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මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය-8 ශ්රේණිය 

 
 
 
 
 
 
 
 
නිලැරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

1. ප්රභාවංව්ශ්ේණයට අලය වාධ්ාය්  ශ්ක ල්නශ්්න  

1  ාාබ්නඩශ්ය ් වයිඩ් 2  ඔ් සිජ්න  3  ජය         4  ආශ්ෝාය 

2. ශ්මහි ද් ලා ඇති ාා ශ්ා ටව්ල ාෘත්යය ිවලරරිවල දර් ශ්ලක ිළිතතුර ල්නශ්්න  

1. ාා මුේ - ාාය පන වට වවිකිරිම ජය ශා ඛිවජ ලණ අලශ්ෝණය 

2. ාා පන ත්ර  - මේ ශා ඵ දරා සිටීම 

3. ාා ාද  - ප්රභාවංව්ශ්ේණය 

4. පු්පන         - ප්රශ්රෝශණය 

3. මුදු්නමුශ්හි ආශාර ත්ර්නපන ත් ාර ඇති ාාය්  ලනුශ්ේ 

1   මඤ්ශ්ඤ ් ාා  2  බත්  3  ඉගුරු       4  බිට් 

4. ප්රභාවංව්ශ්ේෂී  ාද්  ඇති ාායකි  

1  දලු්    2  අරලිය  3  ශ්ලිවලරේ       4  උදුිළයලිය 

5. පන ත්ර මින්න කල ාා බිහිාරක ාා දර් ශ්ලක ිළිතතුර ශ්ත්ෝර්නක, 

1. ඇඹුේ ඇඹිලිය, ශ්පන පන ශ්රෝමියා, අ් ාපන ාක 2  බිශ්ගෝිවයා, ශ්පන පන ශ්රෝමියා, අ් ාපන ාක 

3. ශ්පන පන ශ්රෝමියා,  උඳුිළයලිය,  ශ්ග ටුශ්ා ෂ 4  බිශ්ගෝිවයා, අ් ාපන ාක, උ්  

6. ආශ්රෝශා මුේ ශ්ශලත් ආග්කමුේ වහිත් ාා ල්නශ්්න, 

1  බුත්, ඕකිඩ්  2  ලරිවා, මශාශ්ඩ ේ 3  රම්ශ්ේ, ගම්මිරිව ් 4  බුත්, ගම්මිරිව ්

7. ්ලවක මුේ ශ්ශලත් ලායුධ්ර මුේ දරකිය ශරකි ාා ලනුශ්ේ, 

1  ාරිළංචා, උ්   2  කිර, රම්ශ්ේ  3  කිර, මශාශ්ඩ ේ 4  කලශ්නිව, මශාශ්ඩ ේ 

8. මුේ මඟි්න කල ාා බිහිාරක ාාය්  ශ්ක ල්නශ්්න, 

1  ශ්ේර   2  ශ්බලි   3  ාරිළංචා  4  ශ්ාෝමාරිාා 

9. ාදලටා  පන ත්ර ව්පිළාාාරල  ිළහිටීම දරකිය ශරකි ාාය්  ල්නශ්්න, 

1  අඹ   2  ශ්ේර   3  ාර්නද  4  රු් අත්ත්ක 

10. භූගත් ාද්න වදශා ිවදසු්න ල්නශ්්න , 

1  බත්, ඉඟුරු  2  ාශ, ලූනු  3  අ්පත්ාපන ේ, බීට් 4  ාරරට්, බීට්  

(කුණු 2×10=20) 
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මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය-8 ශ්රේණිය 

                                       B ත ොටස - රචනා                                                            

 පහ  ප්රනනලට ප්රනන ප්රතම  පිළිතුු  සපයන්න                    

(1). පන ශත් රූපන ල ඇති මුේ ල්පග ශඳුකා ශ්ගක කම් ාර්නක  

 

      

 

         

 

 

                  a………………..                                   b…………………..  

