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රාජකීය විදුහල - ක ාළඹ 07 

Grade 11 – Practice Test – November 2020 
11 කරේණිය  - කෙරහුරු ෙරීක්ෂණය  - 2020 ක ාවැම්බර් 

 

ඉතිහාසය (I) 

 

        Name : ……………………………………    Index No. :……………  Class:…………... 

 

සැලකිය යුතුයි  

 සියළුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න මමම පත්රය සඳහා ලකුණු 80 ක්  හිමිමේ . 

 අංක 1සිට 40 දක්වා ප්රශ්නවලට දී ඇති 1,2,3,4 පිළිතුරු වලින් වඩාත් නිවැරදි මහෝ ගැළමපන 

පිළිතුර ම ෝරන්න . 

 ඔබට සැපමයන පිළිතුරු පත්රමේ එක් එක් ප්රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුමරන් ඔබ ම ෝරාගත් 

පිළිතුමරහි අංකයට සැසමඳන කවය  තුළ (×) ලකුණ මයාදන්න. 

 

1). මහා වංශය විශ්වසනීයම සාහි ය  මූලාශ්රය  මලස සැලකීමට මේතුව වන්මන්, 

i) එහි සඳහන් සඳහන් ම ාරතුරු මවනත් මූලාශ්රය මගින් සනාථ වීම නිසාය  

ii) ඉතිහාසය අඛණ්ඩව ලියවුණු එකම කෘතිය වීම නිසාය  

iii) අමනක් වංශක ා වලට වඩා වැඩි ම ාරතුරු ප්රමාණයක් සඳහන් වූ බැවිනි  

iv) භික්ූන් වහන්මේ නමක් විසින් රචනා කිරීම නිසාය  

 

2) . ගම්පල යුගමේ සිට මකෝට්මට් යුගය දක්වා හා මේශපාලන ඉතිහාසය හදාරන්මනකුට ම ාරතුරු 

ලබා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන කෘතිය කුමක්ද? 

i) එදා මහළදිව   ii) නිකාය සංග්රහය iii) රාජාවලිය   iv) පූජාවලිය  

 

3). ප්රාග් ඓතිහාසික මානවයා ජීවත් වූ බවට සැලමකන මබල්ලන්බැඳි පැලැේස අයත් වන්මන් කුමන 

පරිසර කලාපයටද ? 

i) මවරළාශ්රි   එළිමහන් කඳවුරු  

ii) පහ  රට වියලි කලාපීය මලන්  

iii) ම ත් කලාපීය එළිමහන් වාසේථාන  

iv) පහ රට අ රමැදි ම ත් කලාපය  

 

4). පහ  දැක්මවන පිළිතුරු අතුමරන් අතුමරන් ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ම ාරතුරු  ලියූ විමේශීය 

මල්ඛකයින් පමණක් ඇතුළත් වන පිළිතුර ම ෝරන්න.  

i) ඉබන් බතූ ා, පිලිප්පේ බැල්ඩියේ , රිමබයිමරෝ  

ii) මරාබට් මනාක්ේ , ඉබන් බතු ා , ෆර්නාඕ ඩී ක්මේමරෝේ  

iii ) හියුං සිය ං , රිමබයිමරෝ , පාහියන් හිම් 

iv) පාහියන් හිම් , ෆර්නාඕ ඩී ක්මේමරෝේ , ඉබන් බතූ ා 

 

5). ශ්රී ලංකාමේ මනාමයක් ප්රමේශ වල දක්නට ලැමබන ගල්වල මකාටා ඇති රූප වන ඉර හඳ රූප, 

වටාප  , ඊ ලය, හක් මගඩිය, මගාන් කුරය වැනි සලකුණු වලින් සන්නිමේදනය වන්මන්  

i) එම ේථානවල වටිනා මේ  ැන්පත්ව ඇති  බවයි.  

ii) ප්රාමේශීය මායිම් මින් පිළිබිඹු වන බවයි  

iii) රදල ප්රධානීන් ට පැවරුම් නින්දගම් බවයි  

iv) රජවාසල ප්රමයෝජනය සඳහා මවන්වූ ඉඩම් බවයි  
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6)  ප්රාමේශීය පාලකයන් මලස සැලකූ පරුමක  නතුර සම්බන්ධව පහ  දැක්මවන ප්රකාශ අතුමරන්

මනාගැලමපන ප්රකාශය ම ෝරන්න.  

i) වැේ පේධතියක් භාරව කටයුතු කිරීම පරුමක  නතුර බිහිවීමට මේතුවිය.  

ii) පසු කමලක රාජත්වය දක්වා මමම  නතුර වර්ධනය විය.  

iii ) කාන් ාවන්ද පරුමකවරුන් මලස කටයුතු කළ බව සඳහන් මේ.  

iv) ගල්මලනක් පිරිසිදු කළ භික්ූන්ට පූජා කළ  සිව, සුමන, තිදන යන අය පරුමකවරුන් විය.  

