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බසනහිර පළත් අධ්යපන පාපතමේප්තුව  

තුන්වන වාර පරීක්ෂණය - 2021 

7 ශ්රේණිය- විද්යාව  

පිළිතුරු පත්රය 

I ප ොටස:-  
01 3 06 2 11 1 16 1 

02 2 07 2 12 2 17 3 

03 4 08 4 13 3 18 1 
04 2 09 4 14 1 19 4 

05 1 10 3 15 3 20 2 

මුළු ලකුණු:-  2x 20 = 40  
II ප ොටස:-  
 

(01) (A) i.  a) A- සංයුක්ේ පත්ර   
                            B- සරල පත්ර             (ල: 02) 
                   b)  පත්ර ේල  පබී  ඇි  ස ා   ස්ූරතම  ා අස්ූරතම  ා  න  .. (ල: 01)  
                        c)  සංයුක්ේ පත්ර හ සරල පත්ර සහිේ ා  ලට සුුසු උාහර  සඳහ  (ල: 02) 
             ii.  a) - E   

b) - C   
c) - D   
d) - E   (ල: 1/2 x 4 = 02) 

        (B) i. P -  පා ඇේ.     (ල: 01)  
                 Q හ R සඳහ ප.්බ සහ  ටුසස ප තු ළ හකි සුුසු ලක්ෂ  යු.ලක් සඳහ  (ල: 02) 
             ii. X සඳහ පක්ෂිප කුපේ නමක් ා,  Y සඳහ මේසයප කුපේ නමක් ා ිය  ඇත්න් (ල: 02) 
        (C) i. පතමාවි  අප තමේන     (ල: 01) 
             ii. එම  සව  එකිපන ට ආනේ ේල ාතමප  පා ක් ඉදිරිපේ ේබීම.    (ල: 01)       
            iii. ආපලෝ  ප්රා  ත්  සව ත් එකිපන ට ආසතුන  ි බීම.  (ල: 01) 
    iv. අ ේල ාතමප  ක්    (ල: 01)                (මුළු ලකුණු:- 16) 
  

(02) (A) i. A- එ  LED  ක් පම ක් ාල්පේ/ ඇමීටරපේ  ටු  එ  පත්ේ ට පම ක් .මතු කිරීම 

                  B- LED පා  මරුප තු මරු ට ාල්පේ/ ඇමීටරපේ  ටු  පාපසට පාෝලන  පේ. 
                         පලස නිරීක්ෂ  1 බගිතු ිය  ඇත්න්   (ල: 02) 
              ii. A- ප ෝෂ ියතු සරල ධ්ර ක් ා,  
                  B- ඩයිනපමෝප තු ප්රේය තමේ ධ්ර ක් ා උපදින නිස. (ල: 02)       
             iii. විාුත් ම්්බ  පප්රේර     (ල: 01) 
        (B)  i. එක් ාක්ි  ප්රපදා ක් ේ ත් ාක්ි  ප්රපදා ක් බ ට පත්වීම. (ල: 01)         
              ii. විාුත් ාක්ි               ේප ාක්ි      (ල: 01)        
             iii.   a)  විා  ාක්ි    
                    b)  රස නි  ාක්ි    
                    c)  ේප ාක්ි    

                    d)  චල  ාක්ි   (ල: 1/2 x 4 = 02) 
  iv.   a)   සව ක්  ්පන  වීපමතු  (ල: 01) 
                    b)  වීුරු >  ජල  >  ේ    (ල: 01)                                                                          (මුළු ලකුණු:- 11) 
 
(03) (A) i. ඔක්සිජතු, ඇලුමිනි ්, සිිය තු අේරිතු පා  ට (ල: 01)         
             ii.  a)  ප.ොඩනගිිය ද්ර ය   
                  b)  පෆොසිල ඉතුධ්න        (ල: 02)           
            iii.  a)   ිය පස, පලෝම පස, මටි පස   (3ම ිය  ඇත්න් (ල: 02)/ 2 ට (ල: 01)  
                   b)  පලෝම පස      (ල: 01)  
                   c)  පංශු ජල , පංශු  ේ  ප්රම  ත්  රඳ  .ේ හකි වීම/ පපෝෂ  බුලල වීම  නි පිළිවර ට  
                                                                                                                                                               (ල: 01) 
        (B) i. රි ට්සි  . විටමිතු D ඌන වීපමතු  ළපඳේ.  (ල: 01)         
             ii. ආහර ට .තුන ලුණු ලට අ ඩීතු එ වකිරීම.   (ල: 01) 
            iii.  a) පපෝෂ  සංඝට  හ ේතුව අ ාය ප්රම  ට අඩංගු ආහර ක් වියේ ආහර කි.  (ල: 01)   
                  b) සිරුර ුතම ල වීම/ අලස වීම/ පේහ  තමධ්න  අ ම වීම පහෝ අධි තමධ්න /පබෝ න-පබෝපනො න පරෝ. 
                         ලට පහසුප තු ලක්වීම  නි පිළිවර ට   (ල: 01)                                              (මුළු ලකුණු:- 11)  
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(04) (A) i.  X- නිරීක්ෂ  ට පිුරු පල් ළ ජල  