 

 

 

 

 

 

 

            d………………………..               e…………………….....                     f…………….............. 
 (කුණු 15) 

                  පන ශත් දර් ශ්ලක ප්රාාක වත්ය කම් () කුණද අවත්ය කම් ( ) කුණද ශ්ය ද්නක  

1. ශ්බලි ප්රචාරණ මුේ වහිත් ාායකි         (      ) 

2. උත්ව්ශ්ේදකය අලම ාර ගරනීමට ාව ාාය ද් ලක අනුල්පත්කය ලනුශ්ේ පන ත්ර    (      ) 

ාටු බලට විාරණය වීමයි               

3. ශ්බෝංචි ආශ්රෝශා ාද්න වහිත් ාායකි         (      ) 

4. ප්රභාවං්ශ්ේණය යනු ාා ල පන ත්ර ලලි්න ජය ලා්පන  ශ්ව ිළටවීමයි     (      ) 

5. ශ්ාෝමාරිාාල පන ත්ර මින්න කල ාා බිහි ාරයි         (      ) 

6. ඕකිඩ් ශා ලරිවා ාාල ලායල මුේ ිළහිටයි          (      ) 

7. ශ්ේරල මුේ මින්න කල ාා ඇතිශ්ේ                   (      ) 

8. නුගල ායිරු මුේ දරකිය ශරකිය                (      ) 

9. උ්  ාශ්ේ ආශාර ත්ර්නපන ත් ාර ඇත්             (      ) 

10. ාශ යනු මුේල ආශාර ත්ර්නපන ත් ාරක ාායකි          (      ) 
     (කුණු 10) 

 

(2). a. ශු්ා පන රිවර ත්ත්ලය්  යටශ්ත් ලරශ්ඩක ාා උත්ව්ශ්ේදකය අලම ාර ගරනීමට අනුල්පත්කය වී ඇත්  

එලරිව අනුල්පත්ක 4්  ලිය්නක  
1. …………………………………………………………………………                                           …… 

2. …………………………………………………………………………                                           …… 

3. …………………………………………………………………………                                           …… 

4. …………………………………………………………………………                                              ( 04) 
b. පන ශත් ාාල දරකිය ශරකි ශු්ාරූපී ් ණය කුම් දරයි තිත්ඉර මත් ලිය්නක  

1  අරලිය                                              2  පන ශ්ත් ්                                               

3  කලශ්නිව                                            4  හීරැවව්                                                 ( 04) 

 

c.           

1. ාා පන ත්රල ජය ගබඩා ාර ග්නකා ාාය්  කම්    

    ාර්නක                 ( . 02) 

2. ශ්ම                                  2. ශ්මහි ද් ලා ඇති ාා පන ත්රශ්ේ ශ්ා ටව් කම් ාර්නක  

a ……………………….. 

b ……………………….. 

c ……………………….. 

d ……………………….. 

e ………………………..             ( . 05) 
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●  jvd;a ksjerÈ ms<s;=r f;dard háka brla w¢kak' 

 
01& W;aiafõokh wju lr .ekSug olajk wkqj¾;kh yd WodyrKh ksjerÈj oelafjk ms<s;=r 

jkqfha" 
 1& m;% CISk ùu - lfkare   2&   m;% lgq njg m;aùu  -  mf;dla 
 3& m;% isyska ùu  -  wlalmdk  4& >klu bá WÉp¾uhla ;sîu - yd;djdßh 
 
02& uqÿka uqf,ys wdydr .nvd l< Ydlh" 
 1& lerÜ  2&  n;,   3&  yd;jdßh   4&  fâ,shd   
 
03& jdhqOr uq,a j,g WodyrKhls' 
 1& ´lsâ  2&  rïfma   3&  lsr,   4&  nq,;a   
 
04& Ydl l|ka ms<sn| ksjerÈ m%ldYh 
 1& f.dgqfld< hkq wdfrdayl Ydl l|ls'  2&   Wla hkq wdydr ixÑ; Ydl l|ls' 
 3& nq,;a Odjl Ydl l|ls'    4&   lgfrd`M wd,.ak Ydl l|ls' 
 
