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1.  

A. ඳහත දක්වෙන්වන් රසයනික ප්රතික්රියෙ ආශ්රිත තඳ විඳර්යසය නිර්ණය කිරීභට 

ඳරීක්ෂණයක් සලසුම් කරන ලදී.  

NaOH(s) + HCl(aq)  + NaCl(aq)    H2O(l) 

 

ඳරීක්ෂණවේදී බීකරයකට තනුක HCl ද්රෙණ වෙන එයට ඝන NaOH එකතු කරන ලදී. 

අනතුරුෙ ප්රතික්රියක වහොඳින් මිශ්ර ෙන ඳරිදි භන්ථයකින් කලතීභ සිදුවකරිණි.  ප්රතික්රිය 

මිශ්රණවේ ආරම්බක උෂ්ණත්ෙය හ උඳරිභ උෂ්ණත්ෙය ෙර්ත කරන ලදී. 

 

i. වභහිදී හ අතර රසයනික ප්රතික්රියෙක් සිදුව ඵෙට සනථ වකවරන සක්ෂියක් 

සහන් කරන්න. 

 

ii. ප්රතික්රිය මිශ්රණවේ ස්කන්ධය m ද විශිෂ්ට තඳ ධරිතෙ C ද නිරීක්ෂණය කළ 

උෂ්ණත්ෙ වෙනස θද වලස වෙන එභ වබෞතිකක රශි ඇසුවරන් ඇසුවරන් බීකරය 

තුළ සිදුව තඳ විඳර්යසය ජනනය කිරීභට සමීකරණයක් රයන්න.  

 

iii. ඳරීක්ෂණය සහ බවිත කළ NaOH භවුල ප්රභණය වකොඳභණද? (Na = 23, O = 6, 

H = 1) 

 

iv. ඳරීක්ෂණවේදී බීකරය තුළ සිදුව තඳ විඳර්යසය 3KJ විය. ඒ අනුෙ ඝන NaOH භවුල 

1 ක් තනුක ද්රෙණවේ සභෙ මුරෙභනින්භ ප්රතික්රිය කිරීවම්දී  සිදුෙන තඳ 

විඳර්යසය වකොඳභණද? 

 

v. ඳසරූ විදයෙරවේ සිදුකරන වභභ ඳරීක්ෂණ උඳකරූඳන කීඳයක් භත ඳදනම් වේ. 

ඳහත සහන් එක් එක් අෙස්ථවේදී වයොදෙත් එක් උඳකරූඳනයක් ඵගින් සහන් 

කරන්න. 

a) ද්රෙණවේ ස්කන්ධය නිර්ණය කිරීවම්දී 

b) ද්රෙණවේ විශිෂ්ට තඳ ධරිතෙ සහ අෙයක් ලඵෙනීවම්දී 

c) ප්රතික්රිය මිශ්රණවේ උෂ්ණත්ෙය ඉහළයවම්දී 

 

vi. තඳය හනි ෙන ඵවින් ඉහත ඳරීක්ෂණය වදෝෂ සහිත වේ. ඳසරූ විදයෙරවේ 

වභභ ඳරීක්ෂණය සිදුකිරීවම්දී එභ වදෝෂය අෙභ කර ෙනීභ සහ ෙතහකි 

්රියභර්ෙ වයෝජන කරන්න.  

 

B.  

i. ප්රතික්රියෙක් සිදුවීභට සපුරරය යුතු අෙශ්යත වභොනෙද? 

 

ii. A + 2B         AB යන ප්රතික්රියෙ ඳහත ආකරයට පියෙර 2 කින් සිදුවේ. 

යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේව 

ඳ්මතුත්රණවසමාාාවසඅක -05 

තාක්ෂණවේදය සඳහාාසිදයයාව 
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   A + B   AB 

   AB + B  AB2 

ඒ ඒ ප්රතික්රිය පියෙර සහ ශ්ක්තික සටහන ඳහත දක්වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) ශ්ක්තික සටහනට අනුෙ ඉහත ප්රතික්රියවේ වේෙය නිර්ණය කරන පියෙරට 

අදල ප්රතික්රියෙ කුභක් ද? 

 

b)  එවස් තීරණය කිරීභට වේතුෙ සහන් කරන්න. 

 

C. හයිඩ්රජන් වඳවරොක්සයිඩ් (H2O2) ඳහත සමීකරණවයන් දක්වෙන රසයනික විඳර්යසයට 

ලක්වේ. 

