
7 ශ්රේණිය - විද්යාව - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන ශ්ද්පාතමේශ්්තුවව-2021  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         නම :- .......................................................................................          විභාග අංකය :- ....................... 

 I ශ්කොටශ්සේ ප්රශ්්න ියය්ලටටම ිළිතවු  සපයතුන. 

II ශ්කොටශ්සේ පළමු ප්රශ්්නය අිවවාතමය වන අේර මම ප්රශ්්නය සමග ේවත් ප්රශ්්න තේරකට ිළිතවු  සපයතුන. 

I ශ්කොටස 

 

 දී ඇති ිළිතවු  අේරිතු ිවවැරදි ිළිතවර ශ්ේෝරා යටිතු ඉරක් අඳිතුන. 

(01) පතේ සඳතතු ශ්ාක අේරිතු භූගේ කඳක් සහිේ ශ්ාකය වතුශ්තු කවරක් ද්?  

1. මඤ්ශ්ඤොක්කා      2. කැරට්             3. අතමේාප්ල  4. බේට 

 

(02)                          ශ්මම රූපශ්ේ ද්ක්වා ඇති විද්ුත් ාපාංගය මකමක්ද්? 

 

1. විද්ුත් ශ්කෝකය.. 2. ධ්ාරිත්රකය..  3. මකඩා ශ්මෝටරය.. 4. LED ය.. 

 

(03)  පතේ සඳතතු විද්ුත් ප්රභව අේරිතු රසායිවක ්රියාවයකයක් මන්තු විලියකය ාත්පාද්නය න ොවන්නන් කවරක ද්? 

 1. වාතන බැටරියක.        2. වියිත ශ්කෝකවට.   3. සරට ශ්කෝකවට.    4. සූතමය ශ්කෝකවට. 

 

(04)                                                        රූපශ්ේ ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් ශ්ද්හි ශ්ගඩියක් භාවිේශ්යතු විලියකය ාත්පාද්නය 

                                                              .රීම ආද්තමශ්නයට සැකසුනු ඇටවුම.. ශ්මහි A තා B ේතඩු  සඳතා වඩාත්  

                                                              ශ්යෝගය වතුශ්තු පතේ සඳතතු කවර යුගටය ද්?     

 

       1. යකඩ තා ිළත්ේට  2. ේඹ තා ියතුක්  3. ේඹ තා රත්රං  4. ියතුක් තා ිළත්ේට 

(05) ාණුසු් දිනවට මී තරමකතු වැිව සවතු ජටශ්ේ වැඩි ශ්ේටාවක් ටැග ියටී. ඊට ශ්තේවව වතුශ්තු ජටය සව කවර ගති 

        ටක්කණයක් ද්? 

 1. ජටය ියියටනකාරයක් ශ්ටස ්රියා .රීම.       

 2. ජටය ශ්තොඳ ද්රාවකයක් ශ්ටියතු ්රියා .රීම. 

 3. ජටය ජීව ්රියා සඳතා මාධ්යයක් ශ්ටියතු ්රියා .රීම.       

 4. ජටය ජීවීතුට වාසය .රීමට අවශ්ය මාධ්යයක් ශ්සේ ්රියා .රීම.       

(06) ද්තමශ්ක ස්බතුධ්ශ්යතු පතේ කවර වගතුතිය ිවවැරදි ද්? 

 1. අ්ට සඳතා ිළශ්නොප්ේැලීතු මන්තු ශ්රෝස පාටක් ටබාශ්ේ. 

 2. භස්ම සඳතා යකට්මස් මන්තු ිව්ල පාටක් ටබාශ්ේ. 

 3. අ්ට සඳතා ශ්මති්ල ඔශ්තමතුජ් මන්තු කත පාටක් ටබාශ්ේ. 

 4. භස්ම සඳතා pH ද්තමශ්කය රව, ේැඹියක පාටක් ටබාශ්ේ. 
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1. වාේය විතතු ධ්විවය ස්ශ්ප්රේකණය වන ආකාරය ආද්තමශ්නය ට. 
2. විලියක සීනුවක් ්රියාත්මක වන ආකාරය ආද්තමශ්නය ට.  
3. ධ්විවය ස්ශ්ප්රේකණයට මාධ්යයක් අවශ්ය වන බව ආද්තමශ්නය ට. 
4. වීලිු  මන්තු ධ්විව ස්ශ්ප්රේකණය වටකාටන බව ආද්තමශ්නය ට. 
 

(07) පතේ ිළිතවු  අේරිතු අපෘක්ඨවංශී සවතු පමණක් ඇවටත් ිළිතවර ශ්ේෝරතුන. 

  1. මමකළුවා, ඉස්සා, තා්ලමැස්සා.    2. කමකළුවා, මැස්සා, ශ්ගොළුශ්බ්ලටා.  

   3. ශ්ග්බා, මකු මිණියා, කැස්බෑවා. 4. සමනළයා, කටුස්සා, කපුටා. 

 

(08) චාටක ශ්ක්තිය භාවිේශ්යතු ියලිකරන කාතමයයක්/ කාතමයය වතුශ්තු පතේ සඳතතු කවරක් ද්? 

 1. සුළශ්ේ බටශ්යතු විලියකය ිවපද්වීම.    

        2. සුළශ්ේ ආධ්ාරශ්යතු වීවට ශ්බෝල වී ඉවත් .රීම. 

 3. සුළං බටශ්යතු ධ්ානය ඇඹරීම.              

 4. ඉතේ සඳතතු ියයලුම කාතමයයතු. 

(09)  ශ්මහි ද්ැක්ශ්වන පෘථිවිශ්ේ තරස්කශ්ඩහි P ශ්ටස ද්ැක්ශ්වන කටාපය ස්බතුධ්ශ්යතු  

                                           ිවවැරදි වතුශ්තු පතේ කවර ිළිතවර ද්? 

