැතා ාණය සහහා පයාරාපෙන ිති අභාසය ව් ප්   

 

 

19. කායා තිකයය හා ෙතකාපරතම විහාි ඉ පයිවන කර ිාරු ා ව් ප්   

 

 

20. "පච්  පහ හ පසපනවියා විසි්  ස් ාපි  යළ ොල්පල් “ත්රිභාෂා”  ිපිය සහහා පයාරාපෙන ිති භාෂාව්  
ප ානවාර? 

 

 

 

21. අිාබි ාාතිය ඉබන්  බනරු ා කායාවඇ ෙැිනපණන විඇ ප ිඇ ොකයයා වූප   

 

 

 

22.  හනුවි ිාාධ්ාවැපයත් නාය්යතා වාක ය ආිම්භය ිාරු ා ව් ප්            

   
 

 
 

23. ෙළමුවන වි කධ්තා  කිශය ිාරු ා මුු ණුට්  අභිපය ෙය් පනා ව් ප් , 
 
 
 
 
 
24. ්ර   ඉා්රීසි වැපය තය යා වූ හපා ්  ින්බනස්හ ෙැිනපණන විඇ උතිඇ ොකයයා රුප    

 

 
 

1. AF 2. AD  3. CE    4. DB 

1. විාය ුමකාකය ආතාය චක්රවතාතී ය. 
2. ුමකපශ්යි ආතාය චක්රවතාතී ය. 

3. වපි රය ආතාය චක්රවතාතී ය. 
4.  ාතා ණ්ත ආතාය චක්රවතාති ය. 

1. ොණ්තය ය 

2. යාම්පබන ාය 

3. ොණ්තය හා යාම්පබන ාය 

4. ෙල්කව  

1. II වන බුවපනයබනාු  ිාරු ා ය. 

2. III වන වික්ර බනාු  ිාරු ා ය. 

3. IV වන බුවපනයබනාු  ිාරු ා ය. 

4. ශ්රී වික්ර ිාාසිාහ ිාරු ා ය. 

1. සිාහක  ෙතාසියානු  චීන භාෂා 
2. චීන  ඉා්රීසි  සිාහක භාෂා     

3. චීන  ෙතාසියානු  පර ළ භාෂා 
4. සිාහක  පර ළ  චීන භාෂා     

1. IV වන බුවපනයබනාු  ිාරු ා ය. 

2. V වන ෙිාක්ර බනාු  ිාරු ා ය. 

3. සාරුළු විායබනාු  ිාරු ා ය. 

4. III වන වික්ර බනාු  ිාරු ා ය. 

1. ිාාාි ිාාසිාහ ිාරු ා ය.  
2. ශ්රී විාය ිාාසිාහ ිාරු ා ය. 

3. කීතාති ශ්රී ිාාසිාහ ිාරු ා ය.  
4. ශ්රී වික්ර ිාාසිාහ ිාරු ා ය. 

1. නී යානුකූක ිාාය උ ඇ ය් පනා වී . 
2. උතිඇ ිාාධ්ාවැය ෙතරුමසි ග්රහණපය්  පරිාෙ  ගයරු වී . 
3. ෙිශහාවැයඇ ෙ ප බුුටසුසන නො සිකළවිය ගයරු වී . 
4.   ාපේ  ෙුස ොකනයඇ ෙ ප කිමට ඇ වැපය තය පයුම පනා වී . 

1. ිාාාි ිාාසිාහ ිාරු ා න්. 
2. වික්ර  ිාාසිාහ ිාරු ා න්. 

3. කීතාති ශ්රී ිාාසිාහ ිාරු ා න්.  
4. ශ්රී විාය ිාාසිාහ ිාරු ා න්. 
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6 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

25. ක්රි ව  1202 දී ෙතරුමසී්  හා උතටිටිය්  අ ි ෙැවති බනකන සඇපනත් ්රතිලකය් ව් ප්   

1. I වන වි කධ්තා  කිශය ිජු ුමුස ාසන පද්විය විවාහ යිපෙන උතිඇ ොකයයා පකස බනකය  හරු ඇ යි 
ෙැනී  ය. 

2. I වන වි කධ්තා  කිශය හා උතිඇ ානයාපේ ෙිශල්කා සඇ්  ක්ර  වැසා ෙතරුමසි හමුරා ෙිාාය වී  ය. 

3. ෙතරුමසීු  අ්   ෙිාාය් කැබූ අ ි අනරු ඇ ව ඔරුු  උතිඇඇ ආක්ර ණ කල්ක පනාකිමට  ය. 

4. II වන ිාාසිාහ ිජු සඇ්  යි ෙතරුමසි බනකෙීප ්  උතිඇ ආි්ෂා යි ෙැනී  ය . 

 

26. II වන ිාාසිාහ ිජු හා ක් පද්සි්  අ ි අ පස්  යළ 1230 ිරවිුසපම් ්රතිලකය් පනා ව් ප්   
1. ක් පද්සි් පේ ආධ්ාි   ෙතරුමසි්  කායාපව්  ෙකවා හැමට  ය. 