05& m%Ndixiaf,aIKhg wjYH wuqøjHhls' 
 1& Tlaiscka jdhqj 2&  ldnkavfhdlaihsâ jdhqj 3&  yß;m%o  4&  ysre t<sh 
 
06& W;aiafõokh je<elaùug Ydl olajk wkqj¾;khla fkdjkafka" 
 1& m;% CISk ùu'     2&   m;% ;,h úYd, ùu 
 3& m;% lgq njg m;aùu    4&   m;% isyska ùu 
 
07& m%Ndixiaf,aIS Ydl l|la fkdjkafka" 
 1& mf;dla  2&   o`Mla   3&  kjykaÈ   4&  w¾;dm,a 
 
08& Ydlhl m%frday moaO;shg wh;a fkdjkafka" 
 1& m;%   2&  md¾Yajl uq,a  3&  M,    4& mqIam  
  
09&  fujeks m;% ;, msysgk Ydlh ksjerÈj oelafjkafka" 

 1& A - nq,;a "  B -  yd;jdßh   

 2&  B - fldfnda,S,"  A -  f.dgqfld< 

 3& A - wr,sh " B -  fldfnda,S,  

 4&  B - wlalmdk"  A -  f.dgqfld<   
 
 
 
10& m;% úkHdih yd WodyrKh ksjerÈj oelafjk ms<s;=r 
 1& m;% udrefjka udrejg l| fomi msysàu  -  fmar  
 2& m;% hq., jYfhka m%;súreoaO ÈYdjg msysàu  -  lgq    
 3& tla ia:dkhl m;% 3 fyda jeä .Kkla j<hla f,i msysàu - rela w;a;k 
 4&   l| jgd i¾ms,dldrj m;% msysàu - r;au,a 
 

8 fY%aKsh 
 

NALANDA 

VIDYALAYA 

NALANDA 

VIDYALAYA 

 

tall mÍlaIK jHdmD;sh  
 

kd,kaod úoHd,h -  fld<U 10 
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11& udxY, Ydl m;% iys; Ydl muKla wvx.= ldKavh" 
 1& mf;dla " wlalmdk     2&   wlalmdk" fldaudßld 
 3& fldaudßld" mf;dla     4&   wlalmdk" o`Mla 
 
12& Ydl m;% u.ska kj Ydl we;s l< yels Ydlhla fkdjkafka" 
 1& wlalmdk   2&   ìf.dakshd  3&  fmmfrdañhd  4&  wr,sh   
 
13& m%pdrK l|la i|yd WodyrKhls 
 1& W÷msh<sh  2&   fldia   3&  fo,a   4&  Èjq,a 
 
14& N+.; l|ka ms<sn| idjoH m%ldYh l=ulao @ 
 1& N+.; l|ka j, wdydr ixÑ; lr we;'  2&   ld,;rKh lrhs' 
 3& wys;lr ld,j,§ jdhj fldgia ñhhhs'  4&   N+.; l|lg WodyrKhls n;, 
 
15& m%pdrK uq,a j,g WodyrKhla fkdjkafka" 
 1& fn,s  2&   Èjq,a   3&  lrmsxpd  4&  mqjla 
 
16& N+.; l|ka muKla wvx.= jrKh jkafka" 
 1& n;," ly" .y,     2&   b`.=re" ly" `MEkq 
 3& n;," b`.=re" ly     4&   `MEkq" n;," w¾;dm,a 
 
17& Yajik uq,a" 
 1& jdhqOr uq,a f,i o y÷kajhs'     
 2&   ñßÈh c,c mßir j, oelsh yels Ydl j, yg .kS' 
 3& Yajik uq,a j,g WodyrKhls jeks,d' 
 4&   wd,.ak uq,a f,i o y÷kajhs' 
 