 

7) මිහිඳු හිමියන් බුදු දහම රැමගන මමරටට වැඩම වීම තුළින් පිළිබිඹු වන වැදගත් ම මේශපාලනික 

කරුණ වන්මන්,  

i) ඉන්දියානු සාගර කලාපමේ රටවල් අ ර වර්ධනය මවමින් පැවති සබඳ ා වල ේවරූපයයි.  

ii) බුදුදහම මමරට රාජය   ආගම බවට පත්වීමයි.  

iii) තිේස රජු ඇතුළු රමටහි විශාල පිරිසක්  බුදු දහම වැළඳ ගැනීමයි.  

iv) මමරට භික්ු භික්ුණී ශාසනය ආරම්භ වීමයි.  

 

8) මමරට මේශපාලන බලය මධයග  වී පරිපාලන දිේික්ක සඳහා ඇමැතිවරුන් පත් කළ බවට 

ඉතිහාසමේ සඳහන් වන්මන්,  

i) දුටුගැමුණු රජුමග් කාලමේ දීය.  

ii) පණ්ුකාභය රජුමග් කාලමේ දීය.  

iii) වසභ රජුමග් කාලමේ දීය.  

iv) කාවන්තිේස රජුමග් කාලමේදීය.  

 

පහ  දැක්මවන සිදුවීම් ඇසුරින් 9 සහ 10  ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.  

A  සංවිධානාත්මක සටන් වයාපාරයක් මගින්  මචෝල පාලකයින් මමරටින් පලවා හැරීම.  

B. පරුමකවරුන් රාජය  පාලනයට සම්බන්ධ වීම.  

C . අන් ර්ජාතික මවළදාම ඉන්දියන් සාගරමේ  නැමගනහිර මපමදසට සංක්රමණය වීම.  

D.  බුදු සසුන ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරමගන මේශපාලන බලය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම  

E.  ශ්රී  මහා මබෝධීන් වහන්මේමග්  ශාඛාවන් දිවයිමන් විවිධ ේථානවල මරෝපණය කිරීම. 

 

9) දුටුගැමුණු රාජය  සමයට අයත් සිදුවීම් පමණක් දැක්මවන පිළිතුර වන්මන්  

i) B සහ D  ii) A  සහ  D   iii) D සහ E  iv) B සහ E 

 

10) පළමුවන විජයබාහු රජතුමාමග් රජතුමාමග් රාජය සමයට අයත් සිදුවීම් ඇතුළත් පිළිතුර වන්මන්  

i) A සහ  D     ii) A  සහ C  iii ) C  සහ D    iv) A  සහ E  

 

11) චීනය සමග ශ්රී ලංකාව පැවැත්වූ විමේශ සම්බන්ධ ා වඩාත්ම ශක්තිමත්ව පැවතී තිබූ බවට 

ම ාරතුරු ලැමබන්මන්,  

i) පළමුවන ගජබා රජුමග් කාලමේදීය.  

ii) හයවන  අග්ගමබෝධි රජු රජුමග් කාලමේදීය.  

iii ) භාතිකාභය රජුමග් කාලමේදීය  

iv) මදවැනි පරාක්රමබාහු රජුමග් කාලමේ දීය. 

 

12) ප්රාග් ඓතිහාසික යුගමේ මානවයන් සිය ආහාරයට ලුණු එක් කළ පවට බවට සාක්ි ලැබී ඇති 

ේථානයක් මලස සැලමකන්මන්,  

i) කිතුල්ගල මබලිමලන   ii) බටමදාඹමලන iii ) පතිරාජමවල    iv) අලුගල්මග්  
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 පහ  දැක්මවන ම ාරතුරු ඇසුමරන් 13 ප්රශ්නය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.  

A. ජලමයහි චලි ය නිසා වැේ බැම්මට වන හානිය වළක්වා ලීම  

B. වැමවහි ජලය පරිේසමමන් යුතුව පිට ට ගලා යාමට සැලැේවීම  

C. විශාල ජල ධාරි ාවක් රඳවා සිටීමට  රම් ශක්තිමත් වීම  

D. වැමවහි ජලය පිට ට යාමම්දී ඇතිවන පීඩනය පාලනය කිරීම  

 

13) රළපනාව හා බිමසෝ මකාටුව මගින් සිදුවන කාර්යයන්  අනුපිළිමවළින් දැක්මවන පිළිතුර වන්මන්,  

i) A සහ D    ii) A සහ B  iii ) C සහ D   iv) A සහ C 

 

14) ේවාභාවික භූමිමේ බැේම ඉ ා සියුම් මයාදාගනිමින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ විශ්මි  ඇළ මාර්ගය 

මින් කුමක්ද ? 

i) මයෝධ ඇල     ii) ඇලහැර ඇල iii ) මිනිමප් ඇල    iv)පබ්බ න්න ඇළ  

 

15) අමුණක් ඉදි කිරීම සම්බන්ධ වඩාත්ම පැරණි ම ාරතුරක් ලැමබන්මන් පහ  සඳහන් කුමන ගංගාව 

සම්බන්ධව ද? 

i) මහවැලි  ගඟ  ii) මල්වතු ඔය   iii කිරිඳි ඔය     iv) කලා ඔය  

 

16) පහ  දැක්මවන ඓතිහාසික සිදුවීම් අනුපිළිමවල අනුව සකේ කළ විට ලැමබන පිළිතුර ම ෝරන්න.  

