
8 ශ්රේණිය - පුරලැසි අධයාඳනය 

l ශ් ොටව 

1. ශ්ඳොදු ශ්වේලා 

2. වාධාරණල 

3. ඳවුශ්ේ වමගියට 

4. වංව් ෘතියක් 

5. විවදුම් 

6. √ 

7. √ 

8. X 

9. X 

10. X 

11. නි 

12. ලැ 

13. නි 

14. නි 

15. ලැ 

16. ආත්ම වි්ලාවය 

17. අම්බන්ශ් ොඩ 

18. ශ් ොවි 

19.  ාර්මි  විදයා 

20. ආචාරශීලී බල 

 

II ශ් ොටව 

1. (i) වලදය,  ීතතිඥ,  ඉංජිශ්න්රු,  ගුරු,  වැසුම් ශිේපි 

(ii) ශ්වේල  අර්ථ වාධ  අරමුද 

     වාප්පු ශා  ාර්යා ශ්වේල  ඳනත 

     ශ්රී ං ා විශ්  ශ්වේලා ඳනත 

     ව්ත්රීන් ඳතේ  ර්මාන්තශ්ය ශ්යදමේශ්ම් ඳනත 

     ඳඩි ඳා  වභා  

     ප්රසත නිලාඩු විදි විධාන 

     



(iii) ශ්වේල   ාර්යක්මතාල අඩු මේම 

      නිලාඩු  ැීතම් ලැඩි මේම 

      ලැඩ ප්රමාද මේම 

      විවිධ උ ශ් ෝණ ඇති මේම 

      ශ්වොර ම් කිරීමට ශ්ඳඹීම 

 

(iv) ශ්බෞ ධ වංව් ෘතිය 

       හින්දු වංව් ෘතිය 

       ක්රිව්තියානි,   ශ්තෝක  වංව් ෘතිය  

 

(v) වන්නිශ්ේදන ශැකියාල 

       ැටලු විවඳීශ්ම් ශැකියාල 

      වැසුම් කිරීශ්ම් ශැකියාල 

      ශ්මශ්ශයමේශ්ම් ශැකියාල 

      මානල වම්බන්ධතා ඳැලැත්මේශ්ම් ශැකියාල 

 

2. (i) ප්රලාශන,  තැඳැේ,  බැංකු,  විදුක ඳණිවිඩ 

 

(ii) ශ්බෝශ්ලන ශ්රෝ  මර්දන ලැඩවටශන් ක්රියාත්ම  කිරීම 

     ශ්බෝශ්නොශ්ලන ශ්රෝ  ලෂක්ලා  ැීතම වශා ලැඩවටශන් ක්රියාත්ම  කිරීම 

     ශ්වෞඛ්ය අධයාඳන ලැඩවටශන් ක්රියාත්ම  කිරීම 

     ෂදරු ශා මාතෘ වායන ක්රියාත්ම  කිරීම 

     ප්රතික්ති රණ එන්නත් බා දීම 

 

(iii) A   ශ්රී ං ා  මනා මන මණ්ඩය 

       B   ං ා දුම්රිය ශ්වේලය 

       C   සිසු වැරිය,   ැමි වැරිය 

       D   අර්ධ සුශ්ඛ්ෝඳශ්භෝගී බව්රථ ශ්වේලාලන්ල ශ්යදමේම. 

 ලැඩි දියුණු  ෂ දුම්රිය ධාලන  ටයුතු 

 

3. (i) මල පියා දු දරුලන් ආච්චි සීයා නැන්දා 

 

(ii) නාය ත්ලයට  රු කිරීම 

     වශශ්යෝ ශ්යන්  ටයුතු කිරීම 

     වා ච්ඡා මගින් නිලැරදි තීරණ ලට එෂඹීම 

     උශ්ප්ක්ාශ්ලන් ජය ඳරාජය භුක්ති විදීම 

     වමිති වමා ම්ල තනතුරු බා  ැීතම  

  



(iii) වමිති වමා ම්,  ජාති  උත්වල,  ක්රීඩා උත්වල,  වංව ්ෘති  උත්වල,  ශිය නාය  වංචිත,     

නර්තනය,  ශිය භට,  ඳරිවර භට,  බා දක් 

     ප්රශ්යෝජන : ඉදිරිඳත් මේශ්ම් ශැකියාල ලර්ධනය මේම 

  ල කීම් දැරීශ්ම් කුවතාල ලර්ධනය මේම 

  ජය ඳරාජය විද  ැීතශ්ම් ශැකියාල ලර්ධනය මේම 

  වන්නිශ්ේදන කුවතා දියුණු මේම 

 

