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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 7 ශ්රේණිය 

 

úú 

 

 

 

 ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර ශ් ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

01)  විදුලිය නිඳදලනු බන උඳාාංග ශඳුන්ලන්ශ්න්, 

      i. විදුත් රභවල ශ්වය   ii. විදුත් ශ්ාෝ ශ්වය  

         iii. විදුත් ධාරාල ශ්වය   iv. විදුත් කනාය ශ්වය   

02)  වර ධාරාලක් බා  ග  ශ්නොශැක්ශ්ක්, 

                 i. සුර්ය ශ්ාෝශ්යනි    ii. ඩයිනශ්මෝශ්ලනි 

      iii. වර ශ්ාෝශ්යනි    iv. ශ්මෝටර් රථ බැටරිශ්යනි 

03)        +       -      වාංශ්ක් ශ්යන් දැක්ශ්ලන්ශ්න්, 

 

      i. LED     ii. වියළි ශ්ාෝය 

      iii. ව්විචය     iv. බැටරිය 

04)  වර ශ්ාෝයා + අග්රය ශා - අග්රය පිළිශ්ලළින් දැක්ශ්ලන්ශ්න්, 

      i.  ඹ  ශඩුල ශා සින්ක්  ශඩුල  ii. යාඩ  ශඩුල ශා සින්ක්  ශඩුල 

       iii. ශ්ාොඳර්  ශඩුල ශා යාඩ  ශඩුල  iv. සින්ක්  ශඩුල ශා ශ්ාොඳර්  ශඩුල 

05)  ක්තිය ව්ලාභවාවිාල ගබඩා වී ඇති අලව්ථාල ඳශ  වශන් පිළිතුරු ලලින් කුමක්ද?  

      i. රවායනිා ශ්ාෝ  ii. ඉන්ධන      iii.සුර්ය ශ්ාෝ  iv. වියළි ශ්ාෝ 

06)  විදුත් ධාරාල මනින උඳාරණය ලන්ශ්න්, 

      i. ශ්ලෝල්ට් මීටරය  ii. ගැල්ලශ්නෝමිටරය     iii.මල්ටි මීටරය  iv. ඇමීටරය 

07)  ආශ්ෝා ක්තිය        විදුත් ක්තිය බලට ඳරිලර් නය ාරන උඳාාංගය ලන්ශ්න් 

      i. ඩයිනශ්මෝල  ii. වර ශ්ාෝය      iii.සුර්ය ශ්ාෝය  iv. ාාර් බැටරිය 

08)  ාාර් බැටරියා අඩාංගු රවායනිා ද්රලය ලන්ශ්න්, 

      i.  නුා වල්ෆියුරික් අම්ය   ii. රවදිය ශා ලිතියම් 

       iii. නිාල් ශා ාැඩ්මියම්   iv. සින්ක් ශා ලිතියම් 

09)  බයිසිාල් ඩයිනශ්මෝලක් තුෂ අඩාංගු ශ්නොලන ද්රලයය ශ් ෝරන්න, 

      i. ශ්ෝශ දණ්ඩ    ii. ාම්බි දඟරය 

        iii. ව්ථීර චුම්බාය    iv. සූර්ය ශ්ාෝය 

10)  වියළි ශ්ාෝ භවාවි ා ශ්නොාරන අලව්ථාල කුමක් ද? 

      i. විදුලි ඳන්දම    ii. ගුලන් විදුලි යන්ත්ර 

       iii. ශ්මෝටර් වයිාල්    iv. බිත්ති ඔරශ්ෝසු  
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 මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 7 ශ්රේණිය 

 

1) ශ්දහි ශ්ගඩියකින් විදුලිය නිඳදලා ගැනීමට භවාවි ා ාෂ ඇටවුශ්ම්දී  

i) එහි + ශා - අග්ර ශ්ව භවාවි ා ාෂ ද්රලය නම් ාරන්න  

 + අගය                             - අග්රය                                                (  02) 

ii) අග්ර වවි කිරිමට ඳෂමුල ශ්දහි ශ්ගඩිය ඳුඳඳු ශ්නොලන ශ්ව   ා ගැනීමට අලය ලන්ශ්න් ඇයි?           (  02) 

                                                                                                                                                                              

iii) ශ්මම ඇටවුශ්මන් විදුලිය නිඳදලන බල ශ්ඳන්වීමට එයට වම්බන්ධ ාෂ උඳාරණය කුමක්ද?           (  02) 

                                                                                                                                                                              

iv) වර ශ්ාෝයක් නිර්මාණය කිරීශ්ම්දී භවාවි ා ාරන අම්ය කුමක්ද?                                                    (  02) 

v) වර ශ්ාෝ නිර්මාණශ්ේදී බල්බය ශ්ලනුලට ශ්මෝටරය වවි ාෂ විට කුමක් නිරීක්ණය ාෂ ශැකිද?  ( 02)  

                                                                                                                                                                              

2)       

  

 

 

ඉශ  ඇටවුශ්ම් එක් එක් අලව්ථාශ්ේ ගැල්ලශ්නෝමීටරශ්ේ දැකිය ශැකි නිරීක්ණය ලියන්න  

i. a)  චුම්බාය දඟරය තුෂට ශා ඉල ට චනය ාරන විට                                                

b) චුම්බාය දඟරය තුෂ  බා ඇති විට                                                           ( 04) 

ii. ශ්මහිදී ධාරාල ලර්ධනය ාර ගැනීමට ශ්යදිය ශැකි උඳක්රමයක් ලියන්න    

                                                                                                                                                                   ( 02) 

iii. ාම්බි දඟරය ගැල්ලශ්නෝමීටරයට වම්බන්ධ කිරීමට ශ්ඳර එහි ශ්දශ්ාෂලර සූරා පිරිසිදු ාර ග  යුත්ශ්ත් ඇයි?  

                                                                                                                                                                   ( 02) 

iv. ශ්මහිදී විදුලිය නිඳදලන මු ධර්මය ශ්ාශ්වේ ශඳුන්ලයිද?                                                                              ( 02)  

3) සුර්ය ශ්ාෝයා ක්රියාාාරීත්ලය ශඳුනාගැනීශ්ම් නිරීක්ණ ලගු ග  ාරන්න  

 

 

 

 
       

 

iv. සූර්ය ශ්ාෝ භවාවි ශ්යන් ක්රියා ාරන භවාණ්ඩ ශ්දාක් ලියන්න  

                                                                                                               ( 04) 

4) i. වර ධාරාල ශා ර යාලර්ථ ධාරාල අ ර ශ්ලනව කුමක්ද?                              ( 02) 

                                                                                                                                                                                        

ii. අඳ නිශ්ලව් වශා ැශ්බන රධාන විදුලිය වර ධාරාලක්ද,  ර යාලර් ා ධාරාලක්ද?                                 ( 02) 

iii. විදුත් රභවල වම්බන්ධශ්යන් ඳශ  ලගුල වම්පූර්ණ ාරන්න                             ( 06) 

 

 

 

 

 

 

 අලස්ථාල මමෝටරය බල්බය 

i.  ආශ්ෝායට  ැබූ විට   

ii.  අඳුරු ාෂ විට   

iii.  අග්ර මාරු ාෂ විට   

විදුලිය භාවිතා ලන අලස්ථා විදුත් ප රභලය සැපයන ධාරාල සර ධාරාලක්ද?/ රතයාලථකථ  

ධාරාලක්ද? 

ඳා ඳැදියා ාම්පුල දැල්වීම   

ලාශනයක් ඳණ ගැන්වීම   

විදුලි ඳන්දමක් දැල්වීම   

G 

N  S 

( 02) 


