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1) ශී්ර ලංකාව පිලිබඳ ත ාරතුරු ඇතුලත් “ඉන්ඩිකා” නම් කෘතිය රචනා කතේ කවුරුන්ඩ විසින්ඩද? 
1. ත ාලමි 
2. ප්ලලිනි 
3. ඇරිසත ෝ ල් 
4. තෙගසීනිස 

 
2) ගතල් තකා ා ඇති  ඉර, හඳ, ව ාත ා , හක්තගිය   ුරණි සලකුණුවලින්ඩ ත න්ඩවා ඇත්තත්? 

1. පුරාවිද්යාත්ෙක සථානයන්ඩ ය 
2.  රාතේශ්රය ොයිම් ය 
3. නිදන්ඩ වසතුන්ඩ ය 
4.  රදානයන්ඩ ය  

 
3) ශී්ර ලංකාතේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගය  අයත් ෙහා ශිලා සුසාන පිහිටි සථාන නිවුරදිව දක්වා 

ඇත්තත්, 
1. ඉබ්බන්ඩකටුව හා යටිගල්ත ාත්  
2. රංචාෙඩෙ හා තබරගල 
3. යටිගල්ත ාත්  හා උඩරංචාෙඩෙ 
4. උඩරංචාෙඩෙ හා ඉබ්බන්ඩකටුව 

 
4) ‘කුති අඩ’ නමින්ඩ හුඳින්ඩ වූ බේද අය කරන ලේතේ, 

1. ඇළ ොර්ග වලිනි 
2. තේන්ඩ වලිනි 
3. වුේ වලිනි 
4. කුඹුරු වගාතවනි 

 
5)  රි ාලන දිසතිික්ක වුිකර ඒ ඒ දිසතිික්ක  ාලනය සඳහා ඇෙුතිවරු  ත් කිරීෙ සිදු වූතේ මින්ඩ 

කවර රාජ්ය සෙයකද? 
1.  ණ්ඩුකාභය 
2. තේවානම්පියතිසස 
3. වසභ 
4. දුටුගුමුණු 

 
6) ශී්ර ෙහා තබෝධීන්ඩ වහන්ඩතස හා දන්ඩ  ධාතුව ශ්රී ලංකාව  වුඩෙ කළ ත ාටුත ාල  පිළිතවලින්ඩ 

දුක්තවන පිළිතුර වන්ඩතන්ඩ, 
1. ෙහාතිත්ථ හා ලංකා ටුන 
2. ලංකා ටුන හා කාලතිත්ථ 
3. දඹතකාළ ටුන හා ලංකා ටුන 
4. දඹතකාළ ටුන හා ෙහාතිත්ථ 

 
7) ත ාතහාය දිනවල තවතළදාම් කළ අය  දඩ නියෙ කළ බව  ත ාරතුරු ලුතබන මූලාශ්ීය කුෙක්ද? 

1. මිහින්ඩ ලා පුවරු ලිපිය 
2. ගල්ත ා  තසල්ලිපිය 
3. තසාරතබාර වුව  ුම්ලිපිය 
4. තේවුල්කුටිය ශිලාලිපිය 
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8) අී තේදී ‘ගේව’  යන මිනුෙ භාවි ා කරන ලේතේ, 

1. බර ෙුනීෙ  ය 
2. දුර ෙුනීෙ  ය 
3. කාලය ෙුනීෙ  ය 
4. උස ෙුනීෙ  ය 

 
9) කලාත්ෙක බව, ජ්ල කළෙනාකරණය හා   ාක්ෂණය සංකලනය වූ විශිෂ්  නිර්ොණයක් තලස 

අගය කළ හුක්තක්, 
1. ගල්  ාලෙය 
2. බිතසෝ තකාටුව 
3. කුට් ම් ත ාකුණ 
4. තසාතරාේව 

 
10) අී තේදී විවිධ ජ්ාීන්ඩ අතුරින්ඩ වුි පිරිසක් තෙර    ුමිණිතේ, 

1. සංචාරක ක යුතු සඳහා ය 
2. තේශ් ගතේෂණය සඳහා ය 
3. තවතළදාෙ පිණිස ය 
4. බලය අල්ලා ගුනීෙ සඳහා ය 

