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● jvd;a ksjerÈ ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak' 
 

01& Ôúhd yd wh;a jk ldKavh ksjerÈj oelafjk wjia:dj l=ulao @ 
 1& WKymq`Mjd - uefï,shd    2&   bínd - weïmsìhd  
 3& fvd,a*ska - msiaflaia    4&   f.ïnd - frmaà,shd 
 
02& wmDIaGjxYSka  muKla oelafjk ms<s;=r jkqfha" 
 1& l+ve,a,d" iuk,hd" f.d`Mfn,a,d" fmd<`.d  
 2&  ll=`Mjd" iuk,hd" lerfmd;a;d" .evú,d 
 3& iuk,hd" f.d`Mfn,a,d" i,ukaord" ul=`Mjd   
 4&  f.d`Mfn,a,d" l+ve,a,d" mKq f.ïnd" uvqjd 
 
03& wkdl+, foay yevhla we;s foayh fldrfmd;= j,ska wdjrKh jQ weismsh rys; weia iys; 

Yajikhg c,laf,dau iys; Ôù ldKavh" 
 1& frmaà,shd   2&   wdfõia  3&  weïmsìhd  4&  msiaflaia   
 
04& wi;H f;dr;=re we;=<;a j.ka;sh l=ulao @ 
 1& uqyqÿ u, ksvdßhd ldKavhg wh;ah'    
 2&   wefk,Svdjka iLKav mKqjka f,i y÷kajhs' 
 3& ueähd weï*sìhd ldKavhg wh;a fõ' 
 4&   fmd<`.d weï*sìhd ldKavhg wh;a Wr.fhls'  
 
05& ms<sfj<ska mDIaGjxYhl= yd wmDIaGjxYshl= we;=<;a jkafka" 
 1& bínd" f.daKqiaid     2&   lsUq,d" f.ïnd 
 3& ul=`Mjd" iuk,hd     4&   m;a;Ehd" n,hd 
 
06& fldr< iys; .%kaÓ rys; iula ork i;a;aj ldKavh"  
 1& msiaflaia    2&   frmaà,shd  3&  weïmsìhd  4&  wdfõia   
 
07& ksvdßhd ldKavfha" 
 1& ish¨u Ôùka T;a Ôú; .; lrhs'   2&   nqyqndjd yd fuvqid f,i iajrEm 2 ls' 
 3& nqyqndjka ixprKh lrhs'    4&   foayh oaúmd¾Yaúl iuñ;slh' 
 
08& wmDIaGjxYS i;a;aj ldKavhla fkdjkafka" 
 1& ksvdßhd   2&  wefk,svd  3&  msiaflaia  4&  fud¨iald   
 
09& fud¨iald ldKavhg wh;a fkdjk Ôúfhls" 
 1& yxf.d,a,d   2&  l+ve,a,d  3&  nqj,a,d  4&  wgmsh,a,d   
 
10& fud¨iald ldKavhg muKla fmdÿ jQ ,CIKhls' 
 1& fmaYsuh mdohla ;sîu'    2&   iam¾Yl ;sîu' 
 3& oaúmd¾Yaúl iuñ;slh'    4&   foayh LKav j,g fn§ we;' 
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11& ksjerÈ m%ldYh f;darkak' 
 1& ish¨u fud¨ialdjkag ljphla we;'   
 2&   wdf;%dfmdavdjka ikaêmdolhka f,i o y÷kajhs 
 3& ish¨u wdf;%dfmdavdjkag mshdm;a we;' 
 4&  m;a;E mKqjd wdf;%dfmdavdfjls' 
12& mshdir l< fkdyels mCIsfhls' 
 1& lsú   2&   leysfn,a,d   3&  yxihd  4&  wúÉÑhd 
 
13& mQ¾j .d;%d mshdm;a njg m;a jQ" iajikhg fmky`M msysgk" uqLfha o;a fkdue;s wkdl+, 

foayhla iys; Ôúfhls" 
 1& iuk,hd  2&   ó ueiaid   3&  .srjd  4&  n;a l+rd 
 
14& uefï,shd ldKavfha ,CIKhla fkdjkafka" 
 1& ia:k .%kaÓ msysàu'     2&   iafkayi%dù .%kaÓ msysàu' 
 3& ndysr lka fm;a msysàu'    4&   fldr< iys; úh<s iula mej;Su' 
 
