10 ශ්රේණිය

පුරලැසි අධ්යාපනය
අදා පාඩම කියලා ප්රනන ල ිලිතුරරු, අදා ප්රනනය වමමම ව ශ්
පපොපෙහි ිතය්න.

බය විමධ්යමෙ කිරීම් ශා බය පබදාශැරීම.

01)ප්රජාළන්ත්රලළී  ඳළන ්රමයය

ලශ් වලවළන ිමික රුලළ

වුද?

02)එමය ලය ශදු්තල්තශ්්ත ශ් ශ්වේද?
03)ඳරමයළී ඳනය ල වය්  ූලික

ශ්

වහ

ශ්මය නලළද?

*1978 ආණ්ඩුක්රම ලයලවනාාල අනුල පරමාදීපෙය බය ්රියාමකම
ආ ාරය :
ජනොලපේ ලයලවනාාදාය

බය - පාර්ිතපම්්ුරල විසි්

ආරක්ාල ඇුරළු ජනොලපේ විදාය

බය - ජනාධිපතිලරයා විසි්

අදි රණ බය - අදි රණ, විනිනචය අදි ාරී ශා ආයෙන විසි්

04)ලශ් විවිධ වහලරඳ ශ්මය නලළද?
05)ලය විමයධයගන කිරීමය යනුශ්ල්ත වදශවහ ල්තශ්්ත කුමයක්ද?

ලන

මධ්යම ආණ්ඩුල වුර පරිපාන බෙ

ප්රාපීය ය පරිපාන ක
උදා:- පාමක පාන ආයෙන

06)ලය විමයධයගන

 වි දෆකිය ශෆකි ක්ණ ශ්මය නලළද?

*

බය විමධ්යමෙ

රන වනලරප

1. මධ්යම ආණ්ඩුපේ පරිපාන ර ාල විමදයමෙ කිරීම
ජාති

මට් ම

අමෙයං පම ම්

දිවනත්රික් මට් ම

දිවනත්රික් පම ම්

ප්රාපීය ය මට් ම

ප්රාපීය ය පම ම්

ග්රාම නිධ්ාරී ප ොට්සාව මට් ම

2.මධ්යම ආණ්ඩුපේ

ාර්යය් ප්රාපීය ය පාන ක

ග්රාම නිධ්ාරී

ල පලරා දීම

මධ්යම ආණ්ඩුල

මශ නමර වභා, නමර වභා, ප්රාපීය ය වභා

3.රාජය ලයලවාය මකලය පශ අදි ාරීය අයමක බෙ

පදපාර්ෙපම්්ුර, වංවනො, මණ්ඩ, අදි ාරී
උදා :-

නිජ පෙම නීති මෙ වංවනොල, විදුිත බ මණ්ඩය

07)ඒකීය රළජායක් යනු කුමයක්ද?
08)ඒකීය රළජාය

ක්ණ ිසවහුගගන

ර්තන.

09)ඒකීය රළජාය්ත ිදදුන්ත ශ්ද්තන.
10)ලය ශ්ලදළශෆරීමය යනු කුමයක්ද?
11)ලය ශ්ලදළශෆරීමය ුගෂ දෆකිය ශෆකි ක්ණ ශ්මය නලළද?
12)නනන රළජාය ලය ශ්ලදළශෆරීමය ශ්ශේුග ශ්මය නලළද?
13)ලය විමයදයගන කිරීමය ශළ ශ්ලදළශෆරීමය වනර ශ්ලනවහ ්  ිකය්තන.
14)ව්තී ය රළජායක් යනු කුමයක්ද?
15)එිම විශ්ේ ක්ණ ශ්මය නලළද?
16)එමය රළජායල ප්රළශ්ීය ය ්ඩු ක ශ් ශ්වේ ශදු්තලිසද?

17)ව්තී ය රළජායක් ශ්ව වළ්ථක
ශ්මය නලළද?

