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 සුදුසු පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අදින්න 

 

1. පිරිමදීම නිස ද්රව්ය මතුපි  තිවව්ක ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ හදුවනව් ල ප්වනශ්වන,  
i. සම්මත ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ශ්පස . 

ii. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ශ්පස . 
iii. ිද්යුත් ආ ධ් ව් ශ්පස . 
iv. ශ්ව්ණල්ටී තව් ශ්පස . 

 

2. පිරිමදීශ්ම්දී ද්රව්ය මතුපි  ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ තිවව්ක ්ව් ප්රථමමව්   ප්රා  ා ක ප්දශ්්ද,  
i. ශ්්වනජමිවන ප්ර්වනලිනවන ිදසිනි. 

ii. ිදන ම් ගිල්්ර්ට් ිදසිනි. 
iii. ශ්තණමස අල්ව් එඩිසවන ිදසිනි. 
iv. සර් අයිසලි නිව් වන ිදසිනි. 

 

3. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ග්  ාළ හ උ උපන යග ලි ව්වනශ්වන, 
i.  යිකශ්මණව් යි. 

ii. ධ්රිත්රා  යි. 
iii. ගල්ව්ශ්කණමී   යි. 
iv. ිද ළි ශ්ාණෂ යි. 

 

4. ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ප්රමහ  මනික කාා  ව්වනශ්වන,  
i. තම්පි ර් . 

ii. ශ්ව්ණල්ට්  . 
iii. ෆ ඩ් . 
iv. මින තම්පි ර් . 

 

5. සව්ර්හ පන ත්ර ිද්යුත් ආ ්ර් ා  විදත ා  ල ප්වනශ්වන,  
i. ධ්රිත්රා ා ග්  ිද තිව ෝශ් ණපන හ 
ප්රමහ  ්කගීමම  . 

ii. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ හදුකගීමම  . 
 

iii. ිද්යුත් ආ ධ් ව්ලි ගපක දි ව් 
හදුකගීමම  . 

iv. ් රි ා තිව ෝශ් ණපන හ ප්රමහ  
්කගීමම  . 

6. ිදසර්ජක  වූ ධ්රිත්රා ලි කව්ත ෝශ් ණපන හ   උරීම සඳහ විදත ාළ හ උ උපන යග ලි ව්වනශ්වන, 
i. ෝශ්පණා ිදශ්මණචා  ශ් ණ  යි. 

ii. ගල්ව්ශ්කණමී   යි. 
iii. ස ප ශ්ාණෂ යි. 
iv. ිද ළි ශ්ාණෂ යි. 

 

7. ශ්පණම ශ් දි ව්නවන පිරිමදික ප් සෘහ (-) ශ්පස ෝශ් ණපිත එ්කයිට් ්ණ් ලි අසප  ශ්සේ් ශ් දිව්නවන 
පිරිමදික ප් ිදදුරු ්ණ් ලි ළය ාළ ිද  කව් එ උශ්කා ශ්ව්ත ෝාර්ෂහ  ව්ක ්ව් නිරීලිෂහ  ිද . 
වීදුරු ්ණ්  සතු ෝශ් ණපන හ ව්ර්ග  ිද  හලිශ්ලි,  
i. සෘහ ෝ ශ් ණපන හ . 

ii. ධ්ක ෝශ් ණපන හ  . 
 

iii. උ්සීක ෝශ් ණපන හ . 
iv. ෝශ් ණපන හ ලි කත. 

8. පන රිව් ා ද්රව්ය ුගගපලි එ උශ්කා පිරිමදීශ්ම්දී සිදුව්වනශ්වන,  
i. ද්රව්ය ශ්්ා මත ධ්ක ෝශ් ණපන හ තිවවී කව් 
එ උශ්ක උවන ිදාර්ෂහ  වීමයි. 

ii. ද්රව්ය ශ්්ා මත සෘහ ෝශ් ණපන හ තිවවී 
කව් එ උශ්ක උවන ිදාර් හ  වීමයි. 

iii. එලි ද්රව්ය ලි මත තිව ෝශ් ණපිත අයු  ගපවී 
අශ්කලි ව්සතුව් මතුපි   එාතු වීමයි. 

iv. ද්රව්ය ුගගප  මත  උසිදු ෝශ් ණපන හ  වීමලි 
සිදු ශ්කොවී පන ව්තීමයි. 

 

9. තුීම ශ්පන ොනිවවන ශ්ාොළ  උවන පිරිමදික ප් බීම ්  ලි අසප  තව්ත් ආ එව්නිම බීම  ්  ලි ළය ාළ 
ිද , 
i. ෝාර්ෂහ  ශ්ව්. 

ii. ිදාර්ෂහ  ශ්ව්. 
 

iii. ෝාර් හ  ශ්හණ ිදාර්ෂහ  ශ්කොශ්ව්. 
iv. මුනවන ිදාර් හ  වී පන සුව් ෝාර්ෂහ   ශ්ව්. 

10. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ නිස තිවව්ක සයසි්දයක ලි ශ්කොව්වනශ්වන,  
i. අකුණු තිවවීමයි. 

ii. ශ් දි මදීශ්ම්දී ටිලි හ  තිවවීමයි. 
 