18& uqÿka uqf,ys wdydr ;ekam;a lr fkdue;s Ydlhls" 
 1& lerÜ  2&   n;,   3&  rdnq   4&  îÜ 
 
 
 

 
 

● ish¨ m%Yakj,g ms<s;=re ,shkak' 
 

01& wm wjg mßirfha Ydl w;r úYd, úúO;ajhla we;'   

 i' my; Ydl m;%fha fldgia kï lrkak' 
  
 
 
 
 
 

ii' wdf,dal Yla;sh ld¾hCIuj wjfYdaIKh lr .ekSug Ydl m;% olajk wkqj¾;k 3 la 
,shkak' 

iii' m;% úkHdih hkq l=ula o@ 

iv' W;aiafõokh y÷kajkak' 

 v' ta i|yd fN!ñl Ydl m;% j, msysgk jHqyh y÷kajk ku l=ulao @ 

 vi' W;aiafõokh wju lr .ekSug Y=Ial Ydl olajk wkqj¾;k 4 la ,shkak' 
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02& Ydl l|ka u.ska mqIam" M," m;% w;= wdÈh ord isà' 

 i' my; j.=j iïmQ¾K lrkak' 

 l|ka j¾.h WodyrK ld¾hh 

a) m%pdrl l|ka   

b) ixÑ; l|ka   

c) N+.; l|ka   

d) m%Ndixiaf,aIS l|ka   

e) wdfrdayl l|ka   

 

 ii' zialkaOdNZ f,i y÷kajkafka l=uk l|ka j¾.ho @ 

iii' N+.; l|ka ld,;rK wjhj f,i ye¢kaúh yel' fuhg fya;= olajkak' 

iv' fudáhka u.ska m%pdrh jk Ydl 2 la kï lrkak' 

 v' ìu Èf.a ÿjk ÿ¾j, Ydl l|ka y÷kajk ku l=ulao @ 

 vi' by; l|ka i|yd WodyrKhla ,shkak' 
 
03& Ydl uq,a j, m%Odk;u ld¾hh mig iúlr ;nd .ekSuhs' 
 by; oelafjkafka úfYaI ld¾hhka bgq lrk Ydl uq,a j¾. lSmhls' 
 
 
 
 
 
 

 i' A, B, C, D, E, F, G j,g WodyrKh ne.ska ,shkak'   

ii' by; øjH j,ska uqÿka uqf,ys wdydr ixÑ; lr we;s Ydl kï lrkak' 

iii' d Ydlfhys we;s uq,a iys; fjk;a Ydlhla kï lrkak' 

iv' jdhqf.da,fha c,h wjfYdaIKh lrk Ydl j¾.h l=ulao @ 

 v' g ys oelafjk uq,a j, we;s úfYaI;ajh l=ulao @ 

 vi' wd,.ak uq,a jeo.;a jkafka wehs @ 
 

04& i' Ydlhla fnÈh yels m%Odk moaO;s 2 fudkjdo @  

ii' tu moaO;s j,g wh;a fldgia fjk fjku i|yka lrkak' 

iii' m;% úkHdih m%Ndixiaf,aIKhg n,mdkafka flfiao @ 

iv' >klu bá iys; WÉp¾uhla iys; Ydl 2 la kï lrkak' 

 v' Ydl lf|ka bgqjk m%Odk ld¾hhka 3 la ,shkak' 

 vi' Ydl uqf,ka bgqjk m%Odk ld¾hhka 2 la i|yka lrkak' 

vii' wdlka§ uq,a f,i y÷kajkafka fudkjdo @ 

viii' lre uq,a yg .kafka Ydlfha l=uk fldgiska o@ 

ix' ´lsâ Ydl j, we;s iqÿ meye;s uq,a j,ska flfrk úfYaI ld¾hh l=ulao @ 

x' m%pdrK uq,a i|yd WodyrK 2 la ,shkak' 
                                                              tÉ¡tï¡ã¡à¡Â¡ y|mdkaf.dv 
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