
ශ්රී ජයවර්ධන පුර අධයපන කලාපය  

දෙවන වාර ඇගයිම - (2019 මාර්ු) 

තාක්ෂණදේෙය සඳහා විෙයාව   13 දරේණිය 

විභාග අංකය:- ………………………………………..……                                කාලය:- පැය දෙකයි 

සියලුම ප්රශේන වලට පිළිුරු සපයන්න. 

1) දිලිරවල සසල බිත්තිය සැදී ඇි ප්රධාන සංඝඨකය වනුදේ, 

i.දසලියුදලෝසේය         ii.තයිටින්ය          iii.ග්ලයිදකාජන්  

iv.දපප්ටටි ද ාග්ලයිකෑන්ය       v.ග්ලයිදකා දප්රෝටීන්ය   

2) ජීවින් අතර වැඩිම වර්ධක හා ප්රජනන දේගයක් ෙැකිය හැක්දක් බැක්ටීරියාවන්දග්ය.ඔවුන්දග් සීඝ්ර   වර්ධනයට සහ 

ප්රජනනයට දහේුව ව ාත්ත දහාඳින් පැහැදිලි කරන ප්රකාශය කුමක්ෙ? 

  i. සසල ප්ටලාසේම පටලය වරණිය කෘතයයක් ඉටු කිරීම. 

 ii. ප්රමාණදයන් කු ා වීම නිසා සජව දගෝලදේ සැම තැනම පැිරීම. 

iii. සසලීය  පරිමාවට සාදප්ටක්ෂව සසලීය මුපිට ක්දෂේත්ර ඵලය අධික වීම. 

iv. ක්ෂුද්ර වාත භාමින් නිසා කාදබෝහයිද ට ෙහනය අවම මට්ටමක පැවතීම. 

v. සසල බිත්තිදේ දපප්ටටිද ාග්ලයිකෑන් සංයුිය 10% නිසා පහසුදවන් ද්වවිකන් ණය වීම. 

3) බැක්ටීරියාවල පුළුල් පරිසර වයාප්ටියට දහේුවක් දනාවන ප්රකාශය වන්දන්, 

  i. ඔවුන් විවිධ උෂේණත්තව පරාසවලදී ප්රශසේත වර්ධනයක් දපන්වයි. 

 ii. ඔවුන් අහිතකර කාල තරණය කිරීම සඳහා අන්තඃ බීජානු නිපෙවයි. 

iii. ඔවුන්ට විවිධ PH පරාසවල ජීවත්තවීම සඳහා හැකියාවක් ඇත. 

iv. ඔවුන්දග් ප්ටලාසේමි  මඟින් ප්රිසංදයෝජිත ප්ටලාසේමි  බිහි කිරීදේ හැකියාව ඇත. 

v. ඔවුන් විවිධ වූ දපෝෂණ ක්රම හා ශේවසන ක්රම දපන්වයි. 

4) දිලීර සේබන්ධ නිවැරදි ප්රකාශය දතෝරන්න. 

  i. ඔවුන්ට ප්රාග් නයෂේටික සසල සංවිධානයක් ඇත. 

 ii. ඔවුන්ට පටලමය ඉන්ියිකා දනාමැි අතර,නයෂේටිය පමණක් පටලයකින් වට වී ඇත. 

iii. ඔවුන් ලිංගික හා අලිංගික බීජානු නිපෙවීම මඟින් ප්රජනනය කරයි. 

iv. මයිසිලියදේ සංචිත ආහාරය දලස පිෂේඨය ඇත. 

v. සසල බිත්ති සකසේවීමට දසලියුදලෝසේ වැඩිපුර ොයක වී ඇත. 



5) DNA සේබන්ධව අසතය ප්රකාශය වන්දන්, 

  i. එය  ජීවය දගා නැගීමට ොයක වන මහා අණුවක් දේ. 

 ii. එයට ද්වවිත්තව දහේලික්සය වුහයක් ඇත. 

iii. එයට සේවයං ප්රිචලිත වීදේ හැකියාවක් නැත. 

iv. අදේණික දතාරුරු ඊළඟ පරේපරාවට දගනයයි. 

v. පියුරින් භෂේම දලස ඇඩිනින් හා ගුවැින් ෙ පිරිමඩින භෂේම දලස තයමින් හා සයිදටෝසින් ෙ ඇත. 

6.පිසින ලෙ ආහාරයක් දින කිහිපයක් ශීත කරණයක ගබ ා කර තැබීදේදී,ඒ මත වර්ධනය වීමට ව ාත්ත නැඹුරුතාවක් ඇි 

ක්ුද්ර ජීවිදයකු වනුදේ, 

i. සේටැපිදලෝදකාකසේ අවුරියසේ  (staphylococcus aureas) ය. 

ii. බැසිලසේ දසදරසේ (Bacillus cereus) ය. 

iii. ක්දල්සේියුේ (clostridium pertringrns) ය. 

iv. කල්දමාදනල්ලා ටයිපි (salmonella typhi) ය. 

v. එසේදවරිචියා දකෝලයි (Escherichia colia) ය. 

7) කාදබෝහයිද ට් සේබන්ධව සතය ප්රකාශය දතෝරන්න. 

  i. සංඝඨක මූලද්රවය දලස C,H,O හා ඇතැේ විට N අ ංගුය. 

 ii.  CX (HO)Y දපාදු අනුක සූත්රය නිදයෝජනය කරන අතර x හා y ුනට ව ා වැඩිය. 

iii. දමාදනා සැකරයි  ජල විච්දේෙනයට ලක්වී දවනත්ත කාදබෝහයිද ට සෑදද්ව. 

iv. දමාදනා සැකරයි  අනු දෙකක් දපප්ටටයි  බන්ධන මඟින් බැඳී  යිසැකරයි  අනුවක් සෑදද්ව. 

v.  දපාලිසැකරයි යක් වන ඉියුලීන් වල තැනුේ ඒකකය ග්ූදකෝසේ දේ. 

8) අප ජලය පිරියේ කිරීදේ මූලික පියවර කිහිපයක් පහත ෙැක්දේ. 

A - ප්රාථමික පිරියේ කිරීම.   B - ද්වවිතීයික පිරියේ කිරීම. 

C - විෂබීජ නාශකය.       D - නිර්වායු දරාන්දබාර ජීර්ණය. 