 

 

 

  

(10) සෑම විටම ාඩුමකු  වූත්, වස්වවට වඩා මකඩා වූත් ප්රතිිම්බ ද්ක්නට ටැශ්බතුශ්තු පතේ කවර.තු ද්? 

 1. වාතන වළ ඇති රියලිු  කණ්ණාඩිය මන්තු. 

 2. රැවුට බෑශ්්දී භාවිේ වන කණ්ණාඩි මන්තු. 

 3. වාතනවට ඇති පැති කණ්ණාඩි මන්තු. 

 4. ඉතේ සඳතතු ියයළුම කණ්ණාඩි මන්තු. 

(11)                                                 රූපශ්ේ ද්ක්වා ඇති අණ්වීක්කශ්ේ  A,B,C ශ්ටස ද්ක්වා ඇති ශ්කොටස්  

                                                        අනුිළිතශ්වයකතු ඇති ිළිතවර ශ්ේෝරතුන. 

  

 

 

 

 

(12) මිිවසාශ්ේ ආතාර ජීරණ පේධ්තිය වළ තමුවන දින්තු වැඩිම ශ්කොටස මකමක්ද්? 

 1. අතුනශ්රෝේය  2. මකඩා අතුත්රය  3. ගුද් මාතමගය  4. මතා අතුත්රය 

 

(13)                                            ශ්මම රූපශ්යතු ද්ැක්ශ්වන ඇටවුම සකස් කර ඇත්ශ්ත් පතේ සඳතතු කවරක් 

                                                   ආද්තමශ්නය .රීමට ද්? 

 

 

 

 

1. ශ්ේත නළය, ශ්ේදිකාව, පාද්ම. 
2. ද්ළ සීු මාු ව, බාහුව, පාද්ම.  
3. බාහුව, ප්රාචීරයරය, ශ්ේදිකාව. 
4. ශ්ේත නළය, අධිබට අවශ්නේ, බාහුව. 
 

A  
 

 

 B 

 

 C 

1. ශ්මහි ඝනකම 5 km ක් පමණ ශ්ේ. 
2. ශ්මම ශ්කොටශ්සේ පාකාණ තා පස් අඩංගුය.  
3. ශ්මහි ද්රව බවට පත්වූ අයතු තා ිවක්ල පමණක් ඇේ. 
4. ශ්මහි ඉතළ ශ්කොටශ්සේ ඝන පාකාණත්, පතළ ශ්කොටශ්සේ ද්රව පාකාණත් ඇේ. 
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(14) වායු ශ්ගෝටය ස්බතුධ්ශ්යතු වූ පතේ කු ණු සටකා බටතුන. 

     a) වායු ශ්ගෝටශ්ේ 75% ක වායු ප්රමාණයක් ඇත්ශ්ත් පරිවතමී  ශ්ගෝටය වළ ය. 

     b) වායු ශ්ගෝටශ්ේ ියිය්ලම ස්ේරය මධ්ය ශ්ගෝටය ය. 

     c) ස්ේර ශ්ගෝටය වළ වළාමකළු බහුටව ිළහිටා ඇේ. 

        මිතු ිවවැරදි වතුශ්තු, 

 1. a තා b පමණි.  2.  b තා c  පමණි.  3. a තා c පමණි.  4. a, b, c ියය්ලටම.  

 

(15)                                       ශ්මම රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්වන ්රියාකාරකම මන්තු ිවරූපණය ශ්කශ්රනුශ්ේ, 

             1. ජටය වළ ේාපය සතුනයනය වන ආකාරය යි. 

  2. ජටය වළ වි.රණ ේාපය ගමතු කරන ආකාරය යි. 

  3. ජටය වළ සංවතනය ියලිවන ආකාරය යි. 

  4. ජටය වළ ද්රවය දියවන ආකාරය යි. 

 

(16) පශ්සහි පාංශු වාේය ඇති බව ආද්තමශ්නය කළ තැක්ශ්ක් පතේ කවරක් මන්තු ද්? 

 1. පස් කැටයක් ජටයට ද්ැමීම මන්තු.  2. පස් කැටයක් මකඩු .රීම මන්තු.  

 3. පස් කැටයක් රත්.රීම මන්තු.  4. පස් ස්ව්ලපයක් ජටශ්ේ දිය .රීම මන්තු.  

 

(17) බටයක් ශ්යදීශ්මතු චටනය වන වස්වවක ශ්ේගය ශ්වනස් .රීමක් ියලිවතුශ්තු පතේ කවර අවස්ථාශ්ේ ද්? 

  1. ලිතුන.තු ඊේටයක් විදීශ්් දී.  2. ශ්්සයක ඇති ටාච්චුවක් ඇරීශ්් දී. 

 3. ගමතු කරන වාතනයක ත්වරකය පෑගීශ්් දී.  4. රබතම පටියක් ඇදීශ්්දී. 

(18) බයියුශ්තමට් පරීක්කාව ස්බතුධ්ශ්යතු ියසුශ්වක් යකයා තිබූ පතේ වගතුති සටකා බටතුන. 

            a) ශ්මය ශ්ප්රෝටීන තනානාගැමටමට භාවිේ ශ්ේ.      

            b) ශ්මහි දී ිවරීක්කණය ශ්ටියතු ගශ්ඩෝල රව අවක්ශ්කේපයක් ටැශ්ේ.  

            c) ශ්මහි දී ප්රතිකාරක ශ්ටියතු ශ්සෝඩිය් තයිශ්රොක්සයි ප පමණක් මක් ශ්කශ්තම. 

        මිතු ිවවැරදි වතුශ්තු, 

 1. a පමණි.  2. b පමණි.   3. c පමණි.  4. a, b, c ියය්ලටම.  

 

(19) පතේ ිළිතවු  අේරිතු ඛිවජයක් න ොවන්නන් මකමක් ද්? 

