
1 | P a g e  
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සැළකි  සුයුතුයි සු:- 
 
 I ක ොටකසේ සුප්රශ්නන සුිය ්ලවටග සුිළිතතුු  සුසඳ ්නන  

 

 

I ක ොටස 

01. ඳෘතුද් ට සුතගා සුවටා සුභ්රගන  සුීමගට සු ත සුවන සු ාව   

1. ඳැ  සු5 සු  2  සුඳැ  සු12 සු  3  සුඳැ  සු24 සු  4  සුඳැ  සු36 

 

02. ග ර සුනිවර්තන  සුිළහිටි සුඅක්ෂාලශ් සුකර්ඛාව සුව්නක්න  

1. ද අ සු23 සු
 

 
  2. උ.අ 66  සු

 

 
                    3. උ.අ 90                        4. ද.අ 90 

 

03. ඳෘතුද් සුආදර්ශ් සුක ෝවකේ සුතිරසන සුඅතට සුහරි සුගැදි්න සුවැටී සුඇති සුකර්ඛාව 

1. ඇ්නටාක්ටික් සුවෘත්ත  2  සුග ර සුනිවර්තන  සු 3  සුසග   සු 4  සුආක්ටික් සුවෘත්ත  

 

04. ඳෘත්ද්කේ සුගහද්ීමඳ සුසලඛයාව සු  

1. 5කි සු  2  සු7 සුකි සු   3  සු8 සුකි සු   4  සු12 සුකි  

 

05. කුඩාග සුගහද්ීමඳ  

1. යුකරෝඳා සුගහද්ීමඳ  සු     2  සුඕසනකේලියා ා සුසගද්ීමඳ  සු 

3  සුඅප්රි ා සුගහද්ීමඳ      4  සුආිය ා සුගහද්ීමඳ  

 

06. ගහද්ීමඳ ක් සුවු සුතනි සුරට සුකුගක් සුද? 

1. ඇගරි ාව සු  2  සුයුකරෝඳ  සු  3  සුඅප්රි ාව සු  4  සුඕසනකෙිිලියා ාව 

 

07. කවොව සුද්ශ්ාවග සුදඳත සුකුගක් සුද? 

1. කියුබාව සු  2  සුග්රී්නව්නත  සු  3  සුශ්රී සුවල ාව සු  4  සුඅයිසනව්නත  

 

 

 

 

 

 

විෂයය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ෂණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  වියාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

ශ්රේණිය 

Grade   

07 භූ ශ් ෝ 

වියාල 
  I,II  කාය 

Time    සු සුඳැ    1  1 2   

නග සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳ්නති  සු සු:-   

……………………… 
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08. කවො කේ සුද්ශ්ාවතග සුරට සුකුගක් සුද? 

1. ු ිය ාව සු  2  සුඇගරි ා සුඑක්සත් සුජනඳද  සු 3  සුචීන  සු  4  සුබ්රියව  

 

09. වල ාව සුඅයිති සුවන සුසා ර  සුකුගක් සුද? 

1. ඳැියෆික් සුසා ර  සු 2  සුඉ්නදි ්න සුසා ර  සු  3  සුආක්ටික් සුසා ර  4  සුඅත්වා්නතික් සුසා ර  

 

10. ආිය ා සුගහද්ීමඳකේ සුිළහිටා සුඇති සුමුහුද සුකුගක් සුද? 

1. රතු සුමුහුද සු  2  සුඑර්ල සුමුහුද සු   3  සුචීන සුමුහුද සු  4  සුගධයධරී  සුමුහුද 

 

  සුමංදුමං සුවචන  සුවරහන සුතුිත්න සුකතෝරා සුහිසනතැ්න සුපුරව්නන  

(ආදී සුවාසී්න සු  සුියගීරි  සු  සුඳැියෆික් සු  සුකද්ශ්ාලශ් සු  සුව්නඩ්න සු  සුඅක්ෂාලශ් සු  සුනිව්ක ෝර්ක්) 

11.  සුබ්රිතානය සුඅ නුවර සුකග යි සු                                                 සු  

