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භතුගභ අධයාඳන ාාඳය-7 ශ්රේණිය 

 
 
 
 
 

 ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සපයල්න ස 

 නිවැරදිසිළිතුරරසත ෝරාසලටි්නසඉරක්සඅඳි්න සස 
 
1). මිනිරන් යනු ශ්රී ාාාශ්බ ඵලවල දිය ය ශිය , 

1. ඳාාණයය   2. ඛනිජයය   3. ආග්ශ්න්ය  ඳාාණයය   4. විඳරීත  ඳාාණයය  
 
2). එදිශ්නදා ලයලශාරශ්ේදී ාළුගල් ශ්ව අඳ ශඳුන්ලන්ශ්න්  

1. ශ් ොභයිට් වශ ශ්ඳල්වඳ්ාර්    2. ඉල්භනයිට් වශ ශ්ඳල්ව්ඳාර්  
3. ග්රිනයිට් වශ නයිව්     4. ශ් ොභයිට් වශ නයිව් ශ්බ  

 
3). ඳෘතුවිශ්ේ භතුපිට ඇති ව්ථරය ලනුශ්ේ  

1. ශරය  2. ප්රාලරණය  3. ාශ්ඵො  4. ඛනිජ 
 
4). ලවණුගල් විඳරීත වීශ්භන් වෑශ්දන්ශ්න්  

1. ග්රිනයිට්  2. නයිව්   3. ය රිගරුඬ   4. මිනිරන්  
 
5). ඇඳටයිට් ඵලවල ඇති ප්රශ්ශය ලනුශ්ේ  

1. පුල්මුශ්ේ  2. ශ්ඵෝග  3. භාදම්ශ්ේ   4. එේඳාල  
 
6). ඳාාණ ජීර්ණයට ශ්ශේතු ලන්ශ්න්  

1. ශ්බෞතිා වාධා  2. රවායනිා වාධා 3. ජජවීය වාධා  4.ඉශත වශන් සියල්භ  
 
7). "තිරුලාණා" ශිඳින්ශ්ලන තලත් නභක් ලනුශ්ේ  

1. ශ්ඳල්ව්ඳාර්  2. ක්ලාට්ව්   3. භයිාා  4. ඇඳටයිට් 
 
8). ගිනි ාඳු පිපිරීශ්භන් පිටලන ද්රලයය ශඳුන්ලන්ශ්න්  

1. ශ්ඳල්ව්ඳාර්  2. ඉල්භනයිට්   3. භිග්භා   4. ක්ලාට්ව්  යන නමිනි  
 
9). ශ්ඳොශ්ෂොල අබයන්තරයට ශෑරීශ්ම්දී තලදුරටත් ශෑරිය ශ්නොශිය  ඳාාණයක් ශමුශ්බ. එය ශඳුන්ලන 

නභ  
1.රවායනිා ඳාාණයයි     2. භබ ඳාාණයයි   

3. ඝන ඳාාණයයි     4. ආග්ශ්න්ය ඳාාණයයි   
 
10). ටයිශ්ට්නියම් ඵා ගිනීභට ශ්යොදා ගත ශිය  ඛනිජයක් නම්  

1. භයිාා  2. ක්ලාට්ව ්  3. ඉල්භනයිට්  4. ශ්ඳල්ව්ඳාර්  
 

(කුණු 1×10) 
 
 
 
 
 
 

u;=.u wOHdmk l,dmh 

úoHd úIh tall ixj¾Ok jevigyk 

7 fY%aKsh ඛණිජසහාසයාෂාණ tallh - 18  
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භතුගභ අධයාඳන ාාඳය-7 ශ්රේණිය 

 
01). I . a) ඳාාණ ශා ඛනිජ අතර ඳලතින ශ්ලනව්ාම් 02 ක් ලියන්න  
             b) ඳාාණ ශා ඛනිජ වශා උදාශරණ ශ්දා ඵිගින් ශ්ලන ශ්ලනභ ලියා දක්ලන්න  
 
       II. ඳෘථිවි ඳාාණ ව්ලාබාවිාල නිර්භාණය වී ඇති ආාාරය අනුල ලර්ග ාර ඇත. ඒලා ශ්භොනලාද? 
 
      III. ඉන් එක් ලර්ගයක් පිළිඵල ශ්ාටි වටශනක් ලියන්න 
 
 
 
02). සුදුසු ඳරිදි යා ාරන්න.  
 

1. ශ්රී ාාාශ්බ ශ්ඵෝග ප්රශ්ශශ්ේ ඵලවල ඳලතින ඛනිජයය    ආග්ශ්න්ය ඳාාණ  
 

2. ශ්බෞතිා වාධා ශ්ශේතුශ්ලන් ඳාාණය කු ා ාිඵලි ලට   මිනිරන් 
ශ්ලන්වීභ    

 
3. ශ්ඳොශ්ෂොල තුෂදී භිග්භා ලලින් වාව්ශ්බ         ග්රිනයිට්  

 
4. ාළුගල් විශ්ේයය             ලවණුගල්  

 
5. අලවාධිත ඳාාණයය           ඳාාණ ජීර්ණය 

 
 
 
03). ඳශත දික්ශ්ලන ප්රාා ශරි  ) ශ්ශෝ ලිරදි  x) ඵල කුණු ාරන්න . 
 

1. ඛනිජ යනු නි්චිත ජයාමිතිා ශි ශ්යන් තුතු ව්පටිා ශ්බ .            ) 
2. භයිාා යනු විඳරීත ඳාාණයය .                 ) 
3. ජජවීය වාධා භගින්ද ඳාාණ ජීර්ණය ශ්බ.               ) 
4. ශ්රී ාාාශ්බ ව්ලාබාවිා ඛනිජ ලර්ග විා වාඛයාලක් ඇත.             ) 
5. ආග්ශ්න්ය ඳාාණ භෘදු ඵලක් දක්ලයි.                ) 

 
 
 
04). ශ්රී ාාාශ්බ දක්නට ිශ්ඵන විවිධ ඛනිජ ලර්ග 05 ක් නම් ාරන්න. ඒලා ශමුලන ප්රශ්ශ ද ලියා 

දක්ලන්න.  
 


