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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. දියකයා 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 

rpkd m%Yak   

(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) 

 

(04). පන ෘ්ඨලංශීන් ශ්බදා දැෂණශ්ලක ාාණ්ඩ ලියා දෂණලන්ක. 
1. පිව්ශ්ෂණව් ාාණ්ඩයව අයත් ජීී න්ශ්ේ ්ලවකය අලයලය කුමෂණ ද?             (. 01) 

2. ජීලක චක්ර ශ්ේ එෂණ අලධියෂණ ජශ්ේ ගල ාරක පන ෘ්ඨලංශී ජීී  ාාණ්ඩය කුමෂණ ද?           (. 01) 

3. ාැහිශ්බල්ා අයත් ලන්ශ්න් කුමක ජීී  ාාණ්ඩයව ද?               (. 01) 

4. මැශ්ේලියා ාාණ්ඩශ්ේ ශේශ්ේ ෂණ  ශ්දාෂණ ලියා දෂණලන්ක.              (. 02) 

 


