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1. විසිරි පපොම්පයක (Spray pump) තීන්ත ගලා එන ක්රියාකාරිවය ය පපන් න ර්ශ  

ඇටවුමක් රපපේ ්ැක්පේ. 

 

 

 

 

 

 

a).  

i.  p පිස්ටනය ඉදිරියට තරූරෙ කරන විට ද්ර  බුනනට මම්බන්  නලය දිප  ද්ර ය ගලා 

එන යාන්ත්රණයය පකියපයන් පැැැදිර කරන්න. 

ii. ඒ මඳැා ඔබ පයෝා ගන්නා පභෞතික වි්යා මුල ශම මඳැන් කරන්න. 

iii. විසිරි පපොම්පපේ ක්රියාකාරිවය ය කාශයෂම ිරරිමට ඔබට පය නනා කල ැැිර 

 ුැාවයමක ප නස්කම් 2ක් මඳැන් කරන්න. 

b). විසිරි පපොම්පයක තීන්ත ගලා එන සිරන්ඩරාකාර (B) පකොටපස් විෂ්කම්භය 4 cm 

පේ.එම සිරන්ඩරාකාර පකොටපස් පකළ ර පිහිිය විෂ්කම්භය(c) 0.5 mm වු සිහින් වීදුරු 

50ක් මහිත පෘෂ්ඨපයන් පිටතට තීන්ත විසිපශ.සිරන්ඩරාකාර පකොටපස් තීන්ත ගලා 

යන පේගය 3 cms-1 පේ. 

i.ද්ර  බුනනට මම්බන්  නලපේ දිග 20 cm ් ද්ර පේ නනවය ය 2500kgm-3 නම් B හිදි 

පීඩනය ගණයනය කරන්න.( ා : පීඩනය P0 පලම මලකන්න.) 

ii. ඒකීය කාලයකදි B පකොටපස් ගලා එන ද්ර  පරිමා  ගණයනය කරන්න. 

iii.සිහින් සිදුරු තුරන් තීන්ත පිටපත විහිප්න පේගය පමොයන්න. 

 

2. නනවය ය 600kg m-3 ව ත් රෘපයන් මැදි නනක ප්කක් ඇත. ප්රමාණයපයන් සමමාන ව 

පමම නනක ප්පකන් එකක් තුළ පිටතට පනොපපපනන පස් යකඩ මුනිස්මමක් ගිරූ ා 

ඇත.එකම නනකයක් වය පනොකඩා යකඩ මුනිස්මම ඇවයපවය කුමන නනකය තුල්ැයි 

පමවිමට පරීෂණයයක් සිදු කළ ුතතුපේ. ඒ මඳැා  ’නියශ කැරපරයක් ැා නි ැරදි 

තුලා ක් මපයා ඇත. 

යකුණුසපළාත්සඅධ්යාපදසේයපාතුමේේ්තුමේව 

ඳ්මතුත්රණවසමාාාවසඅක -02 

තාක්ෂණවේදය සඳහාාසිදයයාව 

 ාතය 

p 

පිස්ටනය 

B C 
කුඩා ද්ර  

බිංදු 

ද්ර ය 
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I. පරීෂණයය රරම්භපේදි ඔබ විසින් පාඨාිංක 4ක් ලබාගත ුතතුපේ ඒ ා නි ැරදි  

හිස් තැන මත රයන්න. 

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

4. ............................................................. 

II. ලබාගවය පාඨාිංක ඇසුපරන් ක ර රෘ නනකයක් තුල යකඩ මුනිස්මම හිරවී 

ඇවය්ැයි තීරණයය කරන්පන් පකපස්්? 

III. යකඩපේ නනවය ය P ් යකඩ මුන්ස්මට සන්තශගත නනකපේ පරිමා  V එම 

නනකපේ ස්කන් ය M ් නම් යකඩ මුනිස්මපම් පරිමා  V පමවීම මඳැා ගණිත 

මම්බන් යක් පගොඩනගන්න. 

IV. යකඩ මුනිස්මට පනොමැති නනය, නනවය ය 1000 Kgm-3  වු නලපේ පාකල විට එහි 

පරිමාප න් ක ර භාගයක් නලය තුල ගිපරූ්? 

V. යකඩ මුනිස්මට ඇති නනපේ පරිමා  70 cm3 ිර.පමය මුළු මනින්ම නලපේ ගිර 

පාපේ.යකඩපයහි නනවය ය 7600 Kgm-3  නම් ගිරූ ා ඇති යකඩ මුනිස්මපම් 

පරිමා  පමොයන්න. 

VI. සපනක් නනපේ පරිමා  152 cm3 පේ.නනපේ පමණයක් මම්පුශණයපයන් නලය තුල 

ගිරූ ා පා ිරරිමට එය මත තැබය ුතතු යකඩ පරිමා  පමොයන්න.  

