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7 ශ්රේණිය - භූශ් ෝල විද්යාව පිළිතුරු 

 

 

I ශ් ාටස 

1)  ර් ට  නිවර්තනය - (iii) 

2) ඕසේශ්ේලියා මහද්වීපය - ( ii) 

3) රාජාාං නය ජලාශය   -  (i) 

4) චුන්ඩිකුලම   - ( iv) 

5)  ෑ ල්ල  -  (ii) 

6) × 

7) √ 

8) × 

9) √ 

10) √ 

11) අයිසේලන්ඩතය 

12) ලිබියාව 

13) ශ්නෝර්ශ්ේ 

14) සුමාත්රා 

15) කියුබාව 

16) ශ්රී ලාං ාශ්ේ ශ්තත්  ලාපශ්ේ උතුරු සීමාව 

17) ලක්ෂපාන දියඇල්ල පිහිටා ඇත 

18) ශ්ශේෂ  න්ඩද්කි 

19) ශ්සේනානය  සමුද්රය පිහිටා ඇත 

20) මධ්ය  ඳු රශ්ේ පිහිටා ඇති  ඳු මුදුනකි. 

 

(ලකුණු 20 x2 = 40) 
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II ශ් ාටස 

 

01)  අද්ාළ සේථාන නිවැරදි අක්ෂර නම් ලියා තිබීම .                                                            (ලකුණු 02 × 08 = 16) 

 

1. C - මැඩ සේ රය 

2. D - ඕසේශ්ේලියාව 

3. B - ද්කුණු අප්රි ාව 

4. H - ආජන්ඩිනාව 

5. G - ග්රිනිච්ශ්ර්ඛාව 

6. E - නැශ්ෙනහිර ශ්ද්වශාාංශ 800 ශ්ර්ඛාව 

7. A - අත්ලන්ඩතික් සා රය 

8. F - මධ්යධ්රණි මුහුද් 

 

 

02)   I)   a.)   පැය 24 ( පැය 23 තත්පර 56) 

       b.)   දින 365 පැය 06                                                                                                              (ල.02) 

                   II)  අක්ෂාාංශ -  පෘථීවි ආද්ර්ශ ශ් ෝලය වටා නැශ් නහිර සිට බටහිරට තිරසේ අතට විහිශ්ද්න ශ්ර්ඛා    

                        ශ්ද්වශාාංශ -   පෘථීවි ආද්ර්ශ ශ් ෝලය වටා උත්තර ධ්රැවශ්ේ සිට ද්ක්ිණ ධ්රැවයට සිරසේ අතට විහිශ්ද්න ශ්ර්ඛා    

                                                                                                                                                                       (ල.04) 

                  III)  a.)   මහාද්වීපය - ආසියා මහාද්වීපය  

                               සා රය    -  ඉන්ඩදියන්ඩ සා රය                                                                                           (ල.02) 

                             

     b.)   මහාද්වීපයක් යනු , ඉතා විශාල , අඛණ්ඩව විහිශ්ද්න , ශ්බාශ්හෝ විට ජලශ්යන්ඩ ශ්වන්ඩ වූ භූ සේ න්ඩධ්යකි. 

            දූපතක් යනු , ජලශ්යන්ඩ වට වූ කුඩා ශ් ාඩබිමකි.                                                                  (ල.03)                               

  

03)   I)   පුළුල් තැනිතලා , ශ්බාකු ,  ලපු , තුඩු , දූපත් මින්ඩ 02ක් ලියා තිබිය යුතුය.                                  (ල.02) 

  II)   *   සාශ්ේක්ෂ පිහිටීම යනු ,  ආසන්ඩන වටපිටාශ්ේ ඇති ශ් ාඩබිම් , සා ර යනාදිය පද්නම්  රශ් න 
යම්කිසි රට  පිහිටීම ශ්ේ. 

