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First Term Test - 2020
කාලය පැය ශ්ෙකයි.

b;sydih

8 ශ්රේණිය

නම / අංකය : .........................................................
I ශ්කාටස
 ප්රශ්ේන ියය්ලට ම ිළිතුරු  සපය්න.
 I ශ්කාටශ්සේ එක් ප්රශ්ේනයකට ලුණු  ශ්ෙකක් ිමිවශ්..
(01) විශාල වැව් ඉදිකිරීනේ පුනරෝගාමී රජු,
(i) පරාක්රමබබාු  රජු
(iii) වෙභ රජු

(ii) මබහනෙන් රජු
(iv) නේවාෙේපියතිේෙ රජු.

(02) රුවන්වැලි ෙෑය තැෙවූ රජු,
(i) කාවන්තිේෙ රජු
(ii) දුටු ගැමුණු රජු
(iii) අභය රජු
(03) ශිව නේවාලය පිහිටා ඇත්නත්,
(i) නපානළාන්ෙරුව
(ii) අනුරාධපුරය
(iii) දඹුල්ල
(04) අනේ රනේ වාරි තාක්ෂණය (වැව්) පිළිබඳව වැඩිපුරමබ ෙඳහන් වන්නන්,
(i) මබහා වංශනේ
(ii) දීපවංශනේ
(iii) ථූපවංශනේ
(05) ජයවාපී වැව ඉදිකරෙ ලේනේ යැයි ෙැලනකන්නන් කුමබෙ රජු දවෙ
(i) මබහාපරාක්රමබබාු  රජු දවෙ
(ii) පණ්ඩුකාභය රජු දවෙ
(iii) මබහනෙන් රජු දවෙ
(iv) ධාතුනේෙ රජු දවෙ

(iv) මබහනෙන් රජු
(iv) ගේනපාළ
(iv) නබෝධිවංශනේ

 නිවැරදි ිළිතුරර යා කර්න.
A

B

(06) කළාවැව තැෙවූ රජතුමබා

R.L. නරෝහිය

(07) වැව් බැේනේ ඇතුල්පැත්නත් ගල් අතුරා ෙකො ඇත්නත්

ෙඳකඩ පහෙ

(08) ආගමික නගාඩෙැගිලි ඉදිරිපිට ඇති අඩෙඳ හැඩැති ගල්පුවරුව

ධාතුනේෙ රජු

(09) ලක්දිව පුරාතෙ වාරිමබා ග කෘතිය

ජල්ුරවාපි වැව

(10) ු රුළු වැව

රළපොව

 පහත ප්රකාශ් හි  න්   ) ලුණණ ෙ වැරදි න්  X ) ලුණණ ෙ ශ්යාේන.
(11) නගෝඨාභය රජු විසින් පේමබේවර ෙමින් උයෙක් තෙවෙ ලදි.

(.......)

(12) රජගල පැරණි ආරාමබ භූමිනේ ගල්තලා ආශ්රිත නපාකුණු වල පා නදෝවෙ තෙවා තිබුණි.

(.......)

(13) පිළිමබනගවල් නි මබාණනේ පැරණිමබ ෙේරදාය ගන්ධකුි ෙේරදායයි.

(.......)

(14) මබැි භාජෙ තැනීමබ මුලින්මබ ආරේභ කල මබාෙවයන් ඒවා තැනීමබ ෙඳහා ෙකනපෝරුව භාවිතා කළහ. (.......)
(15) ලංකානව් මුලින්මබ ඉදිවු දාගැබ ථූපාරාමබයයි.
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(.......)

(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

 ිමසේතැ් පුරව්න.
(16) කලාවැනව් සිට තිො වැවට ජලය නගෙයෑමබට ................................................... ඇළ තෙවෙ ලදී.
(17) මබහනෙන් රජතුමබා මින්නන්රිය වැවට ජලය ලබා ගැනීමබට ........................................ඇළ තෙවෙ ලදී.
(18) සීගිරි ජල මබල් ......................................................ජල උදයාෙනේ පිහිටා ඇත.
(19) මබැි බඳුන් තො ගැනීමබට ගන්ො උපකරණය ........................................................ ෙමින් හැඳින්නව්.
(20) දිවයිනන් මුල්වරට ......................................................රජු උයෙක් තෙවෙ ලදී.
(ලකුණු 20 x 2 = 40)

