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කාලය පැය ශ්ෙකයි.
8 ශ්රේණිය

නම / අංකය : .........................................................
I න ාටස
 ප්රශ්නෙ ියය්ලට පිිතුරු  සපයන්ෙ.
 I න ාටනසන එක් ප්රශ්නෙය ට ලුණු  නක ක් ිමිවන..

 හිසේතැන් පුරවන්න.
(01) (i) ළ යි .................
(02) (i) .................. බරි
(03) (i) .................. නක ට

(ii) තාන්ෙ ................................
(ii) සු 
................................
(ii) ියතා ................................

 පහත සඳහන් වාකයවල රි  ඳිපපෙ වල වාා්  ැැපශ්පන ශ්යුමම යිනන් රර්  අිපන්න.
(04) ෙැඟණියනේ ුණුණ් නින්ක නිසා අම් ාට
(i) තදින් නින්කයෑ .
(iii) නහාඳින් නින්ක යෑ

ෑ පිසී ට නොහැකි විය.
(ii) සනව්ප නවලාව නින්ක
(iv) නින්ක නොයෑ .

(05) ඔහු ටයුුර රන්නන් ැත්තට නපා්ල වනේ යැයි ගුු ුරිවය පවසුවාය.
(i) එ ට එ කී .
(ii) ැත්තයි නපා්ලයි වනේ
(iii) ස ගිනයන් ටයුුර කිරී
(iv) ගැළනපෙ නසන ටයුුර කිරී .
(06)

් සහ නුවන් ජාඩියට මුඩිය වනේ යැයි යහළුනවෝ පැවසුහ.
(i) තරහ ාරයන් වනේ.
(ii) නොහඳුෙෙ ිවුරරන් වී .
(iii) නහාඳට ගැළනපෙ බව
(iv) නොගැළනපෙ බව

(07) ගන් න ටුව අුණර වනේ ඔහු නේ රහස ආරක්ෂා
(i) සනිර නලස .
(iii) තාව ාලි ව.

රෙ බව පැවසුන.ය.
(ii) සැ ට කියෙ බව.
(iv) ළ නොහැකි බව.

 ශ්මම ශ්ේෙශ්ේ ඳතුප්  යුැල පෙ ශ්තෝරා ලියන්න.
කිරි බණ්ඩා ඉඩම් ඩම් වල ඇති ඇළ නකාළ ප්රනයෝජෙයට ගනිිවන්
රිවන් අත ිවට සු  ර ගත් දිරිය ිවනිනසකි.

ැලෑව

පා න ාටා සු්ක ුද්ක

ර වගා

(08) ........................................................
(09) ........................................................
(10) ........................................................
(11) ........................................................
(12) ........................................................
(13) ........................................................

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(01)

 අක්ෂර විෙයාසය නිවැරදි වයෙය නතෝරා යන්න් ඉරක් අඳන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

 පහත සඳහන් වචන අකාරාදී පිළිශ්වප සකසේ කර ඳති නිවැරදි වරණය ශ්තෝරන්න.
(14)
I.
II.
III.
IV.

න ෝකිල ාක් ා නක්තලය කියත
ාක් ා නක්තලය න ෝකිල කියත
ාක් ා කියත නක්තලය න ෝකිල
ාක් ා නක්තලය කියත න ෝකිල

(15)
I.
II.
III.
IV.

ඖෂධ ඉකල ඓ ය තත
ඖෂධ ඓ ය තත ඉකල
ඓ ය තත ඉකල ඖෂධ
තත ඉකල ඓ ය ඖෂධ

 අ් ෂර විනයාසය නිවැරදි වචනය ශ්තෝරා යිනන් රර්  අිපන්න.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ආ යාතය තීක්ෂණ අර්කය නරෝපෙය
ළ ො රණය භාශ්ාව දියුනු පරිගෙ ය
නගෝසාව බයාෙ ප්රතිලල පැරුණම්බා
සබ්ක වි ාසෙය විනශ්නශ් වාර්ි ගිජ්ඣකූටය
පුශ්නපය නිශ්නපාකෙය රක්ෂණය කක්ිෙ
(ලුණු  20 x 2 = 40)

II ශ්කා ස
 ප්රශ්ේන ියය්ල ම පිළිතුු  සපයන්න.
(01) පහත සඳහන් මාතෘකාවලින් එක්  ශ්තෝරා වචන ශ්ෙසීය ශ්නාඅඩු රචනය්  ලියන්න.
I. කියවීශ්මන් මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි.
II. මා කියවූ ශ්හාඳම ශ්පාත.
III. මශ්ේ ර

ම අශ්ේ.
IV. ියංහල අවුු ුම උ් සවශ්ේ අියි ය.

