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7 ශ්රේණිය - විද්යාව 

  

 

 

 

 

I ක ොටස 

 නිවැරදි ක ෝ වඩොත් ගැලකෙන පිළිතුර ක ෝරො යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. සපුෂේප ශාකයක් හා අපුෂේප ශාකයක් පිළිශ්වලින් ලියා ඇති පිළිතුර කුමක් ද් ? 

 1.ජම්බු, මිරිසේ                    2. කරවිල, පයිනසේ      3 මඩු, සියඹලා        4. මඩු, පයිනසේ 

   2 . පත්රවල ජාලාභ නාරටි විනයාසයක් ද්ැකිය හැකි ශාකය වන්ශ්න්, 

           1 . ශ්ද්ාඩම්බ               2 . ශ්පාල්               3 . වී                   4 . ඉරිගු 

    3 . ලුණු නිෂේපාද්නශ්ේ දී මුහුදු ජලය වාෂේප වීමට ශ්යාද්ා ගන්නා ශක්තිය කුමක් ද් ? 

            1 . චාලක ශක්තිය                2 . විභව ශක්තිය            3 . තාප ශක්තිය           4 . රසායනික ශක්තිය 

4. ඇසට ශ්පශ්නන කුඩා ශ්ේ විශාල කර බැලීමට භාවිතා කරන විද්යාගාර උපකරණය කුමක් ද් ? 

   1.  සංයුක්ත ආශ්ලෝක අන්වීක්ෂය                          2. ඉශ්ලක්ශ්රෝන අන්වීක්ෂය  

     3. සරල අන්වික්ෂය                                               4 . උත්තල ද්ර්පනය 

   5 . පුෂේපයක පුමාංගයට අයත් ශ්කාටසේ නිවැරදි ව සඳහන් පිළිතුර කුමක් ද් ? 

            1 . කලංකය හා සුත්රිකාව                 2 . කලංකය හා  කිලය          

            3 . පරාග ධානිය හා කිලය                                           4 . පරාග ධානිය හා සුත්රිකාව 

  6 . ධාරිත්රකයක ගබඩා කල හැකි විද්ුත් ආශ්රෝපණ ප්රමාණය මනිනු ලබන්ශ්න් කුමන ඒකකශ්යන් ද් ? 

         1 . ඇම්බපියර්    2 . ෆැරඩ්    3 . නිව්ටන්   4 . ශ්වෝල්්  

  7 . විනාකිරි හා හුණු දියර පිළිශ්වලින් කවර ද්රවය වර්ගයට අයත් ද්? 

         1 . අම්බල, භෂේම    2 . භසේම, අම්බල   3 . අම්බල, උද්ාසින        4 .  අම්බල, අම්බල 

  8 .  ජලශ්ේ වඩාත්ම ශ්හාදින් දියවන ද්රවයය කුමක්ද්? 

        1 . තිරිගු පිටි        2 . කහ කුඩු  3. ලුණු කුඩු     4 . නිල් කුඩු 

  9 . සබන් ගා ශ්සෝද්ා හැරීශ්මන් ශ්රදිවල ඇති කුණු ඉවත් ශ්ව්. ශ්මහිදී ප්රශ්යෝජනයට ශ්ගන ඇත්ශ්ත්, 

           1. ජලය මාධයයක් ශ්ලස ක්රියා කිරිශ්ම්බ ගුණය               2 . ජලශ්ේ ගලා යාශ්ම්බ ගුණය 

3. ජලශ්ේ සිසිලනකාරක ගුණය                              4 . ජලශ්ේ ද්රාවක ගුණය 

10 .  පහත ප්රකාශ සලකා බලන්න. 

         a . ගම්බමිරිසේ ශාකය ආධාරක කඳට සවි වන්ශ්න් ආලග්න මුල් මගිනි . 

         b . ගැඬවිලා, මැඩියා හා නයා අපෘෂේඨවංශී සතුන් ශ්ව්. 

         c . ශ්මෝටර් රථ එන්ින් සිසිල් කිරීශ්ම්බ දී ජලශ්ේ සිසිල්කාරක ගුණය ප්රශ්යෝජනයට ගනියි. 

