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8 ශ්රේණීය - පිළිතුරු පත්රය 
I ක ොටස 

1. II 

2. I 

3. II 

4. III 

5. II 

6. I 

7. III 

8. I 

9. III 

10. II 

11. I 

12. II 

13. III 

14. I 

15. II 

16.  ශ්ෙරමියා 
17. ොශ් ාබ් 

18. ඊසාක් 

19. ශ් ෝශ්සසේ 
20. යායිරසේ 

 

II ක ොටස 
I. ආදම් සහ ඒව 

II.  සර්පයා - නපුර 
 තහනම් ගශ්සේ ශ්ගඩි - පාපය 

III.  අප  වන ලද ශ්ේ නීය ශ්දව් පියාණන් ශ් ශ්රහි අපශ්ේ පූර්ණ විශේවාසය ඇදහිල්ල රැදවී . 
 ශ්ේව  ැවිල්ශ්ල් දායාද සුරක්ිත කිරි  හා වර්ධනය කිරි  භාර රුවන් ශ්ලස ක්රියා කිරි . 

 ශ්ේව  ැවිල්ල තුළ අස ස  වටිනා  ක් මිනිසාට උරු  ර දුන් නිසා ත  ජිවිතශ්ේ වටිනා   

ශ්ේරුම්ගැනි . 
 ශ්ේව ගුණාාංග තුළ ජීවිත සුරක්ිත  ර ගැනි . 
 ශාරීරි ව ද  ානසි ව ද අධයාේමි ව ද අපට දුන් නිදහස යුතු ශ්ලස භාවිතා කිරි . 

 ශ්ේව ශ්ේ ශ්යන් යුතුව  ටයුතු කිරි . 
 

02.)  
I.  ෙනතාවට ඔශ්රාේතු  ශ්නාශ්දන තරම් බර වැඩ ගැනි . 

 වින්නඹුවන් ලවා ඊරාශ්යල් පිරිමි දරුවන් උපශ්ේදි  විනාශ කිරි . 
 ඊරාශ්යල්වරුන්ට උපදින සෑ  පිරිමි දරුශ්වක්  නයිල් ගඟට විසි කිරි . 

II.    න්නා ලබා දි . 

  ාරාහිදි ෙලය ලබාදි . 
 රතු මුහුද තරණය 

III. පිළිතුර අනුව ලකුණු ලබා ශ්දන්න. 
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03)  

I. ගලීල මුහුද,  මුහුණ දී ට  

II.  ප්රධාන රාව යා වී . 

 ශ්ේසුසේ වහන්ශ්සේ ශ්දවියන් වහන්ශ්සේශ්ේ ක්රිසේතුවරයාශ්නෝ යැයි පැවසි . 

 ශ්ේසුසේ වහන්ශ්සේ ස ඟ  රණයට හුමුණ දී ට පවා සුදානම් බව පැවසි  උන්වහන්ශ්සේ    

    නාදුනන බව පැවසී . 

III. ලියා ඇති පිළිතුර අනුව ලකුණු ලබා ශ්දන්න. 

 

04.)  

I. අශ්නයෝනය යහපත ශ්වනුශ්වන් ශ්යදවී ට. 

II.  උපශ්දසේ දීශ්ම් ප්රඥාව. 
 ආේ යාණන් තුල විශේවාසය. 

 හාසේ ම් කිරිශ්ම් බලය. 

 දිවැසේවැකී කිශ්ම් බලය. 

 ආේ  වි සීශ්ම් හැකියාව. 

අන්භාෂා  තා කිරිශ්ම් හැකියාව. 

 අන්භාෂා පහදා දීශ්ම් හැකියාව. 

III.  රැළ ශ්පෝෂණය කිරි . 

 රැ වරණය 

 අතර ාංවූවන් මුදා ගැනී . 

 ආදරය කිරි . 

 සුවය සැලසී . 

                වැනි  රුණු ලකුණු ලබා ශ්දන්න. 

 

05.)   I.  අතිගරු ඇන්ඩෲ කු ාරශ්ේ හිමිපාශ්ණෝ 

   ශ්ගෞරවණීය ශ්සෝ සිරි කු ාරදාසේ ශ්පශ්ර්රා ශ්ේවගැතිතු ා 

   වන්දනීය විනයාචාර්ය ශ්ඩානර්්  නගරේනම් අනුනාය තු ා 

 

II.  අසරණයින්ට පිහිට වි . 

     අනාථ දරුවන්ට ප්රීති නිවසේ වැඩිහිටියන්ට සන්ධයා නිවාස ද පිහිටුවී . 

     පාසල ශ්රෝහල වර්ධනය කිරි . 

III. ලියා ඇති පිළිතුරු අනුව ලකුණු ලබා ශ්දන්න. 

 

(06)  i. බයිබලශ්ේ පළමු ශ්පාේ පහ. 

ii. උේපේති 

    නික් යා  

    ශ්ලවී වයවසේථාව 

    ගණන්  තාව 

    ේවීතියි  නිති සාංග්රහය 

 iii. ලියා ඇති පිළිතුරු අනුව ලකුණු ලබා ශ්දන්න. 

 

(07) i. ශ්දවියන් වහන්ශ්සේශ්ේ සැලැසේ  ඉදිරියට ශ්ගන යෑ  සඳහා විශ්ශේෂා ාරශ්යන්  ැඳවන ලදුව, එයට       

    අවනතව ශ්ේව ශ් ශ්හවර  ැනවින් ඉටු ල පුේගලයින් 
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ii. ජීවේ වි ට ශ්ේශයක් හිමි රශ්දන බව. 

      හේ ොතියක් ඇති රශ්දන බව 

     ආබ්රහම්ශ්ේ  නා ය මුළු ශ්පාශ්ළාශ්ව්  ආශිර්වාදිත නා යක් වන බව 

 

iii.  අන් අයශ්ේ අවශයතා ශ් ශ්රහි සාංශ්ව්දි වි . 

ශ්ේව භක්තිය 

කි රු   

නිහත ානි   

ශ්දවියන් වහන්ශ්සේ ශ් ශ්රහි ශ්ගෞරවය 

 

 

 

 

 

 

 


