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6 ශ්රේණිය ඉ ිහාස  ඉ පිළිතුරු 

I ශ් ොට  

 

1. 2    6. 2    11. 1    16. 3 

2. 4    7. 3    12. 3    17. 4 

3. 4    8. 1    13. 2    18. 1 

4. 2    9. 3    14. 3    19. 4 

5. 4    10.1    15. 2    20. 1 

 

II ශ් ොට  

1. A)  

i. බටනෂාල 

ii. වතෙකුතේ ඇට කැබැල්කින් 

iii. ලාදනය වංගීෙය 

iv. තශෝතමොවාපියන් 

  B) 

i. සිගුරාට් තේලයක් 

ii. තමවතඳොතේමියානු 

iii. යුප්රටීව්-ටයිග්රීව ්

iv. තදවියන්ට පුද පූජා ඳැලැේවීමට 

  

2.  

i. වාහිෙය මාශ්ර පුරාවිදයාේමක මාශ්රය      (කුණු 02) 

ii. ක්රිව්තු පූර්ල, ක්රිව්තු ලර්, බුේධ ලර්, ෙලර්, හිජ්රි ලර් ශෙරක් ලිවීමට (කුණු 04) 

iii. ලර්ෙමානය ලඩා යශඳේ කර ගැනීමට, ලර්ෙමානතේ ඇතිලන ගැටලුලට විවඳුම් තවොයා 

ගැනීමට, අතීෙ මුතුන් මිේෙන් වතුල තිබ දැනුම, ොක්ණය ආදිතයහි ආතෝකතයන් 

කෘෂිකර්මාන්ෙය, කර්මාන්ෙ නඟා සිටුවීමට ඇති ශැකියාල ආදී කරුණු වශන් තකටි 

විව්ෙරයක් ලිවීමට        (කුණු 05) 

  

 

 

3.  

i. අශතවේ තිබ දවිලි ලාකුෂකින් වෑදුනු බලයි.     (කුණු 02) 

ii. වී, බඩ යිරිඟු තිරිඟු ලැනි ධානය ලර්ග තදකක් ලිවීම 

බල්ා, ගලයා, ඌරා, කුකුෂා ලැනි වේල ලර්ග තදකක් ලිවීමට         (කුණු 02 + 02 = 04) 

iii. එක ෙැනක ජීලේ වීම, ගම්මාන බිහිවීම, තබෝග ලගා කර ආශාරයට ගැනීම, තෝශ තවොයා 

ගැනීම ශා කෘෂි උඳකරණ ෙනා ගැනීම, ලරිච්චි තගලල් ෙනා ගැනීම, මැටි ලෂං භාවිො කර 



   
 

  2 
 

ඉවුම් පිහුම් සිදු කිරීම, අව්ලැන්න බාගේ ඳසු විතේකය ගෙ කිරීමට තවෞන්දර්යාේමක 

කටයුතුල තයදීම ආදී කරුණු විව්ෙර කිරීම.     (කුණු 05) 

 

4.  

i. තමොතශන්ජදාතරෝ, ශරප්ඳා, ධිවීර, ඛ්ලිබන්ගන්  

මින් නගර තදකක් ලිවීමට          (කුණු 02) 

ii. ළං, ජ කාණු, අඳද්රලය බැශැර කරන නෂ ඳේධති  

මින් තදකක් ලිවීමට       (කුණු 2 x 2 = 04) 

iii. ලර්ාල හිඟ වීම නිවා ගංගා ජය ඇෂ මාර්ගලලින් තගොවිතඳොෂලල් තලෙ රැතගන යාම. 

තෝශලලින් ෙැන, නගුල් ගලින් ෙැන උදලු භාවිෙය. වතුන් තයොදා සී වෑම. ධානය, 

ඳතුරු, එෂලළු ලගා කිරීම. ප්රධාන ධානය තව තිරිඟු ශා බාර්ලි ලගා කිරීම. ගංගාලලින් 

යාත්රා කරන කුඩා නැේලලින් තලතෂාම් කිරීම. කෑම බීම, ඇඳුම්, ඳැෂඳුම් තමම නැේල 

රැතගන යාම. ඇසිරියන්ලරු නමින් ශැඳින්ලා දක් තලතෂ කණ්ඩායම් සිදු කිරීම. 