  2H2O2(l)   2H2O(l)  + O2(g) 

භැංෙනීස්  ඩවයොක්සයිඩ් ඉහත ප්රතික්රියෙ සහ උත්වේරකයක් වලස ්රියකරයි. 

ප්රතික්රියවේදී නිඳවදන ඔක්සිජන් ෙයුෙ ඳහත ඳරීක්ෂණ ඇටවුම්ෙල දක්නට ලවඵන ඳරිදි 

එක සභන ව ෙයු සිරිැංජෙලෙල එක්රැස් කරනු ලවේ. 

 

 

 

යක්ති  

ප්රති්රි ා මාතුග  
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ඉහත රඳසටහන් ෙරන් දක්වෙන්වන් එක් එක් ඇටවුභ සකස් කර නියත කලයකට ඳසුෙ 

දිස්ව ආකරයයි. 

 

i. උක්ත ප්රතික්රියෙ සහ උත්වේරකයක් වලස ්රියකළ ඵෙ වඳන්ෙදීභට ඔඵ 

වතෝරෙන්වන් කුභන ඇටවුම් යුෙළ ද?  

ii. උක්ත ප්රතික්රියෙ සහ උත්වේරකයක් වලස ්රියකිරීවභන් ප්රතික්රියවේ සීඝ්රතෙ 

ෙඩිවේ. ඒ ඵෙ තහවුරු වකවරන ඔඵ ඉහත (i) හි සහන් කළ ඇටවුම් යුෙළ 

සම්ඵන්ධ නිරීක්ෂණයක් සහන් කරන්න. 

iii. B හ C ඇටවුම් සම්ඵන්ධ නිරීක්ෂණ ෙලට අනුෙ ප්රතික්රිය සිඝ්රතෙ පිළිඵ එළඹිය 

හකි නිෙභනය කුභක්ද? 

iv. ප්රතික්රියවේදී ෙය වනොවී ප්රතික්රිය ශීඝ්රතෙ ඉහළ නැංවීභ උත්වේරකයක 

ලක්ෂණයකි. උක්ත ප්රතික්රියවේදී MnO2 ෙය වනොව ඵෙ වඳන්ෙ දියහකි 

ආකරයක් විස්තර කරන්න. 

v. ඉහත ඳරීක්ෂණෙලදී ඳරීක්ෂ වනොකළ, ප්රතික්රිය සීඝ්රතෙ වකවරහි ඵලඳන 

වෙනත් සධක වදකක් නම් කරන්න.  

vi. රඳවේ දක්වෙන ඳරිදි අදළ උෂ්ණත්ෙවේ ඳෙතිකන ජල වද්රෝණිකෙල H2O2 අඩැංගු 

ප්ලස්කු ගිරූෙ තබීභ ඳරීක්ෂණවේ නිරෙදයතෙ  ඉහළ නැංවීභට වේතුවේ. ඊට 

වේතුෙ ඳහදිර කරන්න. 

vii. ඉහත ප්රතික්රියෙ උත්වේරණය බවිතවයන් වතොරෙ සිදුකරන ලඵනවිට ඊට අදළ 

ශ්ක්තික සටහන ඳහත දක්ෙ ඇත. 

 
වභහි සහන්  B, D, E අෙස්ථ හඳුන්ෙන්න. 

viii. උත්වේරක බවිතවයන් සිදුකරනු ලඵනවිට ඊට අදළ ශ්ක්තික සටහන ඇ 

දක්ෙන්න. 

ix. උක්ත රසයනිකෙ විඳර්යසයට අනුෙ H2O2 භවුල 1 ක් බවිතවයන් නිඳදෙ 

ෙතහකි ඔක්සිජන් ෙයු ස්කන්ධය ෙණනය කරන්න. (H = 1, O= 16) 

x. H2O2 ප්රවයෝජනයට ෙවනන අෙස්ථ වදකක් සහන් කරන්න. 

 

 

2. වෙෝරෘය උණුසුභ ඉහලයභ ෙර්තභනවේ මුහුණ වදන ප්රධන ඳරිසරික ෙටරෙෙකි. 

i. හරිතෙර ආචරණය වකටිවයන් ඳහදිර කරන්න. 

ii. a).ඳෘථිවි ෙයුවෙෝලවේ ජල ෙෂ්ඳෙලට අභතරෙ ඳෙතිකන ප්රධනභ හරිතෙර ෙයු 

හතරක් නම් කරන්න. 