             1.    a  පමණි .     2. a හා b පමණි     3.    a හා c පමණි  4.  b හා c පමණි. 
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  11 . අපෘෂේඨවංශි සතුන් පමණක් ද්ැක්ශ්වන පිළිතුර වන්ශ්න්, 

1. සමනළයා, නයා, ඉබ්බා                                2. කූඩැල්ලා, මකුලුවා, කුරුමිණියා 

        3.  මකුළුවා, ශ්ගම්බබා, ඉසේසා                               4. කූඩැල්ලා, මැඩියා, ගැරඩියා 

  12. විද්ුත් චුම්බබක ශ්ේරණ මුලධර්මය උපශ්යෝගී කරශ්ගන විදුලිය නිපද්වන උපකරණය වන්ශ්න්, 

       1 . බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝව     2. සුර්ය ශ්කෝෂ    3. වියලි ශ්කෝෂය     4 සරල ශ්කෝෂය 

 13. පිශ්නාල්්තැලීන් බංදු කිපයක් ද්ැමූවිට ශ්රෝස පාටක් ඇති වන්ශ්න්, 

       1 .විනාකිරි     2 .ශ්ද්හි යුෂ      3 . සල්පියුරික් අම්බලය   4. හුණු දියර 

 14 . ධාරිත්රකයක් ආශ්රෝපණය කර LED බල්බයක් රූපශ්ේ පරිදි සම්බබන්ධ කරන ලදී. ශ්මහිදී පහත කවර  

       නිරීක්ෂණය ලැශ්බ්ද්? 

       1. ද්ැල්වී නිවී යයි.         2. දිගටම ද්ැල්ශ්ව්.   

       3. ශ්නාද්ැල්ශ්ව්.       4. නිවි නිවී ද්ැල්ශ්ව්. 

 15 . පහත ප්රකාශ වලින් අසතය ප්රකාශය ශ්තෝරන්න. 

1. මැද් බංදු ගැල්වශ්නෝ මිටරයක් මගින් ප්රතයාවර්ත ධාරාවක් හඳුනා ගත හැක.  

2. බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝවකින් ඇති වන්ශ්න් සරල ධාරාවකි.  

3. ශ්කෝෂ කීපයක් නිවැරදිව පිළිශ්වලකට සම්බබන්ධ කල විට ලැශ්බන්ශ්න් බැටරියකි. 

4.  ඇමීටරයක් මගින් ගලන විද්ුත් ධාරාශ්ව් ප්රමාණය ශ්සායා ගත හැක.  

  16 .  

     
      

        ඉහත ඵල වර්ග වයා්තිය සිදුවන ආකාර පිළිශ්වලින් සඳහන් පිලිතුර කුමක් ද් ? 

       1 .සුළඟ, සුළඟ, සතුන් 2. සතුන්, සතුන්, සුලඟ   3 .සුළඟ, සතුන්, සතුන්    4 .සුළඟ, සතුන්, සුළඟ 

17 . ශාකයක් සතු ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත ද්ැක්ශ්ව්. 

*  කඳ අතු ශ්බදී නැත.         *  බීජයක ඇත්ශ්ත් බීජ පත්ර එකකි.    *  තන්තු මුල පේධතියක් ඇත.  

      ශ්මම ලක්ෂණ ද්ැකිය හැකි ශාක වන්ශ්න්, 

       1. වී, කිතුල්       2. ශ්පාල්, මැශ්හෝගනි   3. අරලිය, නාරං      4. පුවක්, ශ්ද්ල් 

  18. රසායනික ක්රියාවලියක් මගින් විදුලිය නිපද්වන උපාංගය පහත පිළිතුරු අතරින් ශ්තෝරන්න. 

