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තේමාව 8 - ජලය 
● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.  

1).                           මමම ඳරීක්ණමයන් අඳට ඳැශැදිලි ලන්මන්  

                                1.ාකලලින් ජය පිට ලන බල               2.අලට ලාතමේ ජ ලා්ඳ ඇති බල   

                                3.අයිව් ජමේ දිය ලන බල 

 

2). ඉශත ඳරීක්ණය වශා අලය මන ලන මදයි    

      1.නිල් කුඩු     2.අයිව් කැට     3.මඳ ලිතින් බෑගයක්  

3).                              මමම ඳරීක්ණමයන් අඳට ඳැශැදිලි ලන්මන්  

                                   1.සිදුරුලලින් ජය ගා යන බල           2.ජමේ විදීම පිළිබ ල      

                                   3.ජමේ ඳාමු පීඩනය ලැඩි බල 

 

4). ජායක මේල්ක ඳා මු මක ටමවේ ඝනකම ලැඩි ලන්මන් ඇයි?  

      1.ජමේ ඳා මු පීඩනය ලැඩි නිවා  2.සිදුරුලලින් ජය විදින නිවා      3.ජමේ ඳශත මක ටව ක්තිමත් නිවා  

5). යම් ද්රලයයක් ඳා ීමමම් ශැි යාල ලැඩිමයන් ම ඇත්මත්   

      1.මිරිදිය ජමේ                      2.කරදිය ජමේ                   3.උණු ජමේ  

6).                             මමම ඳරීක්ණමේ මදලන බඳුමන් තිබිය ශැක්මක්  

                                1.උණු ජය        2.කරදිය ජය                     3.මිරිදිය ජය  

 

 

7). ලගා ි රීමට ගන්නා ීමල මබ ල් ඉලත් කර ගැනීමට අතීතමේ මය දා ගත් ක්රමයි  

      1.බිත්තර ීම ලුණු ජමේ දැමීම      2. බිත්තර ීම ඇල් ජමේ දැමීම           3.බිත්තර ීම පිරිසිදු ජමේ දැමීම  

8). ජය අපිරිසිදු ලන ආකාරයක් ලන්මන්  

      1.ඳශෂට ගා යාම නිවා             2.ලා්ඳ ීමම නිවා                       3.විවිධ ලැඩ ගැනීම නිවා  

9). ජය වම්බන්ධ මබෞද්ධ චාරිත්රයි   

      1.කෑමට ආරාධනා ි රීමම් දී ලතුර ඇල්ලීම    2.පිරිත් මණ්ඩඳයක ඳැන් බඳුනක් තැබීම    3.සිරුර පිරිසිදු ි රීම  

10). ජය වම්බන්ධ හින්දු ආගමික චාරිත්රයි   

      1.මදවියන් නෑීමම                   2.අත ඳැන් ලත් ි රීම                    3.ව්නානය ි රීම  

11). ජය වම්බන්ධ ක්රිවත්ියානි ආගමික චාරිත්රයි   

      1.කුම්භාබිමේකම්                    2.ඳා මදෝලනය                            3.ප්රවාද ව්නාඳනය  

12). ජය වම්බන්ධ ඉව්ාම් ආගමික චාරිත්රයි   

      1.නැකතට ව්නානය ි රීම           2.මෘත මද්ශ නෑීමම                       3.ඳා මදෝලනය  

13). ජය වම්බන්ධ සිිංශ චාරිත්රයි  

      1.මබෝධියට ජය ලත් කැරීම        2.ළි ශා ගනුමදනු ි රීම                  3.සිරුර මවේදීම  

14). ගිංලතුර නිවා ඇතිලන ආඳදාලක් මන ලන්මන්  

      1.ජය අපිරිසිදු ීමම                  2.මදුරුලන් ඳැතිරීම                      3.ඳව වරු ීමම  

15). අපිරිසිදු ජය නිවා ලැෂමන මරෝගයක් මන ලන්මන්  

      1.මැමල්රියා                         2.මක රාල                             3.කශඋණ  

ගුරු අත් මඳ ත 

90 පිටුමේ 

මදලන රඳය 

අඳින්න 

ගුරු අත් මඳ ත 

91 පිටුමේ 

මදලන රඳය 

අඳින්න 

ගුරු අත් මඳ ත 

92 පිටුමේ 

මදලන රඳය 

අඳින්න 



PRABHATH  BANDARA  PRABHATH  BANDARA                                          T.P. 071 440 7931  /  077 599 6325    

16).                             මමහි දැන්මලන ජ මඳරණය වශා මය දා මන ගන්නා මදයක් ලන්මන්  

                                      1.ලැලි              2.පුලුන්           3.මඩ 

 

 

17).                             මමම ක්රීඩමලන් අඳට ි යා මදන්මන්  

                                    1.ජය ගා යන බල    2.ජය ප්රමේවමමන් බාවි්චි  කෂ ුතතු බල   3.ජය යනු දියරයක් බල  

 

 

18). ජය විසින් ඳරිවරය සුන්දර කරන අලව්ථාලක් මන ලන්මන්  

       1.ජ ටැිංි                          2.දිය ඇලි                                3.ගිංගා   

19). “මශලැලි කැණි කළු ලමේ යන ගිංගා” මමම කවිමේ ි යමලන ගිංගා විංඛ්යාල ලන්මන්  

       1.තුනි                             2.ශතරි                                  3.ඳශි   

20). ජය නිවා විංචාරක ආකර්ණය දිනා ගත් ව්ථානයි   

     1.සීගිරිය                             2.දුන්හි                                  3.දඹුල්  

 

ගුරු අත් මඳ ත 

94 පිටුමේ 

රඳය අඳින්න 

ගුරු අත් මඳ ත 

95 පිටුමේ 

රඳය අඳින්න 