A. ශ්රී  මහා මබෝධිමේ ශාඛාවන් දිවයිමන් විවිධ ප්රමේශවල මරෝපණය කිරීම  

B. දිවයිමන් ග්රාම සීමා සටහන් කිරීම  

C. මහා පරිමාණ වැේ ඉදිකිරීම  

D. රුවන්වැලි ස මේ ස ර මදාරටුමවහි දන්සැල් පැවැත්වීම  

 

I) B C D A   ii) B A D C  iii) A B C D     iv) B C A D 

 

17) සංකීර්ණ මභෞතික විදයාත්මක මූලධර්ම පිළිබඳ දැනුම අතී  සමාජමේ පැවති බවට දැක්විය හැකි 

මහාඳම උදාහරණය වන්මන්  

i) දැදිගම ඇත් පහන  

ii) රුවන්වැලි ස මේ අත්තිවාරම  

Iii ) ආලාහන පිරිමවමනන් මසායාගත් මරෝහලක නටබුන්  

iv) බලංමගාඩ සමනල වැව ප්රමේශමයන් හමුවූ මලෝහ උඳුන්  

 

18) ගාවු  කණු භාවි ා කරමින් දුර දැක්වීම සිදු කළ බවට සලකනු ලබන්මන්,  

i) අනුරාධපුර යුගමේ දී ය  

ii) මපාමළාන්නරු යුගමේ දී ය  

iii ) දඹමදණි යුගමේ දී ය  

iv) මකෝට්මට් යුගමේදීය  

 

19) අතී  සමාජමේ  බදු අය කිරීම සම්බන්ධව පහ  දැක්මවන ප්රකාශ අතුමරන් මනාගැලමපන 

ප්රකාශය ම ෝරන්න.  

i) අතී මේ බදු අය කරනු ලැබුමේ වැේ පරිපාලනය හා රජමේ ඉඩම් පරිහරණය සම්බන්ධවය 

ii) අවේථාවල බදු මගවනු ලැබුමේ භාණ්ඩවලින් ය  

iii ) නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින් රජුට අයත් ඉඩම් වල වගා කිරීම මවනුමවන් අය කළ බේද ඉවත් කරන ලදී  

iv) ම රමජිබක යනු ඇළ මාර්ග වල මත්සයින් ඇල්ලීම  මවනුමවන් අය කළ බේදකි  
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20) මමරට රාජයත්වය උරුම වීමම් සම්ප්රදාමේ  ගම්මපාළ රාජය  සමය වන විට සිදුවූ මවනස වන්මන්,  

i) බිසවමග් සමහෝදරයාට රජකම හිමි වීම ය  

ii) පියාමගන් පසු වැඩිමල් පුත්රයාට රජකම හිමි වීම ය  

iii ) රජුමග් මසාමහායුරියමග් පුත්රයාට රජකම හිමි වීම ය 

iv) ඉහ  පිළිතුරු සියල්ල නිවැරදි මේ  

 

21) අතී  සමාජමේ ලාංකික කාන් ාවට උසේ  ැනක් හිමි වූ බවට ලැමබන මහාදම උදාහරණයක් 

මලස සැලකිය හැකි වන්මන් පහ  දැක්මවන කුමන ප්රකාශනය ද? 

i) ේවාමියා දුර රටකට මගාේ නැව  පැමිමණන තුරු හුදකලාව ග  කළ කාන් ාවක් පිළිබඳව 

රසවාහිනිමේ සඳහන් වීම  

ii) ලීලාවතී බිසව තුන් වරක් රාජය  පාලනමයහි මයදීම   

Iii) සූප ශාේත්රමයහි දක්ෂ කාන් ාවන් මදු පාචිකා මලස හැඳින්වීම  

iv) උඩරංචාමඩම නිවාසමයන් කාන් ාවන් ඇේ අඳුන් ගැන්වූ මලෝහ කූරක් හමුවීම  

 

22)  පහ  දැක්වූ සිදුවීම් හා සම්බන්ධකම් දක්වන රජවරුන් මදමදනා ඇතුළත් පිළිතුර ම ෝරන්න. 

 සිංහල සංමග් නමින් කැරැල්ලක් ඇතිවීම  

 මජෝතිය සිටාණන් සත්මකෝරමේ කැරලි ගැසීම  

 

i) හයවන බුවමනකබාහු රජු සහ හයවන පරාක්රමබාහු රජු  

ii) මදවන පරාක්රමබාහු රජු හා පළමුවන බුවමනකබාහු රජු  

ii ) හයවන පරාක්රමබාහු රජු  සහ අටවන වීර පරාක්රමබාහු රජු  

iv) වීර පරාක්රමබාහු රජු හා නම වන ධර්ම පරාක්රමබාහු රජු  

 

23) පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජුට මුහුණ දීමට සිදු වූ ප්රබලම මේශපාලනික අභිමයෝගය පහ  

දැක්මවන ප්රකාශ අතුමරන් ම ෝරන්න.  

i) පරිහානියට පත් වූ බුදු සසුන නැව  නගා සිටුවීමට සිදුවීම  

ii) මහනුවර රාජධානිය ආර්ිකය නගා සිටුවීමට සිදුවීම  

iii ) නී යානුකූල රාජය  උරුමයක් මනාමැති වීම  

iv) කම ෝලික ආගම අ හැර නැව  මබෞේධයකු වීමට සිදුවීම  

 

පහ  වගුමේ A සිට J දක්වා ඇති ම ාරතුරු ඇසුමරන් 24  ප්රශ්නයට  පිළිතුරු සපයන්න.  

