I පත්රය
❖ ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න.
❖ නිවුරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.
1. ජල තාක්ෂණය මගින් ඉදිවූ කර්මාන්තයකි,
I.

වුව්

II.

ගංඟා

III.

දිය ඇළි

2. වියළි කලාප්යේ කෘෂිකාර්ික කටයුතුවලට අවශ්ය ජලය ලබාගුනීමට ඉදි කර ඇත
I.

ගම්

II.

වුව් අමුණු

III.

ගංඟා

3. මහ වුව් තුනීයම් ආරම්භක රජු යමතුමාය
I.

ප්ණ්ඩුකාභය රජු

II.

වළගම්බා රජු

III.

වසභ රජු

4. කිි.ව. 1215 රජරට ශිෂ්ටාචාරය බිඳවුටීමට බලප්ෑ ප්රධාන යේතුව වන්යන්,
I.

වුව් අමුණු ඉදි යනාවීම

III.

කාලංඝ මාඝ ආකිමණය

II.

වර්ෂාව යනාමුති වීම

5. වුවක අංගයට අයත් වන්නකි
I.

රළප්නාව

II.

යප්ාකුණ

III.

කුඹුර

❖ පිළිතුර නිවුරදි නම් (√) ලකුණ ද වුරදි නම් (X) ලකුණ ද යයාදන්න.
6. බසවක්කුලම වුව ප්ණ්ඩුකාභය රජු විසින් කරවන ලදි.

(........)

7. වුවක ජලය රඳවා තබාගන්යන් යසායරාව්ව මගිනි.

(........)

8. වුවට ජලය ලබාගුනීමට පිටවාන සකස් කර ඇත.

(........)

9. කූට්ටම් යප්ාකුණ අනුරාධපුරයේ පිහිටා ඇත.

(........)

10. දිවයියන් මුල්වරට උයනක් තනවන ලද්යද් මහයසන් රජතුමාය

(........)

❖ නිවුරදි පිළිතුරු යයාදා හිස්තුන් පුරවන්න.
11. කුඩා ප්රමාණයේ වුව් ඉදිකර ඇති ගම් ............................................... නම් යව්.
12. අනුරාධපුරයේ තිසා වුව .......................................... රජු විසින් කරවන ලදි.
13. ....................................... යහවත් ින්යන්රිය වුව ...................................... රජු විසින් තුන වූ
වුවකි.
14. මහයසන් රජු ................................. යදවියන් යලස ජනතාව අතර ප්ර සිද්ියට ප්ත් විය.
15. වුයව් ජලය මනා ප්ාලනයකින් යුතුව පිටතට ගුනීම සඳහා ..............................නිර්මාණය කර
ඇත.
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16. ිනියේ ඇළ .......................................... රජු විසින් තනවන ලදි.
17. අතීතයේදී මුටි භාජන තුනීම සඳහා ...................................... භාවිතා කර ඇති බවට සාක්ෂි
ලුයේ.
18. රන්යකාත් යවයහර ...................................... රජතුමා විසින් ඉදි කර ඇත.
19. පිළීම යගවල් නිර්මාණය කිරීයම් ප්ුරණිම සම්ප්රදාය ........................................... සම්ප්රදායකි.
20. යචෝල වාස්තු විද්යා ශශ්ලයට අනුව සම්ූර්ණයයන්ම ගලන් නිර්මාණය වූ ...................................
හින්ු ආගික යගාඩනුගිල්ලකි.

II පත්රය
❖ ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න.

01.
I.

වියළි කලාප්යේ ජනතාවට ජලය රැස්කර තබා ගුනීමට බල ප්ෑ යේතු තුනක් නම්
කරන්න.

II.

මහ වුව් ඉදි කළ රජවරු තියදයනක් නම් කරන්න.

III.

ප්හත වගුව සම්ූර්ණ කරන්න.
රජතුමා

ඉදි කළ වැව

වැවේ වර්ත්මාන නම

I. වසභ රජු
II. මහයසන් රජු
III. ධාතුයස්න රජු

02.
I.

වුවක් ඇඳ එහි ප්රධාන අංග නම් කරන්න.

II.

යසායරාව්ව, රළප්නාව හා බියසෝයකාටුයව් කාර්යයන් යවන යවනම දක්වන්න.

III.

යප්ාකුණු තුනීයම්දී බලායප්ායරාත්තු වූ අවශ්යතා යමානවාද?

03.
I.

යප්ාකුණු වර්ග හතරක් නම් කරන්න.

II.

උයන් තුනවීමට කිියාකළ රජවරු තියදයනකු නම් කරන්න.

III.

සීගිරි උද්යානයේ කුපී යප්යනන ලක්ෂණ ප්හක් ලයන්න.
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04.
I.

අතීතයේ යකඩ නිස්සාරණය කළ ආකාරය පිළිබඳ සාක්ෂි හමුවන ස්ථාන යදකක් නම්
කරන්න.

II.

ප්හත සඳහන් සටහන සම්ූර්ණ කරන්න.

...............................................

ආගික යගාඩනුගිල

................................................

................................................

III.

බලයකාටු

................................................

................................................

දාගුේ

................................................

අනුරාධපුර යුගයේ දාගුේ ඉදිකළ රජවරු තියදයනකු නම් කර ඔවුන් ඉදිකළ දාගුේ 1
බුගින් ලයන්න.

05.
I.

අනුරාධපුර යුගයේදී හමුවන බුද්ධ ප්රතිමා සඳහා නිදසුන් තුනක් දක්වන්න.

II.

අනුරාධපුර සඳකඩප්හයන් දුකිය හුකි ලක්ෂණ යමානවාද?

III.

ශ්රී ලංකායව් චිතර කලාව පිළිබඳ සාධක ලුයබන ස්ථාන තුනක් නම් කරන්න.
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