පැවරැෙ :- අදාළ පාඩෙ ක්රයවා මෙෙ පරශ්නවලට පිළිතුරැ විද්යාව සටහන් මපාමේ ලියා මෙොපිය
අේසන ෙ මයාෙන්න.

06 ඒකකය
චුම්බක
01. චුම්බක මවත ආකර්ෂණය වන ද්රවය ............................ මලස හැඳින්මේ.
02. චුම්බක ද්රවය මලස මයාදාගත හැක්ර ඒවා මොනවාෙ?
03. වඩාේ පරභල චුම්බක නිර්ොණය ක්රරීෙට මයාදාගන්නා මිශ්ර මලෝහය කුෙක්ෙ?
04. චුම්භකයක චුම්බක බලය වැඩිපුරෙ ක්රියාේෙකව ඇති ස්ථාන ............................. මලස
හැඳන්මේ.
05. පරධාන චුම්බක ධරැව මෙක ලියන්න.
06. චුම්බකයක් අවට චුම්බක බලය රඳා පවතින පරමේශ්ය හඳුන්වන්න.
07. චුම්බකයක් වටා චුම්බක බලය නිරූපණය ක්රරීෙට මයාදාගන්නා ෙනකල්පපිත මර්ඛා
කුෙන නමින් හැඳින්මේෙ?
08. චුම්බක ක්මේතරමේ දිශ්ාව මලස සැලමකන්මන් කුෙක්ෙ?
09. පෘථිවිය අසළ ොලිොවක් තැබූවිට එහි කටුව කුෙන දිශ්ා ඔස්මස් පිහිටයිෙ?
10. පෘථිවිය අසළ පවතින චුම්බක පලය කුෙන නමින් හැඳින්මේෙ?
11. පෘථිවිමේ චුම්බක උතුර මලස හැඳින්මවන්මන් කුෙක්ෙ?
12. පෘථිවිමේ චුම්බක උතුර සැබූ උතුරට කුෙන දිශ්ාමවන් පිහිටයිෙ?
13. චුම්බක පරමයෝජනයට මගන ඇති අවස්ථා අනුව ආකාර මෙකක්ර. ඒවා මොනවාෙ?
14. විෙුේ චුම්බකයක් මකටිමයන් හඳුන්වන්න.
15. තාවකාලික චුම්බකයක් යනු කුෙක්ෙැයි මකටිමයන් ලියන්න.
16. තාවකාලික හා විෙුේ චුම්බක සූදීෙට මයාදාගන්මන් මොනවාෙ?
17. ස්ථිර චුම්බක සූදීෙට භාවිතා කරන ද්රවය මොනවාෙ?
18. ස්ථිර චුම්බක නිර්ොණය සිදුකරන ආකාර මෙක ලියන්න.
19. චුම්බකයක චුම්බකේවය ක්ෂය වන මේතු මොනවාෙ?
20. ස්ථිර චුම්බකයක ක්මේතරය විසීරී මනායන මස් ගබඩා කළ යුතු ආකාරය රූප
සටහනක්රන් මපන්වන්න.
21. අපට එදිමනදා ජීවිතමේ දී හමුවන චුම්බක භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවාෙ?

(මෙෙ පාඩෙට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිෙකරමු.)

07 ඒකකය
ධාරා විද්යුතය පිළිබඳ මිනුම්
1. විෙුේ ධාරාවක දිශ්ාව හැදිනීෙට භාවිතාකරන විද්යාගාර උපකරණ මොනවාෙ?
2. ඉතා කුඩා විෙුේ ධාරාවක් ෙැනීෙට සුදුසුෙ උපකරණ මොනවාෙ?
3. ඇමීටරමේ හා මිලි ඇමීටරමේ ධන හා ඍණ මලස අගර මෙකක්ර. ඒවාමේ වර්ණ මවන
මවනෙ ලියන්න.
4. ධාරාව ෙැනීෙට ඇමීටරය මහෝ මිලි ඇමීටරය සම්බන්ධ කරනුමේ පරිපථය සෙඟ
මශ්රණිගතවෙ? සොන්තරගතවෙ?
5. විභව අන්තරය මහවේ මවෝල්පීයතාවය යනු කුෙක්ෙැයි හඳුන්වන්න.
6. විභව අන්තරය ෙැනීමම් උපකරණය .................................
එහි සංමක්තය ...................
විභව අන්තරය ෙැනීමම් ඒකකය .................................
එහි සංමක්තය ...................
7. විභව අන්තරය ෙැනීෙට පරිපථය හා මවෝල්පමමීටරය සවිකළ යුේමේ සොන්තරගතවෙ?
මශ්රණිගතවෙ?
8. එදිමනදා ජීවිතමේ මබාමහෝ අවස්ථාවල ධාරාමේ හා විභවමේ නිවැරදි මිනුම් ලබාගත
යුතුව ඇත. එවැනි අවස්ථා මොනවාෙ?
9. සන්නායකයක් තුළින් ගලන ධාරාව මකමරහි ඒ ෙගින් ඇතිකරන බාධාව
.............................. මලස හඳින්මේ.
10. පරතිමරෝධමේ සංමක්තය .................................... මේ.
11. පරතිමරෝධය ෙනින ඒකකය ......................................... මේ.
12. එහි සංමක්තය .................................... මේ.
13. පරිපථයක් තුළින් ගලන ධාරාව මවනස් ක්රරීෙට කළ හැක්ර මේ ලියන්න.