 
11) අී තේ යම් අ රාධකරුවකු ගතම් සුඟවී සිටින අවසථාවක ඔහු අල්ලා දීතම් වගකීෙ  ුවරී 

තිබුතන්ඩ, 
1. ගමික  ය 
2.  රුෙක  ය 
3. දසගම් ඇත් න්ඩ  ය 
4. ගතම් සියලු තදනා  ය 

 
12) “තචන්ඩ තහෝ” නම් තසන්ඩ තියා ය තත් තෙර   එල්ල වූ චීන හමුදා ආකරෙණයක් ගුන සඳහන්ඩ 

වන්ඩතන්ඩ කුෙන  ාලන යුගයකදී ද? 
1. දඹතදණිය 
2. යා හුව 
3. ගම්ත ාළ 
4. තකෝට්තට් 

 
13) අරාබි ජ්ාතිකයින්ඩ ශ්රී ලංකාව හුඳින්ඩවීෙ  භාවි ා කළ නාෙය, 

1. තසයිලාන්ඩ ය 
2.  ම් බ ණ්ඩණි ය 
3. තසරන්ඩිබ් ය 
4.  ුත රෝතබ්න්ඩ ය 

 
14) උඩර  රාජ්ධානිතේ බලය   ත්  ළමු නායක්කර් රජු වන්ඩතන්ඩ, 

1. රාජ්ාධිරාජ්සිංහ 
2. කීර්ති ශ්රී රාජ්සිංහ 
3. ශී්ර විකරෙ රාජ්සිංහ 
4. ශී්ර විජ්ය රාජ්සිංහ 

 
15) ශී්ර ලංකාව බහු වාර්ික, බහු ආගමික තෙන්ඩෙ විවිධ සංසකෘීන්ඩ  අයත් ර ක් වීෙ  බල ෑ 

 රධාන තේතුව වන්ඩතන්ඩ, 
1. යහ ත් තේශ්ගුණයක්  ුවීෙ 
2. සවභාවික සම් ත් බහුල ර ක් වීෙ 
3. ඉන්ඩදියන්ඩ සාගරතේ ෙධයග ව පිහිටීෙ 
4. දූ  ක් වශ්තයන්ඩ පිහිටීෙ 
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16) උඩර   ාලන සංවිධානය තුළ “බේතේ”  සංවිධානය  ය තත් “ෙිතග බේද”  කාර්යාංශ්ය   ුවරී 
තිබුතණ්ඩ, 

1. කුරුඳු  ුලීෙ 
2.  රවාහනය 
3. තරදි විවීෙ 
4. ඇතුන්ඩ ඇල්ලීෙ 

 
17) පුනරුද සෙතේ සාහි ය අංශ්ය  ඉෙහත් තෙතහවරක් කළ කතුවරතයකු තනාවන්ඩතන්ඩ, 

1. ඩාන්ඩතට් 
2. තේක්සපියර් 
3. තබාකෑෂිතයෝ 
4. ොටින්ඩ ලූ ර් කිං 

 
18) කාර්මික විප්ලලවය ආරම්භ වූ මුල්ෙ ර  වන්ඩතන්ඩ, 

1. ඇෙරිකාව 
2.  රංශ්ය 
3. බිි ානයය 
4.  රශියාව 

 
19) කාර්මික විප්ලලව සෙතේ “ෙුකඩම් කරෙය”  හඳුන්ඩවා දුන්ඩතන්ඩ, 

1. තප්ලෂ කර්ොන්ඩ ය  ය 
2. ෙහා ොර්ග ඉදි කිරීෙ  ය 
3. යකඩ හා වාතන්ඩ නි දවීෙ  ය 
4. දුම්රිය ොර්ග  ුනීෙ  ය 

 
20) කාර්මික විප්ලලවය නිසා වර්ධනය වූ සොජ්  රතිඵලයකි. 

1. නාගරීකරණතේ වර්ධනය  තේගවත් වීෙ 
2. මූලය හා බුංකු තසවා පුළුල් වීෙ    න්ඩ ගුනීෙ 
3. භාණ්ඩඩ හා තසවා ලාභය ත් ඉක්ෙන ත් සු යිය හුකි වීෙ 
4. බහුජ්ාතික සොගම් වර්ධනය වීෙ 

 