                          *   නිරශ්ේක්ෂ පිහිටීම යනු ,  අක්ශාාංශ හා ශ්ද්වශාාංශ අනුව රට  පිහිටීම ද්ැක්ීම ශ්ේ.                   (ල.04) 



3 
 

                    III)  1994 ශ්නාවැම්බර් 16 වන දින සිට ක්රියාත්ම  වූ අන්ඩතර් ජාති  සා ර නීතියට අනුව ශ්ලෝ ශ්ේ සෑම                    
ශ්වරළබඩ රාජය ටම ශ්වරළ මායිශ්ම් සිට නාවි  සැතපුම් 12  සීමාව  අයිතිය උරුම  ර ශ්ද්න ලදී. එය 
රාෂේීය මුහුදු සීමාව නම්ශ්ේ.                                                                                                            (ල.05) 

 

 

04)   I)   ශ්මෝසම් වර්ෂාව , සාංවහන වර්ෂාව ,  වාසුළි වර්ෂාව ආදී                                                             (ල.02) 

                   II)   *  සේපෘශය උරුම  -    මානව නිර්මිත හා සේවාභාවි  නිර්මාණ ශ්ේ. 
                                                          උද්ා -  ශ්රී මහා ශ්බෝධිය , නල්ූර් ශ් ෝවිල , සිාංහරාජ වනාන්ඩතරය ආදිය 
 
                        *  අසේපෘශය උරුම -  ආ න්ඩතු  සත් ාර , වැිහිියන්ඩට සැලකීම ,  රු සැලකිලි , සිරිත් විරිත් ආදිය  
                                                                                                                                                                        (ල.04)   
 
                  III)  a.)   ඉන්ඩදියාව , පාකිසේථානය , භූතානය , බාංග්ලාශ්ද්වශය , ශ්න්ඩපාලය , මාලදිවයින ආදී රටවල් 02ක්     
                                                                                                                                                                       (ල.02) 
                                
                        b.)  සාක්ෂරතා වැිදියුණු ීම / ජීවන මට්ටම ඉහළ යාම / ශ්හාඳ රැකියා අවසේථා ලැබීම / ශ්සෞඛය 
                        සම්පන්ඩන ජීවිතයක්  ත කිරීමට ශ්පළඹීම / යහපත් ආ ල්ප ඇති ීම                                          (ල.03)   
 
 
 

05)          I)   * සානු - මහනුවර , හැටන්ඩ , වැලිමඩ , ශ් ාසේලන්ඩද් , මහවලතැන්ඩන ආදිය  
                        
                    *  දුර්  ( ශ්පාලු )  -   ලශ් ද්ර , බලන , බල ඩුව , හපුතශ්ල් , ඇල්ල , ගිනි ත්ශ්හේන ආදීය   (ල.02) 
 
               II)   ද්ැි නියෙය 
                     අධි  උෂේණත්වය 
                     අවිනිශේිත හා අඩු වර්ෂාපතනය 
                     ඉහළ වාෂේී රණය                  ආදිය                                                                                      (ල.04)   
 
              III)    a.)  ශ්ඩල්්ේට් ,  යිට්සේ , නා දීපය ආදී දූපත්                                                                           (ල.02) 
                          

                              b.)  දිය නෑම , කිමිදීම සඳහා දූපත් ආශ්රිත ආ ර්ෂණීය මුහුදු තීරය , චුන්ඩිකුලම් කුරුලු අභය භූමිය ,  
                        නා දීපය , නල්ූර් ශ් ෝවිල වැනි පූජනීය සේථාන ආදිය පිහිටා තිබීම.                                           (ල.03)  
 
 
 

06) I)  අවද්ානම්  ලාප හඳුනාශ් න එම සේථානවලින්ඩ ජනතාව ඉවත් කිරීම 
    ආපද්ා ඇතිවන  ාලසීමාවන්ඩ පිළිබඳ ජනතාව ද්ැනුවත් කිරීම. 
    වන වැසේම ආරක්ෂා කිරීම. 
    අකුණු සන්ඩනාය  සවි කිරීම . 
    ආපද්ාවලට ඔශ්රාත්තු ශ්ද්න ශ්ලස නිවාස තනා ැනීම    ආදීය                                                (ල.02) 
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II)   * උපද්රවයක් යනු ,  සේවාභාවි  ශ්හෝ මානුෂ ක්රියා ාර ම් ශ්හේතුශ්වන්ඩ ප්රජාවට ශ්හෝ ශ්ද්වපළවලට හානි 
සිදුවිය හැකි සේභාවි  සාංසිද්වධි ශ්ේ. 
 