      1 .ඩයිනශ්මෝව      2. වියලි ශ්කෝෂය    3. සුර්ය ශ්කෝෂය       4. ශ්මෝටරය 

  19. ඩයිනශ්මෝවක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරිමට ගතහැකි ක්රියාමාර්ග පහත ප්රකාශ අතුරින් ශ්තෝරන්න. 

     A  -  ද්ඟරශ්ේ ශ්පාටවල් ගණන වැඩි කිරිම        B  -  චුම්බබකශ්ේ ප්රභලතාව අඩු කිරිම 

     C  - චුම්බබකය චලනය කරන ශ්ව්ගය වැඩි කිරිම;     මින් සතය වනුශ්ේ 

     1. A  හා B          2. A හා C        3. B හා C            4. A, B හා C   

  20 . සුදුපාට බත්තියක රැදී සිටින විට ලා පාටකින් යුක්ත වු මැඬියකු දුඹුරු පාට ශ්ද්ාරකට පැන ටික ශ්ව්ලාවක දී දුඹුරු       

පාටට හුරු කළු පාටකින් ද්ැක ගත හැකි විය. ශ්මම සිේිය හැඳීන්වීමට සුදුසු ශ්යදුම කුමක් ද් ? 

    1. විශ්ලෝපියතාවය         2. ශ්ව්ශාන්තරය         3. අනුවර්තනය     4. අනාකූල හැඩය 
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II ක ොටස 

පළමු ප්රශේනය ඇතුලුව ප්රශේන 5කට පිලිතුරු සපයන්න. 

 

1 . A  අවට පරිසරශ්ේ වැශ්ඩන ශාකවල මුල්වල විශාල විවිධත්වයක් ඇත. 

I. ශ්මාණර කුඩුම්බබය හා වී ශාකශ්ේ ඇති මුල පේධති වර්ග 2 ක පිළිශ්වලින් නම්බ කරන්න.  ( ලකුණු 02 ) 

II. ශාක මුලකින් ශාකයට ඉටු කරන ප්රධාන කෘතයයක් ලියන්න.     ( ලකුණු 01 ) 

III. විශ්ශේෂ කාර්යයන් ඉටු කරන මුල් වර්ග සහිත ශාක පහත ද්ක්වා ඇත. 

 වැශ්ටශ්කයියා           ගම්බමිරිසේ                                          

 

                  කිරල  

 

     ශ්මම ශාක මුල්වලින් ඉටු කරන කාර්යයක් බැගින් ලියන්න.     ( ලකුණු 03 ) 

 

     B. ද්රවය එකිශ්නක පිරිමැදීම මගින් එම ද්රවය වලට සේතිථි විද්ුත් ආශ්රෝපණ ලැශ්බ්. 

I. සේථිති විද්ුත් ආශ්රෝපණ වර්ග 2 නම්බ කරන්න.      ( ලකුණු 02 ) 

II.  

 

   විජාතීය ආශ්රෝපණ සහිත වසේතු 2ක් ආධාරක ශ්ද්කක එල්ලා ශ්මම වසේූන් ශ්ද්ක ලං කරන විට කුමක් 

නිරීක්ෂණය කළ හැකි ශ්ව්ද් ?         ( ලකුණු 02 ) 

III. ශ්මම රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්වන්ශ්න් ධාරිත්රකයක් ආශ්රෝපණය කිරිම සද්හා සකසේ කල ඇටවුමක ශ්කාටසකි. 

  ශ්මහි A B හිඩැසට සම්බබන්ධ කල යුත්ශ්ත් කුමක්ද්? 