A. මදවන රාජසිංහ රජු D.පිළිම ලේමේ මහාධිකාරම් 
G. ලන්මේසීන් සමග ගිවිසුමක් ඇති කර 

ගැනීම 

B. කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ රජු E.මහා අේථාන කුමරු H.. පත්තිරිප්පුව ඉදිකිරීම 

C. ශ්රී  වික්රම රාජසිංහ රජු . F. සියම් නිකාය ආරම්භ වීම 
J. උපාලි හිමියන් ප්රමුඛ සංඝරත්නය 

මමරටට වැඩම කරවීම 

 

24 ඉහ  වගුමේ ම ාරතුරු නිවැරදිව ගැළපූ විට ලැමබන පිළිතුරු කාණ්ඩය ම ෝරන්න.  

i) B E H,  A D H,  C F J ii) C E H, B D G,  A F H  

iii ) A E G , B F J ,  C D H iv) A E J  ,  B F H ,  C D G 
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පහ  දැක්මවන ඓතිහාසික සිදුවීම් අතුමරන් 25 සහ 26 යන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

A.  මචo  මහෝ මසමනවියාමග් ආක්රමණය සිදුවීම 

B මජෝතිය සිටාණන් විසින් කැරැල්ල ඇති  කිරීම 

C. මබෝසත් විජයබාහු රජු කුමන්ත්රණයකින් ජීවි ක්ෂයට පත්වීම 

D. ඉබන් බතු ා මමරටට පැමිණීම 

E. සුමන්ත්රාමේවි පිරිමවන ඉදිවීම 

 

25) ඉහ  සඳහන් සිදුවීම් අතුමරන් ගම්මපාල රාජධානි සමයට අයත් සිදුවීම් පමණක් දැක්මවන පිළිතුර 

ම ෝරන්න. 

i) A සහ D   ii) B සහ E iii) C  සහ  D   iv) A සහ E 

 

26) මකෝට්මට් රාජධානි සමයට අයත් සිදුවීම් පමණක් දැක්මවන පිළිතුර ම ෝරන්න. 

i) A  සහ B    ii) B  සහ D iii) B  සහ E    iv) C  සහ D 

 

27) පෘතුගීසින් විසින් යාපනය රාජයය සඳහා 1591 දී පත් කර ගනු ලැබූ ඔවුන්ට පක්ෂපාතිත්වය දැක්වූ 

පාලකයා වන්මන්, 

i) පුවිරාජ පණ්ඩරම්  ii) මදවන සංකිලි 

iii) එදිරිමාන්න සිංහම්  රජු iv) පරරාජමේකරම් රජු 

 

28) පහ  සඳහන් වගුමවහි දැක්මවන්මන් පෘතුගීසි මසන්පතිවරුන් හා උඩරට රාජධානිමේ රජවරුන් 

අ ර සටන් නැතිවුණු ේථානයන්ය.  

1 තීරුව හා 2 තීරුව නිවැරදිව ගැළපූ විට පිළිතුර කුමක්ද?  

 

1 2 

1. රන්මදනිමවල A. මජරනිමමෝද අසමේදු 

2. දන්තුමර් B. දිමයෝගුද මම්මලෝ 

3. බලන C. මප්මරෝ මලෝමප්ේ ද සූසා 

4. ගන්මනෝරුව D.  මකාන්ේ න්තීනු ද සා 

 

i) A B C D          ii) D C A B  iii) A C  B  D       iv) B    A   C   D 

 

 පහ  දැක්මවන A  යටමත් දක්වා ඇති එක් එක් යුගලමයහි පළමුවන හා මදවන පළමුවන හා මදවන 

අදහේ අ ර ඇති සම්බන්ධ ාවය පරීක්ෂාකර බලා 29 සිට  31 දක්වා ඇති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු 

සපයන්න. 

 

A. 1. මජෝන් මැකඩම් 

     2. සන්නිමේදනය දියුණු වීම 

 

B. 1. ජාතීන්මග් සංගමය 

    2. මදවන මලෝක සංග්රාමය 

 

C. 1.  ඔමටෝ මවාන් බිේමාර්ක් 

     2.  ජර්මනිය එක්සත් වීම 

 

D, 1.  නිමයෝජනයක් නැත්නම් බදුත් නැ   

     2.  ඇමරිකානු නිදහේ සටන  
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All Right Reserved   

29) පළමුවැන්න මුල්කරමගන මදවැන්න ආරම්භ වූ බව දැක්මවන ප්රකාශ කමේ කුමක්ද?   

i) A      ii) B      iii) C            iv) D 

 