යක්ති  

ප්රති්රි ා මාතුග  
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b).වෙෝරෘය උණුසුභ ඉහලයභට වේතුෙන හරිතෙර ෙයු වභොනෙද? 

iii. ෙටළු (ii)හි සහන් කළ එක් එක් හරිතෙර ෙයු, ෙයුවෙෝලයට එක් කරන එක් 

මිනිස් ්රියකරකභ ඵගින් සහන් කරන්න. 

iv. වෙෝරෘය උණුසුභ ඉහල යභ සහ හරිතෙර ෙයු දයක ෙන්වන් වකවස් දයි 

වකටිවයන් ඳහදිර කරන්න. 

v. හරිතෙර ෙයු/ අවධෝරක්ත කිරණ අෙවශ්ෝෂණය කළ හකි ෙයු අණුෙල ලක්ෂණ 

වභොනෙද? 

vi. ඳෘථිවි ෙයුවෙෝලවයන් 99.9%ක්භ හරිතෙර ආචරණයට දයක වනොවේ.ඳහදිර 

කරන්න. 

vii. මිනිස විසින් නිඳදව ප්රඵල හරිතෙර ෙයු වභොනෙද?. 

viii. වෙෝරෘය උණුසුභ ඉහලයභ වේතුවෙන් සිදුවේ යයි සලකනු ලඵන අහිතකර 

ඵලඳ්ම් 5ක් සහන් කරන්න. 

ix. හරිතෙර ෙයු මුහුදු භට්ටභ ඉහළයභ සහ දයක ෙන්වන් වකවස්දයි ඳහදිර 

කරන්න. 

x. වෙෝරෘය උණුසුභ අෙභ කිරීභට ෙත හකි ්රිය භර්ෙ/පිළියම් 4ක් සහන් කරන්න. 

xi. හරිතෙර ෙයු විවභෝචනය ඳලනය කිරීභ සහ උඳකරි ෙන ජතයන්තර 

සම්මුතිකය / සන්ධනය කුභක්ද? 

xii. ෙයුවෙෝලවේ ස්තර ඳෘථීවි ඳෘෂ්ටවේ සිට අබයකශ්ය වදසට නිෙරදිෙ 

අනුපිළිවෙරන් නම් කරන්න. 

xiii. ෙයුවෙෝලවේ ස්තර අතුවරන්, 

a) හරිතෙර ආචරණය සහ ෙදෙත් ෙන්වන් කුභන ස්ථරයද? 

b) සර්ය විකිරණවේ අහිතකර uv කිරණ ෙරන් ඳෘථීවි ජීවීන් ආරක්ෂ කරනුවේ කුභන 

ස්තරයද? 

c) කලගුණ තත්ෙ සහ ෙදෙත් ෙන්වන් කුභන ස්තරයද? 

d) අඩුභ උෂ්ණත්ෙය සහිත ෙතය ඇත්වත් කුභන ස්තරවේද? 

3.  

i. Poly vinyl chloride තඳ සුවිකර්යය, ඵහුඅෙයකයකි.    (         ) 

ii. ඉත අධික උෂ්ණත්ෙවේදී තඳ ස්ථයි ඵහුඅෙයවික විනශ් වේ.   (         ) 

iii. තඳ ස්ථඳන ඵහු අෙයෙකයක් රත්කර එහි හඩය වෙනස් කල හක.  (         ) 



 
 

යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේවස Page 5 
 

iv. වඳොරස්ටයිරින්, කෘතීභ, ආකලන වර්ඛීය ඵහු අෙයවිකයකි.   (         ) 

v. වප්රෝටීන න යනු ස්ෙබවික, සැංඝණන වර්ඛීය ඵහු අෙයෙයකි.   (         ) 

vi. වප්රෝටීන න යනු ස්ෙබවික වඳොර ඒභයිඩ විවේෂයකි.    (         ) 

vii. සභහරක් සැංඝණන ඵහුඅෙයෙක තඳ ස්ථයි වේ.     (         ) 

viii. වටෆවලෝන් ත්රිභනවේ  විසිරි ඳෙතිකන ඵහුඅෙයෙයකි.    (         ) 