2. ස හි ෙතරුමසි ්රපද්ශවක ක් පද්සි්  බනකව ප වී  ය. 

3. II වන ිාාසිාහ ිජු හා ක් පද්සි අ ි අ නාෙය් ිතිවී  ය. 

4. ගයධ් වියරම් ුම ඇඳු  ෙම්ිනිශස ්ආ පපය්  පෙවී ඇ ිජු කයඟ වී  ය. 

 

 

27. බ්රි ානය ාාතිය පිාබනට් ි් තතස් උතිඇඇ ෙැිනපණන විඇ කත් ොකයයාව සිටි ිාරු ා ව් ප්   

 

 

 

20. ෙහ  සහහ්  ්රයාශ අරුිශ්  පය ල්බනක් ්රතිසාස්යිණ වකඇ ෙ ණ් අරාක ප ාිරු ඇ ිරුළ ප පිළිරු ඇ      
 යාණ්තය ප  ි් න.  

A.  පවන්න ෙළා ප ෙහයඇ පබනදී . 

B. වාතාිය වැපය ාන ක්ර ය අපහ සි කිමට . 

C. ිාප  පවළර කයාි යාිය අපහ සි කිමට . 

D. අවැවාතායය පස්වා ිාායාමට ක්ර ය අපහ සි කිමට . 

E. ා් ර බනකපය්  වැපය තය න්්  ෙ පයි ෙැනී ඇ අවස් ාව කැබී . 

 

 
29. 1848 පරවන වැරහස් අිෙකයඇ බනකෙී දීතාඝ යාලීන පහ්රුව ව් ප්   

 

 

 

 

 

30. ි ප කාප්  ෙි ධ්ම්  පේතිය පිිශපවන සහ  ාිොය් පද් විපරය රය පිිශපවන ආිම්භ කිමට ඇ ුජපි ො  
 වූව්  පිළිපවි්  රැ්පවන පිළිරුි ප  ි් න.    
          

1. ි ප කාප්  ධ්ම් ාපක ය ත්ින  අනොිශය ධ්තා ොක රු ා 

2. වකාප්  සිද්ධ්ාතා  ත්ින  ත්්යඩුපඉ ශ්රී ුස ාෙක ත්ින  

3. ත්්යඩුපඉ ශ්රී ුස ාෙක ත්ින  පහ් ිශ ්ල්යට් රු ා  

4. ිනපෙට්කළව පප ප ගුණාන් ර ත්ින  වකාප්  සිද්ධ්ාතා  ත්ින 

 

 

1. ACDE    2. DEAC  3. CACB 4. EBCD   

1. BCAE 2. CBED 3. DCAB    4. DEAB 

1. කීතාති ශ්රී ිාාසිාහ ිාරු ා ය.  
2. ශ්රී වික්ර ිාාසිාහ ිාරු ා ය. 

3. ිාාාි ිාාසිාහ ිාරු ා ය.  
4. I වන වි කධ්තා  කිශය ිාරු ා ය. 

1. පයාල්බනත් ්රතිසාස්යිණ ය.  

2. 1815 උතිඇ ිරවිුස ය.  

3. පඇාිශ් ඇ්  ආණ්ඩුයාියාපේ බනුට ්රතිෙ පතිය ය. 
4. ද්වි පව ොකනය අපහ සි කිමට . 
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7 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

31. 1931 පතානප  තා ආණ්ඩුක්ර ප  ක්ෂණය් පනා ව් ප්   

1. සතාවාන ඡ් ර බනකය කබනා දී . 

2. ිාාය  ් ්රණ සභාව හඳු් වා දී . 

3. විධ්ායය යාිය සභා ක්ර ය ිති කිමට . 

4. වයවස් ාරායයය හා විධ්ායය සභා අපහ සි පනා කිමට . 
 

32. ෙහ  සහහ්  ක්ෂණ අ ිශ්  1910 යතඉ  ැයකම් ්රතිසාස්යිණය් හී ක්ෂණය්  ෙ ණ් ිරුළ ප  

        පිළිරුි ප  ි් න. 

A. ්ර  විඇ සීින  ඡ් රපය්  වැපය තය ය්  ෙ පකිමට . 

B. විධ්ායයය අපහ සි කිමට . 

C. උෙ ප කාාකියපයුම පවනුපව්  ක් වැපය තය පයුම ෙ ප කිමට . 

D. වැකක ප පිිශස වයවස් ාරායයප  බනු  ිය වී . 

E. ිාාය වැකධ්ාමට තිපරනාපේ බනක ක සී ාවී . 

   

33. ෙහ  සහහ්  ්රයාශ අ ිශ්  සාවරය ්රයාශය ප  ි් න. 

1. 1952 -  ැතිවිණපය්  තඩ්ි පස්නානායය  හ ා ්ර   විඇ අෙ ැති පකස ෙ පවිය. 

2. 1960 - සිිශ ාපව  බනණ්තාිනායය  ැතිතමය අෙ ැති පකස ෙ පවිය. 

3. 1947 - පස ල්බනිශ වයවස් ාවඇ අනුව ී..කස්.පස්නානායය  හ ා ්ර   අෙ ැති පකස ෙ පවිය. 

