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7 ශ්රේණිය

I ශ්කාටස
සියලුම ප්රශ්ේනලලට ිළිතුු  සපය්න.
ලඩාත්ත නිලැරදි ිළිතුර ශ් ෝර්න.

(01) මූල ගැටිති සහිත ශාකයක් නොවන්නන්,
(i) නබ ෝංචි
(ii) කතුරු මුරුෝංගා
(iii) මෑ
(iv) හාතවාරිය
(02) ජාලාභ ොරටි විෙයාසයක් සහිත පර රරෙ ශාකයක් නොවන්නන්,
(i) තෘණ
(ii) නගාටුනකාල
(iii) නකාස්
(iv) අඹ
(03) කරකැවීනමන් නහ චලෙය කිරීම මගින් විදුලිය නිපරවෙ ක්රමයක් නොවන්නන්,
(i) බයිසිකල් ඩයිෙනම ව
(ii) සූර්ය නක ෂ
(iii) විදුලි ජෙක යන්රය
(iv) සුළෝං නම ල
(04) පර වලින් තම වර්ගයා නබ කරෙ ශාක ුගගලය නත රන්ෙ.
(i) අක්කපාෙ - නගාඩපර
(ii) බිනග නියා - අක්කපාෙ
(iii) කැොස් - නේලියා
(iv) වර - නර ස
(05) භූගත කඳක් වන්නන්,
(i) බීට්
(ii) රාබු
(iii) අර්තාපල්
(iv) බතල
(06) නිදිකුම්බා ශාකනේ මූල ගැටිති තුළ සිටිෙ ක්ුද්ර ීවවී කා්ඩය වුයනේ,
(i) වවරස්
(ii) බැක්ීරියා
(iii) දිලීර
(iv)ඇල්ී
(07) ශාක පරයක කෘතයයක් නොවන්නන්,
(I). ජලය ගබඩා කර ගැනීම.
(II). ප්රභාසෝංස්නල්ෂණය කිරීම.
(III). ආහාර ගබඩා කිරීම.
(IV). තම වර්ගයා නබ කිරීම.
(08) ස්ිති විරුතය සම්බන්ස සෝංසිධියකයක් වන්නන්,
(i) අකුණු ඇති වීම.
(ii) සුළඟ ඇති වීම.
(iii) විදුලි පෝංකාව ක්රියාකිරීම.
(iv) නරදි මැදීම.
(09) සාරාව මනිෙ සම්මත ඒකකය වුයනේ,
(i) ඇම්පියර්
(ii) මිලි ඇම්පියර්
(iii) මයිනක්රා ඇම්පියර් (iv)නවාල්ට්
(10) නමවැනි මුල් පධියසතියක් සහිත ශාකය වුයනේ,
(i) මෑ
(iii) තල්.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(ii) නමාෙරකුඩුම්බිය.
(iv) නබලි