II ශ්කාටස
(01) පළමු ප්රශ්ේනය අනිවා්යශ්.. තව්  ප්රශ්ේන හතරක් ශ්තාරාශ්නන ප්රශ්ේන පහකට ිළිතුරු  සපය්න.
I.
F

A
B
A
E
A

D
A

C
A

වැවක දළ ෙැලැේමබ ඉහත ෙඳහන්නව්. ඉංග්රීසි අකුනරන් ෙේ කර ඇති ේනාෙ නිවැරදිව ෙඳහන් කරන්ෙ.
(ලකුණු 06)

II.

ඔබට ෙපයා ඇති ශ්රී ලංකා සිතියනමබහි පහත ෙඳහන් ේනාෙ ලකුණු කරන්ෙ.
1)

මබන්ොරමබ

2)

ත්රිකුණාමබලය

3)

ගාල්ල

4)

කළුතර

5)

කල්පිිය

6)

අේපාර

7)

අනුරාධපුරය

8)

මබඩකලපුව

9)

නේදුරු තුුව

10) දඹනකාළ පටුෙ
11) මබහනුවර
12) නකාළඹ
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(ලකුණු 06)
(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

A

B


උ

C

D
E
F
H

G

I

J
K

L
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(03)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(02)
I. පණ්ඩුකාභය රජුනේ කාලනේ ඉදිවූ වැව් තුෙක් ෙඳහන් කරන්ෙ.
II. මබහවැව් තැෙවීමබ නිො ලාංකිකයින් ලබාගත් ජයග්රහණ හතරක් ෙඳහන් කරන්ෙ.
III.
(a) වැව් තැෙවීනේදී මුු ණදුන් අභිනයෝග තුෙක් ෙඳහන් එකක් විේතර කරන්ෙ.
ෙැතනහාත්
(b)
(I). බිනෙෝනකාටුව
(II).නොනරාව්ව පිළිබඳ නකිනයන් පැහැදිළි කරන්ෙ.
(03)
I. අමුණ නහවත් නව්ල්ල යනු කුමබක්ද?
II. නව්ලි ව ග ෙඳහන් කර ඒවා තෙවා ඇති ආකාරය පැහැදිළී කරන්ෙ.
III. ඇළ මබා ග තැෙවීනේදී මුු ණදුන් අභිනයෝග නදකක් ෙඳහන් කර එකක් විේතර කරන්ෙ.

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)

(ලකුණු 05)

(ලකුණු 03)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 05)

(04)
I. නපාකුණු තැනීනේදී නයාදාගන්ො විවිධ හැඩ නමබාෙවාද?
(ලකුණු 03)
II. නපාකුණු ව ග හතරක් ෙඳහන් කරන්ෙ.
(ලකුණු 04)
III. අභයගිරි දාගැබට වැනටෙ ජලය නපාකුණකට ගලායෙ ආකාරය ෙේ කරෙ ලද දළ ෙැලැේමබකින්
නපන්වන්ෙ.
(ලකුණු 05)
(05)

I. මිහිඳු මබාහිමි නමබමබ උයනන් සිට ධ මබය නේශො කල නිො ශාෙෙය බැබලවූ බව ෙඳහන් නව්. එමබ උයෙ
හැඳින්වූ ෙේ නදක ලියන්ෙ.
(ලකුණු 03)
II. උයන් තැෙවූ රජවරුන් හතරනදනෙක් ෙේ කරන්ෙ.
(ලකුණු 04)
III. උදයාෙ ව ග කර ඇති ආකාර නදක ෙඳහන් කර ඒවාට උදාහරණ එක බැගින් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 05)
(06)
I. පිළිමබ නගවල් නි මබාණය කරෙ රධාෙ ෙේරදායන් තුෙ ෙඳහන් කරන්ෙ.
II. ආගමික නගාඩෙැඟිලි හතරක් ෙේ කරන්ෙ.
III. මබැි බඳුන් තැනීනේ තාක්ෂණය ක්රමබනයන් දිුණණු වූ ආකාරය පැහැදිළි කරන්ෙ.

***
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