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සිරි කුරුස විදුහ - කලුතර 

ඉතිහාසය 

8 ශ්රේණිය 

 
 

ශ්රී ාකාශ්ස සාප්රදාාිකක තා්ෂණයය සහ කාල 

 

 1:2 මැටි කර්මාන්තය / ගඩ ොල් ශා උළු නි්ඳාදනය / ඩෝශ තාක්ණය. 

 16/17/18/19/20 පිටු අධයයනය කර ඳශත වශන් ්ර්න ල  පිිතුරරු ියයන්න. 

 

1) මිනිව් ්රජාාල ලර්තමානය දක්ලා ඳැමිි  ිගු  ගමඩන් ී  ුලියන්ම තැන ාාජාන  රඳ  ූරර්ි  ශා කා්මමක දෑ 

නිර්මාණය කරන ද්ඩද් කලර ද්රලයයිනන් ද  

2) ඳැරි  ශි් ාචාරල මිනිව් අලයතා වශා නිඳදලා ි ූ  මැටි ාා්ඩ  ඩමොනලාද  

3) මැටි ාාජාන තැනීඩේ තාක්ණය ිගයුණු වීම්ම වමග එහි ඇි වූ ඩලනව්කේ ඩමොනලාද  

4) මැටි බඳුන් තැනීඩේ කාඩේ පුළුල් ඳරිලර්තනයක් ඇි  වීම  ුරඩු දුන් ්රධානතම වාධකය ුමමක්ද  

5) “වකඩඳෝරුල” යනු ුමමක්ද  

6) ශ්රී ාකාඩේ මැටි ාාජාන තැනීඩේ ිි ශාවය පිිතබල ස්ව්තර කරන්න. 

7) ශ්රී ාකාඩේ පුරාස්දයා කැම්ේ ලියන් ශුලලන ද්රලය අතර ලැි  ්රමාණයක් කලර ද්රලයයිනන් කරන ද 

නිර්මාණයන් ද  

8) පුරාස්දයා කැම්ේල ී  ශවීවී ඇි  මැටි ්රිත නිර්මාණ කලඩර් ද  

9) ඩමර  මැටි ාාජාන තැනීඩේ ක්රියාලියය ස්ව්තර කරන්න. 

10) ඩමර  ගඩ ොල් ාාස්තය ඳැලි  බල  වාක්ෂි ශුලලන්ඩන් ිනනේ අලධියක සි  ද  

11) දුටුගැුලණු රජු ගඩ ොල් ාාස්තඩයන් නිමලන ද වීස්ඩේෂී නිර්මාණය ුමමක්ද  

12) අනුරාධපුර රාජායය වමඩ  ුලල් ාාගඩ  ී  නිඳදලන ද ගඩ ොල්  නතන ගඩ ොල් වමග වැවීමඩේ ී  දක්න  

ැඩබන ක්ණ ඩමොනලාද  

13) අනුරාධපුරඩ  ඩේතලන දාගැබ වාරක්ණය ිනරීඩේ ී  ඊ  අලය ගඩ ොල් නිඳදවීම වශා ගඩ ොල් 

ඩඳෝරණුලක් ිිගකරන ද්ඩද් කලර ්රඩද්යක ද  

14) අතීතඩ  ගඩ ොල් බහුල ඩයොදාග්ම ිිගිනරීේ වශා නිදවීන් ඩදන්න. 

15) උළු නි්ඳාදනඩ  ඩයදුන පිරිව් අතීතඩ  ශඳුන්ලා ඇ්මඩ්ම කලර නමිනන් ද  

16) රජාර  ශි් ාචාර වමඩ  ී  උළු ඩවස්ිය කර ි බුඩන් ිනනේ ඩගො නැගිියල ද  

17) උළු නි්ඳාදනඩ  ූරියක අිගයරයන් ිනහිඳය වශන් කරන්න. 

18) ක්රි.. . ුරන්ලන සියලඩවේ සි  ඩමර  ඩෝශ තාක්ණය ශා ඩෝශ ලර්ග ාාස්තඩ  ිගයුණුලක් ඇි  වූඩ  කලර 

කරුණු ුලල් කරඩගන ද  

19) ශිා ියපිල දැක්ඩලන ඳරිිග ඩෝශ කර්මාන්තඩ  නියැලුන ඳශත පුද්ගයන් කලර ඩෝශ ලර්ග ශා වේබන්ධ 

නිර්මාණල නිරත වූ අය ද  

a) කබර / කේඳාර. 

b) තඹර. 

c) ඩතොඳ. 

20) රජාර  ශි් ාචාර වමඩ  ඩමර  ාාස්ත වූ ඩෝශ ලර්ග ඩමොනලාද  

21) 1994 ලර්ඩ  ී  අනුරාධපුර අායගිරි ස්ශාර භූමිඩ  ඩඳොුමණක් ්රිතල කෂ පුරාස්දයා කැම්ඩේ ී  ශුලවූ 

ද්රලයය පිිතබල ස්ව්තර කරන්න. 

22) අතීතඩ  ඩමර  යක  නිවව්ාරණය කෂ ්කාරය පිිතබල ඳැශැිගිය වාක්ෂි ශුලල ඇි  ව්ථාන කලඩර් ද  

 