(01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(11) සෙ (+) හා සෘණ (-) නලස ආනර පිත වස්තු නරකක් එකිනෙකට ස්පර්ශ වූ විට.
(I). වස්තු නරකම සෙ නලස ආනර පණය නේ.
(II). වස්තු නරකම සෘණ නලස ආනර පණය නේ.
(III). එක් වස්තුවක් සෙ නලසත් අනෙක් වස්තුව සෘණ නලසත් ආනර පණය නේ.
(IV). වස්තු නරකම මත විරුත් ආනර පණයක් ඇති නොනේ.
(12) වාුග නග ලනේ ඇති ජල වාෂ්ප අවනශ ෂණය කරෙ මුල් විනශ්ෂය වුයනේ,
(i) වාුගසර මුල්ය.
(ii) කරු මුල්ය.
(iii) මුදුන් මුල්ය.
(iv) වායව මුල්ය.
(13) සාවරය ප්රකාශය නත රන්ෙ.
(I). ඔක්සිජන් හා කාබන්ඩනයාක්සයිේ වැනි වාුග වර්ග ජලනේ දියනේ.
(II). නරදි පිළිවල තැවරුණු රෑ නස රා හැරිය හැක්නක් ජලනේ ද්රාවක ණයණය නිසාය.
(III). යන්ර ක්රියාකරෙ විට නිපරවෙ තාපය තවත්කරගත හැක්නක් ජලනේ ද්රවක ණයණය නිසාය.
(IV). අයිස් කැටයක් අතට ගත් විට සිසිලසක් රැනෙන්නන් ජලනේ සිසිලෙකාරක ණයණය නිසාය.
(14) වස්තුවකින් සෘණ ආනර පිත අෝංශු තවත් වූ විට එම වස්තුව,
(I). සෙ නලස ආනර පණය නේ.
(II). සෘණ නලස ආනර පණය නේ.
(III). උරාසීෙ නේ.
(IV). තහත කිසිවක් සිදුනොනේ.
(15) රසායනික නක ෂයක් නොවන්නන්,
(I). සරල නක ෂ.
(II). වියළි නක ෂ.
(III). ක්ෂාර නක ෂ.
(IV). ඩයිෙනම ව.
(16) වීදුරු ර්ඩක් නස්ර නරධියරකින් පිරිමැදීනම්දී එක් එක් ද්රවයයට ලැනබෙ ආනර පණ වර්ගය වුයනේ,
(I). වීදුරු ර්ඩ සෙ (+) , නස්ර නරධියර සෘණ (-) ආනර පිත.
(II). වීදුරු ර්ඩ සෘණ (-) , නස්ර නරධියර සෙ (+) ආනර පිත.
(III). වීදුරු ර්ඩ සෘණ (-) , නස්ර නරධියර සෘණ (-) ආනර පිත
(IV). වීදුරු ර්ඩ සෙ (+) , නස්ර නරධියර සෙ (+) ආනර පිත.
(17) තක්කාලි, නරහි, විොකිරි හා බිලිෝං වැනි නධියවල් ඇඹුල් රසට නහ්තුව වුයනේ ඒවානේ කවර රසායනික ද්රවයයක්
අන්තරගත නිසාර?
(i) අම්ල
(ii) භෂ්ම
(iii) ක්ෂාර
(iv) ලවණ
(18) නමම පරය සම්බන්ස නිවැරදි ප්රකාශය වුයනේ,
(I). සරල පර ජාලාභ ොරටි විෙයාසය.
(II). සරල පර සමාන්තර ොරටි විෙයාසය.
(III). සෝංුගක්ත පර ජාලාභ ොරටි විෙයාසය.
(IV). සෝංුගක්ත පර සමාන්තර ොරටි විෙයාසය.
(19) නමම රූපනේ රක්ෙට ඇති මුල් වර්ගය වන්නන්,
(i) කයිරු මුල්
(iii) කරු මුල්

(ii) ආලග්ෙ මුල්
(iv) ශ්වසෙ මුල්

(20) විදුලි අර්බුරයට විසඳුමක් නොවන්නන්,
(I). විකල්ප බල ශක්ති භාවිතය වැඩිකිරීම.
(II). විදුලි බිල වැඩි කිරීම.
(III). විදුලිය අරපිරිමැස්නමන් භාවිත කිරීම.
(IV). විදුලි බල සෝංරක්ෂණය පිළිබඳ ජෙතාව රැුයවත් කිරීම.

(ලකුණු 20 x 2 = 40)
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(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II නකාටස



පළමු ප්රශ්ෙය අනිවාර්ය නේ.
පළමු ප්රශ්ෙය හා තවත් ප්රශ්ෙ හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්ෙ.

(01) 7 නර්ණියේනේ සිසුන් ක්ඩායමක් ක්නෂ්ර චාරිකාවක නිරතවීනමන් පසු ඔුනන් විසින් ැගනගෙ ආ ශාක බීජ
නරවර්ගයක ප්රනර හණය නපන්වීම සඳහා නයාරාගත් රූප සටහන් නරකක් පහත රැක්නේ.

ධියවී බීජ පත්රී බීජයක ප්රනර හණය

ඒක බීජ පත්රී බීජයක ප්රනර හණය

(I). තහත බීජ ප්රනර හණය ආකාර නරක සඳහා නවෙ නවෙම උරාහරණ ශාක නරක බැගින් ලියන්ෙ.(ලකුණු 02)
(II). ඒක බීජ පත්රී බීජයක ප්රනර හණය හා ධියවීබීජ පත්රී බීජයක ප්රනර හණය රැකිය හැකි ප්රසාෙ නවෙස්කමක්

සඳහන් කරන්ෙ.
(III). ඒක බීජ පත්රී හා ධියවී බීජ පත්රී ශාක වල නවෙස්කම් පහත පරිදි වණයවක රක්වන්ෙ.
අෝංගය
මුල්
කඳ

