
පළාත් - 7 ශ්රේණිය- පිළිතුරු පත්රය 

ඉතිහාසය I, II 

I ශ් ොටස 

 

1 (2)    6 (2)    11 (2)    16 (1) 

2 (1)    7 (4)    12 (3)    17 (3) 

3 (4)    8 (3)    13 (2)    18 (3) 

4 (2)    9 (2)    14 (1)    19 (3) 

5 (3)    10 (1)    15 (4)    20 (1) 

 

II ශ් ොටස 

 

1. (i) A  (1) ගාලු ක ොටුල      (2) න්කේසීන් 

     B  (1) රන් මසු උයන     (2) අනුරාධපුරය 

     C  (1) ඇතීනා කෙලඟන     (2) ග්රී  

   

(ii) A - අනුරාධපුර  B - මශනුලර   C - ෙඹකෙනිය   D - ක ෝට්කට් 

 

 

2. (i) තණශාල්, කමකන්රි, කුරක් න් 

 

(ii) නියරල ශා කුඹුකේ තැන තැන කඳොල් පිති සිටුවීම. 

     කතල් කඳොඟලන ෙ ඳාන්තිර ඳත්තු කිරීම. 

 

(iii) මව්, කිරි, බිත්තර බා ගැනීම. 

       ෘෂි ේමය ශා ප්රලාශනය වශා වතුන් ඇති කිරීම. 

      (කඳෂ කඳොකත් 7, 8 පිටු බන්න) 

 

3. (i) යුලරජු 

     කවේනාධිඳති 
     භාණ්ඩාගාරි  
     මශ කල්ඛ  
     අකෙ ලරු 

 



(ii) ඉඩම් භුක්තිය පිළිබ නීති 

     කලකෂාම පිළිබ නීති 
      ෘෂි ේමාන්තය ශා බදු වම්බන්ධ නීති 
     අඳරාධ නීති 

 

(iii) බුේධොව රජු කලෙ ශල්  රවීම. 

      ඳෂමු ලන උඳතිව්ව රජු ආකරෝගය ාා ශා ොන ාා පිහිටුවීම. 
      ඳෂමු ලන උෙය රජු ආකරෝගය ාා පිහිටුවීම. 

 

4. (i) මශ ලංවය 

     ඳනා ඩුල තඹ වන්නව 
     අඹගමුල ශිා ලිපිය 

 

(ii) ං ාල ක ෝ බකයන් නිෙශව්  ර ගැනීම. 

     කලකශර විශාර ප්රතිවංව් රණය කිරීම. 
     ලාරි මාේග ප්රතිවංව් රණය ක ොට ආේථි   

 

(iii) ෙැදුරු ඔකේ ජය  ෘෂි ේමාන්තයට කයොො ගැනීම. 

      ඳරාක්රම වමුද්රය ඉි  කිරීම. 
      ලාරිමාේග 3910 ක් ෙ, මශ ලැව් 163 ක් ෙ  රවීය. 

 

5. (i) ඳැරණි අනුරාධපුර නගරය 

     ඳැරණි කඳොකෂොන්නරු නගරය 
     සීගිරිය 
     රන්ගිරි ෙඹුලු කන් විශාරය 
     ෙෂො මාලිගය ඇතුළු මශනුලර නගරය 
     ගාලු ක ොටුල       (කුණු 02) 

  

(ii) සිංශ ඳාෙය ශා පියගැටකඳෂ 

     සීගිරි සිතුලම් 
     සීගිරිකේ කඳොකුණු 
     ජ තාක්ණය 
     සීගිරි උෙයානය       (කුණු 04) 

 

(iii) ජනලශර ශා අෙශව් ප්ර ා කිරීම. 

      රංග  ාල, ජන වි, ජන වංගීත 
      වමාජීය පුරුදු, ඇෙහිලි, වි්ලාව වශ උත්වල 
      ව්ලභාලධේමය ශා බාහිර ආභාවකයන් ඇති වූ ෙැනුම ශා පුරුදු  
      වම්ප්රොයි   ා ශිල්ඳ      (කුණු 05) 

 



6. (i) සුකන්ත්රා කේවී පිරිකලන 

      ෑරග ඳේමාලතී පිරිකලන 

 

(ii) වැෂලිහිණි, ශංව, ගිරා යන වංකේ 

     ඳැරකුම්බා සිරිත  
      ාලය කේඛරය 

 

(iii) අලවන් ලකයන් රට එක්කවේවත් කිරීම. 

      වාහිතයකේ ව්ලේණමය යුගය. 
        යන  රුණු ලට අොෂ විව්තරලට කුණු බා කෙන්න. (කුණු 05) 

 

7. (i) භූමි ප්රකේය කුඩා වීම. 

     ජනගශනය සීමිත වීම. 
     පුරලැසියන්ට ඳමණක් කේඳාන අයිතිලාසි ම් ැබීම. 

 

(ii) A - තැකප්රොකනන් 

      B - ඉන්ි යාල, චීනය, ශ්රී ං ාල 

      C - ඇතෑන්ව් 

      D - ක ොකෝසියම        (කුණු 04) 

 

(iii) කඳෂ කඳොකත් 71 පිටුකව් ලගන්ති ඳශට කුණු බා කෙන්න. 


