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 මතුගම අධයළඳන ාළඳය-8ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

(1). ඳදළර්ථ වදශළ නිදසුනක් ලන්ශ්න්, 

1. ආශ්ෝාය   2. බ්දය  3. ලළතය  4. තළඳය 

(2). ඳශත වදශන් ඒලළයින් ක්ති ඳමණක් අඩංගු ල ඇති පිළිතුර ශ්තෝරන්න. 

1. බ්දය, ලළතය, ආශ්ෝාය                3. තළඳය, බ්දය, ආශ්ෝාය 

2. ලළතය, ජය, තළඳය     4. චුම්බා, ලළතය, ජය 

(3). අංශු ක්රමල්  රාළලාා ඇිරී  ඇ් ශ්් , 

1. ඝනයා 2. ලළයුලා 3. ද්රලයා                    4. ඕනම ඳදළර්ථයා  

(4). මූ ද්රලයයක් වදශළ නිදසුනි. 

1. යාඩ   2. සීනි  3. වංශුද්ධ ජය  4. ලළතය 

(5). ඳශත වදශන් ඒලළයින් ඳශසුශ්ලන් වම්පීඞනය ාෂ ශෆි ලන්ශ්න්, 

1. යාඞ   2. සීනි  3. වංශුද්ධ ජය   4. ලළතය 

(6). ඳශත වදශන් ශ්ෝශ ලලින් ඉශෂම ඝන් ලය වහිත ශ්ෝශය, 

1. තඹ   2. රවදිය    3. ර් රන්   4. ශ්ඞ් 

(7). ඳශත වදශන් ඒලළයින් වංශුද්ධ ශ්නොලන ද්රලය ුමමක් ද  

1. යාඞ  2. සීනි   3. ලළතය   4. ශ්වෝඞියම් ශයිශ්රොක්වයිඞ් 

(8). ද්රල ඳදළර්ථය වතු ක්ණයක් ලන්ශ්න්, 

1. අංශු ක්රමල්  රාළලාා ඇිරී  ඇත.  3.  අංශු ලා චනය විය ශෆිය. 

2. අංශු අතර ඉඞ ප්රමළණ අ්පඳය.   4. අංශු තදින් එිශ්නාා බෆදී ඇත. 

(9). ුමඞු වීමා ක් ශ්නොවී තශඞුලක් ශ්මන් තෆලිය ශෆි වීම, 

1. තනයතළලය ශ්ව ශෆදින්ශ්..   3. ආශනයතළල ශ්ව ශෆදින්ශ්.. 

2. භංගුරතළල ශ්ව ශෆදින්ශ්..   4. ප්රවළරණය ශ්ව ශෆදින්ශ්.. 

(10). තළඳ වන්නළයායක් ලනුශ්ේ ඳශත වදශන් ුමමන ද්රලයය ද   

1. ාඞදළිර   2. ලී    3. තඹ    4. රබර් 
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 මතුගම අධයළඳන ාළඳය-8ශ්රේණිය 

(01). ( i). ඳදළර්ථශ්ේ අංශුමය වහලභළලය ශ්ශල්  අවන්තත වහලභළලය යනු ුමමක්ද        (.2) 

         (ii). ඝන ඳදළර්ථයා අවන්තත බල ශ්වොයළ බෆලීමා ඔබා ාෂ ශෆි වරෂ ක්රියළාළරාමක් විවහතර ාරන්න. 

 (.3) 

         (iii). ජ බීාරයාා ලර්ණල්  තීන්ත බින්දුලක් එක් ාෂ ශිය  ශ්යක් ඔහු බළ ග්  නිී ක්ණ ලළර්තළ  

                ාශ්ෂේය. 

             (අ)  ඔහුශ්ේ නිී ක්ණය ුමමක් විය ශෆිද        (.2) 

                           (ආ) එම නිී ක්ණ අනුල ුමමන නිගමනයාා එෂඹිය ශෆිද        (.2) 

         (iv). ජශ්ේ තළඳළංාය ශ්ාොඳමණද                   (.1) 

 

(02). ඳන්ති ාළමරශ්ේදී නයිට්රජන් ඞශ්යොක්වයිඞ් ලළයුල පිරවු ලළයු වරළලක් මත වළමළනය ලළතය පිරව ලළයු 

වරළලක් යටිුමරු ාර ටිා ශ්.ළලක් තබන දි.  

(i). නයිට්රජන් ඞශ්යොක්වයිඞ් ලළයුශ්. ලර්ණය ුමමක්ද                     (.1) 

(ii). වළමළනය ලළතශ්ේ ලර්ණය ුමමක්ද                     (.1) 

(iii). ටිා ශ්.ළලාදී ඉශත වදශන් ලළයු වරළ තුෂ නිී ක්ණය ාෂ ශෆි ලන්ශ්න් ුමමක්ද               (.1) 

(iv). එම නිී ක්ණයා අනුල එෂඹිය ශෆි නිගමනය ුමමක්ද                    (.1) 

(v). වම්පීඩනය යන ඳදය ඳෆශෆදිලි ාරන්න.                  (.2) 

(vi). ඳශත දෆක්ශ්ලන ශ්භෞතිා ගුණ ශ්යොදළ ගන්නළ අලවහථළ වශළ නිදසුන බෆගින් ලියන්න.              (.4) 

a. ශ්ෝශා දිවහනය   - 

b. වම්පීඩනය ිී ශ්ම් ශෆියළල  -  

c. විදු්  වන්නළයාතළල   -  

d. ප්රවළරණය   -   

 

(03). (i). ඳදළර්ථය ශ්ව ශෆඳින්ශ්ලන්ශ්න් ුමමක්ද                         (.2) 

(ii). ක්ති ශ්ව ශෆඳින්ශ්ලන්ශ්න් ුමමක්ද                          (.2) 

(iii). ඳදළර්ථ වශ ක්ති වශළ නිදසුන් 2 බෆගින් ලියන්න.                   (.2) 

(iv). ඳදළර්ථය වතු විවිධ ශ්භෞතිා ගුණ 3ක් ලියන්න.                   (.3) 

(v). ඳදළර්ථය වතු ශ්භෞතිා ගුණ එදිශ්නදළ ප්රශ්යෝජනයා ගන්නළ අලවහථළලක් ලියන්න.                 (.1) 

 

(04). (i). වංශුද්ධ ද්රලයක් යනු ුමමක්ද                          (.2) 

(ii). වංශුද්ධ ද්රලය වශළ නිදසුන් 2 ක් ලියන්න.                   (.2) 

(iii). ඳශත වංශ්යෝග වදී ඇති මූද්රලයය නම් ාරන්න.                   (.3) 

(අ)  ශ්ාොඳර් ව්පශ්සේට් -  

(ආ) ශ්වෝඩියම් ක්ශ්ෝරයිඩ් -  

(ඇ) ජය - 

(iv). ජශ්ේ තළඳළංාය ශ්වොයළ ගන්නළ ක්රියළාළරාමක් වරල ඳෆශෆදිලි ාරන්න.                 (.3) 

 


