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01. බප මනිනු පබන උඳාරණ ශ් ෝරන්න.
1. ශ්ේස රාදි

2. නිව්ටන් රාදි

3. ඉශ්පක්ශ්රොනික් තුපා

4. ැටි තුපා

3. ග්රේ

4. නිව්ටන්

02. ස්තු ා බර මනින ඒාා ,
1. ශ් ෝල්ට්

2. කිශ්පෝග්රේ

03. බප ාට,
1. නිශ්චි දිශා ක් ද විශාපත්

ක් ද ඇ .

2. විශාපත්

3. දිශා ක් ඳමණක් ඇ .
04. සරප ශ්ේඛී චලි

ක් ඳමණක් ඇ .

4. නිශ්චි දිශා ක් ශ් ෝ විශාපත්

ක් නැ .

ක් ශ්නො න්ශ්න්,

1. ශ්ඳොල් ගසකින් ශ්ගඩි ක් ගිලිහී ැටීම.

2. ඒදණ්ඩකින් ගමන් කිරීම.

3. ඊ ප ක් විදීම.

4. ඔරශ්පෝසු බට්ටා චපන වීම.

05. නැශ්ගනහිර දිශා ට 15 m ක් ගි සමන් නැ
වි . ඔහු සිදු ාළ විස්ථාඳන
1. 15 m 10 m

එම මාේගශ්ේ ම බටහිර ශ්දසට 10 m ක් ගමන් ාර නිශ්චප

ා ගමන් ාළ දුර පිළිශ් ලින් ස න් පිළිතුරු ශ් ෝරන්න.
3. 5 m 25 m

2. 10 m 15 m

4. 25 m 5 m

06. ශ්ඳොශ්ළොශ්ව් සෑම ැනාටම එාම අග ක් ගනී.
1. ස්තු ා ත් රණ

2. ස්තුශ්ව් ප්රශ්ව්ග

3. ගුරුත් ජ ත් රණ

4. ස්තු ක් චපන ාළ ැකි දුර

07. දදශිා රාශි ක් ශ්නො න පිළිතුරු ශ් ෝරන්න.
1. බප

2. බර

3. ස්ාන්ධ

4. විශාපත්

08. විස්ථාන මැනීශ්ේ අන් ේජාතිා සේම ඒාා කුමක් ද?
1. මීටේ

2. කිශ්පෝමීටර

09. ස්තු ක් ශ්ග ා න ගමන් මශ්ග් දිග නි ැරදි
1. චලි

3. මිලිමීටේ

4. ශ්සන්ටිමීටේ

ඳුන් න ඳද ,

2. දුර

3. ප්රශ්ව්ග

4. ශ්ේ කිසි ක් ශ්නොශ්ව්

10. ඇඳීමක් ශ් ෝ ල්ලු කිරීක් ැනි ක්රි ා ක් ඳුන් න්ශ්න්,
1. ශ්ව්ග ශ්පස

2. බප ශ්පස

3. ශ් රපුම ශ්පස

1

4. ස්ාන්ධ ශ්පස
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01. ඳ
ස න් ප්රාාශන ප හිස් ැන් සේූරේණ කිරීම ස ා අ ශය ඳද ර න තුළින් ශ් ෝරා ගන්න.
(දිශා ක්, විස්ථාඳන , දිග, බප ක්, නිව්ටන , ඇදීමක් ශ් ෝ ල්ලු කිරීමක්, දුර, විශාපත් ක්, චපන ,
මීටර )
(i). ..................................... ශ් දීශ්මන් චපන
න ස්තු ක් ශ්ව්ග ශ් නස් ාළ ැා.
(ii). බප මනින සේම ඒාා .................................... යි.
(iii). .................................... සිදු කිරීම බප ශ් දීමක් ශ්පස ැඳින්වි
ැකි .
(iv). දුර ස
විස්ථාඳන රාශි ශ්දාම මැනීමට ශ් ොදා ගන්නා අන් ේජාතිා සේම
ඒාා
.................................... යි.
(v). විස්ථාඳන විශාපත්
ක් ස .................................... සහි මිනුමකි.
(vi). .................................... විශාපත්
ක් ඳමණක් සහි මිනුමකි.
(vii). බප ාට .................................... ශ්මන් ම නිශ්චි දිශා ක් ද ඇ .
(viii). .................................... ශ්පස සපානු පබන්ශ්න් චලි
ආරේභ ාළ ස්ථාන ත්, චලි
අ සන් ාළ
ස්ථාන ක් අ ර දුරයි.
(ix). දුර ශ්පස සපානු පබන්ශ්න්, චලි ශ්ේ දී ශ්ග ා ගයි ගමන් මශ්ගහි සේූරේණ .................................... යි.
(x). බප ක් ශ් දීශ්මන් නිශ්චප ස්තු ක් .................................... ාළ ැා.
02. ඳ
(i).
(ii).
(iii).
(iv).
(v).
(vi).
(vii).
(viii).
(ix).
(x).