 1. ශ්ඩොටමයිට්. 2. මිිවරතු.  3. තිු වානා.  4. ග්රැනයිට්. 

 

(20) වතමේමානශ්ේ බටශ්ක්ති ප්රභවවට තිරසර භාවිේය ශ්කශ්රහි වඩ වඩාත් ශ්යොමුවිය යුවව පවී .   සඳතා ගැටශ්පන 

        ශ්යෝජනාවක් වතුශ්තු පතේ කවරක් ද්? 

 1. තැ. සෑම විටම ශ්පෞේගයකක වාතනවයකතු ගමතු යෑම. 

 2. මදිශ්නද්ා කාතමය වට දී  විලියකය තැ.ේාක් අරිළරිමැස්ශ්මතු භාවිේ .රීම.   

 3. ගමතු ිමමතු යෑශ්් දී මාතමග ේද්බද්ය ඇති අවස්ථා ශ්යොද්ාගැමටම. 

 4. ආතාර ිළසීශ්් කටයුව සඳතා විලියකය තා ගෑස් භාවිේය ඉතළ නැංවීම. 

(I ශ්කොටස සඳතා මුළු ටමකණු:- 2 x 20 =  40) 
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II ශ්කොටස 

 ශ්මහි පළමු ප්රශ්්නය අිවවාතමය වන අේර මම ප්රශ්්නය සමග ේවත් ප්රශ්්න තේරක ට ිළිතවු  සපයතුන. 

 

(01) (A) පතේ ද්ැක්ශ්වතුශ්තු 7 ශ්රේණිශ්ේ ඉශ්ගනුම ටබන ියසුශ්වමක විියතු පවත්වාශ්ගන න්ය විද්යා ක්ශ්කේත්ර ශ්පොේක 

              අඩංගු වූ ශ්ාක ිවද්තමශ්ක .හිපයක රූප සටතතු ශ්ේ.  වා ආරශ්යතු පතේ අසා ඇති ප්රශ්්නවට ට ිළිතවු   

              සපයතුන.  

 

 

 

 

                               (A)                       (B)                      (C)                      (D)                     (E) 

 i. ශ්ාක පත්රවට විවිධ්ත්වය යටශ්ත්  වා ශ්බදිය තැ. වතමග ශ්ද්කක් A තා B මන්තු ද්ැක්ශ්ේ. 

        a)  A තා B ශ්ටස ද්ක්වා ඇති පත්ර වතමග ශ්ද්ක න් කරතුන.      (ට: 02) 

  b)  A තා B ශ්ටස ශ්ාක පත්ර ශ්බදීමට පද්න් වී ඇති කු ණ (ිවතමණායකය) මකමක් ද්?     (ට: 01) 

  c)  A තා B පත්ර ද්රණ ශ්ාකවටට ාද්ාතරණයක් බැන්තු ශ්වන ශ්වනම යකයතුන.     (ට: 02) 

 

            ii. ඉතේ C, D තා E මන්තු පුක්පයක අඩංගු ප්රධ්ාන අංග වනක් ද්ැක්ශ්ේ. පතේ සඳතතු මක් මක් කාතමය  

                ඉටුවතුශ්තු ඉතේ කවර ශ්කොටියතු ද් යන වග අද්ාට ඉංග්රීිය අක්කරය ශ්යදීශ්මතු ද්ක්වතුන.      

  a) පරාගණයට පුක්පය ශ්වේ කෘමීතු අේද්වා ගැමටම. .............. 

  b) පරාග ිවපද්වීම. .............. 

  c) බීජ ිවපද්වීමට ද්ායක වීම.  .............. 

  d) පුක්පශ්ේ ඇවටේ ශ්කොටස් ආරක්කා .රීම.   ..............                          (ට: 02) 

 

  (B) පතේ ද්ැක්ශ්වතුශ්තු අස්පූතමණ ශ්ද්ශ්බලි් සුචිය.. 

සවතු 

(ශ්ග්බා, ගැඩවිටා, X , කටුස්සා, Y) 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  i. ඉතේ ශ්ද්ශ්බලි් සුචිශ්ේ P, Q සත R සඳතා ගැටශ්පන ටක්කණයක් බැන්තු යකයා ද්ක්වතුන.  (ට: 03) 

            ii. X තා Y ශ්ටස ද්ක්වා ඇති සවතු ශ්ද්ශ්ද්නාට ගැටශ්පන ාද්ාතරණ ශ්ද්කක් ශ්ද්තුන. (ට: 02) 

 

වර්ල නැේ 

ගැඩවිටා, Y 

පාද් නැේ     P 

ශ්ග්බා, කටුස්සා, X 

ශ්තොටක් ඇේ ශ්තොටක් නැේ 

X 

     Q      R 

Y 

වර්ල ඇේ 

ශ්ග්බා, කටුස්සා 

 ශ්ග්බා         කටුස්සා 

ගැඩවිටා 
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 (C) වතමේමානශ්ේ ාේගේව ඇති වසංගේ ශ්රෝග ේත්ත්වය තමුශ්ේ ශ්සෞඛය ශ්සේවයට හිමි කාතමය භාරය අතිමතත්ය. 

                අේරිතු න්ටතු රථ රියලිරතුට ද් හිමිවතුශ්තු සුවිශ්ශ්ේෂී ස්ථානය.. 

   i. න්ටතු රථවට ඉදිරිපස AMBULANCE යතුන කණිළට යකයා ඇේ. මශ්සේ යකයා ඇත්ශ්ත් ද්තමපණවයකතු  

                 ශ්පශ්නන ප්රතිිම්බවට කවර ටක්කණයක් ිවසා ද්?     (ට: 01)   

            ii. මක වස්වව.තු ප්රතිිම්බ මකකට වැඩි ගණනක් ේනා ගැමටමට ේට ද්තමපන සැකියය යුත්ශ්ත් ශ්කශ්සේද්?        

