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01. යම් ද්රලයයා ෂණත්වලය යනු,
1. ෂණුසුම ප්රමාතය ි

2. තාපන යි

3. ෂණුසුම ශා සිසි පිළිබඳ මිනුම

4. රවණකයි

02. ෂණත්වලය මනිනු බක ජාතයන්තතර වම්මත කාාය ලන්තශ්න්ත,
1. °C

3. K

2. °F

4. kg

03. රවදිය ෂණත්වලමාකශ්ේ නිර්මාතශ්ේ මූධ්ර්මය ලන්තශ්න්ත,
1. ද්රල ප්රවාරතය ි

2. ලායු ප්රවාරතය ි

3. ඝක ප්රවාරතය ි

4. ඝක ශා ලායු ප්රවාරතය ි

04. ජය කටක ෂණත්වලය,
1. 212 °C

2. 373 °C

3. 273 °C

4. 100 °C

05. යම් ඝක ද්රලයය්  ද්රල අලවණාාලට පන ්වලක නිණිතත ෂණත්වලය,
1. ඝක්වලය ි

2. හිමාාංාය ි

3. තාපන ාාංාය ි

4. ද්රලාාංාය ි

06. වලද්ය ෂණත්වලමාකයා ිශශ්ේ ් ත ලන්තශ්න්ත,
a) රවදිය ාශ්ද්හි ශ්් ෂිා සිදුශ්ර් සියුම් කැම්ම්  පන ැලතීම.
b) ෂණත්වල පන රාවය 35°C - 43°C ද්් ලා පන මත්  පන ැලතීම.
c) රීර ෂණත්වලය මැනීම වඳශා භාිශතා ාරි.
ඉශත ප්රාාලිනන්ත නිලැරදි ලන්තශ්න්ත,
1. a පන මණි

2. b පන මණි

3. a ශා b පන මණි

4. a, b, c යක සියල්ම

07. යම් ද්රලයය්  ලායු අලවණාාලට පන ්වලක ෂණත්වලය මම ද්රලශ්ේ,
1. තාපන ාාංාය ි

2. හිමාාංාය ි

3. ඝක්වලය ි

4. ද්රලාාංාය ි

3. ලාශ්න්ත

4. වීදුරු

08. තාපන  පන රිලාරා ද්රලයි.. කුසවන්තකායා ද්රලය)
1. යාඩ

2. තඹ

09. තාපන ය වාංක්රමතය ලක ක්රම ලන්තශ්න්ත,
a) වන්තකයකය ි
b) වාංලශකය ි
c) ිශි.රතය ි
ඉශත ක්රමලිනන්ත නිලැරදි ලන්තශ්න්ත,
1. a පන මණි

2. b පන මණි

3. a ශා b පන මණි

4. a, b, c යක සියල්ම

10. නිශ්රෝගී පුද්ගශ්යුසශ්ේ ිශශ්ේකී අලවණ,ාාලා රීර ෂණත්වලය,
1. 36.9 °C

2. 98.4 °C

3. 309.9 °C

4. 273 °C
කුසණු 01×10 = 10)

1
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B ක ොටස - රචනා
01. පන ද්ාර්ාශ්ේ අලවණාා ශ්ලකවණවීශ්ම් දී පන ලතික නිණිතත ෂණත්වල ප්රමාතය්  ශ්වවීමට සිදු ාරක ද්
ක්රියාාාරාම් ශ්ද්ා්  පන ශත ද්ැ් ශ්ේ.
(a)

(a)
දියලක
අිවණ

(b)
(c)

(b)
කටක ජය

ද්රල ජය

(d)

(c)

කඅ) පන ෂමු ක්රියාාාරාම ඇසුශ්රන්ත පිළිතුරු වපන යන්තක.
1. a, b, ශා c යක ිශද්යාගාර ෂපන ාරත කම් ාරන්තක.
2. ඝක ද්රලයය්  මහි ද්රල අලවණාාලට පන ්වලක නිණිතත ෂණත්වලය ාලර කමි.න්ත ශැිනන්තශ්ේ ද්
3. අිවණ දියලක ෂණත්වලය ශ්ාොපන මත ද් කඅිවණල ද්රලාාංාය)
කආ) ශ්ද්ලක ක්රියාාාරාම ඇසුශ්රන්ත පිළිතුරු වපන යන්තක.
1. a, b, c ශා d යක ිශද්යාගාර ෂපන ාරත කම් ාරන්තක.
2. ද්රලය්  ලායුල්  බලට පන ්වලක නිණිතත ෂණත්වලය ශ්ාශ්ව ශැිනන්තශ්ේ ද්
3. ජය ලාණපන ලක කජය කටක) ෂණත්වලය ශ්ාොපන මත ද්

ක. 03)
ක. 01)
ක. 01)
ක. 03)
ක. 01)
ක. 01)

02. කඅ) රපන ශ්ේ ද්ැ් ශ්ලන්තශ්න්ත ඝක ද්රලය තුළින්ත තාපන  වාංක්රාමතය ලක ආාාරය ශ්වවීමට සිදු ාෂ
ක්රියාාාරාමි..