     ( ලකුණු 02 ) 

IV. ඉහත ධාරිත්රකය ආශ්රෝපණය වි තිශ්බ් ද්ැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සකසන ඇටවුමක රූපසටහන අදින්න.   

( ලකුණු 02 ) 

V. ලැශ්බන නිරික්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.       ( ලකුණු 01 ) 

VI. එම නිරික්ෂණයට ශ්හේතුව ලියන්න.        ( ලකුණු 01 ) 

A B 
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2. A. නිවශ්සේදී ශ්මන්ම විද්යාගාරශ්ේදී ද් විවිධ  ද්රවය භාවිතයට ගැශ්න්. එවැනි ද්රවය කිපයක් ශ්මහි ද්ැක්ශ්ව්. එම ද්රවයය 

ඇසුරින් පහත ප්රශේන වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

                     ශ්ද්හි යුෂ, නිල් ලි්මසේ, pH කඩද්ාසි, පිශ්නාල්්තැලීන්, හුණු දියර, විනාකිරි 

I. ශ්මහි ඇති ආම්බලික ද්රවය 2ක් ලියන්න.       ( ලකුණු 2 ) 

II. භාෂේමික ද්රාවණයක් නම්බ කරන්න.        ( ලකුණු 1 ) 

III. ලුණු ද්රාවණයට හා ශ්ද්හි යුෂවලට නිල් ලි්මසේ කැබැල්ල බැගින් ද්ැමු විට ලැශ්බන නිරික්ෂණ ශ්වන ශ්වනම 

ලියන්න.           ( ලකුණු 2 ) 

IV. හුණු දියරවලට ශ්මහි ඇති ද්රවයයක් මිරකල විට ශ්රෝස පාටක් ඇති ශ්ව්. එම ද්රවයය කුමක්ද්? ( ලකුණු 1 ) 

V. pH කඩද්ාසි කැබලි ද්ැමු විට pH 7ට වඩා වැඩි අංකයක් සහිත වර්ණයක් ලබා ශ්ද්න ද්රවයය ශ්තෝරා ලියන්න. 

( ලකුණු 1 ) 

B. ශ්මහි ද්ැක්ශ්වන ප්රකාශ හරි නම්බ  ලකුණ ද් වැරදි නම්බ  ලකුණ ද් ශ්යාද්න්න. 

I. ශ්ග් කුරුල්ලාශ්ග් ශරිර වර්ණය දුඹුරු පාට පුල්ලි සහිත වීම ඌ ශ්වනත් සතුන්ට ශ්ගාදුරු වීම වැලැක්වීමට  
ඇති අනුවර්තනයකි.         (       ) 

II. විද්ුත් ශ්කෝෂයක ධන අග්රයට හා ඍණ අග්රයට කම්බබයක් සම්බබන්ධ කල විට ධාරාවක් ගලන්ශ්න් එක් දිශාවකට 

පමණි.            (       ) 

III. බීජශ්ේ පියලි එකක් සහිත ශාකවල පත්රවල ඇත්ශ්ත් සමාන්තර නාරටි විනයාසයකි.  (       ) 

IV. මඤේශ්ඤාක්කා හා ශ්ඩ්ලියා ශාකවල ආහාර සංචිත කර ඇත්ශ්ත් මුදුන් මුශ්ල්ය.  (       )      ( ලකුණු 4 ) 

 

3. එදිශ්නද්ා ිවිතශ්ේදි ශ්බාශ්හෝ කටයුතු සිදු කර ගැනිමට විදුලිය අපට අතයාවශය ශ්ව්. 

 

 

I. විදුලිශ්යන් අප ලබා ගන්නා ප්රශ්යෝජන 2ක් ලියන්න.      ( ලකුණු 2 ) 

II. විද්යාගාරශ්ේදී සකසේ කරන ලද් සරල ශ්කෝෂයක ශ්කාටසක් ඉහත රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්ව්. 

a. ශ්මහි A වශශ්යන් ශ්යාද්ා ගත හැකි ශ්ලෝහය නම්බ කරන්න.    ( ලකුණු 1 ) 

b. ධාරාවක් හටගන්ශ්න් ද්ැයි පරික්ෂා කිරිමට X Y අග්ර ශ්ද්කට සම්බබන්ධ කල හැකි උපකරණයක් නම්බ 
කරන්න.          ( ලකුණු 1 ) 

c. උපකරණය සම්බබන්ධ කල විට ලැබය හැකි නිරික්ෂණයක් ලියන්න.   ( ලකුණු 1 ) 

