
 

 

 

 

 1 සිට 10 දක්වා ප්රශ්න  වටට දදා  ිවවරදි  ිළිතුරද ටින්  රදක් දි ්  . 

 

1) ප්රධාන ක්රීඩාවන දක්ෂතා නක ධනධා සකහ් නකර්ධනණන සකදගක්නා නක්රීඩාවනකක්රිසනදනගද ක. 

1. ජ ක්රීඩාවනක. .      3.කහංවිධාන නත්ණදකක්රිඩාවනක. . 

2. දණ්ඩාවනස ක්රීඩාවනක. .     4.කඅනුක්රීඩාවනක. . 

2) ලංගිද කහ .ේා සක  ක.ගය්සෂතක. න නා.නා  

1. සුදුකබංදු .      3.කඋප්ංශස. 

2. ලයු.ෂතමිසන .      4.ක ධනපීස්. 

3) . නල. යල්ක්රීඩාවන. ක්ෂතා න සෂතක. න නා.නා  

1. පනාදු කඑහවීණ.     3.පිරි ැමීණ. 

2. විදීණ.       4.ක ැලැෂතවීණ 

4) දුගකපැනී. කශිල්පීසකක්රණසෂතක නා.නා  

1. අ තීධන කධාන  ස.     3.කඉපිලීණ. 

2. පන.  කක්රණස.     4.පති කවීණ. 

5) 2018කපනපනාදුක.ලයදකකුහලන ක ගඟන ලසකපැ ැත්වු.ේකකි  කගටදක්? 

1. රුසිසන .      3.කප්රංශස. 

2. ඔස්.ේලසන .      4.කඉනාදිසන  

6) . ය  ක.ගය්සෂතක නා.නාකමිනාකද ගෂත්? 

1. අධිරුධිගකපීඩාව ස.     3.ක ෘ්.ගය් 

2. පැ.පනල.      4.දිස ැඩිසන  

7) හනාධිසෂතක ග නක ැඩිකප්රණන සකිනාකලල සකවීණටක. යකඇදීණටකඇතික ැකිසන . 

1. ශරීගකහංයුතිස.     3.ක. ්ස. 

2.  ණය න ස.      4.ක්ගන්ැනීණ. 

 

8) ණත්පැනාකභනවි සකර්හනකසිදු  ක නර්සෂතක. න නා.නා  

1. ශනරීරිදකක්රිසනදනරීත් ස     3.ණන සිදකශෂතතිසකදියුණුකවීණ 

2. ස් නයුකදුධන ල නක ටක්ැනීණ  කකකකකකකකකක කකකකකකකකකකකක4.අපලනගක නකඅප.සයජ  

ක 

9) .ේශිණසකශෂතතිසක ධනධා සකකිරී.ණනාකඔ ටකලැ.  කප්ර.සයජ සකි. 

1. හනාධිකආශ්රි කආ නධාකඅවීවීණ 

2. අවීකණ නාසිසකිනාකක ැඩිකදනධනසසනාකප්රණන සෂතකකිරී. ක ැකිසන  

3. .ේශික ලටකරුධිගකහැපයුණක ැඩිවිණ 

4.  ැඩිපුගකඇතික. ්සක්  සකවීණ 

 

 

10) පනපනාදුක්රීඩාවන. ක්ෂතා න සකි. 

 

1. ප්ර නගස  2.ක්ැල්කරැකීණ  3.කවිදීණ  4.පති කවීණ 

 

ස ෞඛ්යට ාා ාාීරික  ද්යාප ට 

දව ා  වාදට 

  8 - සේණිට 

 ම :…………………………………………………………………………….......        ාටට : පරට 2යි 



 

 

 

 1 සිට 15 දක්වා වු ප්රශ්න  වටට වදා්  ුර  ඇති සුදුසු පද සටොදා හිස්තර්  පුදව්  . 

 

(ඩිමි ක/පිරිසිදුක න ස/උහකපැනීණ/තුනාකපි ණ/අනු්නමිදත් ස) 

 

11) .......................................ක.හෞඛ්ය ත්කපනහල්කපරිහගසදකතිබසකයුතුකඅං්සකි. 