30) පළමුවැන්න හා මදවැන්න අ ර කිසිදු සම්බන්ධ ාවයක් මනාමපන්වන ප්රකාශ යුගලය කුමක්ද?  

i) A       ii) B            iii) C            iv) D 

 

31) පළමු මවන්මන් අසාර්ථකත්වය මදවැන්න බිහිවීමට  මේතු වූ බව දැක්මවන ප්රකාශ යුගල කුමක්ද?  

i) A    ii) B       iii) C      iv) D 

 

32) පහ  දැක්මවන ප්රකාශ අතුමරන් මරාබට් බ්රවුන්රිග් ආණ්ුකාරවරයා පිළිබඳව දැක්මවන 

ම ාරතුරු ඇතුළත් ප්රකාශය කුමක්ද?  

i) මජෝන් මඩායිලිමග් උපකාරය ලබා ගැනීම 

ii) රාජකාරි ක්රමය අමහෝසි කිරීම 

iii) උඩරට හරහා මහා මාර්ගයක්  ැනීමට රජුමගන් අවසර ඉල්ලා සිටීම 

iv) මුත්තුසාමි කුමරු උඩරට රජු වශමයන් ප්රකාශයට පත් කිරීම       

                              

 පහ  දැක්මවන ම ාරතුරු ඇසුරින් 33 සහ  34 යන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

A. ප්රථම ව ාවට සීමි  ඡන්ද බලය හඳුන්වාදීම 

B. පළාත්බද නිමයෝජන ක්රමය  හඳුන්වාදීම 

C. ජාතික රාජය  සභාව 

D. උගත් ශ්රී  ලාංකිකමයකු වයවේථාදායක සභාවට පත් කිරීම 

E. වයවේථාදායක සභාමේ නිල මනාලත්  බහු රය ඇතිවීම 

 

33) කෲේ මැකලම් ආණ්ුක්රම ප්රතිසංේකරණ සම්බන්ධ ම ාරතුරු දැක්මවන පිළිතුර කුමක්ද?  

i) A  සහ B   ii ) A  සහ D      iii) B සහ C iv) C සහ E 

 

34) මැනිං ආණ්ු ක්රම ප්රතිසංේකරණ හා සම්බන්ධ ම ාරතුරු ඇතුළත් පිළිතුර කුමක්ද?   

i) B   සහ E   ii) A  සහ D    iii )B  සහ D  iv)C සහ E 

 

35) පහ  දැක්මවන ප්රකාශ  අ ර මනාගැලමපන යුගලය කුමක්ද?  

i) 1912 සුරාබදු පන  - ලංකා ජාතික සංගමය බිහිවීම 

ii)  මඩානමමෝර් ආණ්ුක්රම ප්රතිසංේකරණ - සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබීම 

iii) මබෞේධ පූජනීය ේථාන රැක ගැනීම - වලිසිංහ හරිේචන්ර  මහ ා 

iv)  රත්මලාමන් පරමධම්මමේතිය පිරිමවන - වලාමන් සිේධාර්ථ හිමියන් 

 

 පහ  සඳහන් වගුමේ A සිට  J දක්වා  දැක්මවන ම ාරතුරු ඇසුමරන් 36 සහ 37 යන  ප්රශ්නවලට පිළිතුරු 

සපයන්න. 

 

 A. යුේධ නීතිය පැනවීම  C.මටාරින්ටන් සාමිවරයා E. නිදහස ලබා ගැනීමට මපරමුණට 

පැමිණි අය මර්දනය කිරීම 

B. නව බදු පැනවීම                     Dමපාන්නම්බලම් 

රාමනාදන් මහ ා 

F. මබෞේධයන්ට සිදු වූ අසාධාරණය 

මවනුමවන් හඬ නැගීම  

                                 

36) 1848 නිදහේ අරගලය සම්බන්ධ ම ාරතුරු දැක්මවන පිළිතුර කුමක්ද?  

i) B,  C,   E   ii) A,  C,  E     iii) A,  C,   F iv) B, D,  F 
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37) 1915 සිදුවූ ජාතිවාදී අරගලය සම්බන්ධමයන් ම ාරතුරු දැක්මවන පිළිතුර කුමක්ද?  

i) A, D, F     ii) B, D,  F   iii   A,  C,  E  iv) B,  C,  F 

 

38) " මම් අවේථාමේ අපි බලය අල්ලා මනාග මහාත් ඉතිහාසය අපට සමාව මනාමදනු ඇ ැයි " යන 

ප්රකාශය සම්බන්ධ වන්මන් පහ  දැක්මවන කුමන ඓතිහාසික සිේධිය පිළිබඳව ද?  

i) මදවන මලෝක සංග්රාමය 

ii) ඇමරිකානු නිදහේ සටන 

iii) ප්රංශ  විප්ලවය 

iv) රුසියන්  විප්ලවය 

 

39) මහවැලි සංවර්ධන වයාපාරමේ පළමු අදියමර් දී මපාල්මගාල්මල් දී මහවැලි ගඟ හරේ මකාට සුදු ගඟ 

ඔේමේ  මබෝව ැන්න ජලාශය හරහා ජලය ලබාදීමට සැලසුම් කරනු ලැබුමේ, 

i) කලා වැව නාේචදූව වැව නුවර වැව තිසා වැව 

ii) මින්මන්රිය වැව ගිරි මල් වැව කවුුල්ල වැව කන් මල් වැව 

iii) කලා වැව හුරුළු වැව මින්මන්රිය වැව රාජාංගන ජලාශය 

iv) කලාවැව තිසාවැව මයෝධ වැව නාේචදුව වැව 

 

40) පහ  දැක්මවන කාර්යයන් හා සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්මග් ආය නය කුමක්ද?  