ix. නයිවලෝන්, වඳොරඑස්ටර් විවේෂයකි.      (         ) 

x. ස්ෙබවික රඵර්ෙල ඒක අෙයෙකවේ ද්විත්ෙ ඵන්ධන වදකකි.   (         ) 

xi. තඳ සුවිකර්ය ඵහු අෙයවික රත්කල විට එහි රසයනික සැංයුතිකය වෙනස් වේ.(         ) 

xii. ඩයි ඇභයින හ ඩයිකවඵොක්සිරක් අම්ල ඵහු අෙයීකරණවයන් වඳොර ඒභයිඩ සවද්(       ) 

xiii. වටෆවලෝන් හ වේක්ලයිට් ඵහුඅෙයක ෙල හරස් ඵන්ධන දක්නට ලවේ. (         ) 

xiv. තඳ ස්ථයි ඵහු අෙයවික ෙල තඳය හමුවේ ඵහු අෙයවික දභ අතර හරස් ඵන්ධන සහිත  

සැංකීර්ණ වෙොඩනවේ.            (         ) 

xv. වටෆවලෝන් හි C –F ඵන්ධන දක්නට ලවේ.      (         ) 

xvi. වප්රෝටීන න සවදනුවේ ඩයි ඇභයින හ ඩයිකවඵොක්සිරක් අම්ල අතර ප්රතික්රියවෙනි.(         ) 

xvii. ස්භ ඵහුඅෙයෙකටභ විශ්ල සවප්ක්ෂ අණුක ස්කන්ධයක් ඇත.   (         ) 

xviii. ස්භ ඵහු අෙයයක්භ රත්කල විට ද්රෙ ඵෙට ඳත්වේ.    (         ) 

xix. ස්භ ඵහු අෙයෙයකටභ ඉහළ ප්රතයස්තෙක් ඇත.    (         ) 

xx. CH2 = CH2 ආකලන ඵහු අෙයවීකරණයට ලක්වී වඳොරඑතිකරෘන් ස්වද්.  (         ) 

xxi. ස්ෙබවික රඵර් ෙල ස්භ පුනරෙර්තන ඒකකයට කඵන් - කඵන් ද්විත්ෙ ඵන්ධන 

වදකක් ඇත.          (         ) 

 

4. ඳෘථීවිවයහි ජීවීන්වේ ඳෙත්භ සහ ඕවසෝන් භහඟු කර්යබරයක් ඉටු කරයි.ඕවසෝන් 

ෙයුෙ සර්යයවෙන් නිකුත් ෙන අහිතකර ඳරජම්බුල කිරණ ඳෘථිවි ඳෘෂ්ඨය කර 

ඳමිණීභ ඳලනය කරයි. 

i.ඕවසොන් භගින් අහිතකර ඳරජම්බුල කිරණ අෙවශ්ෝෂණය වකවරන යන්ත්රණය ඉදිරිඳත් 

කරන්න. 

ii.ෙයුවෙෝලය තුල ඕවසෝන් ස්ෙබවිකෙ නිඳදෙන්වන් වකවස්ද? 

iii.ඕවසෝන් ස්ථරවේ කර්යබරය වකටිවයන් විස්තර කරන්න. 

iv.ඕවසොන් වියනට හනිකර ප්රධන කර්මික රසයන ද්රෙය ක්ඩඩය කුභක්ද? 
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v.ඉහත (iv)හි සහන් කළ රසයන ද්රෙය ක්ඩඩය භගින් ඕවසොන් වියන හයනය ෙන 

ආකරය ඳහදිර වකවරන යන්ත්රණය ඉදිරිඳත් කරන්න. 

vi.ඉහත (iv)හි ඔඵ සහන් කළ කර්මික රසයන ද්රෙය ක්ඩඩයට විකරූඳයක් වලස ඕවසොන් 

වියනට හනිකර වනොෙන කර්මික රසයන ද්රෙය ක්ඩඩයක් නම් කරන්න.  

vii.එභ රසයන ද්රෙය ක්ඩඩය ඕවසොන් වියනට හනිකර වනොෙන්වන් ඇයි දයි විස්තර 

කරන්න. 

viii.ඕවසෝන් ස්තරය තුනීවීභ නිස ඵලඳන අහිතකර ඵලඳ්ම් වභොනෙද? 