12) ........................................කපිටි.ේකඉහ  කි. 

13) ......................................කසිගස්කපැනීණකි. 

14) ස්ත්රීකප්රජ  කෛහලක.............................ක.ලහක ැදිනා. . 

15) ක්රිඩාවදත් සක නක ැදුණුකර්පු  න සකි........................ක.ලහක ැදිනා. . 

 

 දං  16 සිට 20 දක්වා වා ය ිවවරදි   ්         )ටකුණද වරදි   ්     X   ) ටකුණද 

සටොද්  . 

16) . නල. යල්ක ්රීඩාවන. ක පනාදු ක පිරි ැමී. ක දීක පනාදු ක උඩාවක ්ණනක  ත්පගක 8ක ෂතක ඇතුල ක පිරි ැමීණක

සිදුදළකයුතුස.(.................) 

17) මීටධනක400කදවීලුකණතිනාකදිවි. කඉහ  කකුදුකආග භ.සනාකආග භසකසිදුකදගයි.(.................) 

18) 2018කපනපනාදුක.ලයදකකුහලන සකදි නක්නුකලැබු. කබ්රසීලලසයි(............) 

19) පනහලකතුලකප ති කප්රතිපත්තික නකරීතිකආගෂතානකකිරීණක.හෞඛ්යසකප්ර ධනධා කපනහලෂතකතුළක්ැකිසක

 ැකිසක(............) 

20) ර්්නක්ැනීණක්තිදකඉහ  කි(...........) 

 

 

 

                                                                                             

සදව  ස ොට 

 

 ප මු ප්රශ්න ට ඇුරලුව ප්රශ්න  5 ට   පමණක් ිළලිුරරු  පට්  . 

 

1) .සනවුනාක වි.ේක පසු  කර්ණල්ක ්ෂතාක්රීඩාවද.සකි.ර්ණල්.ේක .්ණනපිසනාක වි.ේශක්  කඇ .ර්ණල්ක

පනහල්කසනා.නාක. යඩිණදක  ගකවීකසිටී.ණර්.දි ෂතක්රීඩාවනකපිටි.ේකකදීක  ත්ක්රීඩාවද.සකු.ේකධාන  ක

හපත්තු ෂතක පන්.ේක  ැදි.ණනාක සිදුක වුක අ තුගකිනාක .ල්ක    සක වුක ඔහුක .ගය ල්ක ් ක ද.ල්ක

ප්රථමණනධානගකල නකදී.ණනාකඅ තුරු ස. 

 

1. .ේ්.ේකහඳ නාකපරිදිකර්ණල්ක.ගය ල්ක් කදගකඇත්.ත්කප්රථමණනධානගකල නකදී.ණනාකඅ තුරු සක

“ප්රථමණනධානග”කසනා. හිකඅ් හක.දටි.සනාකපැ ැදිලකදගනා . 

2. .්ණනපිසනාක වි.ේශක ් ක වුක ර්ණල්ක  ැර්ක ්රු නාටක මුහු ක දීණටක සිදු  ක අභි.සය්ක 2ෂතක   ක

දගනා . 

3. ප්රථමණනධානගදරු. කුකහතුකවිසකයුතුකුණ නං්ක4ෂතකලසනා . 

4. ප්රථමණනධානගකල නකදී. කඅගමුණුක2ෂතකලසනා . 

5. පිළිස්සුනුකඅ ස්ථමන දදීකප්රථමණනධානගකල නකදිසකයුතුකආදනගසක.දටි.සනාකප ්නා . 

6. ප්රථමණනධානගකල නකදී. කමුලදකසිේධානනා කප ්නා . 

7. ්රීඩාවනකඅ තුරුක ලටකඅණ ග කසිදුවිසක ැකික.  ත්කඅ තුරුක2ෂතකහ් නාකදගනා . 

8. ශරීග.ේකඅභයනා ග.ේකසිදුවිසක ැකිකඅ තුරුකලසනා . 



