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මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 7 ශ්රේණිය 

 

 

 

 

 

 

 නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

(1). ඳෘථිවිශ්ේ පිටතම පිහිටි ව්තරය කුමක් ද? 
1. ප්රාලර ය 2. ාශ් ො 3. ඇතුත ශරය 4. ශරය 

(2). භූ තැටි චනය ලන ආාාර ආදර්නයට ශ්යොදා ගැනීමට ලඩාත් සුදුසු ලන්ශ්න්, 
1. ාාඩ්ශ් ෝඩ් ශා ලී ාැ ලි 2. ටීක් ශ් ෝ කීඳයක් 

3. ාැප අලිශ්ේර ශ්ගඩියක් 4. ඝනාම ශ්ඳොතු වහිත ශ්දොඩම් ශ්ගඩියක් 

(3). ඳෘථිවි ශරශ්ේ ඝනාම, 

1. 12 km 2. 24 km 3. 2900 km 4. 3500 km 

(4). ඳෘථිවි ාශ් ොශ්ේ අඩුශ්ලන්ම ඇති මද්රලය කුමක් ද? 
1. යාඩ 2. ඔක්සිජන් 3. ඇළුමීනියම් 4. සිලිාන් 

(5). ශ්රී ාාාශ්භ භූ ාම්ඳනමානයක් පිහිටුලා ඇති නගරය කුමක් ද? 
1. අඹතශ්ේ 2. මිහින්තශ්ේ 3. තලාැශ්ේ 4. ඳේශ්ාැශ්ේ 

(6). ජීවින්ශ්ේ ඳැලැත්ම වශා සුදුසුම ග්රශශ්ෝාය කුමක් ද? 
1. සූර්යයා 2. ඳෘථිවිය 3. අඟශරු 4. බුධ 

(7). ශ්රී ාාාලට සුනාමි රෂ මන්න් ශානි සිදුයේශ්ේ, 
1. 2014 දී 2. 2010 දී 3. 2004 දී 4. 1914 දී 

(8). භූ තැටි චනය වීම් සිදුලන්ශ්න්, 
1. සූර්යයාශ්ේ ක්තිශ්යනි 2. චන්ද්රයාශ්ේ ක්තිශ්යනි 

3. සුෂශ්ේ ක්තිශ්යනි 4. ශ්ම් කිසිලකින් ශ්නොශ්භ 

(9). ද්රල යාඩ ශා නිාේ යන ශ්ෝශ ලැඩිපුරම ඇත්ශ්ත් ඳෘථිවිශ්ේ, 
1. ශරශ්ේ ය 2. ප්රාලර ශ්ේ ය 3. ාශ් ොශ්ේ ය 4. ඳෘථිවිශ්ේ ශ්මම ශ්ෝශ නැත 

(10). ඳෘථිවිය සූර්යයාශ්ේ සිට වාන විට පිහිටා ඇති ව්ථානය ලන්ශ්න්, 
1. 4 ලන ව්ථානය 2. 3 ලන ව්ථානය 3. ශ්දලන ව්ථානය 4. 5 ලන ව්ථානය 
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මතුගම අධයාඳන ාාඳය - 7 ශ්රේණිය 

 

රචනා ප්රශ්න 

(01). ඳශත ප්රාා කියලා නිලැරදි නම් ()වකු  ද ලැරදි නම් () වකු  ද ලරශන තුෂ ශ්යොදන්න. 

I. භූතැටි වෑම විටම එකිශ්නාට වාශ්ේක්ල චනය ශ්භ.   (       ) 

II. ශරශ්ේ ඇතුත අධිා පීඩනය නිවා ඝන වී ඳලතී    (       ) 

III. අඳ ජීලත් ලන ඳෘථිවි ාශ් ො නි්ච ශ්දයක් ශ්නොශ්භ.   (       ) 

IV. ඳාථිවි මතුපිට ාශ් ො භු තැටිලට ශ් දී ඇත.    (       ) 
V. භූ තැටි මායිම් ශ් ොශ්ශොමයක් වාගර ඳතුශ්ේ පිහිටයි.    (       )        (කුණු2×5=10) 

 

(02). රූඳශ්ේ ශ්ඳන්ලා ඇත්ශ්ත් ඳෘථිවිශ්ේ ශරව් ාඩකි. එහි වටශන්, 

I. A B C ශ්ාොටව් නම් ාරන්න. 

 

        A …………………………….. 

        B …………………………….. 

        C …………………………….. 

(කුණු 06) 

 

II. ඳෘථිවිශ්ේ සියළුම ජීවීන් ජීලත් ලන්ශ්න් කුමන ශ්ාොටශ්වේ ද? ……………….………………….. (කුණු 02) 

III. ශ්ම්ලායින් ඝනාමින් ලැඩිම ශ්ාොටව කුමක් ද? ……………….……………………………….. (කුණු 02) 

 

(03). I. භූ ාම්ඳ  ශඳුනා ගැනීමට ශ්යොදා ගන්නා උඳාර ය කුමක්ද? ……………….…………..…….. (කුණු 02) 

II. ඔ  දන්නා භූ තැටි ශ්දාා නම් ලියන්න. ……………………………………..….……………….. (කුණු 02) 

III. භු තැටි චනය වීමට  ඳාන ශ්ශේතුල කුමක් ද? …………………….......……….……………….. (කුණු 02) 

IV. ාාාශ්භ පිහිටා ඇති භූ ාම්ඳන පිළි  ශ්තොරතුරු  ා ශ්දන ආයතනය කුමක් ද? 

……………………………………………………………………………………..……………….. (කුණු 02) 

V. ශ්රී ාාාල පිහිටා ඇති භූ තැටිය කුමක් ද?  ……………….………………………………………...….. (කුණු 02) 

 

(04). A. තැම්බූ බිත්තරයක් ශරව ්අතට ාඳා ගත් විට ශ්ඳශ්නන දර්නයක් ඳෘථිවිශ්ේ අභ්යන්තර ශ්ාොටව් වමග     

     වවන්න. 

a) බිත්තර ාශ මදය ඳෘථිවිශ්ේ ……………….………………………………………...…..  

b) බිත්තර සුදු මදය  ඳෘථිවිශ්ේ ……………….………………………………………...…..  

c) බිත්තර ාටුල  ඳෘථිවිශ්ේ ……………….………………………………………...…..  
(කුණු 06) 

 

B. අමු අලිශ්ේර ශ්ගඩියක් ශ්දාට ඳැලීශ්මන් ද ඔ ට ශ්මම ආදර්නය ඉදිරිඳත් ාෂ ශැා. එම අලව්ථාල ඇ 

ශ්ාොටව් නම් ාරන්න. 
(කුණු 04) 
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