(ට: 01) 

           iii. වස්වව.තු ඇතිවන ඡායාවත්, ාප ඡායාවත් යන ශ්ද්කම ශ්තොඳිතු ද්ැකීමට මම වස්වවත්, ආශ්ටෝක ප්රභවයත් 

                යන ශ්ද්ක ශ්කශ්සේ ිළහිටිය යුව ද්?       (ට: 01)  

    iv. සූතමය ානානක් ේනා ගැමටමට ශ්යොද්ාගේ යුත්ශ්ත් කවර ද්තමපණ වතමගයක් ද්?    (ට: 01)        (මුළු ටමකණු:- 16) 

 

(02) (A) 

 

 

 

 

   i. ශ්මම A තා B ඇටවු්වට ද්ක්නට ටැශ්බන ිවරීක්කණයක් බැන්තු යකයතුන.  (ට: 02) 

            ii. ඔබ ඉතේ යකයූ ිවරීක්කණවට ට ශ්තේව ශ්වන ශ්වනම යකයා ද්ක්වතුන.  (ට: 02) 

           iii. ඩයිනශ්මෝවක් වළ විද්ුේය ාත්පාද්නය වන ්රියාවයකය තනාතුවන නම මකමක් ද්?  (ට: 01) 

 (B) අප මදිශ්නද්ා භාවිේ කරන ශ්ක්ති ප්රශ්දද් අේරිතු විද්ුත් ශ්ක්තියට ප්රමුඛ සථ්ානයක් හිමි ශ්ේ. විවිධ් ාපකරණ 

              මන්තු විද්ුත් ශ්ක්තිය පරිණාමනයට ටක්කර භාවිේයට ගැශ්තු. 

  i. ශ්මහි ‘ශ්ක්ති පරිණාමනය’ ශ්ටියතු තැඳිතුශ්වතුශ්තු මකමක් ද්?   (ට: 01) 

            ii. විලියක ස්ත්රික්කයක ියලිවන ශ්ක්ති පරිණාමනය යකයා ද්ක්වතුන.   (ට: 01) 

           iii. පතේ ද්ක්වා ඇති මක් මක් අවස්ථාවට ගැේව ඇති ශ්ක්ති ආකාරයතු න් කරතුන.   (ට: 02) 

                    a)  අදින ටද් රබතම පටියක.                    b)  වියිත ශ්කෝකයක. 

                    c)  රත් වූ ක්ිමයක.                             d)  ගටායන ජට පතරක. 

     iv. විද්ුේය ධ්විවයට පරිවතමේනය .රීමක් ගුවතු විලියක යතුත්රයක් මන්තු ියලි ශ්ේ. 

                    a) වස්වව.තු ධ්විව ශ්ක්තිය ාපදිතුශ්තු ශ්කශ්සේද්?    (ට: 01) 

                    b) ධ්විවය ගමතු ගැමටමට මාධ්යයක් අවශ්ය ශ්ේ. මක් මක් මාධ්ය වළ ධ්විව ශ්ේගය ම.ශ්නකට ශ්වනස්  

                        ශ්ේ. පතේ ද්ක්වා ඇති මාධ්ය  වා වළ දී ධ්විව ශ්ේගය අඩුවන ිළිතශ්වටට ශ්පළ ගස්වතුන.  (ට: 01)                  

                                    ජටය,  වීලිු , වාේය                                   (මුළු ටමකණු:- 11) 

(03) (A) පෘථිවිශ්ේ මවිළටම ස්ථරය කශ්බොට න් ශ්ේ. මය ේැමට ඇත්ශ්ත් පාකාණ තා පස්වයකතු වන අේර මහි  

              ේැිවේටා, කනාවැටි, සාගර ආදිය ිළහිටා ඇේ. 

   i. පෘථිවි කශ්බොශ්ටහි වැඩිපුරම අඩංගු මූටද්රවය ශ්ද්කක් න් කරතුන.   (ට: 01) 

            ii. පෘථිවි කශ්බොශ්ටතු විවිධ් අවශ්යේා සඳතා අප ටබාගතුනා ද්රවය රැසක් ශ්ේ. පතේ සඳතතු අවශ්යේා සඳතා 

                 මශ්ටස ටබාගතුනා ද්රවයයක් බැන්තු යකයතුන. 

                    a)  වාසස්ථාන ේැමටම සඳතා. 

                    b)  ප්රවාතන කටයුව සඳතා.        (ට: 02)     

ශ්මහි A හි ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් LED ශ්ද්කක්  වාශ්ේ අග්ර විු ේධ් 

වන ශ්ටස ස්බතුධ් කර වියිත ශ්කෝක ශ්ද්කකට තා මැද් ිමංලි 

ඇමීටරයකට ස්බතුධ් කර ඇති අයුු  යි. 

 මශ්සේම B හි ඇත්ශ්ත් A හි පරිදිම වූ LED ශ්ද්කක් මැද් ිමංලි 

ඇමීටරයකට සත ඩයිනශ්මෝවකට ස්බතුධ් කර ඇති අයුු  යි. මහි 

ඩයිනශ්මෝශ්ේ වි්ලට කරකවනු ටැශ්ේ. 

A  B  
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           iii. පෘථිවි කශ්බොශ්ටහි මවිළටම ස්ථරය පස යි. මහි අඩංගු ඛිවජ අංශුවට බහුටේාව අනුව පස් වතමග වනක් ශ්ේ. 