ඉහත පියවර අුරින් ක්ෂුද්ර ජීවීන්දග් ක්රියා කාරිත්තවය දයාො ගැදනන පියවර වනුදේ, 

i. A හා B ය.     ii. A හා C ය.     iii. B හා D ය.    iv. B පමණි.    v. D පමණි. 

9) පහත දී ඇි ප්රික්රියා අුරින් විශාලතම සිග්රතා නියතය සහිත ප්රික්රියාව කුමක්ෙ? 

i.  යිනමයිට් පිපිරිම.         ii. යක  මළ කෑම.       iii. ක ොසි පිළිසේසීම. 

iv. KI හමුදේ H2O2 විදයෝජනය වීම.        v. ආේලික KMNO4 සමඟ Na2C3O4 ප්රික්රියා කිරීම. 

10) සුළං පුරවන ලෙ ටියුබයක් සුර්ය විකිරණයට නිරාවරණය දකාට ඇි අවසේථාවක් සලකන්න. දමම   ට්යුබය බාහිර 

පරිසරදයන් 415J ශක්ි ප්රමාණයක් ලබා ගනිමින් ප්රසාරණය විය. ටියුබදේ ප්රසාරණය මඟින් බාහිර පරිසරය මත 278J 



කාර්යය ප්රමාණයක් සිදු කරනු ලැදේ. සුළං පුරවන ලෙ ටියුබය පද්වධියක් දලස සලකන විට දමහිදී එම පද්වධිදේ සිදුවන 

අභයන්තර ශක්ි දවනස දකාපමණෙ? 

i. + 415J            ii. - 137J           iii. + 793J         iv. + 137J           v. - 278J  

11) ශක්ි සේදේෂණය සේබන්ධව පහත ප්රකාශ සලකා බලන්න.  

A - ඒකාලික පද්වධියකදී පරිසරය සමඟ ශක්ිය දහෝ පොර්ථය හුවමාරු දනාදේ. 

B - ශක්ි සේදේෂණ පද්වධියක මායිම අෙෘශයමානය. 

C - රසායනික විපර්යාසයකදී පරිසරයට තාපය මුො හරී  නේ එය තාප අවදශෝෂණ විපර්යාසයකී. 

ඉහත ප්රකාශ අුරින්,  

i. A පමණක් සතය දේ.          ii.  B පමණක් සතය දේ.          iii. C පමණක් සතය දේ.      

iv. A හා B පමණක් සතය දේ.          v.  සියල්ලම සතය දේ.  

12) පහත සඳහන් කුමන සංදයෝගය ජල විච්දේෙනදයන් NH2CH2COOH සංදයෝගය ලබා ගත හැකිෙ? 

i. ඉන්සියුලින්          ii. දහමි දසලියුදලෝසේ          iii. කයිටින්  

iv. ඉනියුලින්          v. සුදබරින්  

13) කාර්මික නිෂේපාෙන ක්රියාවලිය 5M සංකල්පයට අයත්ත දනාවන සංරචකයක් වන්දන්, 

i. මුෙල්ය                ii. මිනිසේ බලය ය         iii. යහපාලනය ය  

iv. ක්රමදේෙයයි      v. යන්ත්රයයි. 

14) සේවාභාවික බහු අවයවික ද්රවයයක් දලස දමන්ම කෘිමව නිෂේපාෙනය කළ බහු අවයවික ද්රවයයක්  දලස ෙ හමුවනුදේ 

පහත කුමන බහු අවයවිකයෙ? 

i. දපාලිින්           ii. දබක්ලයිට්           iii. දපාලිසේටයිරින්  

iv. දපාලි අයිදසාප්රින්ය        v. දපාලිවයිකයිල් ක්දලෝරයිඩ්  

15) වර්තමානදේදී සජව ඩීසල් නිපෙවීම දකදරහි අවධානය දයාමුව ඇත. එහිදී නිපෙවන වැෙගත්ත අුරුඵලය කුමක්ෙ? 

i. සබන්            ii. දමතදනාල්         iii. ග්ලිසදරෝල්  

iv. දමිල් එසේටර්        v. දමාදනාග්ලිසරයිඩ්  

16) ඔක්දට්න් හයි ද ඩ්ා  කාබන් ෙහනය සඳහා ුලිත සමීකරණය පහත ෙැක්දේ.     

2 C8 H18(l) + 25O2(g)                          16 CO2(g) + 18H2
O

 (l) 

කැලරි මීටරයක් ුල ඔක්දට්න් 19g (ග්රෑේ) ක් ෙහනය කිරීදේදී පිටවූ තාප ප්රමාණය 410J ක් බව දසායාගන්න ලදී. 

ඔක්දට්න් ෙහනදේදී ප්රික්රියා තාපය වනුදේ , 

i. – 2460J ii.+ 2460J iii.+2460/2J iv.-114x410J  v.-4920J 



17) නවීන විදුලි පන්ෙේ සඳහා ආදලෝක විදමෝචන  දයෝ  (LED) සහ ආදරෝපණය කළ හැකි දකෝෂ (බැටරි)    භාවිතා 

දකදර්. දමම දකෝෂ අුරින්   ආදරෝපණය කල හැක්දක්,  

i. දලසේලාන්ච් දකෝෂය             ii. මර්කරි දකෝෂය         iii.  ඇල්කලයින් දකෝෂය  

iv. නිකල් කැඩ්මියේ (Ni/cd) දකෝෂය         v. ලිියේ ඔක්සයිඩ් දකෝෂය  

18) ඝණකයක පැත්තතක දිග මැනීදේදී 3% ක දෙෝෂයක් ඇි දේ නේ එහි පරිමාව ගණනය කිරීදේදී සිදුවන දෙෝෂය 

වනුදේ, 

i. 9%           ii.  4%          iii. 6%           iv. 3%          v. 27% 

19) ප්රිදරෝධය 2Ω   වන ඒකාකාර තඹ කේබියක දිග 20cm දේ. කේබිය තනා ඇි ද්රවයදේ ප්රිදරෝධතාව 1-7x 10-8Ω     

