සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
1) පහත සඳහන් ඓතිහාසික ස්ථාන ශ්රී ලංකා සිතියමක හා ලලෝක සිතියමක ලකුණු කර නම්
කරන්න.

i.

ලංකා සිතියමක

a. ගාල්හ නදී, ලංකා පටුන, ඉබ්බන්කටුව, නල්ූර්, ඌරා ලතාට, පාහියන්ගල, මහා
වාලුකා නදී, ගන්ලනෝරුව, මිනිලේ අමුණ, ලේදුරුතුඩුව, ලයෝධ වුව, කාලතිත්ථ.

ii.

ලලෝක සිතියමක

a. මියන්මාරය, චීනය, ලකාන්ස්තන්තිලනෝපලය, සූවස් ඇළ, කුලිකට්, ඕලන්දය.

2)
i.

ශ්රී ලංකාලේ පරාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් මානවයා ජීවත් වූ පරිසර කලාප තුනක් නම්
කරන්න.

ii.

ශ්රී ලංකාලේ දකුණු පළාතට අයත් අර්ධ ශුෂ්ක කලාපලේ පරා ග් ඓතිහාසික ලමවලම් හමුවී
ඇති ස්ථාන හතරක් නම් කරන්න.

iii.

පූර්ව ඓතිහාසික යුගලේ මානවයා තාක්ෂණය භාවිතා කළ ආකාරය කරුණු ලදකකින්
විස්තර කරන්න.

iv.

මුල් ඓතිහාසික යුගලේ සුවිලේෂ ලක්ෂණ තුනක් පුහුදිලි කරන්න.

3)
i.

මහාවංශලේ සඳහන් වාපිගාම තුනක් නම් කරන්න.

ii.

පහත සඳහන් රාජ්යත්ව සංකල්ප වලට අදාළ පාලකයින් පිළිලවලින් නම් කරන්න.

a. ලේවත්ව
b.නලරේවර
c. චකරවර්ති
d.ආලකමන්දාපති
iii.

දුටුගුමුණු රජ්තුමාලග් ආගමික හා ලේශපාලන ලස්වාවන් එක බුගින් සඳහන් කර විස්තර
කරන්න.

iv.

පුරණි ශ්රී ලාංකික සමාජ්ය වාර්ගික සහජීවනලයන් කටයුතු කළ බව උදාහරණ තුනකින්
පහදන්න.
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4)
i.

වුවක අංග තුනක් නම් කරන්න.

ii.

භික්ූන් වහන්ලස්ලා සඳහා ලමන්ම ජ්ල අවශයතා ඉටුකරගුනීමට ඉදිකළ ලපාකුණු
හතරක් නම් කරන්න.

iii.

අතීතලේ යකඩ නිස්සාරණය සිදු කළ ආකාර නිදසුන් ලදකක් මගින් පහදන්න.

iv.

අලේ පුරැන්නන් දියුණු වාස්තු විද්යාත්මක කරම අනුගමනය කර ඇති බව කරුණු 3කින්
පුහුදිලි කරන්න.

5)
i.

ශ්රී ලංකාලේ පළමු නාගරීකරණ අවධියට අයත් පුරණි පරිපාලන නගර තුනක් නම්
කරන්න.

ii.

ලකෝට්ලට් යුගලේ රචනා කරන ලද සංලේශ කාවය ලදකක් හා ඉදිකරන ලද පිරිලවන්
ලදකක් නම් කරන්න.

iii.

හතරවන පරාකරමබාහු රජ් සමලේ සුවිලේෂී සිදුවීම් ලදකක් පුහුදිලි කරන්න.

iv.

මහනුවර රාජ්ධානිලේ ආරම්භක පාලකයා වු පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජු මුහුණ දුන්
අභිලයෝග තුනක් සුලකවින් පහදන්න.

6)
i.

කාර්මික විේලව සමලේ බිහි වූ නිර්මාණ තුනක් පහත දුක්ලේ. ඒවාලේ නිර්මාණකරුවන්
පිළිලවලින් නම් කරන්න.

a. ලරෝලර් යන්තරය.
b.දුවන නඩාව.
c. රූපවාහිණිය.
ii.

කාර්මික විේලවය බිිතානය තුළ ම ආරම්භ වීමට බලපූ ලේතු හතරක් නම් කරන්න.

iii.

ලේශපාලන ක්ලෂ්තරලේ ලවනසක් ඇති කිරීමට කාර්මික විේලවය බලපූ අයුරු කරුණු
ලදකකින් පහදන්න.

iv.

කාර්මික විේලවය ශ්රී ලංකාව ලකලරහි බලපූ ආකාරය කරුණු තුනකින් පුහුදිලි කරන්න.
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