                   (a)  මම පස් වතමග වන න් කරතුන.    (ට: 02) 

                   (b)  ඉතු වගාවතුට වඩාත් ශ්යෝගය වන පස මකමක් ද්.    (ට: 01) 

                   (c)  ඔබ b හි න් කළ පස වගාවතුට වඩාත් ශ්යෝගය වීමට ශ්තේවවක් යකයතුන.  (ට: 01)     

   (B)                                                  

                                                               

   

 

 

                ඉතේ රූපවට ද්ැක්ශ්වතුශ්තු ඌනේා ශ්රෝග ශ්ද්කකට අද්ාට ටක්කණ ශ්ේ. 

    i. P හි ද්ැක්ශ්වන ශ්රෝගය තා ඊට ශ්තේවවතුශ්තු කවර ඌනේාවක් ද් යතුන සඳතතු කරතුන.    (ට: 01) 

            ii. Q හි ද්ැක්ශ්වන ඌනේා ේත්ත්වය වටකා ලීමට ශ්රී ටංකාව වළ ශ්ගන ඇති මටතිමය ිළයවරක් සඳතතු  

                කරතුන.   (ට: 01) 

           iii. “අපශ්ේ ශ්පෝකණය ස්බතුධ්ශ්යතු ගත් කට වවද්යවු තු පවසනුශ්ේ තැ. සෑම විටම වයකේ ආතාර  

                  ශ්ේටක් ගතුනා ශ්ටස යි.” 

                   (a) ශ්මහි වයකේ ආතාර ශ්ේටක් යනුශ්වතු ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් මකමක් ද්? (ට: 01) 

                   (b) ඌනේා ශ්රෝග වැළඳීමට අමේරව වයකේ ආතාරයක් ශ්නොගැමටශ්මතු ඇතිවිය තැ. අහිේකර  

                         ේත්ත්වයක් යකයා ද්ක්වතුන. (ට: 01) 

(මුළු ටමකණු:- 11) 

(04) (A)   

                                                                         ශ්මහි X තා Y ශ්ටියතු ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් ඔබ ිවේර අසා ඇති 

                                                                                 ක වසයකක  ජීවීතු ශ්ද්ශ්ද්ශ්න.. 

 

 

   i.  ඉතේ ජීවීතු ශ්ද්ශ්ද්නා ද්ැකගැමටමට ඔබ භාවිේ කරන ිවද්තමශ්ක ශ්වන ශ්වනම සඳතතු කරතුන. (ට: 02) 

            ii.  “වසටයක් යනු ජීවශ්ේ ............. තා ..............  කකය ශ්ේ.” ශ්මහි a තා b හිස්ේැතුවටට ශ්යදිය යුව 

                 වචන කවශ්තමද්?  (ට: 02) 

           iii. ඉතේ ිවද්තමශ්ක බැලීම සඳතා අණ්වීක්කයක් සූද්ාන් කරගැමටශ්් දී පළමුව අනුගමනය කළ යුව කු ණු 

                 ශ්ද්කක් සඳතතු කරතුන.  (ට: 02) 

     iv. මශ්ටස සූද්ාන් කළ අණ්වීක්කයක ාපශ්නශ්ත් විශ්ාටනය x 15 ක් තා අවශ්නශ්ත් විශ්ාටනය x40 ක් විය. 

                 මහි ස්පූතමණ විශ්ාටන බටය ශ්කොපමණ ද්? (ට: 01) 

 

        (B) වතමේමානශ්ේ ාේගේව ඇති වසංගේ ශ්රෝග ේත්ත්වය ිවසා ය් ආයේනයකට ඇවලුවන සෑම අශ්යමකශ්ේම 

              ශ්ේත ාක්ණත්වය බැලීම ියලිශ්කශ්තම.   සඳතා ඩිජිට්ල ාක්ණත්වමාන භාවිේ කරනු ඔබ ද්ැක ඇේ.  

  i. මහිදී රසදිය වවද්ය ාක්ණත්වමානයක් භාවිේ .රීමට වඩා ඩිජිට්ල ාක්ණත්වමානයක් ශ්යොද්ාගැමටම  

                වඩාත් ශ්යෝගය වීමට ශ්තේවව මකමක්ද්? (ට: 01) 

 

P                     Q  

X                            Y  

a   b  
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            ii. ප්රමාණශ්යතු මකඩා වීමට අමේරව රසදිය වවද්ය ාක්ණත්වමානයක ද්ැ.ය තැ. විශ්ශ්ේෂිේම ටක්කණය 

                 මකමක්ද්? (ට: 01) 

           iii. ශ්රී ටංකාව වැිව ඝතමම කටාය ය රටක ශ්ගොඩනැන්යකවට ිළටේ ිමත්ති ආශ්්ලප .රීමට වඩාත් සුලිසු ටා පැතැති 

                 වතමණ ශ්ේ. ඊට ශ්තේවව පැතැදියක කරතුන.  (ට: 02) 

(මුළු ටමකණු:- 11) 

(05) (A) විවිධ් ද්රවය රාියයක්  ජටශ්ේ ශ්තොඳිතු දිය ශ්ේ. මය ජටය සව ද්රාවක ගුණය මනාව ශ්පතුවයි. 

  i. මදිශ්නද්ා කටයුවවට දී ජටශ්ේ ද්රාවක ගුණය ප්රශ්යෝජනයට ගැශ්නන අවස්ථා ශ්ද්කකට ාද්ාතරණ යකයතුන. 

(ට: 02) 

            ii. ශ්ගද්රශ්ද්ොශ්තම දී ඔබට තමුවන ජටශ්ේ ශ්තොඳිතු දියවන ද්රවය ශ්ද්කක් තා මශ්ටස ශ්තොඳිතු දිය ශ්නොවන ද්රවය 

                ශ්ද්කක් බැන්තු ශ්වන ශ්වනම න් කරතුන.  (ට: 02) 

           iii. ජටය අපට ටැශ්බන මක් ක්රමය. වතමකාව. වතමකා ජටශ්ේ ද් විවිධ් ද්රවය දිය ශ්ේ. අ්ට වැිය ඇති වනුශ්ේ ද් 

                මහි ප්රතිලට ශ්ටියිව. 