නේ එහි හරසේක  වර්ගඵලය වනුදේ, 

i. 1.7 x 10-4 m2            ii. 3.4 x 10-6 m2          iii. 34 x 10-8 m2  

iv. 2.0 x 10-4 m2          v.  17 x 10-8 m2 

20) දුනු නියත පිලිදවලින් 710 Nm-1 සහ 2840 Nm-1  වන x හා y දුනු දෙකක් දවන  දවනම එකම විශාලත්තවයක් ඇි 

බල දෙකක් මඟින් ඇඳි පවතී. x හා y හි විභව ශක්ි අනුපාතය වනුදේ, 

i. 1:2          ii. 1:3         iii. 1:4        iv. 3:1        v. 4:1 

21. ඝණත්තවය d වන ද්රසේසාවී දනාවන තරලයක් රූපදේ දපන්වා ඇි විචලය හරසේ ක ක් සහිත අක්ෂය ිරසේව තබා ඇි 

නළයක් ුලින් අනාකුල ප්රවාහයක්  ඇි කරයි.ප්රවාහ දේගය v වන ලක්ෂයකදී තරලදේ පී නය p නේ ප්රවාහ ප්රදේගය 5v 

වන ලක්ෂයකදී පී නය කුමක්ෙ? 

i. P - 2dv2 

ii. P + 2dv2 

iii. P + 4dv2 

iv. P - 4dv2 

v. P - 12dv2 

22. 230v සැපයුමකට සේබන්ධ දක්තලයක තාපන ෙඟරය ුලින් ගලන ධාරාව 10A දේ. මිනිත්තුවක කාලයක් ුල 

තාපන ෙඟරදේ  ජනනය වන තාප ශක්ිය දකාපමණෙ? 

i. 133000J         ii.  138000J         iii. 183000J          iv. 137000J         v. 188000J  

23. විෙුත්ත ධාරාවක තාපන ඵලය පෙනේ කරදගන සෑදු උපකරණය වනුදේ, 

i. විදුලි උදුන           ii. ඇඹරුේ යන්ත්රය          iii. පී න උදුන  

iv. විදුලි සීනුව        v. විදුලි දමෝටරය  

24. දමෝටර් රථ එන්ජිමක සිසිලක කාරක ද්රවය (radiator coolant) දලස ජලය ගැනීමට ප්රධාන දහේුව වනුදේ ජලදේ, 

i. තාප සන්නායකතාව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි. 



ii. තාප සන්නායකතාව පහළ අගයක් වන බැවිනි.  

iii. විශිෂේඨ තාප ධාරිතාව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි. 

iv. විශිෂේඨ තාප ධාරිතාව පහළ අගයක් වන බැවිනි. 

v. ද්රසේසාවිතාව ඉහළ අගයක් වන බැවිනි. 

25. පැත්තතක දිග 1cm ක් වන ඝනක හතරකින් ඕනෑම ඝනක දෙකක පෘෂේඨ දෙකක් සමපාත වන දලස තබා පෘෂේඨ 

වර්ගඵලය අවම වන දසේ ඝන වසේුවක් සො ගැනීමට අවශයව ඇත. දමදලස සාොගත හැකි ඝන වසේුදේ පෘෂේඨ 

වර්ගඵලය වන්දන්, 

i. 10cm2 ය        ii. 12cm2ය         iii. 14cm 2ය       iv. 16cm2 ය       v. 18cm2 ය 

26. එකිදනකට මීටර් 170ක් පමණ දුරින් පිහිටි දගා නැගිලි දෙකක ඇි පරිඝනක උපාංග සේබන්ධ කිරීමට ව ාත්තම 

සුදුසු සන්නිදේෙන මාධය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ෙ? 

i. ඝණ සමාක්ෂ රැහැන (Thick co – axial cable) 

ii. ක්ෂුද්ර තරංග (Microwave) 

iii. ප්රකාශ තන්ු රැහැන (Fiber optic cable) 

iv. අනාචරිත ඇඹරි යුගල රැහැන (Unshie Ldea twissed pair cable) 

v. ආවරිත ඇඹරි යුගල රැහැන (shilded twissed pair cable) 

27. පහත ෙැක්දවන තහඩු දකාටදසේ වර්ගඵලය වනුදේ, (ඒකක cm වලින් දී ඇත.) 

i. 10.5 cm2 

ii. 12.5 cm2                                                                         7 

iii. 8.5 cm2 

iv. 10cm2  

v. 49cm2  

28. අරය 7cm ක් වූ වෘත්තතයක් ුල රූපදේ පරිදි සමචුරරයක් ඇුලත්ත කර ඇත. අඳුරු කර ඇි දකාටදසේ වර්ගඵලය 

දකාපමණෙ? 

i. 14cm2 

ii. 7cm2 

iii. 28cm2 

iv. 1.4cm2 

v. 98cm2 

29. අඳුරු කර ඇි දකාටදසේ වර්ගඵලය වනුදේ, 

i. 45      cm2 ය                       9 cm 
 7 

ii. 8      cm2 ය                        450C 

iii. 7      cm2 ය                          5 cm 

iv. 56      / 45 cm2 ය                  

v. 9        cm2 ය 



30) පහත ෙැක්දවන ඝනකදේ A B = 2cm , B C = 5cm  හා W A = 1 cm දේ. AC පාෙදේ දිග හා WC හා AC පාෙ අතර 

දකෝණදේ අගය පිළිදවලින්  

i. 5 cm හා sin-1 1/3 දේ.       ii. 3 cm හා cos-1 1/3 දේ.       iii. 1 cm හා tan-1 දේ. 

iv. 3 cm හා tan-1 1/3 දේ.      v. 5 cm හා tan-1 දේ. 

31 හා 32 ප්රශ්න පහත දැක්වෙන තහඩුෙකින් තනාගත් තල රූපය මත පදනම් වේ. සියලු මිනුම් cm ෙලින් දී ඇත. 

31) තහඩු කැබැල්දල් පරිමිිය වනුදේ, 

i. 22 cm  

ii. 29 cm  

iii. 15 cm  

iv. 44 cm  

v. 49 cm  

32) තහඩු කැබැල්දල් වර්ගඵලය වනුදේ, 

i. 154 cm2         ii. 11 cm2         iii. 77 cm2       iv. 37.5 cm2        v. 66 cm2 

33) (2,1) හා (4,8) ලක්ෂ හරහා යන සරල දර්ඛාදේ සමීකරණය වනුදේ, 

i. 7x - 2y - 12 = 0 දේ.              Y                    .       B (4.8) 

ii. 5x - y - 7 = 0 දේ.                              .              A  (2.1)                  

iii. 7x - y - 5 = 0 දේ.                                                                   X                     

iv. 7x - 2y - 7 = 0 දේ.                                                                       

v. 7x - 2y - 5 = 0 දේ. 

