
 

1. ලී අල්ලුවක සම ාංශක පෙනුම ෙහත රූෙපේ දක්ව  ඇත. පමම රුෙපේ A පදසින් බල  ඉදිරි 

පෙනුමද, B පදසින් බල  ෙැති පෙනුමද, C පදසින් බල  සැලැස්මද පතවන පකෝණ ප්රක්පෂ්ෙන 

මූලධර්මයට අනුව 1:1 ෙරිම ණයට අනුව ඇදින්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සම්මත ර මුව අවශය පන පේ. නිවැරදිව ම න පයදිය යුතුය.   

නිවැරදිව පෙනුම් ස්ථ නගත කිරීම ලකුණු 12 (ලකුණු 4 බැගින්×3) 
නිවැරදිව පෙනුම් නම් කිරීම ලකුණු 3 (ලකුණූ 1 බැගින්×3) 
සැගි පර්ඛ  සඳහ   ලකුණු 2 (ලකුණු 1 බැගින්×2) 
නිවැරදි ම න පයදිම් සඳහ   ලකුණු 3 (ලකුණු 1 බැගින්×3) 

 



 

02.  i ගිනි ත්රිපකෝණය ඇඳ නම් කරන්න. (ලකුණූ 3) 

 ii ප්ර ථමික ගිනි නිවිපම් උෙකරණ තුනක් (03) නම් කරන්න.(ලකුණු 3) 

 iii සි වර්ගපේ ගිනි කුමක්දැයි හදුන්ව  එම ගින්න නිවීම සඳහ  භ විත  කල යුතු උෙක්රමය හ   

පියවර දක්වන්න. 

            

 (ලකුණු 4) 

03.  I. එන්ිමක සිසිලන ෙද්ධතිපේ අවශයත ව කුමක්ද?  (ලකුණු 3) 

 ii රූෙපේ දැක්පවන උෙ ාංගය හදුන්ව  එයින් සිදුවන ක ර්යය ෙැහැදිලි කරන්න. (ලකුණූ 4) 

 

 

 

 

 iii. ක්රිය ක රී එන්ිමක ජලය නැටීමට (boiling) බලෙ න පහ්තු තුනක් ලියන්න. (ලකුණු3) 

04.  I. ෙටි එළවුම් ජව සම්පේශනය කිරීම සඳහ  භ විත  කරන ෙටි වර්ග තුනක් ලියන්න (ලකුණු 

3) 

 ii ගියර් පරෝද එළවුම් ක්රමය අයත් එළවුම් ක්රම තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 

 iii. ද්රව සම්ීඩන බල සම්පේෂණ ක්රමය තුල දක්නට ඇති විපශ්ෂ ලක්ෂණ හතරක් ලියන්න. 

(ලකුණු 4) 

05.  i.  තුනී පලෝහ තහඩු නිෂ්ෙ දනය වය ප්තවීමට බලෙෑ පහ්තු තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 

 ii. ආපල්ලපිත පලෝහ තහඩු වර්ග හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 2) 

 iii. පිරිසිදු පලෝහ පහවත් මූලික පලෝහ වර්ග හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 2) 

 iv. තුනි පලෝහ තහඩු එකිපනක සම්බන්ධ කිරීමට භ විත  කරන උෙක්රම තුනක් ලියන්න. 

(ලකුණු 3) 

06.  i. පවල්ලින් කිරීපම් ක්රම තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 

 ii. සයන්ද (Flux)  මඟින් ඉටුවන පමපහයන් තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 

 iii. සුරත් පවල්ලිම (right hand welding) කුමක් දැයි හදුන්ව , එම පවල්ලිම භ විත කරන 

අවස්ථවක් ලියන්න.           

  (ලකුණු 4) 

07.  i. පලෝහ ෙෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීපම් ඇති ව සි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 

 ii. පලෝහ සඳහ  පය දන නිමහම් ක්රම හතරක් ලියන්න.  (ලකුණු 4) 

iii. පලෝහ වර්ණ ගැන්වීපම්දි විවිධ රස යනික ද්රවය පය ද  ගැනීමට පහ්තු තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3) 