ඳෆලෆ් මයක් ඇති

ර ගෆනීමය තිබිය යුුග ගුණළාංග

18)ව්තී ය රළජාය්ත ිදදුන්ත ශ්ද්තන.
19)ශ්ෝ ශ් ව්තී ය රළජාය්තිම දෆකිය ශෆකි නල ප්රලණනළ ශ්මය නලළද?

*ව්දීය රාජය්හි ආණ්ඩුක්රම ලයලවනාාල මින් බය පබදාශැරීම සිදු රන
ආ ාර ුරනකි.
1. මධ්යම ආණ්ඩුල වුර බෙ පමණක් ලයලවනාාල ඇුරෂමක
සියලු බෙ ප්රා්ෙ ආණ්ඩුල හිකර ර දීම.

2.ප්රා්ෙ ආණ්ඩුල ඇති බෙ පමණක් ලයලවනාාල ඇුරෂමක
සියලු බෙ මදයම ආණ්ඩුල හිකර ර දීම.

ර තතිරි

ර තතිරි

3. මධ්යම ආණ්ඩුල ශා ප්රා්ෙ ආණ්ඩුල අයමක බෙ ලයලවනාාපේ
දක්ලා තතිරි සියලු බෙ එම ආයෙන පද ම හිකර ර දීම.

බය පබදාශැරීම
මධ්යම ආණ්ඩුල වුර ලයලවනාාදාය , විදාය , අදි රණ බෙ

ප්රා්ෙ
බය විමදයමෙ කිරීම

ප්රාපීය ය පරිපාන ක
උදා :- පාමක පාන ආයෙන

20)ඒකීය ්ඩු ක ්රමයයක් පිළිලද මයශළචළර්ය ශ්ථමය්ත ශ්ජා සිසන්ථ ශ්ේ ිද්ථලචනය ිකය්තන.

*කකීය ආණ්ඩු - කකීය රාජයයක් ුරෂ ්රියාමකම

ලන ආණ්ඩු

උදා ;- ශ්රී ං ාල, මශා බ්රිොනයය, ප්රංය, මා මාදිලයින,
බංේාපීය

21) ඒකීය ්ඩු ක්රමයය

ක්ණ ශ්මය නලළද ?

22)ඒකීය ්ඩු ක ්ඩු ක ්රමයයක් ඳෆලීමශ්්  ලළි  ිකය්තන.

*ව්ධීය ආණ්ඩු - ව්ධීය රාජය ුරෂ ්රියාමකම

ලන ආණ්ඩු

උදා;- ඇමරි ා එක්වමක ජනපදය, ඕවනපේිතයාල, වනවිට්වර්්ෙය

23)ව්තධීය ්ඩු ක්රමයය

යශඳ්  ක්ණ ශ්මය නලළද?

24)ව්තධිය ්ඩු ක ්රමයය

වයශඳ්  ක්ණ ශ්මය නලළද?

*ශ්රී ං ාපේ බය පබදාශැරීම ශා විමධ්යමෙ කිරීපම් තතිශාවය

රජ වමපේදී
උදා:- අනුරාධ්පුරය යුමපේ පණ්ඩු ාභය රජු විසි් මම් පානය “මම්බාර”,
“මාමනී” ලැනි නිධ්ාරී් පමක කිරීම.
:- පපොපෂෝනරු යුමය ුරෂ මශා පරාක්රමබාු  රජු වමපේ ප්රාපීය ය
පා යි් පමක කිරීම.

