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1) නිවැරදි /වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර ශ් ෝරන්ක . 

1. පන ළමුවක වර්ගශ්ේ ලීවර කි. 

I. ගිර       ll.   බිලිපිත්  lll. ාතුර lv. විල් බැශ්රෝව 

2. ශ් වක වර්ගශ්ේ ලීවර වප  ාන්ත්ර වාිය . 

l. 1ට වඩා වැඩි .  lll. 1ට වඩා අඩු . 

ll.    1කි.    lv.  2 කි. 

3. ටින් බඳුකා පි කක් ගැපවීමට හැන්දක් භාවි ා ාරයි. ශ්මහි  දී හැන්ද ක්රි ාාරන්ශ්න්  

l. චක්ර  හා අක්  ද්ඩ   ll.    ලීවර   

lll. ාප්පි      lv. ආක  ප   ශ්පස . 

4. ළිඳකින් ජප  පබා ගැනීශ්ේදී  භාවි ා ාරන්ශ්න්   

 l. ාප්පි      ll.    ලීවර   

 lll. ආක  ප     lv. චක්ර  හා අක්  ද්ඩ 

5. ආක   ප   කේ  න්ත්ර වර්ග ට අ ත් නිදසුන් පන මණක් ඇති පිළිතුර ශ් ොරන්ක. 

 l. ඉස්කුරුප්පු ඇණ , ඉණිමඟ, ගිර  

 ll.  ාතුර  පන ඩිශ්පන ළ  ඉනිමඟ 

 lll.    ඉස්කුරුප්පු නි ක  ඉනිමඟ  ාතුර 

 lv.    ඉනිමඟ  පන ඩිශ්පන ළ  ඉස්කුරුප්පු ඇණ  
 

6. එක් රා ලීවර ක් මඟින් 50 N ා ආ ාස ක් ශ් ොදා 150N භාර ක් එසශ්ේ කේ ලීවරශ්ේ 
 ාන්ත්රවාිය  . 

l.  1     ll.   2 lll. 3 lv. 4 

7. ධ්ර  ක්රි ාාරක ස්නාක  අනුව ලීවර වර්ග කී ාට ශ්බශ්ේ ද? 

l.  2     ll.   3 lll. 4 lv. 5  

8. චක්ර  හා අක්  ද්ඩ  න්ත්ර වර්ග ට අ ත් ශ්කොවන්ශ්න්  

 l. ඉස්කුරුප්පු නි ක    ll.    සුක්ාාකම 

 lll. ශ්ේස හිරමණ     lv.       ාතුර 

9. ශ් වක වගීශ්ේ ලීවර කි  

 l.  ඩැහි අඩුව     ll.   සීශ්සෝව  lll. ගිර  lv.  තුර 

10. ශ්බොශ්පොක්ා ක් භාවි  ාර ළිඳකින් ජප  ඇඳීම පිළිබඳ ප්රාා  2ක් පන හ  දැක්ශ්ේ  

a.  ාන්ත්ර වාිය  1කි. 

b. ප්රශ්ේග අනුපන ා   1කි. 
 

 l. aපන මණක් ස ය ශ්ේ.    ll.   b පන මණක් ස ය ශ්ේ. 

 lll. a හා bස ය ශ්ේ.    IV. aස ය ශ්ේ. b අස ය ශ්ේ 
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II ක ොටස 

1) 

I. සරප  න්ත්ර හඳුන්වන්ක.       (ප.02) 
 

පන හ  සඳහන් උපන ාරණ ාවර සරප  න්ත්ර වර්ග ට අ ත් දැයි සඳහන් ාරන්ක. 

a. අඬු මිටි  

b. සුක්ාාකම 

c. නි ක 

d. ජප ාරාම          (ප.04) 

 

II. සරප  න්ත්ර ා  ාන්ත්රවාිය  හා ප්රශ්ේග අනුපන ා   ශ්සවීම සඳහා ප්රාා ක 2 ක් ලි ා දක්වන්ක.

        (ප.04) 

2)  

i. ලීවර ා ප්රධ්ාක ශ්ාොටස් කේ ාරන්ක.     (ප.03) 
 
 

ii. ලීවර වර්ග 3 කේ ාර ඒ සඳහා උදාහරණ ක් බැගින් ලි න්ක.  (ප.03) 
 

 

iii. එක් රා ලීවර ක් මඟින් 10 N ආ ාස ක් ශ් ොදා 40 N ා භාර ක් එසවි  හැකි කේ එහි 

 ාන්ත්ර වාිය  ශ්ාොපන මණද?       (ප. 02) 
 

 

iv. සරප  න්ත්ර ා ාාර් ක් ම ාව ශ්සවීම සඳහා ප්රාා ක ක් ලි න්ක. (ප. 02) 
 

 

3) අත් ශ්රෝපා බර 1000N  කි.  එ  4m  ක් දිග ආක   ප ක් ශ් ොදාශ්ගක ශ්පන ොශ්ළොශ්ේ ියට 1m ක් 

උස ශ්පොරි  ට්ටුවා ඔසවක පදී. ආක   ප  දිශ්ේ අත්ශ්රෝප ඉහළට  ල්ලු කිරීමට අව ය ූ  බප  

200 N ක් කේ  
 

i. ආක   පශ්ේ  ාන්ත්රවාිය  ශ්ාොපන මණද? 
 

ii. ආක   පශ්ේ ප්රශ්ේග අනුපන ා   ශ්සො න්ක. 
 

iii. ආක   පශ්ේ ාාර් ක් ම ාව ගණක  ාරන්ක. 
 

iv. ප්රදාක ාාර්  . 
 
v. ප්රතිදාක ාාර්   ගණක  ාරන්ක.    (ප. 02 බැගින්) 
 

4)  

i. එදිශ්කදා ජීවි ශ්ේ දී ආක   ප  ශ් ශ්දක අවස්නා 02 ක් කේ ාරන්ක. 
 

ii. චක්ර  හා අක්  ද්ඩ සඳහා නිදසුන් 02 ක් දක්වන්ක. 
 

iii. ාප්පි ක් භාවි ශ් න් ළිඳකින් වතුර ඇදීම පන හසුවන්ශ්න් ඇයි? 
 

iv. ාප්පි භාවි ා වක අවස්නා 02 ක් සඳහන් ාරන්ක. 