ඒක බීජ පත්රී ශාක

(ලකුණු 02)

ධියවී බීජ පත්රී ශාක

(IV). නකටි පිළිතුරු

සපයන්ෙ.
(a) විරයාගාරනේ භාවිත වෙ අම්ල වර්ග නරකක් ලියන්ෙ.
(b) වියළි නක ෂයක අඩෝංණය ද්රවය නරකක් ලියන්ෙ.
(c) කයිරු මුල් මගින් ශාකයට ඇති ප්රනය ජෙය කුමක්ර?
(d) ස්ිති විරුතය පිළිබඳ මුලින්ම පර්නේෂණ කළ විරයාඥ්යා කුනර?

(ලකුණු 2 x 4 = 8)

(ලකුණු 1 x 4 = 4)

(02) පාසනල් ක්රියාකාරකමකදී සාරෙ ලර සරල සාරිරකයක් පහත රූපනේ රැක්නේ.
B

A
(I). A හා B නකාටස් ෙම් කරන්ෙ.
(II). නමම සරල සාරිරකය වියළි නක

ෂ නරකකට සම්බන්ස කළ ආකාරය පහත රැක්නේ.

(ලකුණු 02)
(ලකුණු 02)

ධාරිත්රකය
සම්බ්ධක කම්ි

වියිත ශ්කෝෂ

a. නමය සම්මත සෝංනක්ත භාවිතකර ඇඳ රක්වන්ෙ.
(ලකුණු 02)
b. තත්ත්පර කිහිපයකින් පසු නක ෂ තවත් කර ඒ නවුයවට මැර බිෝංදු ගැල්වනෙ මීටරයක් සම්බන්ස
කනළ් ෙම් රැකිය හැකි නිරීක්ෂණයක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 02)
c. (b) හි සඳහන් සිදුවීම කුමෙ ෙමකින් හැඳින්නේර?
(ලකුණු 02)
(III). සාරිරකයක ගබඩා කළ හැකි ආනර පණ මනිුය ලබෙ ඒකකය කුමක්ර?
(ලකුණු 02)
(IV). සාරිරක රැකිය හැකි උපකරණ නරකක් ලියන්ෙ.
(ලකුණු 01)
පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

(03)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(03) විරුත් ප්රභව විසින් නිපරවෙ විදුලි සාරාව සම්බන්සව සිදුකරෙ ලර ක්රියාකාරකමක රූප සටහෙක් පහත
රැක්නේ.

ඩයිෙනම ව
වියළි නක ෂ

මැර බිෝංදු
මිලි ඇමීටරය

මැර බිෝංදු
මිලි ඇමීටරය

B
A
(I). A ඇටුනනම් නක ෂ සම්බන්ස කළ විට මැර බිෝංදු ඇමීටරනේ රැකිය හැකි නිරීක්ෂණ නමාෙවාර? (ලකුණු 02)
(II). B ඇටුනනම් ඩයිෙනම ව කැරකැවීනම්දී මැර බිෝංදු ඇමීටරනේ රැකිය හැකි නිරීක්ෂණ නමාෙවාර? (ලකුණු 02)
(III). A ඇටුනනම් නිරීක්ෂණ සඳහා නහ්තුව පැහැදිළී කරන්ෙ.
(ලකුණු 02)
(IV). B ඇටුනනම් නිරීක්ෂණ සඳහා නහ්තුව පැහැදිළි කරන්ෙ.
(ලකුණු 02)
(V). A හා B ඇටුනම් වල විරුත් ප්රභව නිපරවෙ සාරාව කාලය සමඟ ප්රස්ාාරගත කර රක්වන්ෙ.
(ලකුණු 03)
A