 ආරක්ෂක මණ්ඩලමේ නිර්මේශ ම  මහමල්කම් පත් කිරීම. 

 අන් ර්ජාතික අධිකරණයට විනිශ්චයකරුවන් පත් කිරීම. 

 නව සාමාජිකයින් සංවිධානයට බඳවා ගැනීම. 

 

i) මහා මණ්ඩලය      

ii) භාරකාර මණ්ඩලය 

iii) ආර්ික හා සාමාජීය මණ්ඩලය 

iv) මහමල්කම් කාර්යාලය 
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රාජකීය විදුහල - ක ාළඹ 07 

Grade 11 – Practice Test – November 2020 

11 කරේණිය  - කෙරහුරු ෙරීක්ෂණය  - 2020 ක ාවැම්බර්  

 

ඉතිහාසය (II) 

 

        Name : ……………………………………    Index No. :……………  Class:…………... 

o I ක ොටකේ ප්රශ්න අං  I අනිවොර්ය කේ. 

o II ක ොටසින් ප්රශ්න හතර ට ද III ක ොටසින් ප්රශ්න එ  ටද පිළිතුරු සපයන්න. 

o පිළිතුරු සැපයිය යුතු මුළු ප්රශ්න සංඛ්යොව හයකි. 

 

I ක ොටස 

1. (අ ) පහත (i) යටකේ දක්වො ඇති ඓතිහොසි  ඓතිහොසි  ේථොන සියල්ලම සපයො ඇති ශ්රී  ලං ො 

සිතියකමහි ද (ii) යටකේ දක්වො ඇති ඓතිහොසි  ේථොන සියල්ලම සපයො ඇති කලෝ  සිතියම් 

ක ොටකසහි ද ලකුණු  ර නම්  රන්න. 

  (i)  කුඹුක් න් ඔය,  කසොරක ොර,  වැව උඩවලව ජලොශය, මිනිකේ අමුණ, මඩ ලපුව, මීගමුව,  

   නල්ූර්, ලං ොපටුන,  ඉබ් න්  ටුව,  පතිරොජකවල, මහනුවර,  හම් න්කතොට  ( ලකුණු 12) 

  (ii)  කගෝව, බ්රිතොනය දූපේ, කරෝමය, ක ොන්ේතන්තිකනෝපලය, මුම් ොයි,  තොවිය ( ලකුණු 6) 

 

 (ආ)(i) පහත A, B, C, D  යටකේ දක්වො ඇති ඓතිහොසි  කතොරතුරු වලට අදොළ පිළිතුරු ඔකබ් පිළිතුරු  

   පත්රකයහි අනුපිළිකවළින් ලියන්න. 

   A.    ජර්මනිය බිහි කිරීකම් මූලි ේවය ගේ රොජය තොන්ි යො 

   B.    ක්රිේතු වර්ෂ 1215 කපොකළොන්නරුවට පැමිණි ආක්රමණි යො  

   C .   නොයක් ර් රොජවංශය ආරම්භ  රජතුමො 

   D.    ඇමරි ො එක්සේ ජනපදකේ ප්රථම ජනොධිපතිවරයො        ( ලකුණු 04) 

 

 (ඇ) (i) සහ (ii) යටකේ දක්වො ඇති පින්ූර අධ්යයන  ර අසො ඇති ප්රශ්න වලට පිළිතුරු අං   

  අනුපිළිකවළින් ඔකබ් පිළිතුරු පත්රකේ ලියන්න,  

 

  (i)   I.   A වලින් දක්වො ඇති නිර්මොණය කුමක්ද?  

   2. කමම නිර්මොණය අයේ කවන රොජධ්ොනිය  

        කුමක්ද?  

   3. කමම නිර්මොණය දක්නට ලැක න්කන් කුමන  

       ගංගොවක් ආශ්රිතව ද? 

   4. කමම නිර්මොණය ඇසුකරන් අපි පැරැන්නන්  

    සතුව පැවති කුමන හැකියොවක් එළි වන්කන්ද?       

                  ( ලකුණු 04) 
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 (ii)   1.   B රූපකයන් දැක්කවන පුද්ගලයො  

         හඳුනොකගන නම්  රන්න. 

   2.   තමන්ට විරුද්ධ් වූවන් සිරගත කිරීමට  

         ඔහු භොවිතො  ළ කගොඩනැගිල්ල නම්  රන්න,  

   3.   කමම පුද්ගලයො හො සම් න්ධ් ඓතිහොසි   

                     සිදුවීම කුමක්ද?  