(ලුණු  20)

(02) ශ්පපශ්පාත ඳසුි න් පිළිතුු  සපයන්න.
I. ඩංගිරාල බ්  කෑශ්ේ ශ්මානවා සමැෙ?
II. ජන කතා හා ජන කවිය පැවත එන ආකාරය විසේතර කරන්න.
III. සම්පප්රොයික ශ්යුමම්ප ශ්ෙක්  ලියන්න.
IV. රබීන්රනා්  තාශ්ැෝර් මැතිතුමා රව් වූ පෙවිය ලියන්න.
V. රබීන්රනා්  තාශ්ැෝර් මැතිතුමාජශ්ේ හැ් තෑවන ජන්ශ්මෝ් සවය සඳහා සකසේ කප කෘතිශ්ේ නම

ලියන්න.
VI. “අහශ්සේ තු වැ් පිි ලා - ශ්පාපශ්ේ සුුම ම් පිපිලා” යන පෙය සම්පූර්ණ කරන්න.
(02)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

VII. රාත්රී අහස කවියා සමාන කර ේ වන්ශ්න් මකමක ෙ?
VIII. “කිි  ශ්ැඩය” ශ්ලස හඳුනා දී ඳ් ශ්්  මකමක ෙ?
IX. ශ්කාකිසේ, අච්චාු  යන වචන ලැබුණු ජාතීන් ශ්ෙක ලියන්න.
X. “ශ්ප් සම” කෘතිය රචනා කප කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න.

(ලුණු  10 x 2 = 20)

(03) පහත සඳහන් ප්රශ්ේනවල පිළිතුු  සපයන්න.
I.
II.
III.
IV.
V.

ඔබ පන්ති කාමරශ්ේ සකසේ කප බි් ති පුව් පත තැබූ නම ලියන්න.
ඒ සඳහා ඔබ ලබා ුමන් නිර්මාණය මකම් ෙ?
බි් ති පුව් පත සකසේ කිරීම ගුු තුමිය ලබා ුමන් උපශ්ෙසේ ශ්ෙක්  ලියන්න.
බි් ති පුව් පත සකසේකිරීශ්ම්පදි ඔබ මතු වූ ැැ ළු ශ්ෙක්  ලියන්න.
බි් ති පුව් පත සකසේ කිරීශ්ම්පදී ලබාැ්  අ් ෙැකීම්ප ශ්ෙක්  ලියන්න.

(ලුණු  10)

(04) කියවන්ශ්නෝ - දිනන්ශ්නෝ කෘති ඳසුි න් ශ්තෝරාැ්  ප්රශ්ේන ශ්ෙක පිළිතුු  ලියන්න.
(01) “ශ්මාක් ” ඔබ අහශ්සන් වැටුණෙ?
(ලුණු  03)
I. රහත කියමන කවුු න් විියන් කාහ මකමන අවසේථාශ්ේදී පවසන ලද්ේ ෙ?
II. රහත පාඨශ්ේ ඳතුප්  කෘතිය සහ එම කෘතිය පි වර්තනය කප කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න.
(ලුණු  02)

(02) “ශ්මානවෙ නංගිශ්ේ අෙ ෙව් ඳඹුල හෙන්ශ්න්”

I. රහත පාඨය කවුු න් විියන් කාහ මකමන අවසේථාශ්ේදී අසන ලද්ේ ෙ?
II. එම පාඨය ඳතුප්  කෘතිය සහ කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න.

(ලුණු  03)
(ලුණු  02)

(03) “අශ්න් ර් න පැිනශ්යෝ උඔ ෙැි විය්  ශ්ැන්  ඒකි කිි  පුශ්ත්  රන්නවා බලන්න මං හි 

ආසයි.”
I. රහත කියමන කා විියන් කවුු න් හ මකමන අවසේථාශ්ේදී කියන ලද්ේ ෙ?
II. රහත කියමන අය්  කෘතිය හා කතුවරයාශ්ේ නම ලියන්න

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(03)

(ලුණු  03)
(ලුණු  02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