බ්රිොනය පාන වමපේදී
1815 පෂාමක පානය “පරසිඩ්ට්” ලරයකු පමකකිරීම
1865 මශ නමර වභා ආඥා පනෙ වම්මෙ
නමර වභා ිලහිටුවීම

ර ප ොෂඹ ශා මශනුලර

මශ

1871 මම්වභා ක්රමය නැලෙ ඇති කිරීම
1931පඩොනපම ර් ආණ්ඩු ක්රමය මින් පෂාමක පාන
ාර වභා ඇති කිරීම
1940 නමර වභා ිලහිටුවීම
1943 පෂාමක පාන ආඥා පනෙ වම්මෙ කිරීම

නිදශසි් පසු
පෂාමක පාන ක්රමය දිම ම පලමකලාපමන යාම
1980 දිවනත්රික් වංලර්ධ්න වභා ිලහිටුවීම
1980 ප්රාපීය ය මණ්ඩ ශා ග්රාපම දය මණ්ඩ ිලහිටුවීම
1987 ප්රාපීය ය වභා ිලහිටුවීම

යුුර වඳශා විධ්ාය

ශ්රී ං ාල බය පබදීම මමක උමකවාශය්
1926 දී එවන ඩබ්ිතේ ආර් ඩී බණ්ඩාරණාය මශො උඩර ප්රපී වඳශා
ව්ධීය රාජයයක් බාදීම
ෂ පය ජනා
1957 බණ්ඩාරනාය

- පචමලනායමම් ිනවිසුම

1965 ඩඩ්ිත - පචමලනායමම් ිනවිසුම

*ශ්රී ං ාපේ පෂාමක වභා ිලහිටුවීම
1978 ආණ්ඩුක්රම ලයලවනාාපේ 13 ලැනි වංප ධ්නපය් ශා 1987 අං 47
දරණ පාර්ිතපම්්ුර පනෙ මින් 1987 දී පෂාමක නලය වඳශා පෂාමක වභා
නලයක් ිලහිටුලනු ැබීය.
නි

ාය - අවුරුදු පශයි.

25)ඳළ්  වභළල

්යනිද

ලුශය ිකයළ දක්ල්තන.

පෂාමක ආණ්ඩු ාරලරයා
පමකකිරීම්- ජනාධිපති විසි්
නි

26) ්ඩු ක ළරලරයළ වුග ලන ශළ

ාය - ලවර පශයි

ළ්ථයය්ත ිකයළ දක්ල්තන.

27) මයධයමය ්ඩු කල ශළ ඳෂළ්  වභළල වනර ව් ල්තධී රණය ි දු
විි ්තද ?

ර්තශ්්ත

වුරු්ත

28)ඳළ්  වභළල

ි ටිය යුුග වමයළනයලරු්ත වාං්යළල ශ්

29) ප්රධළන ඇමයෆති (මයශ ඇමයති) ඳ්  ර්තශ්්ත
30)විදකු්  ඇමයතිලරු්ත ඳ්  ර්තශ්්ත

වුරු්තද?

වුරු්ත විි ්තද?

31) ප්රධළන ඇමයති ශළ වමයළනය මයඩුලය වුග ලන ශළ

*ඳෂළ්  වභළ වුග ලන ශළ
ල්ථගී රණය ර ඇන

ඳමයණද?

ළර්ය්ත ශ්මය නලළද?

ළ්ථයය්ත ෆිසවහුග ුගනක් ය ශ්් 

1 ලන ෆිසවහුගල (ඳෂළ්  වභළ ෆිසවහුගල)
2 ලන ෆිසවහුගල (වාංලෘන ෆිසවහුගල)
3 ලන ෆිසවහුගල (වමයගළමී ෆිසවහුගල)
ඳෂළ්  වභළ ෆිසවහුගල - ඳෂළ්  වභළල වුග ලන
වාංලෘන ෆිසවහුගල - මයධයමය ්ඩු කල වුග ලන
වමයගළමී ෆිසවහුගල - මයධයමය ්ඩු කල ශළ ඳෂළ්  වභළල යන ශ්ද
වය්  ලන

32) ඉශන ිසවහුග ුගශ්නිම ඇති ලන ිසවහුග ගන

මය ශ්ඳ දුශ්

ර්තන.