15& i;a;aj úfYaI jeäu ixLHdjla wvx.= jk ldKavh l=ulao @ 
 1& wdf;%dfmdavd 2&   wdfõia   3&  uefï,shd  4&  msiaflaia   
 

● ksjerÈ ms<s;=re imhkak' 
01& wm wjg mßirfha Ôùka w;r úYd, úúO;ajhla we;' 

 i' i;a;aj j¾.SlrKh hkq l=ulao @  

ii' i;=ka fjka l< yels m%Odk ldKav 2 kï lrkak' 

iii' tu ldKav j,g fjka lsÍug Ndú;d lrk ks¾Kdhlh l=ulao @ 

iv' by; ii ys i|yka m%Odk ldKav 2 l fnÈh yels ldKav fjk fjku i|yka lrkak' 

 v' my; i|yka Ôùka tu m%Odk ldKav 2 g fjka lr olajkak' 
  ll=`Mjd"  n,a,d"  .srjd"  iuk,hd"  f.d¨fn,a,d"  fc,s*sIa"  w,shd "  n,hd"  l+ve,a,d"  

msUqrd"  lsUq,d' 
 

02& i' my; oelafjk Ôùka wh;a jk ldKavh" iajik Wmdx.h" ixprK wjhjh i|yka lrkak' 

  a& f.ïnd   b&   .evú,d  c&  nluQKd  d&  ;,auy 

 ii' ksvdßhd ldKavfha Ôùkag f.dÿre w,a,d .ekSug Wmldr jkafka l=uk jHqyhkao @ 

iii' f.d¨fn,a,l=f.a foay iajrEmh we| ljph" iam¾Yl" fmaIsuh mdoh" uqLh i,l=Kq lrkak' 

iv' lDñ i;l=f.a ikaê iys; mdohla w¢kak' 

 v' Ôùka j¾.SlrKfhka ,nd .; yels m%fhdack 2 la ,shkak' 
 

03& i' my; oelafjk j.=j iïmQ¾K lrkak' 
  

 ldKavh WodyrK úfYaI ,CIK 

a) msiaflaia   

b) weï*sìhd   

c) frmaà,shd   

d) wdfõia   

e) uefï,shd   

ii' mshdir l< fkdyels mCISka kï lrkak' 
                                                                                 tÉ¡tï¡ã¡à¡Â¡ y|mdkaf.dv 
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 මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය-8 ශ්රේණීය 

 

 

 

 

(1). මෘද්ලංගීන් ශ්ව ශඳුන්ලක වත්ල ාාණ්ඩය ලනුශ්ේ, 

1. ශ්මොලුව්ාාලන් 2. ආශ්රොශ්පන ාඩාලන් 3. නිඩාරියාලන් 4. ඇශ්කලිඩාලන් 

(2). ආශ්රොශ්පන ාඩා ාාණ්ඩයව ශේශ්ේත ල ෂණ ය ලන්ශ්න්, 

1. ශ්ේශිමය පන ාදයෂණ තිබීම 2. ාලචයෂණ තිබීම 

3. දංා ශ්ාාඨ තිබීම 4. බාහිර වැකිල්ෂණ තිබීම 

(3). වන්ධිපන ාදිායින් යනු, 

1. ඇශ්කලිඩාලන් 2. නිඩාරියාලන් 3. ආශ්රොශ්පන ාඩාලන් 4. ශ්මොලුව්ාාලන් 

(4). උභය ජීශේයකු ලන්ශ්න් පන ශල වඳශන් ාලශ්රෂණ ද? 

1. දිය කයා 2. දියබල්ා 3. මැඩියා 4. ඉබ්බා 

(5). පන ශල වඳශන් වතුන්ශ්ගන් පන ෘ්ඨලංශියකු ශ්කොලන්ශ්න් කුමක වත්ලයා ද? 

1. ගැරඬියා 2. මැඩියා 3. පන වැගිල්ා 4. මුහුදු අ්ලයා 

(6). මත්වයයකු ශ්කොලන්ශ්න් ාලර ජීශේයා ද? 

1. ශ්මාරා 2. මුහුදු අ්ලයා 3. ලල්මවා 4. මඩුලා 

(7). පන ෘ්ඨලංශීන් පන ම ෂණ වඳශන් පිළිතුර ශ්ලාරන්ක. 

