අන්තර්ගතය - W.V.චරිත චතුරංග ධර්මස න
ේ ැකසුමම - B.H.සතබුවන - ගා/සේරසගොඩ විජයබා ම.වි

සමය ද්රවය

ම්පිණ්ඩනයකි. අප

ාමානයසයන් 6,7,8,9 වැනි සරේණිවල ද සමහි මූලිකස අදියරයන්

ක්රමානුකූලව හුරුපුරුදු වූ බව ඔබට මතකස ඇති. එනමුත් 10 සරේණිසේ දී හා ඉන් ඉහළ සරේණි වල දී තනිතනි

වශසයන් තබා අධයනය කසළ විවිධ ද්රවයන් අනුව ලැසබන්සන් සගොනුවක් සල නැතසහොත් ද්රවය මූහයක්
එකසට තබා තරමක් ංකීර්ණ සලසිනි. එනමුත් ඔබ කිසිම සල කින් චකිතයක් ඇතිකසර ගත යුතු සනොසේ.
මන්දයත් ඕනෑම ගැඹුරු අධයනයකසට පහුමවන

රළ ක්රමසේදයක් චිත්රකසලාව තුළ නිතැතින්ම අන්තර්ගත

වන බැවිනි.

10සරේණිය

.



ද්රවය මූහය ශීෂ්යයන් හට ඇදීමට ලැසබන්සන් පන්තිකසාමරය නැතසහොත් චිත්ර කසාමරසේය.



ඔසේ සම් ද්රවය මූහය තබා ඇති සම් ය වටා මීටර් 2-3 පමණ ඇතින් අඩකසවයක් ස ේ පිහිටන පරිදි
කස ් කිරීසමන් අනතුරුවය.

 ඔසේ ඇ ් මට්ටසමන් පහළට වන පරිදි ද්රවය මුහය ැකසසීම ාමානය ක්රමසේදයයි.
 සහොඳයි. ඔසේ ගුරුතුමා සහෝ ගුරුතුමිය විසින් එස ේ අදීමට සයෝගය වන පරිදි ද්රවය මුහය ැකසසූ පුම
එය නිරීක්ෂ්නාත්මකසව අදින්සන් සකසස ේද කියා බලමු

10සරේණිය

.

•

දුටු ැනින් ම්පූර්ණ චිත්රයම තලය මත එකසවරම සගොනුකිරීමට උත් හ දැරීම අනුවන කසමකි.

•

එය ක්රම ක්රමසයන් අදියසරන් අදියර කිරීම මගින් අනවශය මැකීම්, කුණු ගෑවීම් ආදිසයන් සතොරව
ප්රශ ්ත තලය නිර්මාණය සගොඩනැගිය හැකි සේ.

•

අප මුලින්ම සරෝවින් කසඩදාසි මත සම් එක් එක් ද්රවයයන් සවන සවනම තබා අධයනය කසරමු.

•

ඔබ දැනටමත් දන්නා මූලිකස ජයාමිතිකස හැඩ සිහියට නගා ගන්න.
උදා - බාල්දියක් අදිමින් අධයනය කසරමු

10සරේණිය

.

 බාල්දියක් අදිමින් අධයනය කසරමු
සහොදින් බලන්න. එහි මූලිකස ජයාමිතිකස හැඩය වන්සන් සිලින්ඩරයකි. අධුනිකසයන්සේ හැටියට බාල්දිය
ඇදීමට වඩාත් ුමදුුම වන්සන් කසඩදාසිසේ තිර ් පැත්තද සිර ් පැත්තද යන්න තීරණය කසරන්න. බාල්දිය
ාමානයසයන් උසින් වැඩි හා පළලින් අඩු භාජනයක් වන සහයින් කසඩදාසිසේ තිර ් පැත්තට ඇදීම
වඩාත් සයෝගය වන බව ශබට සපසන්වි. එස ේ නම් මීලඟට සර්ඛාසවන් රළ සිලින්ඩරයක් අදින්න.
(බාල්දිසේ කසට පැත්ත පළල සල සගන පරිමාණානුකූලව අදීමට උත් හ කසරන්න.)

10සරේණිය

.

 ඉන්පුම සිල්න්ඩරසේ පහළ වක්ර සර්ඛාව සදපසින් බාල්දිසේ පරිමාණයට මානුපාත වන පරිදි දිග අඩු
කසර ලක්ෂ් 2ක් ලකුණු කසර ඉහල බාල්දිය කසසටහි සකසලවරයන් නිසිව පහත ලක්ෂ් සවත අදාල
සර්ඛාවන් අදින්න.
 එස ේම පහත ලක්ෂ් සවත අදාල සර්ඛාවන් අදින්න, එස ේම බාල්දිය යට අඩිය මදක් ඇතුලට සනරාගිය
්වභාවයක් ඇති අයුරු ඔබට සපසන්වි. ඒ ්වභාවය ඉහත රීතිය අනුගමනය කසරමින් ඇඳගන්න.
 බාල්දිසේ ඉහල කසට සකසොට තරමක් බව ඔබට සපසන්වි
 එය ඇඳිය යුතු අයුරු ඔබට දැන් වැටසහනවා සන්ද?
 දැන් ඔබ සමහි මූලිකස හැඩය ඇඳසගන අව න් සහයින් සමම භාණ්ඩය
අන්තර්ගත අසනකුත් සියුම් ලක්ෂ්ණ මීලගට දක්වමු.

10සරේණිය

.