පෂාමක පාන ආයෙන (මයශනගර වභළ, නගර වභළ ,ප්රළශ්ීය ය වභළ) මයධයමය
්ඩු කශ් ඳරිඳළන
යුුග ඳශුන කිරීමය් , ළ්ථයක්මය මයශජාන ශ්වේලළලක්
වෆඳයීමය්  ,ප්රළශ්ීය ය වාංල්ථධනය ශ් ගල්  කිරීමය්  වරණු ශ්
ශ්ගන මයධයමය
්ඩු කල වුග ඳරිඳළන ලන විමයධයගන කිරීමය වහකළපින

ර ඇන.

33)නගරළදිඳති/ වභළඳති වුග ලන ශළ

ළ්ථය්ත ශ්මය නලළද?

34)ඳෂළ්  ඳළන ්යනනල ප්රතිඳ් ති ව් ඳළදනය
35)එිම

ළ්ථයය්ත ෆිසවහුගගන

රන ්යනනයය කුමයක්ද?

ර්තන.

*ව්තධීය රළජායය්ත ශ්ද ක් ලන ඇමයරි ළ එක්ව්  ජානඳදය ශළ
වහවිට්ව්ථ්තනය පිළිල ශෆදරීමය වලවහකළල ලළ ී  ඇන.

ඇමරි ා එක්වමක ජනපදය
36)ඇමයරි ළ එක්ව්  ජානඳදය ්ර් භශ් ප්රළ්තන කීයක් තිණේශ්ඩුද?
37)ල්ථනමයළනශ් ප්රළ්තන කීයක් තිශ් ද?
38)ඇමයරි ළ එක්ව්  ජානඳදය ව්තධීය රළජායයක් ශ්ව බිිම වීමය ශ්ශේුග ශ්මය නලළද?

39)ඇමයරි ළ එක්ව්  ජානඳද ්ඩු ක්රමය ලයලවහකළශ් මයධයමය ්ඩු කශ් ලන ඳමයණක්
ලයලවහකළල ඇුගෂ්  ර ඉතිරි ි යලූ ලන ප්රළ්තන ්ඩු කල ිමික ර ී  ඇ් ශ්් 
ලර වරණණකි්ත ද?
40)එිම ලයලවහකළශ් ප්රළ්තන ්ඩු ක ක්තිමය්  කිරීමය ශ්ගන ඇති ක්රියළමයළ්ථග ශ්මය නලළද?
41)මයධයමය ්ඩු කල ශළ ප්රළ්තන ්ඩු ක වුග ලන ශ්ලනමය දක්ල්තන.
42)ල්ථනමයළනශ් ඇමයරි ළ එක්ව්  ජානඳදය ුග මයධයමය ්ඩු කල ක්තිමය්  වීශ්් 
ප්රලණනළලක් දක්න ෆීමමය ශ්ශේුග ශ්මය නලළද?
43) වහවිට්ව්ථ්තනය ය ව්තධීය රළජායයක් ශ්ව බිිම වීමය ලඳ ශ්ශේුග ශ්මය නලළද?
44)එිම ප්රළ්තන ශන්්තලන විශ්ේ නමය ශළ ප්රළ්තන වාං්යළල ිකය්තන.
45) එිම ලයලවහකළදළය ශ් ලුශය ිකයළ දක්ල්තන.

46) එිම වළූලිම

විධළය ශ් වළමයළජි ිස්ත වාං්යළල ශ්

47) මයධයමය ්ඩු කල ශළ

ඳමයණද?

ෆ්ත ්ත වුග ලන ිකයළ දක්ල්තන

48)එිම ව්තධීය ්රමයශ් විශ්ේ ක්ණ ශ්මය නලළද?

ඇමයීම :ඇමරි ා එක්වමක ජනපදය ශා වනවිට්වර්්ෙය යන රාජයය්
ිලළිබඳ ෙලමක පෙොරුරරු පවොයා එහි පානය ිලළිබඳ පපොමක
ිලංචක් වාද්න.
(පමය අනිලාර්ය පේ)