III. a. භාවිතශ්යන් ඉවත් කළ වියලි ශ්කෝෂ 2ක් ශ්රේණිගතව මැද් බංදු ගැල්වශ්නෝමිටරයකට සම්බබන්ධකරණ   

ආකාරය සම්බමත සංශ්ක්ත ශ්යාද්ා අඳින්න.     ( ලකුණු 2 )     

b. ශ්මහිදි කුමක් නිරික්ෂණය කළ හැකිද්?    ( ලකුණු 1 )  

c. ශ්කෝෂශ්ේ අග්ර මාරුකර සම්බබන්ධ කළ විට ලැශ්බන නිරික්ෂණය කුමක් ද්? ( ලකුණු 1 ) 

d. ශ්මහි ඇති කම්බබය තුලින් ගලා යන්ශ්න් සරල ධාරාවක් ද් ප්රතයාවර්ත ධාරාවක් ද්?    
         ( ලකුණු 1 ) 

IV. බයිසිකල් ඩයිනශ්මෝවකින් හටගන්ශ්න් කවර ධාරාවක් ද්?   ( ලකුණු 1 ) 

ශ්කාපර් 

පතුර A 

X Y 
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4. A. වරහන් තුල දී තිශ්බන වචන ශ්යාද්ා හිසේතැන් පුරවන්න. 

 

(ද්රාවක ගුණය, ප්රභාසංශේශ්ල්ෂි, ආශ්රෝහක, භූගත, සමාන්තර, ජාලාභ, බීජ පත්ර, ධන, සජාතීය, ඍණ,  

සිසිලන කාරක ගුණය) 

I.  හී රැසේස ශාකය .............................. කඳක් සහිත ශාකයකි. 

II. වද්කහ, ඉඟුරු, හබරල ආදි ශාකවල කඳ ....................... කඳකි. 

III. වැල් ශ්ද්ාඩම්බ ශාකශ්ේ පත්රවල ඇත්ශ්ත් .................. නාරටි විනයාසයකි. 

IV. බඩ ඉරිඟු ශාකය ප්රශ්රෝහණය වන විට බීජශ්ේ ඇති ................ ශ්පාලශ්වන් ඉහළට මතු ශ්නාශ්ව්. 

V. ශ්ලෝමවලින් පිරිමදින ලද් එබනයි්වලට ....................සේථිති විද්ුත් ආශ්රෝපණයක් ලැශ්බ්. 

VI.   ඔක්සිජන්, කාබන්ඩශ්යාක්සයිඩ් වැනි වායු ජලශ්ේ මිර වි තිශ්බන්ශ්න් ජලය සතු ................නිසාය. 

 

      B. ගැලශ්පන ශ්යදුම්බ යා කරන්න. 

I. ශරිරය තුල ද්රවය පරිවහනය                                          අනාකූල හැඩය 

II. වාතශ්ේ ප්රතිශ්රෝධය මැඩ ඉදිරියට යාම                         සේථිති විද්ුතය 

III. ආමාශශ්ේ ගැසේරයිටිසේ තත්වය                                    රුිරය 

IV. වැසිදිනවල අකුණු හට ගැනිම                                     ශ්ව්ශාන්තරය 

V. හරිත පැහැ වනාන්තරයක ශ්කාළ පැහැ ජීවීන් බහුල වීම                    හයිශ්රාක්ශ්ලෝරික් අම්බලය 

 

 

5. A. ශාකයක හට ගන්නා පුෂේපයක කෘතය වනුශ්ේ  ඵල හටගන්වා තම වර්ගයා ශ්බෝ කිරිමයි. පුෂේපයක ශ්කාටසේ ශ්මහි   

      ද්ැක්ශ්ව්. 