33) එකිදනකට සමාන්තර දනාවන සරළ දර්ඛා දෙකක සමීකරණ පහත ෙැක්දේ. 

2x - 5y + 8 = 0            x - 2y - 2 = 0 

දමම දර්ඛා දෙදකහි දේෙන ලක්ෂදේ ඛණ ාංක (xo yo) වන්දන්, 

i. (13,6) දේ.          ii. (27,8) දේ.        iii. (26,12) දේ.  

iv. (27,12) දේ.      v.  (13,8) දේ. 

35. 500g ක සේකන්ධයක් ඇි වීදුරු දබෝලයක් එක්තරා දමාදහාතකදී 2ms-1 ප්රදේගයකින් ගමන් කරයි. එම දමාදහාදත්ත 

එහි ගමයතාව දකාපමණෙ? 

i. 20 kgms-1              ii.  2.0  kgms-1              iii. 10 kgms-1    

             iv. 13.1 kgms-1              v.  22 kgms-1               

36) K = (3,4)  L = (5,8) යන ලක්ෂයන් කාටීසිය තලයක පිහිටි ලක්ෂයන්ය. K හා L යා කරන දර්ඛාදේ දිග දකාපමණෙ? 

i.   26      ii.   18      iii.   20     iv.   36      v.   8  



37. ක්ෂමතාව 1500 w වූ විදුලි දක්තලයක් ුල 250C උෂේණත්තවදේ ඇි ජලය 1.5 ලීටර් ඇත. පරිසරයට හා දක්තලය රත්ත 

වීමට වැය වන තාප ප්රමාණය දනාසලකා හැරිය විට ජලය නටන දතක් රත්ත කිරීමට ගතවන කාලය වනුදේ, 

i. මිනිත්තු 30 කි.             ii. තත්තපර 350 කි.        iii. මිනිත්තු 6.25 කි. 

iv. මිනිත්තු 5.25 කි.       v. තත්තපර 300 කි. 

38. රූපදේ ෙක්වා ඇි පරිදි ප්රිදරෝධ දෙකක් එකිදනකට සමාන්තර ගතව සවිකර ඇත. 5 ප්රිදරෝධදේ උත්තසර්පකය 

වන ක්ෂමතාවය 40 w. 15 ප්රිදරෝධදේ උත්තසර්පකය වන ක්ෂමතාවය වනුදේ, 

i. 40 x 9w        ii. 40w      iii. 40/9w       iv.  40 x 3w       v.40/3w  

                               5Ω   

                          

 

                                 15Ω       

39,40,41 ප්රශ්න පහත දැක්වෙන දත්ත මත පදනම් වේ. 

120 l ක ප්රතිවරෝධයක් ඇති තාපන දඟරයක් තුලින් විනාඩි 7ක් තුළ 3 A ක ධාරාෙක් ගලා යයි. 

39) උත්තපාෙනය වන තාප ශක්ිය දකාපමණෙ? 

i. 472.4 KJ       ii. 453.6 KJ      iii. 435.6 KJ      iv. 412.2KJ        v. 45.36KJ 

40) තාපන ෙඟරදේ දෙදකළවර විභව අන්තරය කීයෙ? 

i. 120 v      ii. 260v      iii. 360v       iv. 380v      v. 240v 

41) තාප ශක්ිය උත්තසර්ජනය වීදේ සීඝ්රතාව දකාපමණෙ? 

i. 1080 w    ii. 1008w     iii. 1880w     iv. 1800w     v. 1888w 

42) සාදප්ටක්ෂ ඝනත්තවය 0.75 ක් වන මධයසාර හා ජලය මිරනයක සාදප්ටක්ෂ ඝනත්තවය 0.8 ක් දේ. මිර කිරීදේදී සිදුවන 

පරිමාදේ දවනසේ වීම දනාසලකයි නේ ජලය හා මධයසාර අතර පරිමා අනුපාතය වන්දන්, 

4:5 ය     15:6 ය     1:4 ය    3:4 ය     4:3 ය  

43) පළමු දපළ ප්රික්රියාවක් සඳහා සාන්ද්රණයට එදරහිව ප්රික්රියා සීඝ්රතාව නිවැරදිව සටහන් කර ඇි ප්රසේථාරදේ හැ ය                      

වනුදේ, 

i. ප්රික්රියා සීඝ්රතාව               ii.                                iii.                                     iv.                                 v..  

 

                            සාන්ද්රණය   

44)ද්වවිතන ආවය    (secondary storage) උොහරණයක් දනාවන්දන්. 



              i.  නමය තැටි                ii. සංයුක්ත තැටි              iii. ෙෘ  තැටි 

              iv. සසේබාවී පිවිසුේ මතකය (Ram)                   v.  ේලුදර්තැටි 

45) ලිවියක ශීර්ෂකය හා පාධ පාෙ තලය (header and footer)       කිරිම සඳහා බාවිතා කරනු ලබන්දන්. 

i. insert පටිත්තත            ii. view පටිත්තත        iii. home පටිත්තත 

iv. format පටිත්තත          v. tool පටිත්තත  

 

46).පරිගණක භාෂාදේ ALU යනුදවන් හඳුන්වන්දන්. 

i. Arithmatic and logic unit 

ii. Arithmatic language unit 

iii. Artificial  language unit 

iv. Arithmatic and language unit 

v. Arithmaticated logic unit 

47). පරිණාමකයක ෙඟරවල දපාට සංඛයාව සහ විබව අන්තරය අතර සේබන්ෙතාවය ප්රකාශවන නිවැරදි ප්රකාශය 

දතෝරන්න. 

i. Np              Vp             ii.   Ns              Vp         iii.   Np               Vs          iv.   Ns               Vp x Vs          

  Ns                Vs                   Np               Vs                 N2                Vp                Np            

v.  Ns x Np = Vp x Vs       

48). එක්තරා පරිනාමකයක ප්රාථමික ෙඟරදේ දපාට ගණන 500ක් ෙ ,ද්වවිිය ෙගරදේ දපාට ගණන 5000ක් ෙ දේ.එහි 
ප්රථමික ෙගරයට විභව අන්තරය 12v වූ ප්රතයාවර්ථ විභවයක්  සපයනු  ලබයි.දමය කුමන වර්ගදේ පරිනාමකයක්ෙ? 

i. අවතර පරිනමක                     ii. චුේබක පරිනාමක          iii. විෙුත්ත පරිනාමක 

iv. අධිකර පරිණාමක                 v.දේ කිසිවක් දනාදේ. 

