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මතුගම අධ්යාපන ක ාපාපන ය-8ශ්රේණිය 

 

 

 
 ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සපයල්  

(1). පන හත වරහන් තුළ දී ඇති වචක අතුරින් සුදුසු වචකය ශ්යොදා හිස්තැන් පුරවන්ක. 

විදුලි සැපන යුමක් හරහා විදුත් ආශ්රෝපන ණය ගපා යාම (1)....................... ශ්පස හදුන්වයි. පන රිපන ථයක් තුලින් විදුලි 

ධ්ාරාවක් ගපා යාමට පන රිපන ථයට (2).................... පබා දිය යුතු අතර එය පබා ශ්දනුශ්ේ (3)................... මගිනි. විදුලි 

සැපන යුමක් සන්කායායක් හරහා (4)............................. සම්බන්ධ් වී ඇති විට පන මණක් විදුත් ධ්ාරාව ගපා යයි. 

පන රිපන ථය අපන ට අවශ්ය පන රිදි ())..................... හා (6).................... කිරීමට (7)............................. භාවිතා ාරයි. එක් 

නියත විභව සැපන යුමක් හරහා (8)............................ සම්බන්ධ් ාරක බල්බ ගණක වැඩි ාපද එම බල්බ එාම 

දීප්තියකින් දැල්ශ්වක අතර යම් විභව සැපන යුමක් හරහා (9) ................. සම්බන්ධ් ාරක බල්බ ගණක වැඩි වක විට 

බල්බ වප දීප්තිය ක්රමශ්යන් අු  වී යයි. කමුත් ශ්මහිදී සම්බන්ධ් ාරක (10)..................... ගණක වැඩි කිරීශ්මන් බල්බ 

වප දිප්තිය මුල් ආාාරශ්යන්ම  පන වත්වා ගත හැා. 

(ශ්වෝල්ටීයතාව, ශ්ාෝෂ, විදුත් රභවයන්, විදුත් ධ්ාරාව, ශ්රේණිගත, ස්විචය, සමාන්තරගතව, විවෘත,  

  සංවෘත පන රිපන ථයක්, සංවෘත) 

 

 යහතසපදහ්සප්රශ්න සලටමසිළිතුරු සපයල් . 

(2). I. පන හත ඒවාශ්ේ පන රිපන ථ සංශ්ක්ත ඇද දක්වන්ක. 

(a) විදුත් ශ්ාෝෂය    (b) විදුලි බල්බය    (c) සම්බන්ධ්ා ාම්බි     (d) විදුත් ස්විචය      (e) LED බල්බය 

II. ඔබට වියලි  ශ්ාෝෂ 2ක් හා බල්බ 3ක් ස්විච් 1 ක් හා  සම්බන්ධ්ා ාම්බි සපන යා ඇත. 

(a) වියළි ශ්ාෝෂ ශ්රේණිගතව හා බල්බ 3ක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ් ාරක අයුරු පන රිපන ථ සටහකකින් 

දක්වන්ක. 

(b) වියළි ශ්ාෝෂ සමාන්තරගතව හා විදුලි බල්බ ශ්රේණිගත වක ශ්සේ සම්බන්ධ් ාරක අයුරු පන රිපන ථ සටහකකින් 

දක්වන්ක. 

 

(3). I.  රතිශ්රෝධ්ය යනු ුමමක්ද  

II. රතිශ්රෝධ්ය තතා වැඩි ිශර ශ්පෝහ 2ක් ලියන්ක. 

III. ස්ථීර රතිශ්රෝධ්ායක් හා විචපය රතිශ්රෝධ්ායක් අතර ඇති ශ්වකස ුමමක්ද  

IV. අපන ට අවශ්ය අගයකින් යුක්ත වක ශ්සේ පන රිපන ථශ්ේ ධ්ාරාව ශ්වකස් ාර ගැීමමට සුදුසු විදයාගාරශ්ේ ඇති 

උපන ාරණය  ුමමක්ද  

V. ආශ්පෝා සංශ්ේදී රතිශ්රෝධ්ා යන්ක හදුන්වන්ක. 
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(4). පන හත රූපන ශ්ේ දැක්ශ්වන්ශ්න් විදුත් ධ්ාරාශ්ේ යම් යපයක් ආදශනශ්කය සදහා ාරක පද ක්රියාාාරාමා 

රූසටහකකි. 

 

 

 

 

 

    

 

I. ශ්මමගින් හදුකා ගන්කා යපය ුමමක්ද  

II. ශ්මහි X හා  Y ශ්පස භාවිතා ාළ ශ්පෝහ ාම්බි වශනග ශ්දා ලියන්ක. 

III. X හා Y හි දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය ුමමක්ද  

IV. සන්කායායා රතිශ්රෝධ්ය ශ්ාශ්රහි බපපන ාක සාධ්ා 3ක් ලියන්ක. 

V. නිවශ්සේ දී තහත යපය භාවිතා ාරක උපන ාරණ 2ක් ලියන්ක. 

 

(5). I. විදුත් ධ්ාරාශ්ේ රසායනිා යපය යනු ුමමක්ද  

II. විදුත් ධ්ාරාශ්ේ රසායනිා යපය භාවිතා ාරක අවස්ථා ශ්දාක් ලියන්ක. 

III. විදුත් ම්ම්බා භාවිතා ාරක උපන ාරණ 2ක් ලියන්ක. 

IV. විදුත් ම්ම්බා  රබපතාව  රදා පන වතික සාධ්ා 2ක් ලියන්ක. 
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