(මෙෙ පාඩෙට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිෙකරමු.)

08 ඒකකය
පදාර්ථයේ විපර්යාසය
1. මභෞතික විපර්යාස යනු කුෙක්ෙැයි මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ ලියන්න.
2. රසායනික විපර්යාසයක් යනු මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ ලියන්න.
3. රසායනික විපර්යාසයක් සිදුවූ බවට සාක්ි මොනවාෙ?
4. පරතික්රියාවකට සහභාගීවන ද්රවය .............................. වන අතර සූමෙන ද්රවය
.................................... මලස හැඳින්මේ.
5. “විලයනය” යනු කුෙක්ෙ මකටියන් පැහැදිලි කරන්න.
6. “හිොයනය” යනු කුෙක්ෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ ලියන්න.
7. “ඝනීභවනය” යනු කුෙක්ෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ ලියන්න.
8. “ඌර්ධවපාතනය” යනු කුෙක්ෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ ලියන්න.
9. “ස්කන්ධ සංස්ථිති නියෙය” ලියා ෙක්වන්න.
10. මෙය අනාවරණය කළ විද්යාඥයා නම් කරන්න.
11. “ෙහනය” යනු මකටිමයන් හඳුන්වන්න.
12. ෙහනය මපෝෂක වායුව නම්කරන්න.
13. ද්රාහය ද්රවය සඳහා නිෙසුන් ලියන්න.
14. අදාහය ද්රවය සඳහා නිෙසුන් ලියන්න.
15. ෙහනය නම් පරතික්රියාමේදී ෙැක්රය හැක්ර සුවිමශ්ෂී ලක්ෂණ මොනවාෙ?
16. ජ්වලන උේණේවය (ජ්වලන අංකය) යනු කුෙක්ෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න.
17. ෙහනය සඳහා අවශ්ය පරධාන සාධක 3 ලියන්න.
18. ගිනි තිරමකෝණය යනු කුෙක්ෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න.
19. ඉන්ධන යනු මොනවාෙ? මකටිමයන් පැහැදිලි කරන්න.
20. ඉන්ධන ආකාර 3 ක්රන් හමුමේ. ඒවා මොනවාෙ? උදාහරණ ලියන්න.
21. ඉන්ධන වල අනිවාර්යමයන් අඩංගු වන මූලද්රවය මොනවාෙ?
22. ඉන්ධන වල පූර්ණ ෙහනය යනු කුෙක්ෙ? හඳුන්වන්න.
මෙහිදී පරිසරයට මුදා හරින මේ මොනවාෙ?
23. ඉන්ධන අර්ධ ෙහනය යනු කුෙක්ෙ?
මෙහිදී පරිසරයට මුදා හරින මේ මොනවාෙ?
24. පූර්ණ හා අර්ධ ෙහනමේදී පිටවන තාප පරොණය පිළිබඳව ඔබට ක්රවහැක්මක් කුෙක්ෙ?
25. ඉටිපන්ෙම් ෙැල්පල ඇඳ එහි කලාප නම් කරන්න.
26. බන්සන් දාහකමේ ෙැල්පල ඇඳ එහි කලාප නම් කරන්න.
27. මලෝහ ෙලින වීෙ යනු කුෙක්ෙ? හඳුන්වන්න.
28. යකඩ ෙල බැඳීෙට අවශ්ය පරිසර සාධක මොනවාෙ?
29. ෙල බැඳීෙ වළක්වා ගත හැක්ර කිෙ ලියන්න.
30. “උදාසීනීකරණ පරතික්රියා” යනු කුෙක්ෙැයි පැහැදිලි කරන්න.
31. සාොනය ජීවිතමේදී උදාසීනීකරණ ක්රියා වැෙගේවන අවස්ථා ලියන්න.
(මෙෙ පාඩෙට අදාළ විද්යාගාර ක්රියාකාරකම් පාසල ආරම්භ වූ පසු නිෙකරමු.)