49). අසංශුද්වධ ඵල පිරිසිදු කර ගැනීමට දයාොගනු ලබන වාර්තදලක ශිල්ප ක්රම සේබන්ධව ප්රකාශ කිහිපයක් පහත 
ෙැක්දේ. 

A - හ  ෙැඩි වර්ණාදල්ප ශිල්පදයදී පෙනේ දර්ඛාව ද්රවනදේ දනාගැදටන දසේ තැබිය යුුයි. 

B - අි ඉසේතර වර්නාදලක ශිල්පදේදී සේිික කලාපය සලිතදවයි. 

C - සේථේබ කුළුණු වර්ණ දල්බ ශිල්පදයදී සහ ද්රවය පිරිසිදු කල දනාහැකිය. 

  ඉහත ප්රකාශ අතරින්  

i. A -අසතය දේ.        ii. B - අසතය දේ.       iii. C - සතය දේ. 

iv. A හා B පමණක් සතය දේ.     v. A,B,C සියල්ල සතය දේ. 

 

  



50). පහත ෙක්වා ඇි මෘදුකාංග අුරින් සමර්පණ  (PRESANTATION) මෘදුකාංගයක් දනාවන්දන්, 

     i.Power Point (MS)  ii.Exel (MS)  iii.Presantation (CORAL)   

     iv. Freelannce (LOTUS)        v. Impress (OPEN OFFICE)  



 

 

A වකාටස - ෙුහගත රචනා 

(1) a) i. ප්රාග් නයෂේටික ජීවින් වර්ග 2ක් නේ කරන්න. 

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

...........................................................    (2x2=4) 

ii. පහත වගුදේ හිසේතැන් පුරවන්න. 

සසල වර්ගය සසල බිත්තිය තැනී ඇි ද්රේ  සංගික ආහාරය 

 
ශාක සසල  
 
දිලිර සසල  
 
බැක්ටීරියා 

 
………………………………………. 
 
……………………………………… 
 
……………………………………….. 

 
…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

iii. පහත එක් එක් නිෂේපාෙන සිදු කිරීමට දයාො ගන්නා ක්ෂුද්ර ජීවියා නේ කරන්න.                           (2x6=12) 

1. දයෝගට් නිෂේපාෙනය ......................................... 

2. පාන් නිෂේපාෙනය ......................................... 

3. බියර් නිෂේපාෙනය ......................................... 

4. විනාකිරි නිෂේපාෙනය ......................................... 

5. ග්ූටමින් අේලය නිෂේපාෙනය ......................................... 

6. රන්වන් සහල් නිෂේපාෙනය .........................................                                                              (2x6=12) 

b) නයිට්රජන් චක්රදේ පහත ෙැක්දවන ක්රියාවලින් සිදු කරන බැක්ටීරියා වර්ගය බැගින් සඳහන් කරන්න. 

නයිිකරණය - .................................. 

නයිිහරණය - ...................................                                                                                               (2x2=4) 

c) i. අප ජලය පිරියේ කිරීදේ ප්රධාන පියවර 4 ලියා ෙක්වන්න. 

1....................................................  2................................................. 

3....................................................  4.................................................                                      (2x4=8) 

දමහිදී ක්ෂුද්ර ජීවින් වැෙගත්ත වන පියවර 2 නේ කරන්න. 

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

.....................................................................                                                                                (2x2=4) 

d)  

 



 

 

i. ඉහත A,B හා C සංදයෝග ඇසුරින් පහත වගුව සේපුර්ණ කරන්න. 

සංදයෝගදයහි නම තැනුේ ඒකකය/ ඒකක සංදයෝග හඳුනා ගත හැකි 
ප්රිකාරකය   

ප්රිකාරකය   දයදු විට සිදු 
වන විපර්යාස 

 
A…………………….………. 
 
B……………….……………. 
 
C……………………………… 

 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………….. 

 
…………………………………… 
 
……………………………………. 
 
……………………………………. 

 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
 
…………………………………….. 

(12X2=24) 

ii. ඉහත XA හා XB දලස ෙැක්දවන බන්ධන නේ කරන්න. 

XA - ……………………………………………………………………………….. 

XB - …………………………………………………………………………………                                                            (4x2=8) 

e) මිනිසාට ආර්ිකව වැෙගත්ත වන ආදත්රෝදපෝ ා වංශයට අයත්ත ජීවින් දෙදෙදනක් නේ කර ආර්ික වටිනාකේ  

    2 බැගින් ලියන්න. 

ජීවියා ආර්ික වටිනාකම 
 
1 ……………………………………. 
 
2 ……………………………………. 

 

1 ……………………………………………… 

2 ……………………………………………… 

1 ………………………………………………. 

2 ……………………………………………… 

    (6x2=12) 

f) පටක දරෝපණදේන් දබෝ කර ගැනීදමන් අත්තවන වාසි 2ක් හා අවාසි 2ක් සඳහන් කරන්න. 

                       වාසි                                                     අවාසි  

1 - .................................................             1 - ................................................. 

2 - .................................................             2 - .................................................      (3x4=12 

(2) a) i. පහත පරීක්ෂණ ඇටවුම ඔබ දයාොගන්දන් කුමක් සඳහාෙ? 

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

 

 

 



                          X 

  

                                                                                                             B               

                                                                   E                                           F         

  A                                                                                                            C    

                                                         D          

                                                 

    දමම ඇටවුදේ දකාටසේ නේ කරන්න. 

A ...........................................      B .......................................... 

C ...........................................      D .......................................... 

E ............................................      F ............................................. 

ii. B දකාටස ුල නළ පිහිටන ආකාරය ඇඳ ෙක්වන්න. 

 

 

 

iii. x හා y නළදේ කාර්යන් දමානවාෙ? 

    x...........................................................    y ............................................................... 

iv. B දකාටදසේ කාර්යය කුමක්ෙ? 