1. ශ්ගානුව්වා, වමකෂයා, ගැඩශේා 2. ාටුව්වා, මාලුලා, ඉව්වා 

3. හුකා, ාපුවා, ශාලා 4. ාටුව්වා, මාලුලා, ශ්ගානුව්වා 

(8). ග්රන්ිවලලින් ශ්ලොර ශ්ාොරෂ වහිල ශේයලි වමෂණ ඇති පන ෘ්ඨලංශී ජීී  ාාණ්ඩය ලනුශ්ේ, 

1. ආශ්ේව් 2. පිව්ශ්ෂණව් 3. ශ්රේටිලියා 4. මැශ්ේලියා 

(9). ෂණෂීරපන ායී ජීී න් අයත්ලක ාාණ්ඩය ලන්ශ්න්, 

1. මැශ්ේලියා 2. ශ්රේටිලියා 3. ඇේපිබියා 4. පිව්ශ්ෂණව් 

(10). පිව්ශ්ෂණව් ශා ආශ්ේව් වත්ල ාාණ්ඩ ශ්දාවම ශ්පන ොදු ෂණ ය ලනුශ්ේ, 

1. පිශාටුලලින් ආලර ය වූ වමෂණ තිබීම. 2. අකාකු ශ්ද්ශ ශැඩයෂණ තිබීම. 

3. වංලර ය වඳශා ගාරා තිබීම. 4. ශ්ාොරශ්පන ොතුලලින් ආලර ය වූ වමෂණ තිබීම. 
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 මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය-8 ශ්රේණීය 

B fldgi - rpkd  

(01). ජජ පන රිවරයාදී දෂණකව ැබු  වත්ලශ්යකුව පන ශල ෂණ  තිබිණි. 

 (a) රීරය අකාකූ ශැඩයෂණ ගනී.  (b) වශ්මහි ශ්ාොරශ්පන ොතු ඇල.    

1. ශ්මම වත්ලයා කුමක ාාණ්ඩයව අයත් ද?                (. 01) 

2. අකාකූ ශ්ද්ශ ශැඩයෂණ තිබීශ්ේ ලාසිය කුමෂණ ද?                   (. 01) 

3. ඉශල වත්ල ාාණ්ඩ ශැරුණු ශේව ශ්ලකත් පන ෘ්ඨලංශී වත්ල ාාණ්ඩ ශ්දාෂණ කේ ාරන්ක.           (. 02) 

4. ්ශ්ල්්මලලින් ශ්ලත් වූ ශ්ද්ශාලර යෂණ වහිල මෘදු ශ්ද්ශ දර  අපන ෘ්ඨලංශී ජීී  ාාණ්ඩය කුමෂණ ද? 

          (. 01) 

5. අපන ෘ්ඨලංශී ාාණ්ඩ 04 කේ ාරන්ක.                  (. 04) 

 

 

(02). 1. ෂණෂීරපන ායීන්ශ්ේ ෂණ  ශ්දාෂණ වඳශන් ාරන්ක.               (. 02) 
2. පන ෘිවශේශ්ේ සුබම අපන ෘ්ඨලංශී ජීී  ාාණ්ඩය කුමෂණ ද?                (. 01) 
3. ඉශල වඳශන් ාෂ ජීී  ාාණ්ඩයව උදාශර  ශ්දාෂණ ශ්දන්ක?              (. 02) 
4. ලල්මවා, ශ්ඩොල්පින් අයත් ලක ජීී  ාාණ්ඩය කේ ාරන්ක.              (. 04) 

  

(03). පන ශල වඳශන් එෂණ එෂණ ෂණ ය දරක ජීී  ාාණ්ඩය කේ ාරන්ක. 
1. a) බාහිර වැකිල්ෂණ දැරීම   ........................................................    

b) ශ්ේශිමය පන ාදයෂණ තිබීම   ........................................................   

c) අරීය වමමිතියෂණ දැෂණී ම   ........................................................   

d) ඛණ්ඩ ය වූ පන ණු ආාාර ශ්ද්ශ දැරීම ........................................................            (. 04) 

2. ආශ්ේව් ාාණ්ඩයව අයත් වතුන්ශ්ේ මූලිා ෂණ  03 ෂණ ලියන්ක.             (. 03) 

3. පිව්ශ්ෂණව් ාාණ්ඩයව අයත් වතුන්ශ්ේ මූලිා ෂණ  03 ෂණ ලියන්ක.             (. 03) 
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