   4.  එම සිදුවීකමන් කේමො පොඨය ලියන්න. 

      ( ලකුණු 04) 

 

 

 

 

II  ක ොටස. 

 

2.  (i)    ශ්රී ලං ොකේ ඉතිහොසය හැදෑරීමට ඇති පුරොවිදයොේම  මූලොශ්රය ක කදන ප්රධ්ොන ක ොටේ  

   තුනක් නම්  රන්න,            ( ලකුණු 03) 

 (ii)   සොහිතය මූලොශ්රයන් ඉතිහොසය කගොඩනැගීමට කයොදො ගැනීකම්දී සැලකිලිමේ විය යුතු  රුණු  

   හතරක් ලියන්න.          ( ලකුණු 04) 

 (iii)  ඉතිහොසය අධ්යයනය කිරීම සඳහො නොණ  මූලොශ්රය වැදගේ වන ආ ොර කද ක් දක්වො 

පැහැදිලි  රන්න.          ( ලකුණු 05) 

 (iv)  පුරොවිදයොේම  මූලොශ්රය ආරක්ෂො  ර ගැනීකම් වැදගේ ම  රුණු 3ක් යටකේ පැහැදිලි 

 රන්න,          ( ලකුණු  06) 

 

3.    (i)    ශ්රී ලං ොකේ ඉතිහොසය ක කදන ප්රධ්ොන යුග තුන නම්  රන්න.     ( ලකුණු 03) 

 (ii)   ප්රොග් ඓතිහොසි  මොනවයො ජීවේ වූ  වට සැලක න කවරළොශ්රිත එළිමහන් වොසේථොන 

කද ක් සහ  ඳු ර එළිමහන් වොසේථොන කද ක් නම්  රන්න.  ( ලකුණු 04) 

 (iii)  පූර්ව ඓතිහොසි  යුගය ඊට කපර පැවැති මුල් ඓතිහොසි  යුගකයන් කවනේව හඳුනො 

ගැනීමට පදනම් වන සොධ්  තුනක් දක්වො පැහැදිලි  රන්න.   ( ලකුණු 05) 

 (iv)  පූර්ව ඓතිහොසි  යුගකේ ජීවේ වූ මොනවයො තොක්ෂණය භොවිතො  ළ ආ ොර  තුනක්  

   පැහැදිලි  රන්න,          ( ලකුණු 06) 

 

4.   (i) පහත  A,  B,  C වලින් දක්වො ඇති රොජයේව සං ල්ප භොවිතො  ළ රජවරුන් නම්  රන්න.  

 A. නරඉකසර -- 

 B. වීරේව ----- 

 C. චක්රවර්ති--         ( ලකුණු 03) 

 

 (ii)   පහත A,  B,  C,  D යන කතොරතුරුවලට අදොළ පුද්ගලයින් නම්  රන්න.  

   A. කමරට පොලනය  ළ ප්රථම රජතුමො -- 

   B. වල්ලිපුරම් රන් සන්නසින්  දැක්කවන න දිව පොලනය  ළ ඇමතිවරයො - 

   C. ක්රිේතු වර්ෂ 1344 කමරටට පැමිණි කද්ශොට යො -- 

   D. ලම්  ර්ණ රොජ වංශකේ  ආරම්භ  රජු --                  ( ලකුණු  04) 

  

B 
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 (iii)  අතීතකේ කමරට ගම් පොලනය සිදු වූ ආ ොරය නොය ේවය හො  ොර්යභොරය ඇසුරින් පැහැදිලි 

 රන්න.            ( ලකුණු 05) 

 (iv)  සීගිරිය විශිෂ්ට නිර්මොණයක් කලස සැලකීම  රුණු 3ක් යටකේ පැහැදිලි  රන්න. ( ලකුණු 06) 

 

 

5.  (i)   A. කපොකළොන්නරු යුගකේ දුර දැක්වීම සඳහො භොවිතො  ළ මිනුම් 

   B. කසොකරොේකවන්  ජලය නිකුේ කිරීකම්දී ඇතිවන පීඩනය පොලනය  ල  උප රණය 

   C. පරුම වරුන් ට මධ්යම රජකයන් කසන්පති තනතුරු ල ො දුන් රජු    ( ලකුණු  03) 

 (ii)   පහත A,  B,  C,  D  යටකේ දක්වො ඇති වොරි  ර්මොන්ත හො සම් න්ධ් ගංගොවන් අනුපිළිකවලින් 

දක්වන්න. 