ix.ඕවසෝන් ස්තරයට හනිෙන රසයන ද්රෙය ක්ඩඩය ෙයුවෙෝලයට මුසුෙන භනෙ 

්රියකරකම් 2ක් සහන් කරන්න. 

x.ඕවසෝන් වියනට සිදුෙන හනිය අෙභ කිරීභට ෙතහකි ්රියභර්ෙ වභොනෙද? 

xi.CFC සහ විකරූඳ වලස හඳුන්ෙ දුන් HCFC හ HFC ෙයු එතරම් වයෝෙය වනොෙන්වන් ඇයි? 

xii.ඕවසෝන් ෙයුෙ හ ඕවසෝන් ස්ථරය හ CFC ෙයුෙ සම්ඵන්ධ ඳහත ෙරණ සලක ඵල ඒෙ 

හරිනම්  ද ෙරදි නම්  ලකුණ ච වයොදන්න. 

a. ඕවසෝන් ස්තරය අඳරිෙර්තික වෙෝලවේ පිහිටයි.     (    ) 

b. ඕවසෝන් ස්තරය ඉත ඝන ස්තරයකි.      (    ) 

c. ඕවසෝන් ස්තරය වඳොළෙ භට්ටවම් සිට 25km ඳභණ දුරින් පිහිටයි.  (    ) 

d. ඕවසෝන් ස්තරයUVA කිරණ අෙවශ්ෝෂණය කරයි.    (    ) 

e. ඕවසෝන් ෙයුෙ ඳරභණු තුනකින් සභන්විත ෙයුෙකි.    (    ) 

f. ඕවසෝන් ෙයුෙ අධික ප්රතික්රියශීර හ ඉත අස්ථයි ෙයුයකි.  (    ) 

g. ෙයුවෙෝලවේ ඕවසෝන් ඉත සුලඟ යුත් ෙයුෙකි.    (    ) 

h. ඕවසෝන් විචදක ගුණ ඇතික අප්රසන්න ෙන්ධයකින් යුත් ෙයුෙකි.  (    ) 

i. ඕවසෝන් වියන, ඕවසෝන් ෙරන් ඳභණක් සභන්විත ව විවේෂිත ප්රවද්ශ්යකි. (    ) 

j. එහි ඳෙත්භ සහ අවධෝරක්ත කිරණ ඳභණක් අෙශ්ය වේ.   (    ) 

k. ඕවසෝන් වියන ස්දීභට ඳරභණුක ඔක්සිජන් අතයෙශ්ය වේ.   (    ) 

l. ක්වලෝවරෝෆවලෝවරෝ කඵන් (CFC) අණු ඕවසොන් අණු සභඟ සෘජුෙභ ප්රතික්රිය 

කර ඕවසෝන් වියන හයනයට ලක් කරයි.     (    ) 

m. ඕවසෝන් වියන භගින් සර්යයවෙන් ඳමිවණන අවධෝරක්ත කිරණ ෙරන් 

ඳෘථිවිය ආරක්ෂ කරයි.        (    ) 

5.  
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a) රඳවේ වඳන්ෙ ඇතික භයිවරොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආභනවයහි A,B,C සහ D වලස සලකුණු 

කරන    

           ලද වකොටස් නම් කරන්න. 

b)  

I. වභභ භයිවරොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආභනවයහි කුඩභ මිනුම් mm ෙරන් වකොඳභණද? 

II. ඉහත රඳවේ වඳන්ෙ ඇතික වඵෝලවේ විේකම්බය සහ ඳරිභණවේ ඳඨැංකය mm 

ෙරන් රයන්න. 

III. මුලැංක වදෝෂය වසොයෙනීභ සහ භයිවරොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආභනය සකස ඇතික 

අෙස්ථෙක් ඳහත රඳවේ වඳන්ෙ ඇත.වඵෝලවේ විේකම්බ සහ නිෙරදි අෙය mm 

ෙරන් දක්ෙන්න. 

 

IV. වඵෝලවයහි විේකම්බය සහ මිනුවභහි බගික වදෝෂය රය දක්ෙන්න  

V. ෙස්තුෙ ඳභණට ෙඩ වතරපීභ ෙළක්වීභ සහ භයිවරොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආභනවේ 

වයොද ඇතික පුර්වෙෝඳය කුභක්ද? 

c) ඳහත රඳවේ වඳන්ෙ ඇතික ඳරිදි ෙෘත්තකර හරස්කඩක් සහිත කම්බියක් (දිෙ d1≈4 mm) 

තටියකට (විේකම්බය d2≈  5 cm සහ ඝනකභ t≈  3 mm ) සවිකර ඇත.ෙරහන් තුළ දී ඇතික 

විශ්ලත්ෙය ආසන්න අෙයයන්වේ. 

