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මතුගම අධ්යාපන ක ාාපන ය - 8 ශ්රේණිය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

කෙටි ප්රශ්න 
1). චන්ද්රයාශ්  ිශා්වල පන ථිවිශශ්  ිශා්වලය ශ්මන්, 

i. සිව්ගුණයකි ii. ශ්ෙගුණයකි iii. ¼ ගුණයකි iv. 1/3 ගුණයකි 

 

2). පන ථිවිශය ලටා ලටයක් පන රිභ්රමණය වඳශා චන්ද්රයාට ගෙ ලක ාාය, 

i. දික 27 ii. දික 31 iii. දික 365 iv. දික 29 ½  

 

3). ජ ශ්රොාට්ටුලක් පිළිබඳ ලැඩි ිශව්ෙර බා ගෙ ශැක්ශ්ක්, 

i. ශ්රී ාාා රශශ් ාාගාරය ii. ආෙර් සී ක්ාක් මධ්යවා්ාකය 

iii. ශ්ාොෂඹ ිශ්ලිශද්යාය iv. කාවා ආයෙකය 

 

4). ඇමරිාාල ගුලන් ගෙ ාෂ ප්රාම ශ්රොාට්ටුල, 

i. එක්ව්ප්ශ් රර් 1 ii. ශ්ලොශ් ඡර් 1 iii. ලූකා 2 iv. ලූකා 3 

 

5). ිශ්ල ගම්මාක වාාල්පන ය ශ්ොලට ශඳුන්ලා දුන්ශ්න්, 

i. නීල් ආම්ව්ශ්ර න් ii. ආෙර් සී ක්ාක් iii. වර්ව ගුණපන ා iv. යූරි ගගාරින් 

 

6). සීරියව් ෙරුල පිහිටා ඇති ෙරු රටාල, 

i. මශ බල්ා ii. ද්කුණු කුරුවය iii. සිාශ රාශිය iv. ශ්වදින්ක්ව ෙරු 

 

7). රාශි චක්රයට අය්ව ෙරු රටා ගණක, 

i. 24 ii. 15 iii. 10 iv. 12 

 

8). මෑො දී ශ්වෞරරශ ම්ඩලශ්යන් වල්ව ාෂ ද්ැකට ලාමක රශයක් ශ්ව කම් ාෂ රශයා, 

i. සිකුරු ii. බුධ් iii. ප්ලූශ්ට  iv. යුශ්ර්කව් 

 

9). ලාභ ෙරු රටාල ආවන්කශ්  ඇ්වශ්්ව, 

i. මශ බල්ා ii. ශ්වදින්ක්ව iii. සිාශ iv. මශ ලවා 

 

10). වඳ මෙ පන ා ෙැබූ ප්රාම ිනිසවා, 

i. නීල් ආම්ව්ශ්ර න් ii. යූරි ගගාරින් iii. ලැන්ටිකා ශ්ෙරව්ශ්ා ලා iv. ආෙර් සී ක්ාක් 
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රචකා ප්ර්ක 

(01). i.   වථතු ිශපන ර්යාව ඇති ලන්ශ්න් ඇයි? 

 ii.  ද්කුණු අර්ධ් ශ්ග යට සීෙ වථතුල පන ලතික ිශට උතුරු අර්ධ් ශ්ග ශ්  පන ලතික වථතුල කුමක් ද්? 

 iii. ශ්රී ාාාල ලැිස රටල වථතු ශ්යද්ය පන ැශැදි න කැ්වශ්්ව ඇයි? 

 

(02). i.   සූර්ය රශණයක් සිදු ලන්ශ්න් ාලර දිකාදී ද්? 

 ii.  සූර්ය රශණයා දී සූර්යා, චන්ද්රයා ශා පන ථිවිශය පිහිටක ආාාරය ූපපන  වටශකකින් ද්ක්ලන්ක  

 iii. සූර්ය රශණයා දී සිදු ලන්ශ්න් කුමක් ද්? 

 

(03). i.   අභයලාාය පන ථිවිශශ්  සිට ශ්ාොපන මණ දුරකින් පිහිටයි ද්? 

 ii.  ලායුශ්ග ය වක්මලා අභයලාායට ාා ිශය ශැකි උපන ාරණය කුමක් ද්? 

 iii. එම උපන ාරණශ්  භාිශො ලක වන්ධ්ක ශ්මොකලා ද්? 

 

(04). i.   ෙරු අෙර දුර මිසක ඒාාය කුමක් ද්? 

 ii.  රාත්රී අශශ්වේ ද්ැකිය ශැකි දීප්තිම්වම ෙරුල කුමක් ද්? 

 iii. ෙරු ශා රශශ් ා අෙර ශ්ලකව කුමක් ද්? 

 


