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01) ලන්දේසි තභ දෙළ මූලස්ථනඹ පිහිටුෙ ගන්දන් කුභන ස්ථනඹක ද? 

i. දගෝෙ 
ii. ඵතවිඹ 

iii. කල්කට 
iv. භදුරසිඹ 

 
02) දභරට මුහුදුඵඩ ප්රදේ  ඹට්  කරග්  ලන්දේීනන්ද  භ්  රට කුභ්දද ? 

i. ඳෘතුගලඹ 
ii. ඕලන්දඹ 

iii. බ්රිතනය 
iv. ප්රං ඹ 

 
03) ඳෘතුගීීනන් දභරටින් ඳළෙ හරීභට ප්රඵල නවුක ඵලඹ්ද හිි  ලන්දේීනන්ද  හහඹ ලඵ 

ගනීභට කටයුතු කළ උඩරට ඳලකඹ කවුද ? 
i. දහනර්  රජු 

ii. දදෙන රජසිංහ රජු 
iii. කීර්ති ශ්රී රජසිංහ රජු 
iv. ශ්රී විරභ රජසිංහ රජු 
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04) ලන්දේීනන්ද  ආගභ ද්දදෙන පිළිතුර කුභ්දද ?   
i. ක්රිස්තිඹි 

ii. දරඳරභදු 
iii. කදතෝලික 
iv. ඉස්ලම් 

 
05) ලන්දේීනන් දඳරදිග ඳි ණීභට ඵලඳ් කරුණ වදේ. 

i. ඳෘතුගීීනන්ද  අබෂඹ ිහ 
ii. දෙළ හභගම් පිහිටුවීභට 

iii. ලන්දේීනන්ට ලිස්ඵන් ෙරඹට ඳි ණීභ තහනම් කිරීභ ිහ. 
iv. දෙළ ද්රෙය ිඳදෙන ප්රදේ  දහ ඹ ගනීභ. 

 
06) ඳෘතුගීීනන් දක ළඔ දක ටුද්  සිට ලන්දේසින් හභඟ හටන් කලද 

අෙහනදේදී ඳෘතුත්රීීනන් ඹට්  ඵෙ ප්රක  කර දක ළම දක ටුද්  ඹතුර බර දුන්දන්  

i. ස්පිලඵර්ජන්ට 

ii. සිදඵල් ද ෙර්ට් ඹ 

iii. දජරඩ් හල්ෆට්ට ඹ 

iv. දදෙන පිලිප්ට ඹ 
 

07) ක්රි.ෙ 1602 දී ඳළමුෙන විභලධර්භසූරිඹ රජු මුණගීනභට ඳි ණි ලන්දේසි ජතික දජ රිස් 
ේන් ස්පිල්ඵර්ජන් දග ඩ ඵසින් ලද ෙරඹ ෙන්දන්  

i. ත්රිකණභල ෙරඹ 

ii. භඩකලපු ෙරඹ 

iii. දක ළඔ ෙරඹ 

iv. තල්පිටිඹ ෙරඹ 
 

08) බ්රිතනයඹන් ඹට්  ශ්රී ලංකද්  මුහුදුඵඩ ප්රදේ  ඹට් කර ගනීභට හම්ූරර්ණ යුද විඹදම් 

දරන ලේදේ  

i. ප්රං  දඳරදිග ඉන්දීඹ දෙළ හභගභ 

ii. දඳරදිග ඳෘතිගීසි දෙළ හභගභ 

iii. ඉංග්රීසි දඳරදිග ඉන්දීඹ දෙළ හභගභ 

iv. ඕලන්ද දඳරදිග දෙළ හභගභ 
 

09) මුද්රණ ඹන්්රඹ්ද දභරටට මුල්න්භ දගන නන ලේදේ දභ වුන් විසිි.  

i. ඳෘතුගීීනන් 

ii. අරබීන් 

iii. ලන්දේීනන් 

iv. ඉංග්රීීනන් 
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10) ප්රං ඹ විසින් ඕලන්ද ආරභණඹ කළ අෙස්ථද්  ඕලන්දදේ සිටි ඳලකඹ වදේ  

i. ඳළමුෙන විලිඹම් කුභරු 

ii. ෆන් නංගල් දඵන්ඹ 

iii. ඳස්ෙන විලිඹම් කුභරු  

iv. දෆඩ්රි්ද රජුඹ 
v.  