                   (a)  අ්ට වැිය ඇතිවීම ට බටපාන ප්රධ්ානේම ශ්තේවව මකමක් ද්?  (ට: 01) 

                   (b)  ඔබ ද්ැක්වූ ශ්තේවව ඇතිවීමට බටපාන කු ණක් යකයතුන.  (ට: 01) 

 

 

   (B)                                      රූපශ්ේ ද්ැක්ශ්වතුශ්තු කළු ගටක් මේ පැළවුනු ශ්ාකයක් ිවසා මය පැලී ශ්ගොස් ඇති 

                                                   ආකාරය යි. 

 

 

  i. ශ්මශ්ටස කළු ගටක් පැලී යෑශ්් ්රියාවයකය විද්යාත්මකව තනාතුවන නම මකමක්ද්? (ට: 01) 

            ii. ශ්ාක මන්තු තැු නු විට ඉතේ ්රියාවයකය ියලිවන ේවත් ආකාර ශ්ද්කක් න් කරතුන. (ට: 02) 

           iii. පෘථිවි කශ්බොශ්්ල මවිළට ඇති පස විවිධ් ශ්තේතූතු මේ ඛාද්නයට ටක්  ශ්ේ. මය පාංශු ඛාද්නය න් ශ්ේ. 

                   (a)  භූමියක වැඩිපුරම පාංශු ඛාද්නයට ටක්විය තැ. ස්ථානයක් න් කරතුන.  (ට: 01) 

                   (b)  පාංශු ඛාද්නය අවම .රීමට ගේ තැ. ්රියා මාතමගයක් යකයා ද්ක්වතුන.  (ට: 01)  (මුළු ටමකණු:- 11)   

  

(06) (A) සුමට දියකශ්සන සුළු සමේට පෘක්ඨයක් ේට ද්තමපණයක් ශ්ටස තනාතුවනු ටැශ්ේ. මම සමේට පෘක්ඨය ඇවටේට 

              ශ්තෝ ිළටේට වක්වීම මන්තු වක්ර ද්තමපණ ිවතමමාණය ශ්ේ. 

  i.  ේට ද්තමපණයකට ආශ්ටෝක .රණයක් වැදී මය ආපසු තැරී  ම සංශ්ක්ේ ඇසුරිතු ඇඳ ද්ක්වතුන. (ට: 02) 

            ii. ය් පෘක්ඨයකට ආශ්ටෝක .රණයක් වැදී ආපසු තැරී  ම තනාතුවතුශ්තු ශ්කශ්සේද්?  (ට: 01) 

           iii. පතේ ද්ැක්ශ්වන ශ්ක්ති පරිවතමේන ියලිකරන ාපකරණයක් බැන්තු න් කරතුන. (ට: 02) 

                   a)  ආශ්ටෝක ශ්ක්තිය           විද්ුත් ශ්ක්තිය 

                   b)  විද්ුත් ශ්ක්තිය              ආශ්ටෝක ශ්ක්තිය         

     iv. රාත්රිශ්ේ ගමතු ිමමතු යෑශ්් දී පැරැතුනතු භාවිේ කළ ආශ්ටෝක ප්රභවයක් තා වතමේමානශ්ේ   සඳතා භාවිේ 

                 වන ආශ්ටෝක ප්රභවයක් බැන්තු න් කරතුන. (ට: 02) 
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   (B)                                                

                                                              රූපශ්ේ ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් X තා Y ශ්ටියතු වූ ආශ්රෝිළේ ද්ඬු ශ්ද්කක් ම.ශ්නක 

                                                             ආකතමකණය වන ආකාරය යි.                

 

   i.  X තා Y ද්ඬු ශ්ද්ශ්ක් ඇති ආශ්රෝපණ ිළිතබඳව ඔබට මකමක් .ව තැ. ද්? (ට: 01) 

            ii.  ඔබට වීලිු  තා මබනයිට් ද්ඬු ද්, ශ්ටෝම තා ිය්ලක් ශ්රදි කැබයක ද් සපයා ඇත්න් ඉතේ අවසථ්ාශ්ේ වැිව 

                 ද්ඬු ශ්ද්කක් සකස් කරගතුශ්තු ශ්කශ්සේද්? (ට: 02) 

           iii.  මදිශ්නද්ා ජීවිේශ්ේ දී ස්ථිති විද්ුේය අත්ද්ැ.ය තැ. අවස්ථාවක් න් කරතුන. (ට: 01) 

(මුළු ටමකණු:- 11) 

 

(07) (A) 

 

 

 

                ඉතේ ද්ැක්ශ්වන ලට තා බීජ විවිධ් ක්රම අනුගමනය කරමිතු වයාප්ේ ශ්ේ. 

  i. ඉතේ A, B, C තා D වයකතු ද්ැක්ශ්වන ලට තා බීජ වයාප්ේ වන ක්රමයක් බැන්තු ශ්වන ශ්වනම යකයතුන.  

(ට: 02) 

            ii. ශ්ාක  ක බීජ පත්රී තා ේවී බීජ පත්රී ශ්ටස කාණ්ඩ ශ්ද්කකට ශ්බද්ා ශ්වතුකළ තැක. ඉතු ේවී බීජ පත්රී ශ්ාකවට 

                පතේ සඳතතු ශ්කොටස්වට ටක්කණයක් බැන්තු යකයා ද්ක්වතුන.   (ට: 02) 

                   a)  මු්ල 

                   b)  කඳ         

           iii. ශ්ාකයක මූට පේධ්තියක් තා ප්රශ්රෝත පේධ්තියක් ශ්ේ. මශ්සේම මිිවස් ශ්ේතය වළ ද් පේධ්ති .හිපයක් තිශ්ේ.  

                ඉතු ශ්්වසන පේධ්තිය ඉේා වැද්ගත් ශ්ේ.    