4. (i) ජාති  ෂමා ආරක්  අධි ාරිය 

     ඳරිලාව ශා ෂමා ආරක්  ශ්වේලා ශ්දඳාර්තශ්ම්න්තුල 

     ෂමා ශා  ාන්තා  ාර්යාංය 

  

(ii) මනව වංසුන් කිරීශ්ම් අභයාව 

      නිර්මාණ රණය වශා ශ්යොමු මේම 

      මිතුරන් ඇසුරු කිරීම 

      ක්රීඩා  ටයුතු ශා ාරීරි  ලයායාමල නිරත මේම 

 

(iii) ජන වමාජය තුෂ සුශදතාල ලර්ධනය මේම 

       ැටුම් අලම වමාජයක් බිහි මේම 

      ීතති රු  ජන වමාජයක් බිහි මේම 

      සියලු ශ්දනාශ්ේ අයිතිලාසි ම් ආරක්ා මේම   

    ශ්ම්ලා විව්තර  රන්න. 

 

5. (i) අනා ත ඳරපුරට ඔවුන්ශ්ේ අලයතා ඉටු  ර  ැීතමට බාධා ශ්නොලන අයුරින් ලත්මන් ඳරපුශ්ර් 

අලයතා ඉටු  ර  ැීතම තිරවාර වංලර්ධනයයි. 

 

(ii) ආරක්ෂිත ශ්ව  බඩා කිරීම 

      කුඩා දරුලන්ට ෂඟා විය ශ්නො ශැකි ව්ථානල  බඩා කිරීම 

      නියමිත උඳශ්දව් ඳරිදි තනු  කිරීම 

      ඇසුරුම්ල ඇත්ශ්ත් ලව බල ශ්ඳන්ලන වකුණු ශ්ඳශ්නන ඳරිදි  බඩා කිරීම 

 

(iii) රියදුරන්ශ්ේ ල කීම් : මාර්  ීතති නිසි ඳරිදි පිළිඳැදීම 

      මාර්  වංඥා මැනවින් පිළිඳැදීම 

      බීමත් ල රිය ඳැදමේශ්මන් ලැෂකීම 

          ලාශන නිසි ඳරිදි නඩත්තු කිරීම 

 

      ශ්ඳොකසිශ්ය ල කීම : රියදුරන් ශා මගීන් දැනුලත් කිරීම 

     ශ්යෝ යත්ලශ්යන් ශ්තොර ලාශන ධාලනශ්යන් ඉලත් කිරීම 

 



6. (i) රාජය අංය ශා අර්ධ රාජය අංය 

     ශ්ඳෞ  ක  අංය 

     ව්ලයං රැකියා 

 

(ii) A  පිළිමතාල 

      B  අම්බන්ශ් ොඩ 

      C  ශ්මොශ් ොඩ 

 

(iii) ලෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිය 

       ජාති  ආධුනි ත්ල මණ්ඩය 

       විදාතා මධයව්ථානය 

       නැණව 

       ශ්ශොශ්ටේ ඳාවේ    

 

 බා  ත ශැකි පුහුණු මේම් : 

 විදුක  ාර්මි  

 ජ න ශිේඳය 

 දැල ශිේඳය 

 වැසුම් ඇදීම 

 ඳරි ණ   

 

7. (i) ඉන්දියාල,  ඇමරි ා එක්වත් ජනඳදය,  බ්රිතානය 

 

(ii) A  ශ්ලවක් උත්වලය 

      B  දීඳලාලී,  වතශ්ඳොන් ේ,  මශ ශිල රාත්රී 

      C  මිාදුන්නබි උත්වලය,  රාමවාන් උත්වලය,  ශජ්ජි උත්වලය 

 

(iii) වෑම ජනලර් ය ට ම වමානල වැකීම 

      රාජය භාා ශ්ව හින්දු ශා ඉං්රීසි භාා ශ්යොදා  ැීතම 

      වෑම පුරලැසිශ්යක් ම රාජය භාා ලන්ට අමතරල ශ්ලනත් භාාලක් දැන සිටීම 

      තම ආ ම ඇදහීශ්ම් අයිතිය ආරක්ා කිරීම  

  

 

        

 