 

5 
0 
45 

5 

A 
B 

C 

D 

45 

0 
5 

40 
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I. ඉහත එක් එක් රශිය භනිභ සහ මීටර රල,වෙෝලභනය,ෙර්නියර් කරඳරය 

සහ භයිවරොමීටරය ඉස්කුරුප්පු ආභනය යන මිනුම් උඳකරණ අතවරන් ෙඩත්භ 

සුදුසු උඳකරණය රය දක්ෙන්න. 

 

මිනුභ    උඳකරණය 

I   ……………………………………………   

d1   …………………………………………… 

d2   …………………………………………… 

t   …………………………………………… 

 

 

II. තටිවයහි ඝනකභ සහ ෙඩ වහො අෙයන් ලඵ ෙනීභට ඔඵ අනුෙභනය කරන 

ඳරීක්ෂණත්භක ්රීය පිළිවෙළ කුභක්ද? 

d) එක්තර ෙර්ෙයක වඳොරතිකන් වකොළයක ඝනකභ භයිවරොමීටරය ඉස්කුරුප්පු ආභනවේ 

කුඩභ මිනුභට ෙඩ වඵවහවින් කුඩවේ.භයිවරොමීටරය ඉස්කුරුප්පු ආභනවේ 

බවිතවයන් වකොලයක ඝනකභ නිභනය කිරිභ සහ රභයක් වයෝජන කරන්න. 

 

6.  

A.  

i. ඔඵට ඳරීක්ෂණ නලයක්, රඵර් නලයක් හ 2 mm විෂ්කම්බය සහිත වලෝහ කම්බියක් 

සඳය ඇතිකවිට ඒෙවේ ඳහත සහන් මිනුම් ලඵ ෙනීභට ෙඩත් සුදුසු මිනුම් 

උඳකරණය රය දක්ෙන්න. 

a. ඳරීක්ෂණ නලවේ අබයන්තර විෂ්කම්බය -  

b. රඵර් නලවේ විෂ්කම්බය -. 

c. සිහින් කම්බිවේ විෂ්කම්බය - 

 

 

ii. වක්ශික නලයක සිදුවරහි විෂ්කම්බය වසවීභ සහ චල අන්වීක්ෂය භිනන් ලඵෙත් 

මිනුම් ඳහත දක්වේ. 

 

 

 

 

වක්ශික සිදුවර් විෂ්කම්බය සහ X1,X2,Y1  හ Y2 ඇසුරින් ප්රකශ්නයක් රය දක්ෙන්න. 

 

d1 

l 

d2 t 

x1 

x2 
y1 y2 
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b). එක්තර ෙර්නියර් කරඳරයක හනු එකිවනකට ස්ඳර්ශ්ෙ ඇතික විට ඳරිභණය දිස්ෙන ආකරය 

ඳහත රඳවයන් දක්වේ. 

 

i. උඳකරණවේ මුලැංක වදෝෂය ෙණනය කරන්න. 

ii. එභ උඳකරණය බවිතවයන් ඝනකබ හඩතික වීදුරු කුට්ටියක එය ඳහත ආකරවයන් 

දිස්විය.වීදුරු කුට්ටිවේ නිෙරදි ඝනකභ වකොඳභණද? 

 

 

iii. උඳකරණවේ බගික වදෝෂය ෙණනය කරන්න. 

iv. ප්රතිකශ්ත වදෝෂය ෙණනය කරන්න 

v. වීදුරු කුට්ටිවේ ඝනත්ෙය වසවීභ සහ ඝනකභට අභතරෙ භනිය යුතු අවනකුත් මිනුම් 

කෙවර්ද? ඒෙ භනීභ සහ සුදුසු උඳකරණ සහන් කරන්න 

 

                                          මිනුම්    උඳකරණය 

a) ……………………………………  ……………………………………. 

b) ……………………………………  ……………………………………. 

c) ……………………………………  ……………………………………. 

 

7.  