                   (a)  ශ්්වසන පේධ්තිය මන්තු ියලිශ්කශ්රන කෘේය මකමක්ද්? (ට: 01) 

                   (b)  ශ්්වසන ්රියාවයකය පතේ පරිදි සටතන.තු ද්ැක්විය තැක. මහි x ශ්ටස ද්ක්වා ඇත්ශ්ත් මකමක්ද්?  

                        සරට ආතාර + ඔක්ියජතු                             + කාබතු ඩශ්යොක්සයි ප වායුව + ජට වාක්ප  (ට: 01) 

 

   (B) පතේ ද්ැක්ශ්වන වගතුති ිවවැරදි න්  √ ටමකණ ද්, වැරදි න් × ටමකණ ද් ඉදිරිශ්ේ ඇති වරතතු වළ  

             ශ්යොද්තුන.   (ට: 05) 

    i. ය් ඝන ද්රවයයක් ද්රව ේත්ත්වයට පත්වන ිවශ්්චිේ ාක්ණත්වය මම ද්රවයශ්ේ ේාපාංකය න් ශ්ේ. (     ) 

            ii. ඩීස්ල, ශ්පට්ර්ල වැිව ඉතුධ්න පුනතමජනමටය ශ්නොවන ශ්ක්ති ප්රභව ගණයට අයත් ශ්ේ.             (     ) 

           iii. ේරැනයිට් යනු ආේශ්තුය පාකාණ වතමගයකට ිවද්සුන..                                        (     ) 

     iv. පෘථිවි වායු ශ්ගෝටශ්ේ බහුටවම ඇති වායුව කාබතු ඩශ්යොක්සයි ප වායුව යි.                                (     ) 

      v. ශ්රී ටංකාව ිළහිටා ඇත්ශ්ත් ්ස්ශ්රේයකයතු-ඉතුදියතු භූ ේැටිශ්ේ ය.                                (     ) 

 

(II ශ්කොටස සඳතා මුළු ටමකණු:- 16+(11x4)  =  60)           

X                Y  

A                            B                                C                                D 

X  
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බසනහිර පළත් අධ්යපන පාපතමේප්තුව  

තුන්වන වාර පරීක්ෂණය - 2021 

7 ශ්රේණිය- විද්යාව  

පිළිතුරු පත්රය 

I ප ොටස:-  
01 3 06 2 11 1 16 1 

02 2 07 2 12 2 17 3 

03 4 08 4 13 3 18 1 
04 2 09 4 14 1 19 4 

05 1 10 3 15 3 20 2 

මුළු ලකුණු:-  2x 20 = 40  
II ප ොටස:-  
 

(01) (A) i.  a) A- සංයුක්ේ පත්ර   
                            B- සරල පත්ර             (ල: 02) 
                   b)  පත්ර ේල  පබී  ඇි  ස ා   ස්ූරතම  ා අස්ූරතම  ා  න  .. (ල: 01)  
                        c)  සංයුක්ේ පත්ර හ සරල පත්ර සහිේ ා  ලට සුුසු උාහර  සඳහ  (ල: 02) 
             ii.  a) - E   

b) - C   
c) - D   
d) - E   (ල: 1/2 x 4 = 02) 

        (B) i. P -  පා ඇේ.     (ල: 01)  
                 Q හ R සඳහ ප.්බ සහ  ටුසස ප තු ළ හකි සුුසු ලක්ෂ  යු.ලක් සඳහ  (ල: 02) 
             ii. X සඳහ පක්ෂිප කුපේ නමක් ා,  Y සඳහ මේසයප කුපේ නමක් ා ිය  ඇත්න් (ල: 02) 
        (C) i. පතමාවි  අප තමේන     (ල: 01) 
             ii. එම  සව  එකිපන ට ආනේ ේල ාතමප  පා ක් ඉදිරිපේ ේබීම.    (ල: 01)       
            iii. ආපලෝ  ප්රා  ත්  සව ත් එකිපන ට ආසතුන  ි බීම.  (ල: 01) 
    iv. අ ේල ාතමප  ක්    (ල: 01)                (මුළු ලකුණු:- 16) 
  

(02) (A) i. A- එ  LED  ක් පම ක් ාල්පේ/ ඇමීටරපේ  ටු  එ  පත්ේ ට පම ක් .මතු කිරීම 

                  B- LED පා  මරුප තු මරු ට ාල්පේ/ ඇමීටරපේ  ටු  පාපසට පාෝලන  පේ. 
                         පලස නිරීක්ෂ  1 බගිතු ිය  ඇත්න්   (ල: 02) 
              ii. A- ප ෝෂ ියතු සරල ධ්ර ක් ා,  
                  B- ඩයිනපමෝප තු ප්රේය තමේ ධ්ර ක් ා උපදින නිස. (ල: 02)       
             iii. විාුත් ම්්බ  පප්රේර     (ල: 01) 
        (B)  i. එක් ාක්ි  ප්රපදා ක් ේ ත් ාක්ි  ප්රපදා ක් බ ට පත්වීම. (ල: 01)         
              ii. විාුත් ාක්ි               ේප ාක්ි      (ල: 01)        
             iii.   a)  විා  ාක්ි    
                    b)  රස නි  ාක්ි    
                    c)  ේප ාක්ි    

                    d)  චල  ාක්ි   (ල: 1/2 x 4 = 02) 
  iv.   a)   සව ක්  ්පන  වීපමතු  (ල: 01) 
                    b)  වීුරු >  ජල  >  ේ    (ල: 01)                                                                          (මුළු ලකුණු:- 11) 
 
