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සිරි කුරුස විදුහ - කලුතර 

ඉතිහාසය 

7 ශ්රේණිය 

 
 

අශ්ේ කීර්තිමත් රජලරු 

 

 2:1 මානවම්ම රාජ්යය  මමය   ෙරර රවවි  ෙශපරානන ත්ත්තවය  ාා මානවම්ම රජ් ෙරපරත  යය ්ත රජ්වරු. 

 16/17/18/19 පිටු යධ්යය නය  රර රාත මහා්  ්රපනන වන  පිිතුරරු ියය ් න. 

 

1) යනුරාධ්පුර යුගෙේ වවඩි රානය ක් ෙමර  රානන බනය  දරන නශෙශ රවර ෙරපරතර  යය ්ත රානරය ්  විසි්  

ද? 

2) රාත මහා්  රජ්වරු්  යය ්ත ව් ේ  රවර ෙරපරතර  ද? 

a) වමභ රජ්ුරමා. 

b) ධ්ාුරෙමේන රජ්ුරමා. 

3) මානවම්ම රජු, රජ්රම  ර්තවීම  ෙරර රාන රරිච්ෙේදෙේ දී ෙමර  ෙශපරානන ක්ෙ ේත්රය  ුරප දක්න  නවුනනු 

රවපී ෙරෙනන නක් ණ ියය ් න. 

4) මානවම්ම රජුෙේ පිය ා රවුරු්  ද? 

5) ෙදවන රමනමර රජුෙග්  රසු රජ්රම  ර්තවෙේ රවුරු්  ද? 

6) ෙදවන දාෙ ෝරි මනම රජුෙග්  ආරක් ා වීම මහාා මානවම්ම කුමරු රනා ගිෙේ රවර ර ර කිනම් රාජ්යය ර  

ද? 

7) රල්නව රාජ්යය   රනා ගිය  රපමුව ෙමේවය  රරන නශෙශ එර  රවර රජු  ද? 

8) මානවම්ම රජු ෙමර  රජ්රම නබාග්ත යයුරු විමනතර රර් න. 

9) මානවම්ම රජු ෙමර  රජ්රම  ර්තවීම වවදග්ත ව් ේ  රවර නම් ොේුරවක් නිමා ද? 

10) මානවම්ම රජ්ුරමාෙේ ජීවිතෙය ්  යර  නබාගත ාවකි ආදර්පය ්  ෙමොනවාද? 

11) රපමුවන ෙමේන රජුෙේ පිය ා රවුරු්  ද? 

12) රපමුවන ෙමේන රජු  ෙරර රජ්රම  ර්තව ඔහුෙේ මොෝදරය ා රවුරු්  ද? 

13) I වන ෙමේන රජුෙේ රානන රානෙේ මුල් භාගෙේ ෙමර  ආක්රමණය  රරන නශෙශ කිනම් රාජ්යය ර රවර නම් 

රානරය කු විසි්  ද? 

14) ඉාත ආක්රමණෙේ යරමුණ වෙේ කුමක්ද? 

15) ෙමම ආක්රමණය  සිදුව යවමනාාෙ  ආක්රමිකරය ්  යි ්  ියය  ගිය  රජුෙේ මොෝදරය ්  රවුරු්  ද? 

16) ෙමම ආක්රමණෙේ දී රජුෙේ ාමුදාව රරාජ්ය   ර්තවීම්ත මමග I වන ෙමේන රජු ආරක් ාව පිිකම රනා ගිෙේ 

කිනම් ්රෙශපය ර  ද? 

17) I වන ෙමේන රජු විසි්  නව ඉදිකිරීම් රැමක් රරවන නද විාාරාරාම ෙමොනවාද? 

18) රාණ්ඩ්ය ආක්රමණෙය ්  රසු යුවරජ්රම  ර්තරරන නද I වන ෙමේන රජුෙේ ෙමොොොයුරා රවුරු්  ද? 

19) උදය  කුමරුෙේ ාදිසි යභාවය  ොේුරෙව්  I වන ෙමේන රජ්ුරමා විසි්  යුවරජ්රම  ර්තරරන නශෙශ රාවද? 

20) II වන ෙමේන රජුෙේ රානන මමෙේ සිදුව ෙමේවාව්  ෙරටිෙය ්  විමනතර රර් න. 

21) II වන ෙමේන රජුෙේ රානන මමෙේ දී රාණ්ඩ්ය රාජ්යය  උරුමය  මහාා රප ම නර දී ආධ්ාර ඉල්නාෙගන 

ෙමර   රවියික රාණ්ඩ්ය කුමාරය ා රවුරු්  ද? 

22) රාණ්ඩ්ය ආක්රමණ මහාා II වන ෙමේන රජු විසි්  රාණ්ඩ්ය ෙශපය   ය වන නද ාමුදාෙ  ්රධ්ානිය ා රවුරු්  ද? 

23) මදුරාපුරය  ව නා නාාංකිර ාමුදාව එල්න රප ්රාාරෙේ දී මරණය   ර්ත රාණ්ඩ්ය රජ්ුරමා රවුරු්  ද? 

24) රාණ්ඩ්ය ආක්රමණය  ෙමොය  ව කු්ඨ ර ෙමනවිය ා පිිතබහව මහා්  වන ෙමල්ියපිය  ාමුවෙේ කිනම් 

මනාානය කි්  ද? 

 