ඉටි පන න්තද්ම

1. ශ්මම ක්රියාාාරාශ්ම් දී ැශ්බක නිරී් තය්  වඳශන්ත ාරන්තක.
2. නිරී් තය තුළින්ත බා ගත ශැි. නිගමකය වඳශන්ත ාරන්තක.
3. ඝක ද්රලය තුළින්ත තාපන ය වාංක්රමතය ලක ක්රමය ාලර කමි.න්ත ශුනන්තලි ද්
කආ)

1. ශ්මම ක්රියාාාරාම තුළින්ත බක නිරී් තය්  වඳශන්ත ාරන්තක..
2. ගිනිකූර ශ්ලත තාපන ය ැශ්බක ක්රමය ාලර කමි.න්ත ශුනන්තලි ද්
3. ශ්මහි දී අ්වාාචය මගින්ත ඉටු ාරක ද් ාාර්යය ුසම්  ද්
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ක. 02)
ක. 02)
ක. 01)

ක. 02)
ක. 02)
ක. 01)
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03. ජය ශා ලාතය තුෂ තාපන ය වාංක්රමතය සිදුලක ආාාරය පන රී්  ි.රීම වඳශා සිදුාෂ ් 
රියාාාරාම් 
රපන ශ්ේ ද්ැ් ශ්ේ.

(a)

ාාඩ්ශ්බෝඩ්
ාැබැල්
ශ්ාොන්තඩිවණ

C

(b)

ඉටිපන න්තද්ම

Y
X
(අ) 1. X රපන යට අද්ාෂ වූ a ශා b ිශද්යාගාර ෂපන ාරත කම් ාරන්තක.
ක. 02)
2. X හි දී ැශ්බක නිරී් තය ුසම්  ද්
ක. 01)
3. බා ග්ව නිරී් තය පන ද්කම්ල ද්රලය තුෂ තාපන ය වාංක්රාමතය සිදුලක ක්රමය ුසම් ද්ැි
පන ැශැදිින ාරන්තක.
ක. 02)
(ආ) 1. Y රපන යට අද්ාෂල C ශ්ව ශුනන්තලා ඇති ිශද්යාගාර වීදුරු ෂපන ාරත කම් ාරන්තක.
ක. 01)
2. Y කම් ක්රියාාාරාශ්මන්ත ැශ්බක නිරී් තය ුසම්  ද්
ක. 02)
3. Y කම් ක්රියාාාරාශ්මන්ත ද් නිරී් ත අනුල ලාතය තුෂ තාපන ය වාංක්රමතය ලක ආාාරය
ක. 02)
පන ැශැදිින ාරන්තක.
04. කඅ) වාංලරශක ධ්ාරා ක්රියාලිනය මගින්ත පන රිවරය තුෂ සිදුලක ද්ෑ පන ැශැදිින ාෂ ශැා.

1. මුහුදු සුෂාං ඇතිලන්තශ්න්ත දිකශ්ේ ාලර ාාශ්ේදී ද්
2. මුහුදු සුෂාං ශ්ව ශුනන්තලන්තශ්න්ත ාලර්  ද්
3. මුහුදු සුෂාං ඇතිවීම පන ැශැදිින ාරන්තක.

ක. 01)
ක. 01)
ක. 02)

කආ) රපන ශ්ේ ද්් ලා ඇ්වශ්්ව ආරම්භා ෂණත්වලය මාම අගය්  වූ වමාක ජ පන රිමා ශ්යද පිළීශ්ලිනන්ත
ාළු, සුදු ශා දිළිශ්වක පන ෘණඨ ඇති ටින්ත තුකි.. මම ටින්ත තුක ම වමාක ාාය්  හිරු මළිය ැශ්බක
වණාාකයා මිනි්වතු 10ා ාාය්  තබා ඇත.
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සුදු පන ැශැය
ෂණත්වලය ලැඩිම ලන්තශ්න්ත ාලර භාජකශ්ේ ද්
ෂණත්වලය අඩුම ලන්තශ්න්ත ාලර භාජකශ්ේ ද්
ඉශත 1 ශා 2 ඔශ්ේ පිළිතුරුලට ශ්ශේතු ද්් ලන්තක.
බුනන්ත තුක ශ්වලක ඇති වණාාකයා තැබූ ිශට,
a) ලඩා්ව ශ්ේගශ්යන්ත ෂණත්වලය අඩු ලන්තශ්න්ත ාලර බුනක ද්
b) ලඩා ශ්වශ්මන්ත ෂණත්වලය අඩු ලන්තශ්න්ත ාලර බුනක ද්
c) ඉශත a ශා bලදී ඔශ්ේ පිළිතුරුලට ශ්ශේතු ද්් ලන්තක.
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