                          *  ආපද්ාවක් යනු ,   උපද්රව නිරන්ඩතරශ්යන්ඩ සිදු ශ්වමින්ඩ පවතින ක්රියාවලියකි.ශ්මවැනි සිදුීම් , ප්රජාවට  
                     ශ්හෝ ශ්ද්වපළවලට විනාශ ාරි ශ්ලස බලපානු  ලබන ඒවා ශ්ේ.                                                       (ල.04)   
 
 
                     III)     ජලය හිෙ ීම , ආහාර හිෙය , වසාං ත ශ්රෝ  පැතිරීම , යිතල පහසු ම් විනාශ ීම , මිනිසේ ජීවිත      
                     ශ්ද්වපළ හානිය , එදිශ්නද්ා  ටයුතු අඩාල ීම   ආදී  රුණු 2ක් විසේතර කිරීම .                               (ල.05) 
 
 
 

07) I)  දිශාව , සූච ය , පරිමාණය , සූිය ආදිය                                                                                (ල.02) 
 
II) සිතියශ්මන්ඩ නිරූපිත හැම ශ්තාරතුරක්ම සම්මත සාංශ්ක්ත ශ්යාද්ා  නිමින්ඩ සූච ශ්ේ සටහන්ඩ  ර 
ඇත.සිතියම් ශ්පාත් වල අ ාරාදී පිළිශ්වළට ස සේ  රන ලද් සුියක් ස සේ  ර ඇත.සිතියම්වල ශ් ාටු 
ද්ැලක් ද්ැක්ශ්වන ශ්ලස තිරසේ අතට අක්ෂර වලින්ඩ ද් , සිරසේ අතට සාංඛයා වලින්ඩ ද් ද්ක්වා ඇත. ඒ අනුව යම් 
සේථානය ට අද්ාළ අක්ෂර හා සාංඛයා අනුව සූිය ආධ්ාරශ්යන්ඩ එම සේථානශ්ේ පිහිටීම ශ්සායා ැනීමට හැකිය. 
                                                                                                                                             (ල.04)   
 
III)     ශ්රී ලාං ා ජාති  සිතියම් සාංග්රහය ශ්හෝ ශ්වනත් සිතියම් ශ්පාතක් ශ් න ශ්රී ලාං ා ආ ෘති සිතියමක් 
ශ්තෝරා  න්ඩන. සිතියම මත ිෂූ  ඩද්ාසිය ශ්නාශ්සල්ශ්වන පරිදි තබා ශ් න ශ්රී ලාං ාශ්ේ ශ්වරළ සීමාව 
ද්ැක්ශ්වන ශ්ර්ඛාව නිවැරද්ාව ඇඳ  න්ඩන. ිෂූ  ඩද්ාසිය ශ්වනත්  ඩද්ාසියක් මත තබා ඉහත ශ්ර්ඛාව උඩ 
නැවත අඳින්ඩන.පසුව ිෂූ  ඩද්ාසිය ඉවත්  ර සලකුණු ී ඇති ශ්රී ලාං ා ශ්වරළ සීමාව ද්ක්වන ශ්ර්ඛාව 
අඳින්ඩන. සිතියමක් පිටලසේ කිරීශ්ම් දී පිරිසිදුව හා ක්රමවත්ව සිදු කිරීම අතයාවශය ශ්ේ.                  (ල.05) 

 

 


