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 මතුගම අධයාඳන ාපාඳ  - 7 ශ්රේණි  

 

 

 

 නිවැරදි පිළිතුරට  ටින් ඉරක් අඳින්න. 

(1). ස්වභාවිා ශබ්ද ක් වන්ශ්න්, 

1. ගුවන් විදුලි හඬ 2. ශ්ගරවිලි හඬ 3. රඳවාහිනී හඬ 4. සරසුපා හඬ 

(2). වායු ාදන් ාම්ඳනශ් න් ශබ්ද  උඳදවන්ශ්න්, 

1. සිතාර  2. තබ්පාව 3. බටනපාව 4. ව ලීන  

(3). සතය වගන්ිය  ශ්ත රන්න. 

i. රික්තා තුලින් වුවද ධ්වනි  ගමන් ාරයි. 

ii. වාත  තුළ ධ්වනිශ්ේ ශ්ේග  ආශ්ප ාශ්ේ ශ්ේග ට වඩා වැඩි . 

iii. ධ්වනි  ගමන් කිරීමට මාධය ක් අවශයයි. 

1. (i). ඳමණි. 2. (ii). ඳමණි. 3. (iii). ඳමණි. 4. (i). හා (ii). ඳමණි. 

(4). වඩා වැඩි ශ්ේග කින් ශබ්ද  ගමන් ාරන්ශ්න්, 

1. ජප  2. වාත  3.  ාඩ 4. ශ්ඳොල්ශ්තල් 

(5). ශ්මම උඳාරණ  හඳුන්වන්ශ්න්, 

1. ශ්වදනපාව 2. සරසුප 

3. ට්රම්ඳ් 4. උඩැක්කි  

 

 

(6). රබානකින් ඇියවන ශබ්ද  වැඩි ාළ හැක්ශ්ක්, 

1. සිසිල් කිරීශ්මන් 2. ඳටප  සිදුරු කිරීශ්මන් 3. රත් කිරීශ්මන් 4. ඳටප  ඝනාම් කිරීශ්මන් 

(7). ගිටාර ා හඬ උඳදින්ශ්න්, 

1. වායු ාන් ාම්ඳනශ් න් 2. ඳටප ාම්ඳනශ් න් 

3. තන්තු ාම්ඳනශ් න් 4. ස්වර තන්ත්ර ාම්ඳනශ් න් 

(8). සතය වගන්ිය  වන්ශ්න්, 

1. මී මැස්සාශ්ේ හඬ උඳදින්ශ්න් ඳටප ඇියල්ලීශ්මනි 

2. ඝන ද්රවය තුලින් ශබ්ද  ඉතා අු  ශ්ේගශ් න් ගමන් ාරයි. 

3. ශ්වද නපාව ශබ්ද ට ාම්ඳන  ශ්නොශ්ේ. 

4. රික්ත ක් තුලින් ශබ්ද  ගමන් ාරයි. 

(9). වාත  තුළ ශබ්දශ්ේ ශ්ේග , 

1. 330 ms
-1 2. 550 ms

-1 3. 1500 ms
-1 4. 4500 ms

-1
 

(10). අඳට ඳාසශ්ල් ඇශ්සන ස්වභාවිා ශබ්ද ක් වන්ශ්න්, 

1. ඳාසශ්ල් සීනු හඬ 2. වාහන හඬ 3. කුරුලු ගී හඬ 4. ඳාසල් ගීත හඬ 
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රචනා ප්රශ්න 

01.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(පකුණු 10) 

 

02. හිස්තැනට සුදුසු වචන  ශ් ොදන්න. 

(මාධය ක්, ාම්ඳන, වාත , ආශ්ප ාශ්ේ, වායු) 

1. ධ්වනි  ශ්හවත් ශබ්ද  නිඳදවන්ශ්න් ........................................................  මගිනි. 

2. හක් ශ්ගඩි  මගින් ශබ්ද  නිඳදවන්ශ්න් ........................................................  ාම්ඳන  මගිනි. 

3. ශබ්ද  ගමන් කිරීමට ........................................................  අවශය ශ්ේ. 

4. ශබ්දශ්ේ ශ්ේග  අු ම වන්ශ්ේ ........................................................  මාධය තුලිනි. 

5. ධ්වනිශ්ේ ශ්ේග  ........................................................  ශ්ේග ට වඩා වැඩි .          (පකුණු 2×5) 

 

03.  ා ාරන්න. 

1. ාටහඬ ඇිය වන්ශ්න් ාම්ඳන  ශ්හේතුශ්වනි   රික්තා  

2. තබ්පාව මගින් හඩ නිඳදශ්ේ     ධ්වනි සම්ශ්රේෂණ  

3. ධ්වනි  ගමන් ශ්නොාරයි     ධ්වනි රභව 

4. ධ්වනි  නිඳදවන භාණ්ඩ ශ්ේ     ස්වර තන්ත්ර 

5. ධ්වනි  එක් තැනට සිට තවත් තැනාට ගමන් කිරීම  ඳටප      (පකුණු 2×5) 

 

04.      

 

 

 

 

 

1. ඳාසශ්ල් දී ශ්මම උඳාරණ  සෑදීමට ශ් ොදාගත් ද්රවය 2 ක් ලි න්න.           (පකුණු 4) 

2.  හලුවා ාථා ාරන ශබ්ද  ඔශ්බ් ාන ශ්වත ගමන් ාරන්ශ්න් කුමන ද්රවය තුලින් ද         (පකුණු 2) 

3. ශ්මම ක්රි ාාාරාම මගින් කුමන මාධය මගින් ශබ්ද  ගමන් ාශ්ළේදැයි ඳරීක්ෂා ාශ්ළේ ද         (පකුණු 2) 

4. ශ්මම ක්රි ාාාරාශ්ම් දී ඉතා ශ්හොඳින් ශබ්ද  ඇසීමට සරාරාලි  යුතු ාරුණු 2 ක් ලි න්න.      (පකුණු 2) 

ශබ්ද  නිඳදවන භාණ්ඩ 

....................................ාම්ඳන  

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

........................... ව ලීන  

ඳටප ාම්ඳන  

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

...................... .ාම්ඳන  

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

හක්ශ්ගඩි  

 