 කෘෂිකර්මාන්ෙය ශා තලතෂාම යන තකොටව් තදකටම ඇතුේ කරුණු තකටිතයන් 

විව්ෙර කිරීමට        (කුණු 05) 

 

5.   

i. (a) අප්රිකාල (b) ඇතමරිකාල/ආසියාල/ග්රීන්න්ෙය  

මින් එකක්        (කුණු 02) 

ii. මුලන්, ශාවුන්, දඬුතල්නුන්, ඉේෙෑලන්, ඉබ්බන්, මී මින්නන්, ෙතගොයින්, 

තගොළුතබල්න්, තගෝනා ආදී වතුන්තගන් ශෙරක් ලිවීමට  (කුණු 04) 

iii. ෙම නෑදෑයින් ගුශාල තුෂම ලෂා දැමීම. ලකුටු තකොට ලෂා තිබීම. ඇට වැකිලිලට 

රතුඳාට ආතල්ඳ කිරීම. ඒ වශා රතු ගුරුගල් භාවිො කිරීම. 

තකටි විව්ෙරයක් වශා        (කුණු 05) 

 

6.   

i. රුලන්ලැලිවෑය, මිරිවලැටිය, තෝලාමශාඳාය මින් තදකක් ලිවීමට   (කුණු 02) 

ii. නන්දිමිත්රි, සුරනිම, මශාතවෝණ, තගෝඨයිම්බර, තෙරපුේොභය, භරණ, තේළුසුමන, 

භියලවභ,ඛංජතේල, ඵුව්වතේල  

මින් ශෙර තදතනක් නම් කිරීම.       (කුණු 04)  

iii. අරමුණක් කරා යාමට වැසුම් කිරීම තකොෙරම් දු්කර වුලේ එය ඉටුකර ගැනීමට අධි්ඨාන 

කර ගැනීම. බුේධිමේල ශා ධධර්යලන්ෙ වීම තුළන් එය ඉටුකර ගැනීමට ඳශසු වීම. රට, 

ජාතියට, ආගමට, ගරු කිරීම, රට ලැසියන්ට ආදරය කිරීම, ගරු කෂ යුේෙන්ට තගෞරල 

දැක්වීම ආදී කරුණු ඇතුේ තකටි විව්ෙරයකට.     (කුණු 05) 

 

7.   

i. (a)ම්භකර්ණ 

(b)අනුරාධපුර        (කුණු 02) 

ii. ථූඳාරමය දාගැබට ලටදාතගයක් ඉදිකිරීම. ඉසුරුමුනි විශාරයට තඳොතශොය තගයක් ෙැනීම. 

සිතුල්ඳේල විශාරතේ දාගැබක් ඉදි කිරීම. ඉසිගිරි ඇමතිලරයා ලා යාඳනතේ 

පියංගුකතිව්ව නම් විශාරය කරවීම. 

මින් කාර්යයන් තදකක් ලිවීම     (කුණු 2+2 = 04) 

iii. ඉදිකරලන ද ලැේ (මශවිච්චි, මානකැටිය, තනොච්චිතඳොොන, තශොතරොලඩුන්නා නාන 

තඳොකුණුලට ඇෂලල් මගින් ජය තගනයාමට උමං නෂ මාර්ග ෙැනීම. ලැේ 
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ප්රතිවංව්කරණය උතදවා රජයට අයේ ලැේලලින් බදු අයකර ඒලා තයොදලා ගැනීම. 

ඇෂශැර අමුණ කරවීම ආදී කරුණු ඇතුෂේ තකටි විව්ෙරයක් ලිවීම  (කුණු 05) 

 

 

 

 

 


