
සමාජ විද්යා ශය   - රත්නපුර ශධ්යාපන න රායා ා    

 

ඉතිහාසය - 13 ශ්රේරණිය 

ශ්රීා කාවාශ්රඉ ඉතිහාසය - 11 වන පාඩම 

දයාබර දුශ්රඉ පුශ්රේ,  

ශ්රීර  ායය   ිහාසාසයඓ ිහාසාක ර විරා න  සා ර වණතාා ිළිබඳවණ ඔබ ශවණයබෝධ්ය න් ක ටින බවණ 

ශපන යේ වි ්වණාස යි. එබැවින් ඔබයේ විෂ  නියායේ යඓ එන 11 වණන පන ාඩමට ශද්ාළ සටසන් නැවණා 

කි වණා පන සා ර  ්න ක  ්ල ටම ිළිුරු  ිවීමමට  ත්සාස රරන්න. ඔබට ජ  නි ායි. 

1) 1948 න් පන සු ය ොවි ජනපන ද් දියුණු යරොට බහුරායා  සයවණයාධ්න ය ෝජනා ක්රනම රර්භ රයළේ 

කුමන ශරමුණු පන ද්න් රරය නද්ැයි ද් වණන්න.  

2) බහුරායා  සයවණයාධ්න ය ෝජනා ක්රනම ශාර වි ා ාම ය ෝජනා ක්රනම  ය ස මසවණැිව සයවණයාධ්න 

ය ෝජනා ක්රනම  පන ත්ීමමට යසේුර පන ික ෂා රරන්න. 

3) 19 වණන ක  වණයසේ යද්වණන භා යඓ ඇහා වූ සයස්රෘහාර පුනයාජීවණන   ටයත්,  

 යබෞේධ් පුනයාජීවණන   

 හින්දු සා ිස් ා් පුනයාජීවණන   

     ිළිබඳ සා ෂාත් රරන්න. 

4) 1978 රණ්ඩුක්රනම වණයවණස්ාාවණට ශුවවණ ජනාිපපන හා සුර බ ා  සා රායා  න් යමොනවණාද්? 

5) 1972 ජනරජ වණයවණස්ාාය  ර ධ්ාන   ෂත පන ැසැදිිව රරන්න. 

6) 1978 රණ්ඩුක්රනම වණයවණස්ාාය  සඳසන් ූලිවර රු ණු පන ැසැදිිව රරන්න. 
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ඉතිහාසය - 13 ශ්රේරණිය 

ඉන්දියා ඉතිහාසය - 10 හා 11 වන පාඩම් 

දයාබර දුශ්රඉ පුශ්රේ, 

ින්දී  ිහාසාසයඓ ිහාසාක ර විරා න  සා ර වණතාා ිළිබඳවණ ඔබ ශවණයබෝධ්ය න් ක ටින බවණ 

ශපන යේ වි ්වණාස යි. එබැවින් ඔබයේ විෂ  නියායේ යඓ එන 10 සා 11 වණන පන ාඩ්වණ ට ශද්ාළ සටසන් 

නැවණා කි වණා පන සා ර  ්න ක  ්ල ටම ිළිුරු  ිවීමමට  ත්සාස රරන්න. ඔබට ජ  නි ායි. 

1) ද්කුණු ින්දි ාය  සයස්රෘහාර වණයාධ්න ට පන ්ල වණ පන ා න  යබොයසෝ යසයින් රටයුුර රර 

ඇා. ඔවුන්යේ  ෘස නියාමාත ශි්ලපන යඓ ූලයාහා, රැට ්, ර ම සා සාහිාය  න ශය  ඔස්යසේ 

ිික සන්න. 

2) ක්රිු.වණ. 7 සා 8 වණන  ාවණයාෂවණ දී බටහිර සා වණ ඹදි  ින්දි ාවණට එ්ල  වූ ශරාබි රක්රනමත 

ිළිබඳවණ පන ික ෂා රරන්න. 

3)  ුරු  ින්දි ාය  රිපපන ාය සඳසා “ත්රි8යරෝත ශර   ” ක්රිු ාත්මර වූ රරාර  පන ැසැදිිව 

රරන්න. 

4) ක්රිු.වණ. 1206 ට යපන ර ින්දි ාවණට එ්ල  වූ ුරයාකි/ඇෆ් න් රක්රනමත ිළිබඳවණ සාර්ඡාා රරන්න. 

5) ය ෝ  පන ිකපන ා නයඓ මුඛ්යය   ෂත පන ැසැදිිව රරන්න. 

6) පන සා ද්ැ යවණන මාාෘරා ඇසුයරන් ඕනෑම යද්රර ිහාසාක ර වණැද් ත්රම ිව න්න  

 යබය ා යඓ පන ා වණු  

 ය ෝයා හි මසමුේ  

 ගුප්ා පන ිකපන ා න   

 ය ෝ  ශිපරාජය වණයාධ්නයඓ පන ළමුවණන රායේන්ද්රා ය ෝ යේ ද්ා රත්වණ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