12. කවොව සුද්ශ්ාවග සුසා ර  සු                                                      සුකව්  

13. කබෝ  සුව ාව සු  සුදඩ ම් සුකිරිග සු  සුවන සුද්රවය සුඑක්ැසසන සුකිරිග සු                                                 සුකේ සුජීවකනෝඳා  සුගාර්  සු

කව්  

14. කවෝ  සුඋු ග ක් සුකවස සු                                                    සුසැවකක් 

15. උත්තර සුධ්රැවකේ සුියට සුදක්ණ ධ සුධ්රැව  සුදක්වා සුද්හිකදන සුකර්ඛා සු                                               සුකවස සුහැන්්නකව්  

 

 මංදුමං සුඳරිදි සුA හා සුB තීු  සු ළඳ්නන  

A          B 

16. සග ක ්න සුඋතුු  සුක ොටස සු     ැනඩාව 

17. ජයාති ්නතර සුදින සුකර්ඛාව සු    උතුු  සුඅර්ධ සුක ෝව  සු 

18. උතුු  සුඇගරි ා සුගහද්ීමඳ     ආිය ා සුගහද්ීමඳ  

19.  ැසනිළ ්න සුමුහුද සු     66 50 

20. ආක්ටික් සුවෘත්ත  සු     1800 සු සු 

 

 

II ක ොටස 

 ිය ලුග සුප්රශ්නන සුවවට සුිළිතතුු  සුසඳ ්නන  
 

01) සඳ ා සුඇති සුකවෝ  සුියති කම් සුඳහත සුසහ්න සුසනථාන සුවකුණු සු ර සුනම් සු ර්නන  

1. ඉ්නදි ්න සුසා ර  සු    6  සුබ්රිතානය සුදඳත් 

2. උතුු  සුඇගරි ා සුගහද්ීමඳ  සු   7  සුඕසනකේලියා ා සුගහද්ීමඳ  

3. අයිසනව්නත  සු    8  සුු ිය ාව 

4. ගැඩ සන ර  සු    9  සුජඳාන  

5. ගිනිච් සුකර්ඛාව සු(00) සු    10  සුඉ්නදි ාව 
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02)  සු 

1. අක්ෂාලශ් සු නු සුකුගක් සුද?         (ව 02) 

2. අධි  සුඅවුු ද්දක් සුසෑකදන සුආ ාර  සුද්සනතර සු ර්නන  සු      (ව 03) 

3. ආදර්ශ් සුක ෝව ක් සුඇ සුප්රධාන සුඅක්ෂාලශ් සුහා සුවවාකේ සුඅ   සුසගඟ සුසවකුණු සු ර්නන  සු  (ව 05) 

03)  සු 

1. දඳතක් සු නු සුකුගක් සුද? සු         (ව 02) 

2. ඳෘතුද්  සුපූර්ධ සුක ෝව ක් සු ැයි සුඳැවසීගට සුකහේතු සුඳැහැදිලියා සු ර්නන     (ව 03) 

3. ප්රධාන සුසා ර සු5 සුසහඑහි සුද්ශ්ාවත්ව  සුසගඟ සුලියා ා සුදක්ව්නන  සු     (ව 05) 

 

04)  සු 

1. ඳෘතුද් සුක ෝවකේ සුගතුිළට සුවර්  සුප්රගාධ  සුක ොඳගධ සුද? සු     (ව 02) 

2. ඳහත සුරටව්ල සුිළහිටි සුගහද්ීමඳ  සුකුගක්දැයි සුලියා ා සුදක්ව්නන  

A. ආජ්නටිනාව සු  B. සූඩාන  සු  C. ප්රලශ්  සු    (ව 03) 

3.  සු 

A. ඳෘතුද්  සුවටා සුඇති සුමුළු සුකද්ශ්ාලෂ සුප්රගාධ  සුක ොඳගධ සුද?     (ව 02) 

B. ජයාති ්නතර සුදින සුකර්ඛාව සුසෘ ර සුකර්ඛාවක් සුකවස සුකනොදැක්ීමගට සුකහේතු සුඳැහැදිලියා සු ර්නන  සු සු සු සු (ව 03) 
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