ස න් ප්රාාශන ස ය නේ පකුණ ද අස ය නේ පකුණ ද ර න තුළ ශ් ොදන්න.
බප මැනීශ්ේ සේම ඒාාශ්ේ සංශ්ක්
N ශ්ව්.
විස්ථාඳනශ්ේ දී ස්තුශ්ව් චලි
නිශ්චි දිශා ක් නැ .
ාාප ත් සමග ස්තු ක් පිහිටි ස්ථාන ශ් නස්වීම චලි ක් ශ්පස ැඳින්වි
ැකි .
ඇදීමක් ශ් ෝ ල්ලු කිරීමක් සිදු කිරීම, බප ක් ශ් දීම ශ්පස ැඳින්වි ශ්නො ැා.
දුර විශාපත් ක් ඳමණක් සහි මිනුමකි.
විස්ථාඳන විශාපත් ක් ශ්මන් ම දිශා ක් ද සහි මිනුමකි.
දුර ස විස්ථාඳන මැනීශ්ේ අන් ේජාතිා සේම ඒාා කිශ්පෝමීටර යි.
චලි ා දී ශ්ග ා ගි ගමන් මාේගශ් හි දිග, දුර ශ්පස සපානු පැශ්ේ.
බප විශාපත් ක් ශ්මන් ම දිශා ක් ද සහි
.
බප මැනීම ස ා නිව්ටන් දුනු රාදි ශ් ොදා ග
ැා.
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03.
X නගරශ් න් ගමන් ආරේභ ාළ ශ්මෝටේ රථ ක් දකුණු ශ්දසට
80 km ක් ගමන් ාර C නගර ට ඳැමිශ්ණයි.
(i). ශ්මෝටේ රථශ්ේ විස්ථාඳන ශ්ාොඳමණ ද? ..............................
(ii). C නගරශ් න් නැශ්ගනහිර දිශා ට
ත් 60 km ක් ගමන්
ාර Y නගර ට ඳැමිණි විට රථ ගමන් ාළ මුළු දුර
ශ්ාොඳමණ ද? ....................................
(iii). රථශ්ේ මුළු විස්ථාඳන ශ්ාොඳමණ ද? ...................................

120km
100km

C
04. ඳ

60km

Y

දැක්ශ් න ඳැ ැදිලි කිරීම ස ා ශ්ාටි ශ් දුමක් බැගින් ශ්දන්න.
i. බප මැනීශ්ේ අන් ේජාතිා සේම ඒාා ....................................
ii. ඳෘථිවි ම ඇති සි ලු ස්තු ම ඳෘථිවි ශ්ක්න්ද්රශ් න් ක්රි ාත්මා න බප ....................................
iii. චලි ක් ආරේභ ාළ ස්ථාන ක්, චලි අ සන් ාළ ස්ථාන ක් අ ර සෘජු දිග .................................
iv. ඇදීමක් ශ් ෝ ල්ලු කිරීමක් සිදු කිරීම ....................................
v. චලි ා දී ශ්ග ා ගි ගමන් මාේගශ්ේ සේූරේණ දිග ....................................
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