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

v. දමම පරීක්ෂණදේදී සිසුදවකු ලබා ගත්ත පාතාංක දමදසේය  

a.  මිරණදේ උපරිම උෂේණත්තවය = 02 

b. හිසේ කැලරි මීටරදේ සේකන්ධය = m1 

c. මිරණදේ ආරේභක උෂේණත්තවය =01 

d. මිරණදේ අවසන් සේකන්ධය = m3 

e. ජලය සහිත කැලරි මීටරදේ සේකන්ධය = m2 

දමම පාතාංක ලබා ගත යුු නිවැරදි අනු පිළිදවල ලියන්න. 

1 ...............................................   2 ...................................................... 



3 ................................................  4 ...................................................... 

5 ................................................ 

vi. ඉහත පාතාංක ඇසුරින් පහත ප්රකාශන දගා  නගන්න. (ජලදේ වාෂේපිකරණදේ විශිෂේට ගුප්ටත තාපය = L දේ) 

a. කැලරි මීටරය උරා ගත්ත තාපය = ................................................ 

b. ජලය උරා ගත තාපය = ........................................................... 

c. හුමාලය පිට කළ තාපය = ........................................................ 

vii. ඉහත පරීක්ෂණදේදී ඔබ සිදු කරන ප්රධාන උපකල්පනය කුමක්ෙ? 

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

viii. බාහිර පරිසරය සමඟ සිදුවන තාප හුවමාරුව වැළැක්වීමට ඔබ දමහිදී සිදු කරන උපක්රම 2ක් ලියා රූප සටහදනහි ඇඳ 

දපන්වන්න. 

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

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

ix. ඉහත පාතාංක දයාොදගන ජලදේ වාෂේපීකරණදේ විශිෂේට ගුප්ටත තාපය සඳහා ප්රකාශයක් දගා නගන්න. 

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

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

(3) a) i. සූර්ය සංුලන මූලධර්මය ලියා ෙක්වන්න. 

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

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

ii. එය උපදයෝගී කරදගන නිපෙවා ඇි මිනුේ උපකරණ 2ක් ලියන්න. 

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

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

iii. ඉහත (i) මූලධර්මය දයාො ගනිමින් යේ වසේුවක සේකන්ධය දපන්වීදේ පරීක්ෂණයකදී ඔබට පහත ඇටවුම භාවිතා 

කිරීමට සිදු දේ.                     

                                                                                                                                             මීටර් රූල 

                                        l1                                                              l2                                                  සේකන්ධය දනාෙන්නා වසේුව 

                          100g 

 

දමහිදී දබාදහෝවිට රූදලහි හරි මැෙ කාෙැත්තත මත තැබීම සිදු කරයි ඊට දහේුව කුමක්ෙ? 



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

iv. දේ සඳහා මීටර් රූලක් දයාො ගැනීදේ වාසිය කුමක්ෙ? 

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

v. දමහිදී ඔබ දවනසේ කරනු ලබන සංරචකය හා ඒ අනුව දවනසේ වන සංරචකය නේ කරන්න. 

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

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

vi. ඉහත සංරචක 2 සඳහා ඔබ ලබා ගන්නා පාතාංක ඇසුරින් ප්රසේථාරයක් ඇඳීමට x හා y අක්ෂ සඳහා දතෝරා ගන්දන් 

කුමන සංරචකෙ? 

x .................................................... y ........................................................ 

vii. ඔබ දේ සඳහා ව ාත්ත නිවැරදි අගයක් ලබා ගන්දන් දකදසේෙ? (ප්රසේථාරය ඇසුරින්) 

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

b. සේකන්ධය m වන වසේුවක් පහත පරිදි ආනත තලයක් මත නිසලව තබා ඇත. 

 

                                           m                                         

                                          

                                                                            දපාළව                       

i. වසේුව මත කරන සියලු  ලකුණු කරන්න. 

ii. වසේුව පහලට ලිසේසා දනාදගාසේ නිසලව පවින්දන් අයි? 

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

iii. ඉහත ආනත තලය හා වසේුව අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය ගණනය කරන්න. 

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

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

 

(4) තබ කේබියක මාපාංකය දසේවිමට සිසුදවකු පහත රුපදේ පරිදි ඉහත එල්ලන ලෙ කේබිදේ පහල දකලවර විවිවධ 

සේකන්ෙ දයාෙමින් කේබිදයහි දිග වැඩිවන ප්රමාණය මනින ලදීග 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

i. දමම පරීක්ෂණය සිදුකිරීම ආරේබදේදී ඔබ තඹ කේබිදේ මිනුේ දෙකක්  ලබාගත යුුය. එම මිනුේ දෙක හා ඊට     

දයාොගන්න මිනුේ උපකරණය නේ කරන්න. 

 

මිනුේ                                          මිනුේ උපකරණය 

                            ------------------------------------------             -------------------------------------------- 

                           -------------------------------------------             --------------------------------------------               ( 4 x 2 = 8 ) 

 

ii.  ආනතය ප්රතය බලය යන්න අර්ථ ෙක්වා ඊට අොල සුත්රය ලියන්න 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

iii. ආනතය වීක්රියාව යන්න අර්ථ ෙක්වා ඊට අොල සුත්රය ලියන්න. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iv. ඉහත පදරශනදේදී ඔබ ලබාගත්ත පාඨනක ඇසුරින් අ එදරහිව ප්රතයවල ප්රසේතරය ෙල සටහනක් ඇසුරින් ෙක්වන්න  

එහි පහත ලක්ෂණ ලකුණු කර ෙක්වන්න 

A. සමානුපාික සීමාව  

B. ප්රසසේථ සීමාව  

C. දේෙක ලක්ෂය 

v. ඉහත A,B හා C වලින් ෙැක්දවන පෙ අර්ථ ෙක්වන්න. 

A .............................................................. 

B ............................................................. 



C............................................................. 

vi. යං මාපාංකය අර්ථ ෙක්වන්න. 

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

vii. ඉහත (iv) ප්රසේථාරය ඇසුරින් යං මාපාංකය දසායන අයුරු පැහැදිලි කරන්න. 

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

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

viii. භංගුර ද්රවය යන්න හඳුන්වා උොහරණ 2ක් දෙන්න. 