A)දිෙ 150m සහ 6m ඳළල ෙන භුෙත ෙඵඩෙක් S වඳොළෙ භට්ටවම් සිට 20m ෙඹුරකින් 

තනීභට අෙශ්ය ඇත. i රඳවයන් ෙඵඩවේ ඳතික වඳනුභද ii රඳවේ ෙඵඩවේ ඉදිරි 

වඳනුභද වඳන්ෙ ඇත. 

 

 

 

 ෙඵඩවේ 

ෙහලය 
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ෙඵඩවේ ෙහලයට ඉහරන් ඳෙතිකන ඳවසහි ඵර 30 × 30 cm වු සභචතුරශ්රකර ෙවන් කණු 

(C) භිනන් සම්පුර්ණවයන්භ දරෙත යුතුය.ඳසට 3.0 × 103 Kgm-3 ඒකකර ඝනත්ෙයක් ඇත. 

I. කණු භිනන් දරෙත යුතු ඳවසහි මුළු ඳරිභෙ ෙණනය කරන්න. 

II. කණු භිනන් දරෙත යුතු ඳවසහි මුළු ඵර සහන් කරන්න. 

III. කණු භත හරස්කඩ ෙර්ෙපලය ෙර්ෙමීටර වකොඳභණද? 

IV. එක් එක් කණුවේ සම්පීඩන ප්රතය ඵලය 2 × 108  Nm-2 අෙයක ඳෙත්ෙ ෙනීභ සහ 

අෙශ්ය කණු සැං්යෙ වකොඳභණදයි ෙණනය කරන්න. 

(ඳවසහි ඵර කණු අතර සභෙ වඵදි යන්වන් යයි උඳකරූඳනය කරන්න.ෙහලවේ සද ඇතික 

ද්රෙයවේ ස්කන්ධය වනොසලක හරින්න.) 

V. කණු ෙලට ඉහත සහන් කළ සභචතුරශ්රකර හරස්කඩ වෙනුෙට අරය 15 cm 

ෙෘත්තකර හරස්කඩ ඇත්නම් අෙශ්ය කණු සැං්යෙ ඉහත අෙයට ෙඩ අඩුවේද? 

ෙඩිවේද? නතිකනම් සභනවේ ද පිළිතුරට වේතු දක්ෙන්න. 

 

8.  

a). ඵනුරෘ මුලධර්භය සමීකරණ ඇසුරින් රය එහි ඳද හදුන්ෙන්න. 

X හ Y යනු හරස්කඩ ෙර්ෙපලය 4m2  හ1m2 ෙන නල වදකකි ඒෙ රඳවේ ඳරිදි සවි කර ඇත. X 

හ Y නල ෙලට සිරසිනල වදකක් සවිකර ඒෙ ජල බජනයක් තුල ගිරෘ ඳෙතිකන වස් සකස්කර 

ඇත.(ජලවේ ඝණත්ෙය 1000 kgm-3 ) X නලය තුළින් 5ms-1 වේෙවයන් ෙභන් කරන ෙතය Y නලය 

තුලට ඇතුළු වේ නම් 

 

i).  Yනලය තුල ෙතවේ ප්රවේෙය වසොයන්න. 

i රඳය 

 

ii රඳය 

පඳ 

20m 

150m 

ෙවන් 

කණු(c) 

20m 
6m 

පඳ 

X 
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ii). X හ Y නල තුළ ෙතවේ ඝණත්ෙය 1.3 kgm-3 යයි සලක සිරස් නල වදවක් ජල භට්ටම් අතර 

උවසහි වෙනස වසොයන්න. 

 

b). තිකරස්ෙ ෙභන් කරන් ෙයු ධරෙක් ෙර්ෙපලය 5 m2 වද 280 kg ඵර වුද අහස් යනයක තටුෙක් 

ඳසු කරයි.තටුවේ ඉහළ ඳෘෂ්ඨය අසලදි ෙතවේ වේෙය 60 ms-1 ෙන අතර ඳහළ ඳෘෂ්ඨය අසලදි 

එහි වේෙය 45 ms-1  වේ.ෙතවේ සභන්ය ෙතය 100 kgm-3  ඵෙ උඳකරූඳනය කරන්න. 

 

i).  තටුෙ භත එසවුම් ඵලය ෙණනය කරන්න. 

ii). හනියකින් වතොරෙ එහි ඳටවිය හකි උඳරිභ ස්කන්ධය ෙණනය කරන්න. 