 

3. රපපේ පපන් ා ඇති පරිදි පල ැපයන් තැනු ඇණය ඔබට මපයා ඇත. මිශ්රණය ්රමය 

භාවිත කර පල ැපේ විශිෂ්ඨ තාප  ාරිතා  පමවීමට නියමිත  ඇත. 

 

a). 1000C හි ප තින ඇණය,කැලරි මීටරයක් ැා නලය ඔබට මපයා ඇති නම් පමම 

පරීෂණයය සිදු ිරරිම මඳැා ස  ය  සපනක් උපකරණය තිවය ඉර මත රයන්න. 

      ................................................................................................................................................. 

b). පමම පරීෂණයපේී  ඔබ ලබා ගන්නා මිනුම්  ල ලැයිස්තු ක් මකස් කරන්න.ඔබ මිනුම් 

ලබා ගන්නා සනුපිළිප ලට පමම ලැයිස්තු  මකස් කළ ුතතුය.(පම් මඳැා ී  ඇති මිංපක්ත 

ගැලපපන රකාරයට භාවිතා කරන්න.) 

I. .................................................................................................. (m1 යැයි සිතමු) 

II. .................................................................................................. (m2 යැයි සිතමු) 

III. .................................................................................................. (01 යැයි සිතමු) 

IV. .................................................................................................. (02 යැයි සිතමු) 

V. .................................................................................................. (m3 යැයි සිතමු) 
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c).  

I. පල ැ ඇණය මඟින් පිටකල තාපය පමවීම මඳැා ප්රකා නයක්  ලබා 

ගන්න.(පල ැපේ විශිෂ්ඨ තාප ාරිතා  Cp පලම ගන්න) 

......................................................................................................................................................................... 

II. ඒ නයින් පල ැපේ විශිෂ්ඨ තාප ාරිතා  Cp ලබා ගැනීමට ප්රකා නය ලබා ගන්න. 

(Cp උක්ත කර රවීම සන  යයි) 

(නලපේ විශිෂ්ඨ තාප  ාරිතා  CM පලම ගන්න) 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

d). ඉැත මිනුම් ැා මම්බන්  ප් ෂ  ලට සමතර  පමම පරීෂණයපේ ප්රතිඵලයට 

බලපෑැැිර ප නවය ප්ර ාන පරීෂණයාවයමක ප් ෂයක් රයන්න. 

      ................................................................................................................................................................................... 

e). ඔබ (d) යටපවය ්ක් ා ඇති ප් ෂය ස ම කර ගැනීම මඳැා ගත ැැිර සුදුසු ක්රියා 

මාශගයක් පය නනා කරන්න. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………           

f). මාපේෂ  වි ාල ඇණය ප්රමාණයයක් ැා කුඩා නල ප්රමාණයයක් පමම පරීෂණයය 

මඳැා භාවිතා කළපැොවය Cp මඳැා  ඩා නි ැරදි සගයක් ඔබට බලාපපොපරොවයතු විය 

ැැිර්? 

 (ඔේ/නැත) ................................................................................................ 

 ඔපේ පිළිතුරට පේතු ්ක් න්න. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ශිෂයපයක් ඕම් නියමය මතයාපනය ිරරීම මඳැා පැත පරිප ය භාවිතා 

කරයි.රපපේ ්ැක්ප න පරිප පේ ඇති R ප්රතිපර  ය  විභ  පේ්කයක්   පයන් 

ක්රියා කරන සතර AB නම් ප්රතිපර    කම්බයට විභ  සන්තරයක් ලබාී ම මඳැා P 

නම් රටකය භාවිතා පේ. 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

X 

P 

B 

A 

නිප්ර ම් 

කම්බය 
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a). X ැා Y පලම නම් කල ස් ාන මඳැා ස  ය  උපකරණය නම් කරන්න. 

b). 

i. AB කම්බයට පයෝන විභ  සන්තරය ප නස්කර ගැනීමට භාවිත කරනුපේ 

කුමන උපාිංගය්? 

ii. VAB ප නස් කළ ැැක්පක් පකපස්්? 

 

c). ශිෂයපයකු විසින් කම්බයට පයදු විභ  සන්තරය ප නස් කරමින් ඒ තුරන් ගලන 

සනුරප  ාරා  මැන ප්රතිඵල  ගුගත කරන ලදි.  

V/V 

 

1 2 3 4 5 6 

I/A 

 

0.2 0.4 0.6 0.8 0.94 1.0 

 

i. පමම පාඨාිංක භාවිතා කරමින් I එදිරි  V ප්රස් ාරය සදින්න. 

 

ii. පමම ප්රස් ාරපේ ැැඩය එපස් වීමට පේතු පැැැදිර කරන්න. 