 

 

I. a හා b ශ්කාටසේ නම්බ කරන්න.                  ( ලකුණු 02 )      

II. බීජ හට ගන්ශ්න්  c  වල ඇති කුමන ශ්කාටසේ මගින්ද්?     ( ලකුණු 01 ) 

III. d වල කෘතයය කුමක්ද්?         ( ලකුණු 01 ) 

IV. ශ්මම පුෂේපශ්ේ තිුශ්ේ ශ්පති පහකි. ශ්මය ඒක බීජ පත්රි ශාක පුෂේපයක්ද්? ේවිබීජ පත්රි ශාක පුෂේපයක්ද්? 

 

a 

c 

b 

d 
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  B. පුෂේපයක ඵළ හා බජ හටගත් පසු ඒවා වයා්ත විය යුතුය. ඵල හා බීජ වයා්තියට උද්ව් කරන බාහිර කාරක ශ්ද්කක් 

වන්ශ්න් සතුන් හා සුළඟයි 

I. අඹ බීජය වයා්ත වන්ශ්න් කුමන කාරකය මගින්ද්?         ( ලකුණු 01 ) 

II. ඔබ සද්හන් කල ක්රමයට වයා්ත විමට අඹ ඵලශ්ේ ඇති අනුවර්තනයක් ලියන්න  ( ලකුණු 01 ) 

III. ශ්පාල් ඵලය වයා්ත විමට හැඩ ගැසී ඇත්ශ්ත් කුමන ක්රමයටද්?    ( ලකුණු 01 ) 

IV.  පහත සද්හන් ශාක ශ්බෝ කර ගන්ශ්න් කුමන ශ්කාටසේ මගින්ද්? 

   බතල            කරපිංචා                 අරලිය       ( ලකුණු 03 )  

 

6. A. මුහුණ බලන කේණාඩිය සුමට, දිලිශ්සන සමතල පෘෂේඨයකි. ශ්ම්බවා විද්යාශ්ව්දී තල ද්ර්පන ශ්ලස හඳුන්වයි. 

     තල ද්ර්පණ තුලින් ආශ්ලෝකය ඉතා ශ්හාඳින් පරාවර්තනය කරයි. 

I. ආශ්ලෝක පරාවර්තනය යන්න හඳුන්වන්න.                       (ලකුණු 02) 

II. අපසාරී ආශ්ලෝක කද්ම්බබයක් ඇඳ ශ්පන්වන්න .                                            (ලකුණු 01) 

III. උත්තල ද්ර්පන බහුලවම භාවිතා කරන අවසේථාවක් ලියන්න.                       (ලකුණු 01) 

IV. කම්බපනය වීම නිසා හඩ ඇතිශ්ව්. අශ්් කට හඬ නිකුත් වන්ශ්න් කුමක් කම්බපනය විශ්මන්ද්?   (ලකුණු 01)                 

V. වැඩිම ශ්ව්ගශ්යන් ශබ්ද්ය ගමන් කරන්ශ්න් ඝන, ද්රව, වායු යන කුමන මාධයශ්ේ ද්?   (ලකුණු 01) 

VI. මිනිසාශ්ග් ආහාර ජීරණ පේධතිශ්ේ කාර්යය කුමක් ද් ?               (ලකුණු 01) 

 

B)   ශ්ද්ශ්බදුම්බ සුචිය ඇසුශ්රන් හිසේතැන් පුරවන්න. 

                                   තණශ්කාළශ්පත්තා, ගැරඩියා , කටුසේසා , කපුටා , ගැඩවිලා. 

 

                   ..........................                                                                           ........................................                                                                

තණශ්කාළශ්පත්තා, කටුසේසා ,කපුටා. ගැරඩියා , ගැඩවිලා 

 

....................                        ...................                              ................                                   ................. 

කපුටා                          තණශ්කාළශ්පත්තා, කටුසේසා                      ගැරඩියා  ගැඩවිලා 

  

             

        ...................                                   ..........................                                      ( ලකුණු 04 ) 

          කටුසේසා                                       තණශ්කාළශ්පත්තා 