4. 1956 - කස්.තර.ආතා.ී..බනණ්තාිනායය  හ ා අෙ ැති රුවර 1959 දී චීවිධ්ාිශපයුම විසි්  ඝා නයඇ 
ක්විය. 

 

34.  හවැි වයාොිප  පයා ප පල්  වි්පඇ ිශයා සහ ි් පරතමෙක ාකාශ සහහා ආධ්ාි ුට්  ිඇවල්  
        පිළිපවළි්  සහහ්  පිළිරුි ුම ් ර? 

1.  ස්විතනය  බ්රි ානය  නැපෙනත්ි ාතා වැය  

2. පනාතාපඉ  බ්රි ානය  ාතා වැය  

3. පනාතාපඉ  පබනල්තයය   බ්රි ානය  

4. ස්විතනය  බ්රි ානය  බනඇත්ි ාතා වැය  

35. ගයපි ෙප  පද්ශෙපඉෂණ වයාොියඇ ආස් න   පහ්රුව ව් ප්   

 

 

32. ගයපි ො ුජන ඇරය ස ප  විද්වරු්  සහ ඔරු් පේ වි ඇරනා  හඅ හ, "ආහ තී ඇවක සහහ් ය. කවා වැවැි පව 

 ෙැළර් විඇ වැවැි ප පිළිරුි ප  ි් න. 

 

1. ACD 2. ACF 3. BDE 4. CDE 

1. ධ්නවරු්  බිත්වී  හා ඔරු් පේ අනුග්රහය කැබී . 

2. පවළහාපම් ිති වූ  පගයණුව.  

3. පයා් ස් ් ති පන ෙකය රුතාකිව ඇ සරුවී . 

4.  ානවවාරය වැරෙ ප පයාඇ සැකකී .   

                                      අ                                                          ආ  

1.  ානව වාරප  පියා     A. ඉ ාි ාාතිය අකිරයතා තා් පට්  

2. ඉ ාි සාත් යප  පියා     B. ඉා්රීසි ාාතිය ෙැිිපය  ෙැලීි  

3. ඉා්රීසි සාත් ය නව උරාපඉ ෙහ්    ඇව   C. ඉා්රීසි ාාතිය ්රැ් සිස් පරය්   

4. අ ප හරා බනැලීපම් පියා     D. පෙ ක්   ාාතිය වැයකස් පයාෙතාවැයස්  

                                 E. ඉ ාි ාාතිය පෙට්ිා්                     

1. ACDE    2. EBCD  3. DEAC 4. EACB   



ඉතිහාසය  අ.පො.ස. (සා/පෙළ) 

8 ඉ-ඉපෙනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

 

37. යාතාිනය වි්කව ස ප  නව පසායා ෙැනීම් හා ක  විරයාඥයින්්  හඅහ  හආහ තී ඇවක සහහ්  ය. ක  තී ඇ ෙළො 

 වැවැි ප පිළිරුි ප  ි් න. 

                   “අ“ තී ඇව                                                    “ආ “ තී ඇව 

1. ුටම්නැව       A. පා ්  ප්. 

2.වාෂ්ෙ ක් තය                         B. පහ් ි පය ට් 

3.ුටවන නතාව                                                  C. පා තා් ස්මෙව් ස්   

4.පි කතා ය් ්රය                                               D. පහ් ිශ පබනල්  

                                                                        E. පා ්   ැයතම්  

 

 

38. ිාාාණ්ඩු විපි දී හැමම්වකඇ නව ජීවය් කබනා දී ඇ මුල්වූ ්රාශ රාතාශවැයන්්  ෙ ණ් ිරුළ ප පිළිරුි ින්  

ුම ්ර? 

1. පව ල්පඇයාතා   යපි් ස්කි   රූපස  

2. රූපස    පකවැ්    පව ල්පඇයාතා  

3. ප ා් පඇස්යු   පරාම්ස්කි   යපි් ස්කි 

4. පව ල්පඇයාතා   රූපස    ප ා් පඇස්යු 

 

39. 1796 ි ිශය්  වි්කවප  සඇ්  ොරය රුප   

 

 
 
 
 
40. පරවන පක ය ගයද්ධ්පය්  ෙුස ධ්නවාරය පහ  ස ාාවාරය ්රති්පෂ්ෙ යළ ිඇවල් ක් ව පනා බනැ ප  
        ාාතී් පේ සාවිධ්ානය පිත්කළ විය. ක සහහා ුජපි ො  රුප   

           

1. DCAB  2. BCAE   3. DEAB    4. CBED  

1. සා ය  ඉතම් හා ආහාි  

2. වැරහස ස ානා ප  ාව හා සපහ රි පවය  

3. වැපය තය ය්  නැ පනම් බනුට ප නැ . 

4. සා ය  ස ානා ප  ාව හා සපහ රි පවය  

1.  රුඩ්පි  විල්ස්   හ ා         

2.  ශ්රී ාව හල්කාල් ප්  ඇ රු ා. 

3.  හ ප ා ෝ ි  රු ා           

4. වි් ස්ඇ්  චතාිල්  හ ා                  