(03) (A) i. ඔක්සිජතු, ඇලුමිනි ්, සිිය තු අේරිතු පා  ට (ල: 01)         
             ii.  a)  ප.ොඩනගිිය ද්ර ය   
                  b)  පෆොසිල ඉතුධ්න        (ල: 02)           
            iii.  a)   ිය පස, පලෝම පස, මටි පස   (3ම ිය  ඇත්න් (ල: 02)/ 2 ට (ල: 01)  
                   b)  පලෝම පස      (ල: 01)  
                   c)  පංශු ජල , පංශු  ේ  ප්රම  ත්  රඳ  .ේ හකි වීම/ පපෝෂ  බුලල වීම  නි පිළිවර ට  
                                                                                                                                                               (ල: 01) 
        (B) i. රි ට්සි  . විටමිතු D ඌන වීපමතු  ළපඳේ.  (ල: 01)         
             ii. ආහර ට .තුන ලුණු ලට අ ඩීතු එ වකිරීම.   (ල: 01) 
            iii.  a) පපෝෂ  සංඝට  හ ේතුව අ ාය ප්රම  ට අඩංගු ආහර ක් වියේ ආහර කි.  (ල: 01)   
                  b) සිරුර ුතම ල වීම/ අලස වීම/ පේහ  තමධ්න  අ ම වීම පහෝ අධි තමධ්න /පබෝ න-පබෝපනො න පරෝ. 
                         ලට පහසුප තු ලක්වීම  නි පිළිවර ට   (ල: 01)                                              (මුළු ලකුණු:- 11)  
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(04) (A) i.  X- නිරීක්ෂ  ට පිුරු පල් ළ ජල  

                  Y- නිරීක්ෂ  ට පපොකුණු ජල           (ල: 02)         
             ii.  ුහම  හ  ්ේයම    (ල: 02)        
            iii. අණ්වීක්ෂ  ා්ඩ මවපිටක් මේ ේබීම, අ බල   ටපත් ාතමප   සීරුමරු ර අණ්වීක්ෂපේ ආපලෝ   

                  ස සීම.    (ල: 02)   
            iv. 15 x 40 = 600     (ල: 01) 
        (B) i. ඩිජිටල් උෂ ත් මන ක් මගිතු පේහ  සපතමා පනො ර උෂ ත්   මනි  හකි වීම  නි පිළිවර ට 

(ල: 01)     
             ii. රසදි  සහිේ පක්ශි  නළපේ න්මක් ි බීම. (ල: 01)        
            iii. ල පහි   තම  විකිර  ේප  අඩුප තු අ පාෝෂ    රන නිස ප.ොඩනගිිය ඇවලේ උණුසු්වීම 

                 අ ම වීම.  (ල: 02) 
     (මුළු ලකුණු:- 11) 

(05) (A) i. 7 විාය  I ප ොටපසේ 56 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු පා  ට. (ල: 02) 
             ii. ජලපේ දි  න ද්ර ය 2   ට හ දි  පනො න ද්ර ය 2   ට සුුසු පිළිවරු සඳහ (ල: 1/2 x 4 = 02) 
            iii. a)  යු දූෂ    (ල: 01)  
     b) කුණු  සළ පිළිසසීම, රථ  හන ල  ඉතුධ්න ාහන ,  තමමතුේ ාල ියතු පිට න විෂ ු්, 
                      ගිනි  ඳු පිපිරී්,  න විනා ......  නි පිළිවර ට (ල: 01) 
        (B) i. ජජ  සධ්  මගිතු සිු න පෂ  ජීතම  .  (ල: 01) 
              ii. පාෞි   ජීතම   හ රස නි  ජීතම      (ල: 02) 
             iii.  a)   ා   සමක් නි  වි ්ේ සථන/ බ්වු් සහිේ සථන  (ල: 01) 
                   b)  7 විාය  II ප ොටපසේ 72 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු එ  ට. (ල: 01)                (මුළු ලකුණු:- 11) 
 
(06) (A) i.                      (ල: 02) 
 
 
 
             ii.  ආපලෝ  පර තමේන   (ල: 01) 
            iii.  a)  සතම ප ෝෂ  
                  b)  විුිය බල්බ    (ල: 02) 
            iv. පරැතුනතු ාවිේ  ළ ආපලෝ  ප්රා :- ුලළු අව, පතුා් 

                  තමේමනපේ ාවිේ  න ආපලෝ  ප්රා :- විුිය පතුා්    (ල: 02) 
        (B) i. X හY ාඬු ල ප්රි විරුේධ් ආපරෝප  ඇේ. (ල: 01) 
             ii. එබනයිට් ාණ්ඩක් පලෝම පරේාකිතු ා, වීුරු ාණ්ඩක් සිල්ක් පරේාකිතු ා පිරිමී පමතු.  (ල: 02) 
            iii. 7 විාය  I ප ොටපසේ 30 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු එ  ට. (ල: 01)                 

(මුළු ලකුණු:- 11) 
(07) (A) i.  A- සවතු මගිතු  
                  B - සුළඟ මගිතු 

                  C - සවතු මගිතු  
                  D - ජල  මගිතු   (ල: 1/2 x 4 = 02) 
              ii.  a) මුුතු මල පේධ්ි  ක් ි බීම/ ප්රධ්න මුපලතු ාඛ මුල් පබී  ි බීම.  (ල: 01) 
                b)  ඳ අව පබී  ි බීම/  ඳ මහි තු  ඩිවීම.   (ල: 01) 
             iii.   a)  සිරුර වළට ඔක්සිජතු සහිේ  ේ  .නීම සහ අප  යු සිරුරිතු පිටකිරීම/  යු ුල මරු . (ල: 01) 
       b)  ාක්ි     (ල: 01) 
         (B) i.   x  
               ii.  √    
              iii.  √   
              iv.  x      
               v.  √    (ල: 05)             (මුළු ලකුණු:- 11) 
 

  

 
(II ප ොටස සඳහ මුළු ලකුණු:- 16+(11x4)  =  60) 

  

 
  

 
 