                  Y- නිරීක්ෂ  ට පපොකුණු ජල           (ල: 02)         
             ii.  ුහම  හ  ්ේයම    (ල: 02)        
            iii. අණ්වීක්ෂ  ා්ඩ මවපිටක් මේ ේබීම, අ බල   ටපත් ාතමප   සීරුමරු ර අණ්වීක්ෂපේ ආපලෝ   

                  ස සීම.    (ල: 02)   
            iv. 15 x 40 = 600     (ල: 01) 
        (B) i. ඩිජිටල් උෂ ත් මන ක් මගිතු පේහ  සපතමා පනො ර උෂ ත්   මනි  හකි වීම  නි පිළිවර ට 

(ල: 01)     
             ii. රසදි  සහිේ පක්ශි  නළපේ න්මක් ි බීම. (ල: 01)        
            iii. ල පහි   තම  විකිර  ේප  අඩුප තු අ පාෝෂ    රන නිස ප.ොඩනගිිය ඇවලේ උණුසු්වීම 

                 අ ම වීම.  (ල: 02) 
     (මුළු ලකුණු:- 11) 

(05) (A) i. 7 විාය  I ප ොටපසේ 56 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු පා  ට. (ල: 02) 
             ii. ජලපේ දි  න ද්ර ය 2   ට හ දි  පනො න ද්ර ය 2   ට සුුසු පිළිවරු සඳහ (ල: 1/2 x 4 = 02) 
            iii. a)  යු දූෂ    (ල: 01)  
     b) කුණු  සළ පිළිසසීම, රථ  හන ල  ඉතුධ්න ාහන ,  තමමතුේ ාල ියතු පිට න විෂ ු්, 
                      ගිනි  ඳු පිපිරී්,  න විනා ......  නි පිළිවර ට (ල: 01) 
        (B) i. ජජ  සධ්  මගිතු සිු න පෂ  ජීතම  .  (ල: 01) 
              ii. පාෞි   ජීතම   හ රස නි  ජීතම      (ල: 02) 
             iii.  a)   ා   සමක් නි  වි ්ේ සථන/ බ්වු් සහිේ සථන  (ල: 01) 
                   b)  7 විාය  II ප ොටපසේ 72 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු එ  ට. (ල: 01)                (මුළු ලකුණු:- 11) 
 
(06) (A) i.                      (ල: 02) 
 
 
 
             ii.  ආපලෝ  පර තමේන   (ල: 01) 
            iii.  a)  සතම ප ෝෂ  
                  b)  විුිය බල්බ    (ල: 02) 
            iv. පරැතුනතු ාවිේ  ළ ආපලෝ  ප්රා :- ුලළු අව, පතුා් 

                  තමේමනපේ ාවිේ  න ආපලෝ  ප්රා :- විුිය පතුා්    (ල: 02) 
        (B) i. X හY ාඬු ල ප්රි විරුේධ් ආපරෝප  ඇේ. (ල: 01) 
             ii. එබනයිට් ාණ්ඩක් පලෝම පරේාකිතු ා, වීුරු ාණ්ඩක් සිල්ක් පරේාකිතු ා පිරිමී පමතු.  (ල: 02) 
            iii. 7 විාය  I ප ොටපසේ 30 පිටුපේ ඇි  පිළිවරු අේරිතු එ  ට. (ල: 01)                 

(මුළු ලකුණු:- 11) 
(07) (A) i.  A- සවතු මගිතු  
                  B - සුළඟ මගිතු 

                  C - සවතු මගිතු  
                  D - ජල  මගිතු   (ල: 1/2 x 4 = 02) 
              ii.  a) මුුතු මල පේධ්ි  ක් ි බීම/ ප්රධ්න මුපලතු ාඛ මුල් පබී  ි බීම.  (ල: 01) 
                b)  ඳ අව පබී  ි බීම/  ඳ මහි තු  ඩිවීම.   (ල: 01) 
             iii.   a)  සිරුර වළට ඔක්සිජතු සහිේ  ේ  .නීම සහ අප  යු සිරුරිතු පිටකිරීම/  යු ුල මරු . (ල: 01) 
       b)  ාක්ි     (ල: 01) 
         (B) i.   x  
               ii.  √    
              iii.  √   
              iv.  x      
               v.  √    (ල: 05)             (මුළු ලකුණු:- 11) 
 

  

 
(II ප ොටස සඳහ මුළු ලකුණු:- 16+(11x4)  =  60) 

  

 
  

 
 