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

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

 

ix. භංගුර ද්රවයන් සඳහා ඒ ක්රියාවට එදරහි N ප්රතයාබලය ප්රසේථාරදේ ෙළ සටහනක් ඇඳ දපන්වන්න. 

 

 

  

B වකාටස - රචනා 

(5) a) එක්තරා සමාගමක් විසින් නිෂේපාදිත pvc බටයක සේමත දිග 6 m ක් විය යුුය. එදහත්ත බට සඳහා විවිධ දිග වාර්තා 

වී ඇත. බට 20ක සසේභාවී නියැදියක් දතෝරා දගන එක් එක් බටහි දිග දසන්ටිමීටර් වලින් පහත ෙක්වා ඇත. 

595, 598, 606, 603, 604, 600, 601, 602, 606, 597, 598, 598, 601, 602, 600, 602, 601, 599, 599, 601 

i. බටයක මධයනය දිග ගණනය කරන්න. 

ii. බටයක දිග සඳහා අසමුහිත සංඛයාත වයාප්ටියක් දගා  නගන්න. සමුච්චිත සංඛයාතයන් ෙ එම වගුවටම ඇුළත්ත 

කරන්න. 

iii. බටයක දිදගහි මාතය හා මධයසේථය ගණනය කරන්න. දමම පිළිුර මගින් ෙත්තත වල පිහිටුම පිළිබඳව කුමක් නිගමනය 

කළ හැකිෙ? 

iv. බටයක දිග සඳහා පළමු චුර්ථකය (Q) සහ දතවන චුර්තකය (Q3) ගණනය කරන්න. 

v. බටයක දිග සඳහා අන්තශේ චුර්ථක පරාසය ගණනය කරන්න. දමම ගණනය කළ  අගදයන් බටයක දිදගහි විචලනය 

පිළිබඳ ඔබට කුමක් නිගමනය කළ හැකිෙ? 

vi. බටයක දිග සඳහා 595 - 597, 598 - 600  දලස වූ පන්ි ප්රාන්තර සහිත සමුහිත සංඛයාත වයාප්ටියක් දගා නගන්න. 

සුදුසු උපකල්පිත මධයනයයක්  භාවිතදයන් සමුහිත  සංඛයාත වයාප්ටිදේ මධයනය ගණනය කරන්න. ගණනය සඳහා 

අවශය අගයන් එම සමුහිත සංඛයාත වගුදේම ෙක්වන්න. 



b.  

 

 

රූපදේ ෙැක්දවන A,B,C ත්රිදකෝණදේ A,B හා C ලක්ෂවල ඛණ ාංක පිළිදවලින් (2,5), (9,6) හා (4,10) දේ නේ 

ත්රිදකෝණදේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. 

(6) a) පහත රූපදේ ෙැක්දවන්දන් සමාන අරයන් (7 cm බැගින්) ඝන දගෝලයක්, ඝන දක්ුවක් හා කුහර අධිදගෝලයක් 

දයාො දගන තනා ඇි කුසලානයකි. කුහර අධිදගෝලදේ කුහරදේ අරය 3.5 cm දේ. දකුදේ උස එහි අරය දමන් 

දෙගුණයකි. 

I. කුසලානදේ පරිමාව ගණනය කරන්න. 

II. කුසලානදේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. 

III. දමම කුසලානය උණු කර දමයින් අරය 3.5 cm වන දලෝහ දගෝල 

දකාපමණ සෑදිය හැකිෙ? 

 

 

b) දපාදළාදේ සිටින m උස A නේ පුද්වගලයාට C නේ  දගා නැගිල්ලක මුදුන දපදනන ආදරෝහණ දකෝණය 300 කි. 

1.5 m උස පුද්වගලයා A ට 30 m දුරකින් (දගා නැගිල්ල දෙසට වන්නට) සිටියි නේ ඔහුට c දගා නැගිල්දල් මුදුන 

දපදනන ආදරෝහණ දකෝණය 600කි ඔහුදග් සිට c දගා නැගිල්ලට දුර x ෙ දේ. (A,B හා C ඒක දර්ඛීයව පිහිටා ඇි බව 

සලකන්න.)  

ඉහත දතාරුරු ඇුළත්ත රූප සටහන ඇඳ ෙක්වන්න. 

ඒ ඇසුරින් දගා නැගිල්දල් උස ගණනය කරන්න. 

c) සිලින් රාකාර තැටියකින් කපාගත්ත දක්න්ික ඛණ යක් රූපදේ ෙැක්දේ. 

දී ඇි ෙත්තත ඇසුරින් එහි  

i. වර්ණවත්ත කර ඇි දකාටදසේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. 

ii. මුල් පරිමාව ගණනය කරන්න. 

 

 

 

 

 

d) දිග,පළල හා උස 10 cm බැගින් වල ඝනක හැ ි දපට්ටියකට ෙැමිය හැකි දිගම පැන්සදල් දිග දකාපමණෙ? 

C වකාටස - රචනා 



(7) i. ජල දගෝලය, ශිලා දගෝලය, වායු දගෝලය හා සජව දගෝලය යනු දමානවාෙැයි දකටිදයන් හදුන්වන්න. 

ii. "ප්රාග් ඓිහාසික මානවයාදග් කාලදේ නයිට්රජන්,ඔක්සිජන්,කාබන් වැනි මූලද්රවය චක්ර සමුලිතව පැවුනි" දමම  

ප්රකාශය දකටිදයන් පැහැදිලි කරන්න. 

iii. නයිට්රජන් චක්රය දකදරහි ක්ෂුද්ර ජීවීන්දග් කාර්ය භාරය සැදකවින් විසේතර කරන්න.  

iv. නයිට්රජන් ිර කරන සේවාභාවික හා මානව ක්රියා සැදකවින් විසේතර කරන්න. 

v. ඇදමෝනියා අ ංගු දපාදහාර දයදීම, නයිට්රජන් චක්රදේ සමුලිත තාවයට බලපාන ආකාරය සැදකවින් විසේතර 

කරන්න. 

vi. ඉහත (v) හි සඳහන් බලපෑේ අවම කල හැක්දක් දකදසේෙ? 