 

 

iii. කුඩා  ාරා ක් මඳැා කම්භිපේ ප්රතිපර  ය පමොයන්න. 

 

d). කම්බපේ ප්රතිපර  කතා  ්න්පන් නම් මෘජු මිනුම් ර ාරපයන් කම්බපේ ප්රතිපර  ය 

මැනිය ැැක. 

i. පම් මඳැා ස  ය මිනුම් පමොන ා්? 

 

ii. ලබා ගවය මිනුම් කම්බපේ ප්රතිපර  යට ්ක් න මම්බන් තා  ්ක් න 

මමීකරණයයක් රයන්න. 

 

iii. ඔබ ගණයනය කළ R පකපරහි  ැඩිම ප්  යක් ඇති කරන්පන් ක ර මිනුම්? 

ඊට පේතු  මඳැන් කරන්න. 

 

5. සශය පපොකුණයක් යනු සශය  ක්තිය තාපය පලම රැස්කර ගබඩා කරන 

පපොකුණයිර.එ ැනි පපොකුණයක පතුලට ළඟා න සුශය තාපය සිරකර තබාගන්පන් 

මිං ැන  ාරා මැඩ පැ ැවයවීම මඟිනි. 
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I රපය 

ැරස්කඩ  ශගඵලය 2m × 2m  න සශය පපොකුණයක ඉතා මරල රකෘතිය I රපපේ 

පපන් ා ඇත.එහි පැැැදිර ස්තර 3 ක් ඇත.ඉැලම ස්තරය මාපේෂ  පිරිසිදු නලය 

ඇත.පැලම ස් රපේ සධික රෙණු මාන්ද්රණයයක්් එහි ප්රතිඵලයක් පලම  ැඩි 

නනවය යක්් ඇත. එම ස්තරය පුරාම ඒකාකාර පේ.මැ් ස්තරපේ රෙණු මාන්ද්රණයය ැා 

නනවය ය ්රමපයන් උමස් මමඟ සඩුපේ.පතුපරූ කරෙ කරන ල් පල ැ තැඩු ක් තබා 

ඇත.පපොකුණය පුරාම නලපේ රරම්භක 300C උෂ්ණයවය ය යැයි උපකරූපනය 

කරන්න.පපොකුණයට පතිත  න සශය තාප විිරරණය ප්රමාණයය 1000W m-2  න සතර එය 

පැත ගණයනය ිරරිම් මඳැා නියත බ  උපකරූපනය කරන්න. 

I පපොකුපණය පතුපරූ කරෙ කරන ල් පල ැ තැඩු ක් තබන්පන් කුමක් මඳැා්? 

II මිනිවයතු 7ක කාලාන්තරයක් තුල පල ැ තැඩු  මඟින් උරාගවය තාප ප්රමාණයය 

මුළුමනින්ම,පල ැ තැඩු ට යන්තමින් ඉැරන් ඇති ස්කන් ය 40kg තුනි නල 

ස්තරයක උෂ්ණයවය ය නැිංවිමට ්ායක පේ නම් නලපේ උෂ්ණයවය  නැගීම කුමක් 

 නු ඇවය්? 

(නලපේ විශිෂ්ට තාප  ාරිතා  4200 Kg-1 K-1 පලම ගන්න.) 

III ප්රාපය ගික සශය පපොකුණයක,පතුපලහි ස්තරපයහි උෂ්ණයවය ය 900C කට පමණය 

ළඟා විය ැැිරය.පමම ස්තරපේ ඇති නලපේ ස්කන් ය 600Kg නම් ැා 1000Wm-2 

එයට නියත සීඝ්රතා පයන් පනොන වය ා තාප විිරරණය ලැපබන්පන් නම් නලයට 

900C ට ළඟා විමට පකොපමණය කාලයක් ගනී්?  

(රෙණු නලයට පිරිසිදු නලපේ විශිෂ්ට තාප  ාරිතා  ඇතැයි උපකරූපනය කරන්න.) 

 

IV a). පතුපරූ ස්තරපේ උෂ්ණයවය ය 300C සිට 900C ්ක් ා  ැඩි වු විට එහි ගබඩා වී 

ඇති තාප ප්රමාණයය ගණයනය කරන්න. 

b). පමම  ක්තිය ප්රාපය ගික පයී මවය මඳැා භාවිතා කල ැැිර ්රමයක් පය නනා 

කරන්න. 
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ජී  වි්යා  

6.  

i. ක්ෂුද්ර ජීවින් පලම ැුනන් න්පන් කුමන ජීවි පකොටමක්්? 

ii. ප්ර ාන ක්ෂුද්ර ජීවි කා්ඩඩ පමොන ා්? 

iii. සමරෘය මිංවි ානය සනු  ක්ෂුද්ර ජීවින් ප්ර ාන රකාර ප්කිර.එම රකාර ප්ක නම් 

කරන්න  

iv. එම රකාර ප්පකහි ප තින ප්ර ාන මමානකම් ැා සමමානකම් ලැයිස්තුගත 

කරන්න  

v. එක් එක් ප්ර ාන ක්ෂුද්ර ජීවි කා්ඩඩපේ ලෂණය මඳැන් කරන්න  

vi. ක්ෂුද්ර ජීවින් මශ   යාේතියක් පපන් යි.පම් මඳැා බලපාන කරුණු පමොන ා්? 