 

iii. සර්  ශ්පණා  මගිවන සර්  ශ්ාණෂ ලි 
ෝශ් ණපන හ  වීමයි. 

iv. රපන ව්හිනි  ක්රි ිද හිත  උරීශ්ම්දී අශ්තහි 
ශ් ණම රපන ව්හිනි ිව   ශ්ව්ත ෝාර්ෂහ  
වීමයි. 
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II ත ොටස 
1.  දී තිව ව්ගවනිව නිව් දි කම් (  ) පකුහ් ව් දි කම් (  ) පකුහ් ඊ  ඉදිරිශ් වන ශ් ෝවනක 

 

a. ිද න හිසශ්ාස මත පිරිමදික ප් පන ්වන ්  ලි ශ්ව්ත කු  ා ්සි ා්න ෝාර්ෂහ  ශ්ව්.       (   ) 
b. ෝශ් ණපිත ්ඩු අත  ෝාර්ෂහ ශ්මවනම ිදාර්ෂහ ් තිවශ්ව්.           (   ) 
c. ද්රව්ය ුගගප ලි පිරිමදීම  ශ්පන   කව් ෝශ් ණපිත තත් ආව්ශ්  පන ව්තී.           (   ) 
d. ව්සතු 2ලි එ උශ්කා පිරිමදීශ්ම් දී ස්ම ිද ම එාලි ධ්ක ශ්පස ් අශ්කා සෘහ ශ්පස ් ෝශ් ණපන හ  
ශ්ව්.                  (   ) 

e. ශ්සේ් ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් වීදුරු ්ණ් ලි ධ්ක (+) ශ්පස ් ශ්පණම ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් 
එ්කයිට් ්ණ් ලි සෘහ (-) ශ්පස ් ෝශ් ණපන හ  ශ්ව්.            (   ) 

f. ප්රිවිදරු්දධ් ෝශ් ණපන හ සහිත ද්රව්ය එ උශ්කා සපන ර්  වූ ිද  එම ෝශ් ණපන හ උ්සීක ශ්ව්.             (   ) 
g. ධ්ක හ සෘහ ශ්පස ෝශ් ණපිත ්ඩු 2ලි එ උශ්කා හ සපන ර්  ා  ටිා ශ්ව්පව් උවන කව්තත් ආ ළය ාළ 
ිද  කව් කව්ත ෝාර්ෂහ  ශ්ව්.               (   ) 

h. ධ්රිත්රා ලි තුළ ග්  ාළ හ උ ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ප්රමහ  සීම  හිත .         (   ) 
i. අකුණු තිවවීම සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ශ්හේතුශ්ව්වන සිදු ව්ක සයසි්දයක ලි ශ්කොශ්ව්.                      (   ) 
j. සජතී  ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ අත  ිදාර්ෂහ ් ිදජතී  ෝශ් ණපන හ අත  ෝාර්ෂහ ් තිව ශ්ව්.     (   )  

 (පකුණු 2X5=10) 
 

2. ශ්සේ් ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් වීදුරු ්ඩු 2ලි සහ ශ්පණම ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් එ්කයිට් ්ඩු 2ලි ්ගිවන 
ශ්ගක ඉවන එලි ්ණ් ලි ්ගිවන ෝධ් ා 2ා ශ්ව්වන ශ්ව්වනව් එල්ප එම එල්පක ප් වීදුරු ්ණ් ලි 
අසප  ශ්පණම ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් එ්කයිට් ්ණ් ලි් එල්පක ප් එ්කයිට් ්ණ් ලි අසප  ශ්සේ් 
ශ් දිව්නවන පිරිමදික ප් වීදුරු ්ණ් ලි් ළය ාළ ිද  සිදුව්ක නිරීලිෂහ පන හත ව්ගුශ්ව්හි ස හවන ා වනක. 

 

එල්පක ප් ්ණ්  ළයා ක ප් ්ණ්  නිරීලිෂහ  
වීදුරු වීදුරු  
වීදුරු එ්කයිට්  
එ්කයිට් වීදුරු  
එ්කයිට් එ්කයිට්  

(පකුණු 2.5X4=10) 
 

3.  
i. ධ්රිත්රා ා සම්මත සයශ්ලිත  තඳ ්ලිව්වනක. 

ii. ිද්යග ශ් දී ස ප ධ්රිත්රා ලි තක ගීමම  අව් ය ව්ක ද්රව්ය 2ලි කම් ා වනක. 
iii. ධ්රිත්රා ලි ිදසර්ජක  වීම   ල කුමලි්   
iv. ධ්රිත්රා ලි ෝශ් ණපන හ   උරීම ස්හ සුදුසු පන රිපන ථම ස හකලි තඳ ්ලිව්වනක 
v. රපන  ස හශ්කහි ්ලිව් තිව ෝා    පන රිපන ථම  සාස ිද  ගල්ව්ශ්කණමි   ාටුව් උත් ආක්රමහ  ව් ල 
නිරීලිෂහ  ිද . ඊ  ශ්හේතුව් පන හදින ා වනක. 

 
 

              (පකුණු 2X5=10) 

 
 
 

4.  
i. ිද්යුත් ආ ව් ශ් වන උ්සීක පන කව්ලි මත සථිිව ිද්ුගත් ආ ෝශ් ණපන හ තිව ා  ගීමම සඳහ ාළ ුගත් ආශ්ත් ආ  
කුමලි්  

ii. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ සහිත ද්රව්ය ලි මත තිව ෝශ් ණපන හ ව්ර්ග  හඳුක ගවනශ්වන ශ්ාශ්සේ්  
iii. ශ් දි මදීශ්ම්දී ිදදුන සත්රිලිාශ් වන ටිලි හ්ලි තිවව්වනශ්වන තයි  
iv. අකුණු තිවවීම සිදුව්වනශ්වන කුමලි නිස්  
v. සථිිව ිද්යුත් ආ ෝශ් ණපන හ ප්රශ් ණජක   ගවනක අව්සථම 2ලි න වනක.  

(පකුණු 2X5=10) 

 G 


