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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය-7 ශ්රේණිය 

 

 

 

 
 

 නිලැරදි පිළිතුර ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න 

 

(1). අපිට ක්තිය වඳයන ප්ර ධාන ක්ති ප්රභලය කුමක් ද? 

1. ජය 2. සුෂග 3. ලාතය 4. සර්යයා 

  

(2). පුනර්ජනනීය ක්ති ප්ර භලයක් ශ්නොලන්ශ්න්, 

1. ඛනිජ ශ්තල් 2. සුෂං ක්තිය 

3. ජජල ව්තන්ධ 4. භූ තාඳය 

 

(3). ජජල ව්ාන්ධයක් ශ්නොලන ක්ති ප්ර භලය මින් කුමක්ද? 

1. වියළි ශ්ගොම  2. ශ්තල් එඬරු බීජ 

3. දශයියා   4. ගල් අගුරු 

 

(4). වර සර්ය ජ තාඳායක් තැනීශ්ේදී පිටත ආශ්ල්ඳ කිරීමට ලඩාත් සුදුසු ලර්ණය කුමක් ද? 

1. රිදී 2. ාළු 3. සුදු 4. ඕනෑම ලර්ණයක් 

 

(5). සර්ය ශ්ාෝලලින් ක්රියාත්මා ශ්නොලන කඳාරණයක් නේ 

1. ඝනා යන්ත්ර 2. වීදි ාේපු 3. ගුලන් යානා  4. යතුරු ඳැදි  

 

(6). ජ විදුලි බාගාරයක් ඉදිලන ප්රශ්ශයක් තුෂ දැකිය ශැකි ක්ණයක් ශ්නොලන්ශ්න්, 

1. කව් බිමක් වීම 2. ජය ඳශසුශ්ලන් රැව් කිරිමට ශැකි වීම 

3. ඳශත් බිමක් වීම 4. ඕනෑම ව්ථානයකි 

 

(7). මෑතාදී “නර්ඩ්” ආයතනය මගින් ශඳුන්ලා දුන් බත් පිසිනය වශා ශ්යොදා ශ්ගන ඇති ඉන්ධනය 

නේ, 

1. විදුලිය 2. L.P. ලායුල 3. ශ්ඳොල් ාටු ාැබලි  4. ලී කුඩු 

 

(8). ශ්ඳොශ්ෂොශ්ලන් බා ගන්නා ව්ලභාවිා ලායුල නේ, 

1. මීශ්ත්න් 2. ඔක්සිජන්  3. ාාබන්ඩශ්යොක්වයිඩ් 4. නයිට්රජන් 

 

(9). ඇතැේ ප්රශ්ශ ල කුදදිය කල්ඳත් ල ජය කුදසුේ වීමට ශ්ශේතුල නේ, 

1. භූතාඳය 2. සර්ය තාඳය  

3. ගල් අගුරු 4. ව්ලාභාවිා ලායුන්  

 

(10). ජ විදුලි බාගාරයා විදුලිය නිඳදවීශ්ේ පියලර කීඳයක් ඳශත දැක්ශ්ේ. 

(a) ජ ඳශර මගින් ට’බයින ාරාැවීම 

(b) කමං ශ්ශෝ න ඔව්ශ්වේ බාගාරය ශ්ලත ජය ශ්ගන ඒම 

(c) ජය ශරව් ාර ශ්ේල්ක් බැදීම 

(d) ට’බයින මගින් ඩයිනශ්මෝ ාරාැවීම.  

ශ්මහි නිලැරදි අනුපිළිශ්ල විය යුත්ශ්ත්, 
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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය-7 ශ්රේණිය 

1. a, b, c, d 2. c, a, b, d 3. a, d, c, b 4. c, b, a, d 

II ක ොටස 

 

1. සුදුසු ලචනය ශ්තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1. ඳරිවර හිතාාමී ක්ති ප්ර භලයකි. (ජය, ගල් අගුරු) 

2. ඉන්දියාශ්ේ ජනතාල අතර ජනප්රිය ජජල ව්ාන්ධ ඉන්ධනයකි. (ශ්ගොම, පිදුරු) 

3. ශ්ඳොසිල් ඉන්ධන  ඝනයට අයත් ශ්ේ. (ඛණිජ ශ්තල්, ජජල ව්ාන්ධය) 

4. පුනර් ජනනීය ක්ති ප්ර භලයාට කදාශරණයකි. (භූතාඳය , ව්ලභාවිා ලායු) 

5. ලඩාත් ඳරිවර හිතාාමී ක්ති විශ්ේය ලන්ශ්න්, (ගල් අගුරු , ව්ලභාවිා ලායුල)  
(. 10) 

 

2. වඳයා ඇති ලචන සුදුසු ඳරිදි ශ්යොදා හිව්තැන් පුරලන්න. 

(ජ විදුලිය, ව්ලභාවිා ලායු, සර්ය ක්තිය, ඛණිජ ශ්තල්, ජජල ව්ාන්ධ, ජුනර්ජනනීය 

ශ්නොලන, භූතාඳය, නය්ීකා ක්තිය) 

 

 

i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. බක්ති අර්බුදයක් ඇති වීමට බඳෑ ශැකි ශ්ශේතුලක් දක්ලන්න.           (. 10) 

 

3. i.   ජීල ලායුල නිඳදවිමට ගන්නා අමුද්ර ලය 2 ක් නේ ාරන්න.  

ii විදුලිය නිඳදවීමට ශ්යොදා ගන්නා සුං ශ්මෝල් භාවිතය ඇතැේ ප්රශ්ශ ලට ඳමණක් 

සීමා වීමට ශ්ශේතු 2 ක් ලියන්න. 

iii. ජීල ලායුල භාලතශ්ේ ලාසි 2 ක් ශා අලාසි 2 ක් ලියන්න. 

iv. නයකා ක්තිය වදශා ශ්යොදා ගනු බන මද්ර ලය 2 ක් නේ ාරන්න.          (. 10) 

 

4. i. නිලශ්වේ විදුලි වියදේ අඩු කිරීමට ගත ශැකි ක්රියාමාර්ග 3 ක් ලියන්න. 

ii. තාඳය ලැඩිපුර නිඳදලන දර ලර්ගය කුමක්දැයි ශ්වවීමට ඔබ ක්රියාාාරාමක් සිදු ාරන්ශ්න් 

නේ ඒ වදශා අලය ද්ර ලය නේ ාරන්න. 

iii. ඉශත අමු ද්ර ලය ශ්යොදාශ්ගන ඔබ ක්රියාාාරාම සිදු ාරන අයුරු විව්තර ාරන්න.      (. 10) 

 

ක්ති ප්ර භල 

පුනර්ජනනීය 

ලන 

ගල් අගුරු 