 එහිදී අපසේ නිරීක්ෂ්ණයට ලක්වන්සන් සමොනවාද? බාල්දිසේ සකසොක්කස විවන ්ථානය, බාල්දිසේ
සකසොක්කස දිරා ගිය ඇති තැන් පවතීනම් ඒවා ආදිය සන්ද? එස ේ නම් එම ලක්ෂ්ණයන් ඔසේ සර්ඛා ඳහා
ඇතුලත් කසරන්න.
 ද්රවයන්ට ආසලෝකසය පවතින දිශාව ලා පැහැසයනුත්, අඳුරු ප්රසේශය තරමක් තද පැහැසයනුත්
2

වැනි පැන් ල් භාවිතසයන් සර්ඛාසවත් ගති ලක්ෂ්ණ සපන්වන්න.

 ඉහත අනුගමනය කසළ ක්රමසේදය ඔබට වැටහුණු බව සිතමි. ඒ මත පිහිටා අසනකුත් ද්රවයයන් කිහිපයද
සර්ඛාසවන් අධයනය කසරන්න. එකසවරක් සනොව සහොඳින් හුරුවන තුරු අත් සනොහැර අධයනය කසරන්න.

10සරේණිය

.

 ද්රවය මුහය වර්ණ කිරීමට පිවිසීමට සපර ඉහත දළ ටහන් මඟින් හුරු වූ ද්රවයයන්, වර්ණ කිරීමට ුමදුුම
සරෝවින් කසඩදාසි මත නිවරදිව ඇඳ ගන්න ඇදීමට 2 පැන් ල් සයෝගය සේ. දිය ායම් මාධය ඳහා
සහෝ සකසොන්කසරා කිරිම ුමදුුමය.

10සරේණිය

.

 ද්රවයන්සේ ත්රිමාණ ගතිය එම ද්රවයයන් මතු වී සපනීමට බලපාන අනිවාර්ය ාධකසයකි, ඒ මතට පතිත
වන ආසලෝකසය එබවින් මා නැවත සිහිපත් කසරන්සන්, සහොදින්ම ද්රවයයන් නිරීක්ෂ්ණය කසර ආසලෝකසට
පතිත වන්සන් කසවර පැත්සතන් දැයි හදුනා සගන වර්ණ මාධයසේ ලා පැහැති වර්ණ ප්රසේදයන්සගන්
පාට තැවරීම අරඔන්න.
 දිය ායම් මාධයසේදී නම් ආසලෝකසය තීව්රරව පවතින ප්රසේශ සකසොළසේ පැහැසයන්ම තැබීම ුමදුුමසේ.
වර්ණ මඟ මුුම කසරන ජල ප්රමාණ අඩු වැඩි කිරිම් මඟින් වර්ණ ප්රසේදයන් කස ා ගන්නා අයුරුද
වර්ණ මිර කිරීම මඟින් වඩාත් ්වභාවිකස අයුරින් ද්රවය වර්ණ කසළ හැකි බවද සිහිපත් කසරමි.
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.  තවද අප අදිනු ලබන ද්රවයයන්හී මතුපිට ්වභාවයන්ද එකින් එකසට සවන ්සේ. එබැවින් ඒවා ආසේණිකස
ගතිලක්ෂ්ණ අවධාරණය වන පරිදි වර්ණ ගැන්වීම අතිශය වැදගත් කසරුණකි.

උදා :

යකසඩ බාල්දිය
සත් සපොච්චිය

දිළිස න ්වභාවසයන් යුක්ත වීම.
මටසිලිටු ගනියි.



මැටි බදුන



වීදුරු සබෝතලය - වීදුරු යනු විනිවිද සපසනන ද්රවයයකි. ඇතැම් තැන් වලට ආසලෝකසයට තිව්රරව
පතිත සේ.

-

රළු මාධයයකි. ආසලෝකසය උරාගන්නා ්වභාවයක් ඇති නි ා වර්ණ පැතිරීම
අවම ්වභාවයක් ගනියි.
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 එස ේම ව ්තූන් වර්ණ කිරීසම් දී එවන් හැඩ ගමන්කසර ඇති අයුරු සියුම්ව නිරීක්ෂ්ණයකසර වර්ණ
ගැන්වීම සයෝගය සේ.
උදා :- වීදුරු සබෝතලයක් බඳ ප්රසේශය දිගටි හැඩයක් ගන්නා අතර එහි උඩ නැවුම් සකසොට ් ආදිය ඇති
තැන් තද ප්රසේශයසේ මූඩිය වි වන තැන, සර්ඛා ගමන් කසරන අයුරු අධයනය කසර ඒ අතට වර්ණ
ගැන්වීසමන් වඩා ්වභාවිකස ගතියක් ව ්තුවට එකසතු කසළ හැකිය.
 ඔබ ම්පූර්ණසයන් අදාල ද්රවය වර්ණ ගැන්වූ පුම එ වටා ඇති පුමතලයද කිසියම් ප්රමාණයකසට වර්ණ
කසළ යුතුය. එස ේ කිරීසම්දී අදාල ව ්තුව පුමබිසමන් සහොදින් මතු වී සපසනන පරිදි ද්රවයසේ ලා
පැහැසයන් වර්ණ කසළ ප්රසේශය ආශ්රිත පුමබිම ගැළසපන තරමක් තද වර්ණ ද ව ්තුසේ අදුරු සප්රේශය
ආශිත පුමබිම ගැළසපන ලා වර්ණයකින්ද වර්ණ කිරිමට උනන්දු වන්න. එවිට ම්පූර්ණ වූද
ගුණත්වසයන් උ

්වූද ද්රවය අධයයනයකස මිහිර විඳගැනීමට හැකිසේවි.

10සරේණිය