 

 

 

7.  

i. ක්ෂුද්ර ජීවින් ්ව මන විවි වය යක් පමන්ම පප ෂණය විවි වය යක් පපන් යි. 

a. ක්ෂුද්ර ජීවින්ප  ප්ර ාන ්ව මන රකාර ්ක් ා ඒ මඳැා උ්ාැරණයය බැගින් 

රයන්න  

b. ක්ෂුද්ර ජීවින්ප  ප්ර ාන පප ෂණය රකාර ්ක් ා ඒ මඳැා උ්ාැරණයය බැගින් 

රයන්න  

ii. පැත ්ැක්ප න්පන්  යින් නිෂ්පා්න ක්රියා රයක ගැරෘම් මටැනිර. 

 

මිී  සඹරා ුතෂ මා්ා ගැනීම 

 

මිී  ුතෂ පැස්චරිකරණයය 

 

ද්රා ණයයට විප්වෂ ස්ස් ම මාදිර එකතු ිරරීම 

 

පැසු ද්රා ණයය පපරා ගැනීම 

 

ප්ම් ිරරීම 

a.  යින් නිෂ්පා්නය මඳැා රම්රක බ  සධික මිී   ැනි පළතුරු රන් ලබාගවය සීනි 

ද්රා ණය භාවිතා ිරරීපම්  ැ්ගවයකම කුමක්්? 

b. Y ක්රියා රපේ ඇති සනවීය  ැ්ගවයකම විස්තර කරන්න  

c. Z ක්රියා රපේී  භාවිතා  න ක්ෂුද්ර ජීවි විප්වෂපයහි නම රයන්න  

d. P ක්රියා රය තුළ ඇතුළවය  ානිනමය  ියනාකම් පමොන ා්? 
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8.  

i. ැැඩය සනු  බැක්ටීරියා  ශග කළැැිර රකාර පමොන ා්? 

ii. ප්රා  නයෂ්ිකක ැා සුනයෂ්ිකක සමරෘය මිංවි ානයක් පපන් න ක්ෂුද්ර ජීවින් කා්ඩඩ 

ප න්කර ්ක් න්න  

a. ප්රා  නයෂ්ිකක- 

b. සුනයෂ්ිකක - 

iii. පමම කා්ඩඩ ප්පකහි ජි වය න ජිවින්ප  ්ක්නට ලැපබන ප්ර ාන  ුැමය 

ප නස්කම් තුනක් රයන්න 

iv. පමම කා්ඩඩ ප්කට සයවය න ජිවින්ප  ස රම ප නස් න කරුණු ප්කක් මඳැන් 

කරන්න  

v. ක්ෂුද්ර ජීවින් විවි  කශමාන්ත මඳැා පයෝා ගැනීමට පේතු පමොන ා්? 

vi. රැාර නිෂ්පා්න පේත්රපේී  ක්ෂුද්ර ජීවියාම පයෝා ගන්නා ස ස් ා මැ ක්ෂුද්ර 

ජීවියාප  පරි ෘවයතිය ඵල පයෝා ගන්නා ස ස් ා ක් මඳැා උ්ාැරණයයක් ්ක් න්න  

vii. පැත එක් එක් ක්රියා රයට පයෝාගනු ලබන ක්ෂුද්ර ජීවී ්ශ කයක් නම් කරන්න  

a. රා නිෂ්පා්නය - 

b. පය ග ම නිප්වීම- 

c. විනාිරරි නිප්වීම - 

d. ඇමයිපන  සම්ල නිප්වීම - 

e. BCG එන්නත - 

f. පපනිසිරන් නිෂ්පා්නය-  

g. පළිපබ   නා ක නිෂ්පා්නය - 

 

viii. පාිංශු ක්ෂුද්ර ජීවින්ප  ක්රියාකාරකම් පරිමරය මමතුරත  ප වය ා ගැනීම මඳැා 

්ායක වී ඇවයපවය පකපස්්? 

ix. ක්ෂුද්ර ජීවින්  ගා ිරරීම මඳැා බුලල  භාවිතා කරන පර පණය මා ය ප්කක් ්ක් ා 

එම එක් එක් මා ය ල  ගා කරන ක්ෂුද්ර ජීවී ්ශ ය මඳැන් කරන්න . 