ිෙරදි පිළිතුර ඹකරන්න. 

   

11) 1602     කලන් අල්ඵස් 

12) 1656     දත ර්දන්ලිඹස් ටකල් 

13) 1688     දජ රිස් ේන් ස්පිල්ජ් 

14) 1721     දජනරල් දජරඩ් හල්ෆට් 

 

අංක 15 සිට 20 ද්දෙ ෙකය ිෙරදි නම්  ) ලකුණද  ෙරදි නම් () ලකුණද ෙරහන් තුල 

දඹ දන්න.  

 

15) දදෙන විභලධර්භ සූරිඹ රජුද  බිහෙ වදේ කුසුභහන දේවිඹයි.               ) 

16) ලංකද්  ලන්දේසි ඳලනඹ ඹටද්  ඳලනඹ ව දක භන්දරිඹ්ද දන ෙන්දන් 

ත්රිකණභලඹ දක භන්ධරිඹයි.                    ) 
 

17) ලන්දේසින්දගන් අඳට ලබුණු නීති රීති ඳේධතිඹ ෙන්දන් දරෝභ ලන්දේසි නීතිඹයි.        ) 

18) ලන්දේීනන්දගන් අඳට ලබුණු දඹදඹකි ඉස්දකෝල                 ) 

19) දතෝම්බු දලහ හදින්දෙන්දන් දරදි විවීභට දඹ දග්  හඹභකි.               ) 

20) භහධිකරණඹ දලහ හදින්දෙන්දන් රේ ේන් ජස්ටිට් ඹ.                 ) 

 

*** 
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01)    

I. ඉංග්රීීනන් දභරටට ඳි දණන විට උඩරට රජධිදේ රජ වදේ කවුද ? 

II. ලන්දේීනන් ෙඩිභ අෙධනඹ්ද දඹ මු කළ දබෝගඹ කුභ්දද ? 

III. ලන්දේසි දෙළ හභගම් කීහිඳඹ්ද න්දකර පිහිටු දෙළ හභගභ කුභ්දද ? 

IV. ප්රං ඹ විසින් ඕලන්දඹ ආරභණඹ කළ අෙස්ථද්  දී ඕලන්දදේ සිටි ඳලකඹ කවුද ? 

V. උඩරට රජු මුණගීනභට ඳි ණි මුල්භ ඉංග්රීීන ජතිකඹ කවුද ? 

 

02)   

I. ලන්දේීනන් ලංකදෙන් ලඵග්  ප්රධන දෙළ ද්රෙය දදක්ද නම් කරන්න. 

II. ලංකෙට ඳි ණි ලන්දේීනන්ද  හ ඉංග්රීීනන්ද  ප්රධන ආගම් පිළිදෙළින් නම් 

කරන්න. 

III. අ) ක්රි.ෙ 1638 විවිසුභ අ් හන් කළ රජතුභ කවුද ? 

ආ) දභභ විවිසුදම් දක න්දේසි දදක්ද ද්දෙ ඉන් උඩරට ඇතිව අඹහඳ්   

      ප්රතිපලඹ්ද විස්තර කරන්න.   
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03)   
I. උඩරට රජධිදේ සිටි අෙහන සිංහල රජු හ ඳළමු නඹ්දකර් ෙංශික රජු 

පිළිදෙළින් නම් කරන්න. 
II. ලන්දේීනන්දගන් ලංකික හභජඹට හ හංස්කෘතිඹට න්දව ල්දෂණ 4්ද ලිඹන්න. 

III. ඉංග්රීීනන් ශ්රී ලංකෙ දකදර් අෙධනඹ දඹ මු කිරීභට ඵලඳ් දුතු දදක්ද ද්දෙ 

දකටිදඹන් විස්තර කරන්න. 

 

04)     
I. ලන්දේීනන් ඹටද්  ඳෙති ප්රදේ  ප්රධන දක ටස් තුනකට දඵද තිබුි  වෙ 

දභ නෙද? 
II. ලන්දේීනන් හදුන්ෙ දුන් උහවි ඳේධතිදේ උහවි දදක්ද පිළිඵෙ දකටි හදින්වීභ්ද 

කරන්න. 
III. ලන්දේීනන්ද  උඩරට ආරභණ පිළිඵෙ දකටි හදින්වීභ්ද කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 