(8) a) i. බහු අවයවික යනු දමානවාෙ? 

ii. සේවභාවික බහු අවයවික වර්ග 3 ක් සඳහන් කරන්න. 

iii. කෘතීම බහු අවයවික 3 ක් නේ කර ඒවායින් ලබාගන්නා ප්රදයෝජන දෙක බැගින් ලියන්න. 

iv. ආතලන බහු අවයවික යනු දමානවාෙ? 

v. ආතලන බහු අවයවික 3ක් නේ කරන්න. 

vi. a. නයිදලෝන් සඳහා භාවිතාවන මූලික තැනුේ ඒකක දමානවාෙ? 

     b. නයිදලෝන් නිෂේපාෙනය කරන ආකාරය සූත්ර ආරදයන් පැහැදිලි කරන්න.ඒවාදේ රසායනික නේ ෙ ලියා ෙක්වන්න. 

b) i. බහු අවයවික වල හානිකර බලපෑේ 3ක් විසේතර කරන්න. 

    ii. එවැනි හානිකර බලපෑේ අඩු කිරීමට ගත හැකි පියවර 3ක් විසේතර කරන්න. 

D වකාටස 

(9) a) i. නිසලව පවින ඝනත්තවය p වූ ද්රවයක් ුල ද්රව පෘෂේඨදේ සිට h ගැඹුරකින් ඇි ලක්ෂයක පී නය p = hpg බව 

දපන්වන්න. (අවශය රූප සටහන් භාවිතා කරන්න, g = ගුරුත්තව ත්තවරණය වායුදගෝලීය පී නය දනාසලකා හරින්න.) 

ii. u නලයක වේ බාහුවට ඝණත්තවය 900kgm-3 වූ 18 cm උස දතල් කඳක් ඇුලත්ත කර ඇත.අදනක් බාහුදේ  ජලය ඇත. 

අුරු මුහුණදත්ත සිට දකාපමණ උසකට ජල කඳ පිහිටයිෙ? (ජලදේ ඝණත්තවය 1000kgm-3) 

b) i. ආකිමිඩිසේ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න. 

ii. වාතදේදී කිරූ විට සේකන්ධය 70g වූ ගල් කැටයක් ජලය පිරි විසේථාපන බදුනක දසදමන් ගිල්වූ විට විසේථාපනය වූ ජල 

පරිමාව 28 ml දේ.  

a. ගල් කැටදේ පරිමාව දසායන්න. 

b. ගල් කැටදේ ඝණත්තවය ලීටරයට ග්රෑේ වලින් දසායන්න. 

c. ජලදේ ඝණත්තවය 1000kgm-3 නේ විසේතාපිත ජල පරිමාදේ සේකන්ධය ග්රෑේ කියෙ? 



C) තට්ටු නිවාසයක් ගැනීදේදී එක හා සමාන දකාන්ීට් කණු 10ක් මත 6000kg  සේකන්ධයක් සහිත දකාන්ීට් තට්ටුවක් 

(slab) ඉදිකර ඇත. දකාන්ීට් කණුවක සේකන්ධය 200kg දේ. එක් දකාන්ීට් කණුවක් පාෙදේ දිග x පළල 20 cm x 20 

cm දේ. 

  i. එක් දකාන්ීට් කණුවක් මගින් දපාළව මත දයදෙන බලය දකාපමණෙ? 

 ii. දකාන්ීට් කණුවක් මගින් දපාළව මත දයදෙන පී නය pa කියෙ?  

iii. දපාදළාව මගින් ෙරා සිටිය හැකි උපරිම පී නය 0.5x 105 pa නේ කණුදේ පාෙම තනිය යුු වර්ගඵලය 

දසායන්න. 

 

(10) a)   

        20m 

                                        60                                  B 

රූපදේ ෙැක්දවන්දන් ිරසට අංශක 60 ආනත තලයක් මත ඇි 150 kg සේකන්ධයක් සහිත බැරලයකි.  දමය 

සිලින් ාකාර වන අතර අරය 7m දේ. බෑවුදේ හා සිලින් රදේ සේපර්ශ පෘෂේඨ අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.3 දේ.  

i. දමම සිලින් රය දපරලිමකින් දතාරව ලිසේසා යයි නේ බල ලකුණු කරන්න.  

ii. සිලින් රය පහලට ලිසේසා යන ත්තවරණය 4 3 ms-2 නේ ඝර්ෂණ බලය දසායන්න. 

iii. සිලින් රය A සේථානදේ නිශේචලතාවදේ සිට චලනය ආරේභ වූදේ නේ A හිදී විභව ශක්ිය දකාපමණෙ? 

iv. B සේථානදේදී සිලින් රදේ ප්රදේගය දකාපමණෙ? 

v. බෑවුදේ පෘෂේඨය සුමට නේ හා සිලින් රය දපරදළමින් බෑවුම පහලට චලනය දේ නේ ප්රදේගය 14 ms-1 

වන විට සිලින් රය සු මුළු චාලක ශක්ිය දකාපමණෙ? 

b.  එක්තරා කාර්යාලයක සෙනික විදුලි පරිදභෝජනය පහත ෙැක්දේ.  

 25 විදුලි බල්බ 20 දිනකට පැය 8  

 60 විදුලි පංකා 10 දිනකට පැය 8 

 800 විදුලි දක්තලය දිනකට විනාඩි 30 

 50 පරිඝණක 20 දිනකට පැය 8 

i. සෙනික විදුලි පරිදභෝජනය kwh කියෙ? 

ii. මාසික (දින 30) විදුලි පරිදභෝජනය kwh කීයෙ? 

iii. විදුලිය සඳහා ය කිරීම මුල් ඒකක 60 ට ඒකකයකට රු.8.00 ෙ ඉන් පසු වැඩි වන සෑම ඒකකයකටම රු. 16 00 

ෙ නේ විදුලි බිල කියෙ? 

iv. දවළෙ පදලන් මිලදී ගන්නා ලෙ විදුලි දකතලයක 230v හා 1500w දලස  සටහන් කර ඇත. මින් අෙහසේ 

වන්දන් කුමක්ෙ? 

v. ගෘහ විදුලි පරිපථයකට උපකරණ සේබන්ධ කරන්දන් දරේණිගතවෙ? සමාන්තරවෙ? පිළිුරට දහේු ෙක්වන්න. 

            vi. හා දසවීමට අවශය සමීකරණ කර්දචාෆේ නියම භාවිතදයන් ලියා ෙක්වන්න. 

 

 