සාරාව

සාරාව

කාලය

කාලය

(04) ීවවින්ට තම ීවවිතය පවත්වා ගැනීමට ජලය අතයවශයය නේ. නම් සඳහා ජලය සතු සුවිනශ්ී  ණයණ උපකාරී නේ.
(I). පහත කාර්යයන් සඳහා වැරගත් වෙ ජලනේ සුවිනශ්ී  ණයණය ලියන්ෙ.
a. වාහෙ එන්ිම සිසිල්කිරීමට ජලය නයාරා ගැනීම.
b. සිරුනර් වසල තුල නිපරවෙ යූරියා වැනි බහිස්රාවීය ද්රවය බැහැර කරෙ ස්ාාෙ කරා පරිවහෙය කිරීම.
c. උණුසුම් නේලාවට මී හරකුන් වැනි සතුන් ජලනේ ලැග සිීම.
d. ජලජ ීවවීන්ට ශ්වසෙයට අවශයය ඔක්සිජන් ජලනයන් ලබා ගැනීම.
(ලකුණු 04)
(II). ජලජ පරිසරයක ීවවත්වෙ
a. ශාකයක්
b. සත්වනයක්
c. ක්ුද්ර ීවවිනයකු ෙම් කරන්ෙ.
(ලකුණු 03)
(III). ජලනේ දියවී ඇති රෑ නවන්කර ගැනීම ප්රනය ජෙවත්වෙ අවස්ාා නරකක් ලියන්ෙ.
(IV). පහත

ද්රවය සපයා අත් ෙම්,
(හුණු දියර, නරහි ුගෂ)
a. නිල් ලිට්මස් රතු පාටට හරවෙ දියරය කුමක්ර?
b. පිනෙ ප්තැලීන් නර ස පාටට හරවෙ දියරය කුමක්ර?
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(04)

(ලකුණු 02)

(ලකුණු 01)
(ලකුණු 01)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)

RCG(EDU)

(05)

(I).

පුෂ්පයක රැකිය හැකි ජායාෝංගයට හා පූමාෝංගයට අයත් නකාටස් නවෙ නවෙම ඇඳ නකාටස් ෙම් කරන්ෙ.

(II).
(III).
(IV).
(V).

පුෂ්පයක පසු කලක ඵලය බවට පත්වන්නන් කුමෙ නකාටසර?
මනිපර මගින් සිදුකරෙ ප්රසාෙ කාර්යය කුමක්ර?
පුෂ්පයක නකාටස් හඳුො ගැනීමට සුදුසුම පුෂ්පය නලස වරමල හැදින්විය හැක්නක් ඇයි?
මධු නක ෂ සහිත පුෂ්ප නරකක් ෙම් කරන්ෙ.

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 02)
(ලකුණු 02)
(ලකුණු 01)
(ලකුණු 02)

(06) රූපනේ රැක්නවන්නන් බයිසිකල් ඩයිෙනම වක රූප සටහෙකි.

(I).

නමහි A,B හා C ෙම් කරන්ෙ.

(ලකුණු 03)

නමහිදී නිපරවෙ විරුත් සාරාව වැඩිකර ගැනීම සඳහා
අුයගමෙය කළ හැකි ක්රියාමාර්ග නරකක් ලියන්ෙ.
(III). නමහිදී විදුලිය නිපරවීනම් ක්රමය හඳුන්වෙ ෙම කුමක්ර?
(II).

(IV).

ඩයිෙනම ව තුළ සිදුවෙ ශක්ති පරිවර්තෙය ලියන්ෙ.

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 02)

C
B

(ලකුණු 02)

A
B
A

(07) විදුලිය නිපරවීම සඳහා විරයාගාරනේදී සකසෙ ලර සරල නක ෂයක් නමහි රැක්නේ.
A.
I. A හා B නලස නයාරාගත හැකි නල හ වර්ග නරක නමාෙවාර?
(ලකුණු 02)
II. C ද්රාවණය ෙම් කරන්ෙ.
(ලකුණු 02)
III. නමම නක ෂනේ ඇති නර ෂ නරකක් ලියා රක්වන්ෙ.
(ලකුණු 02)

B. පහත දී ඇති ශාක අතරින් සුදුසු පිළිතුරු නත රා ලියන්ෙ.
මදුවැල්, මඩු, නිදිකුම්බා, අඹ
රම්නප්, කැරට්, නේඳුරු, මාර
A
I. තහත ශාක අතරින් පුෂ්ප හටනොගන්ො ශාකයක් ෙම් කරන්ෙ.
C
II. දුර්වල කඳක් සහිත ශාකයක් ලියන්ෙ.
III. ආහාර සෝංචිත මුලක් සහිත ශාකයක් ලියන්ෙ.
IV. සෝංුගක්ත ශාක පර සහිත ශාකයක් ලියන්ෙ.
V. ශාක කඳට අමතර ආසාරකයක් නලස ක්රියාකරෙ මුල් සහිත ශාකයක් ලියන්ෙ.

(05)
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B
A

C
B
(ලකුණු 1 x 5 = 5)