 

 

 

2) 8ක.ේණියේ.ේකකඉ.්නුණකල  කහණ ලීකහැණවිටණක.පයාය්නයිකආ නගකපණ ෂතක ණකආ නගක. ලටක

එෂතකදගක්නා නකඅ ගක ගෂතකවුකආ නගකකිසිදුකවිටදක. න්නී. 

1. ආ නගක ලක.පයා සටක නර්කසිදු  කආදනගක2ෂතක  කදගනා . 

2. ආ නගක ට්.ටයරුකපිළි.සලකකිරී. කදීක නකපිළි්ැර්වී. කදීකහැලකිළිණත්කවිසකයුතුකදරුණුක

2ක ැගිනාකලසනා . 

3. ආ නගකදල්ක  නක්ැනී. කක්රණක2කෂතකහඳ නාකදගනා . 

4. අ.ේකමුතුනාමිත් නාකභනවි නකදළක.පයා කුණ .සනාකඉ ළකආ නගක ධන්ක2ෂතකලසනා . 

 

3) ප්රජ  ක පේධාති.ේක අසිරිසක ඇති  ක  නධානක  ලෂත නක ්ැනීණක ණිනනාක දනධනසෂතාණක දිවිසෂතක ් ක

කිරීණටක ැකිසන කලැ.ේ. 

1. ප්රජ  කපේධාති.ේකදනධනසසක දුනා නා . 

2. ප්රජ  කපේධාතිසකආශ්රි ක.ගය්ක2ෂතක  කදගනා . 

3. ප්රජ  කපේධාති.ේකඅසිරිසටක නධානකඇතිකදග කහනධාදක2ෂතකලසනා . 

4. ලංගිදකඅපලනගක නකඅප.සයජ ක ලටකලෂතවීණකර්හනකඇතිවිසක ැකික්ැටලුක3ෂතක නකඊටක

මුහු දීණටක් ක ැකිකක්රිසනණනධන්ක2ෂතකලසනා . 

 

 

4) හෑණක්රීඩාවන දණකනීතිරීතිකඇතිකඅ ගකඑණගිනාක්රීඩාවන කතුලකවි සෂතක නකහනධානග ත් සෂතකඇති. . 

1. ්රීඩාවනකනීතිරීතික නක්රීඩාවනකආලනගකධාධනණකසනා ක.දටි.සනාක දුනා නා . 

2. ්රීඩාවදත් සකහණඟකඔ කතුළකහං ධනධා සක  කර්පු  නක3ෂතකලසනා . 

3. ්රීඩාවනකනීතිරීතික නකආලනගකධාධනණක ලටකඅනු් කවී.ණනාකඔ ටකලැ.  ක නසික3ෂතකලසනා . 

 

 

5) ස් භන .සනාණකමිර්හනකවිවිධාකවුකඅ ශය නක ලනාකයුෂත ක. .එ ැර්කඑෂතකඅ ශය න ෂතකහපිරුණුක

දල්කහිකර් ැතිනාණක  ත්කඅ ශය න ෂතකපැ ක ී කඑසකමිර්ස්කස් භන සයි. 

1. මිර්හන.ේකමුලදකඅ ශය නක.ණන  න්? 

2. ආත්ණක අභිණන සක ඇතික වීණටක  ලපන ක  නහිගක  නක අභයනා ගක හනධාදක 2දක  ැගිනාක

හඳ නාකදගනා . 

3. ආත්ණකඅභිණන සටක නර්ක  ක.ේතුක2ෂතකලසනා . 

4. ආත්ණකඅභිණන සකහහි කපුේ්ලසනා.්නාකහණනජසටකසිදුක  කස ප කවිස් ගකදගනා . 

 

 

6) ණලලක්රීඩාවනක ධනී දග සටකඅනු කපැනීණක ධන්ක2කි.එ  කතිගස්කපැනීණක නකසිගස්කකපැනීණක.   

1. දුගකපැනී. කශිල්පීසකක්රණක3ෂතකලසනා . 

2. දුගකපැනීණටකඅසත්කප්රධාන කඅ ධික  කදගනා . 

3. දුගකපැනී. කපිටිසකඇඳකඊටකඅ්නළකනීතිරීතික3ෂතකලසනා . 

 

 