   A. හුරුළු වැව 

   B. ඇලහැර ඇළ 

   C.  ලො වැව 

   D. මිනිකේ ඇළ           ( ලකුණු 04) 

 (iii)  කදවන නොගරී රණකේ පොලන මධ්යේථොන කතෝරොගැනීකම්දී සැලකිලිමේ වූ  රුණු කද ක් 

ක ටිකයන් පැහැදිලි  රන්න.         ( ලකුණු 05) 

 (iv)  කදවන නොගරී රණකේ රොජධ්ොනිවල ආර්ි   ටයුතුවල දක්නට ලැබුණු ලක්ෂණ තුනක් 

දක්වො පැහැදිලි  රන්න.       ( ලකුණු 06)  

 

 

6.  (i)  A. ක ෝට්කට් රොජයයට විරුද්ධ්ව  ැරලි ගැසූ උඩරට රොජයකේ  සොමන්ත වරයො 

   B. යොපනකේ රොජය අවසන් වතොවට ක ෝට්කට් රොජයයට අේපේ  රගේ රජු 

   C. මහනුවර රොජයකේ නව රොජවංශයක් බිහි ල වීරසුන්දර  ණ්ඩොරකග් පුත්රයො  ( ලකුණු 03)  

 (ii)   මහනුවර රොජධ්ොනිකේ රජු විසින් විසඳන ලද නඩු වර්ග 4ක් ලියන්න  .( ලකුණු 04)               

 (iii)  පෘතුගීසින් හො ලන්කද්සින් මහනුවර රොජධ්ොනිය අේපේ  රගැනීමට සිදු  ළ ආක්රමණ 

අසොර්ථ  වීමට කේතු තුනක් පැහැදිලි  රන්න. 

 (iv)  මහනුවර රොජධ්ොනිකේ ප්රොකද්ශීය පොලනය සංවිධ්ොනය වී තිබූ ආ ොරය  රුණු තුනක් 

ඇසුකරන් පැහැදිලි  රන්න.        ( ලකුණු 06) 

 

 

7.  (i)   පහත A,  B,  C වලින් දැක්කවන කද්ශපොලනි  කවනේ ම් සිදු වූකේ  වර ආණ්ඩුක්රම  

   ප්රතිසංේ රණ යටකේ දැයි  ලියන්න.  

   A. උඩරට හො පහතරට ඒ ො ද්ධ් ක ොට පොලනය කිරීම 

   B. වයවේථොදොය  සභොවට උගේ ශ්රී ලොංකි කයකු පේ ර ගැනීම 

   C. පොර්ලිකම්න්තුව ජොති  රොජය සභොව කලස හැඳින්වීම     ( ලකුණු 03) 

 (ii)   1818 නිදහේ අරගලයට  ලපෑ කේතු හතරක් ලියන්න.     ( ලකුණු 04) 

 (iii)  1972 ආණ්ඩුක්රම වයවේථොකේ මූලි  ලක්ෂණ  තුනක් දක්වො ඉන් එ ක් පැහැදිලි  රන්න.  

             ( ලකුණු 05) 

 (iv)  මහවැලි සංවර්ධ්න කයෝජනො ක්රමය මගින් අකේක්ෂො  ළ අරමුණු තුනක් පැහැදිලි  රන්න.

               ( ලකුණු 06) 
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III  ක ොටස 

 

8.  (i)   යුකරෝපො පුනරුදය ඇති වීමට  ලපෑ ප්රධ්ොන කේතු තුනක් ලියන්න.   ( ලකුණු 03) 

 (ii)   පහතA, B, C, D වලින් දක්වො ඇති කතොරතුරු වලට අදොළ පිළිතුරු අනුපිළිකවලින් ලියන්න. 

   A. මුද්රණ යන්ත්රය නිපදවීම 

   B. ගුරුේවො ර්ෂණය පිළි ඳ නියමය කසොයොගැනීම 

   C. පිකයටො ප්රතිමොව නිර්මොණය කිරීම 

   D. කද්ශ ගකේෂණය සඳහො අනුග්රහයක් දැක්වූ පෘතුගොලකේ රජතුමො    ( ලකුණු 04) 

 

 

 (iii)  ප්රංශ විේලවකයන් පසු එරට සමොජය තුල ඇති වූ ප්රධ්ොන කවනේ ම් කද ක් පැහැදිලි  

    රන්න.          ( ලකුණු 05) 

 (iv)  ඇමරි ොනු නිදහේ සටනට  ලපෑ කේතු තුනක් පැහැදිලි  රන්න  ( ලකුණු 06) 

 

 

9.  (i)  A. ජර්මනිකේ එක්සේ කිරීමට පුකරෝගොමී වූ රොජය තොන්ි යො 

   B. කදවන කලෝ  සංග්රොමයට ඇමරි ොව සම් න්ධ් වීමට  ලපෑ කේතුව 

   C. හිට්ලර්කග් රහේ කපොලිසිය හැදින්වූ නම අනුපිළිකවළින් ලියන්න  ( ලකුණු 03) 

 (ii)   පලමු කලෝ  සංග්රොමකේ මිත්ර පිලට අයේ වූ රටවල් හතරක් නම්  රන්න.  ( ලකුණු 04) 

 (iii)  පළමු කලෝ  සංග්රොමයට  ලපෑ කේතු කද ක් දක්වො පැහැදිලි  රන්න.  ( ලකුණු 05) 

 (iv)  කලෝ  සොමය ආරක්ෂො කිරීම සඳහො පිහිටුවනු ලැබූ එක්සේ ජොතීන්කග් සංවිධ්ොනය  

   මැදිහේවීකමන් සමථයට පේ  රනු ලැබූ කලෝ  අර්බුද තුනක් දක්වො පැහැදිලි  රන්න. 

              ( ලකුණු 06) 


