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I පත්රය 

(1). බපයා විශාපත්වය මනික අන්තර්ජාතිා සම්මත ඒාාශ්ේ සංශ්ේතය වන්ශ්න්, 

1. N 2. n 3. Kg 4. kg 

(2). බපශ්ේ විශාපත්වය මැනීමට විද්යාගාේශ්ේ වාවිත වක උපන ාේණය වන්ශ්න්, 

1. නිවුටන් තුපාව 2. ශ්තද්ඬු තුපාව 3. සම්පීඩක තුපාව 4. තැටි තුපාව 

(3). බපය සම්බන්ධ්ව අසතය ්රාාශයේ ශ්පස හැඳින්වීමට හැකි වන්ශ්න්, 

1. බපය දද්ශිා ේාශියකි. 2. බපයට විශාපත්වයේ ශ්මන් ම දිශාවේ ද් ඇත. 

3. බපයට විශාපත්වයේ ඇති අතේ දිශාවේ කැත. 4. බපය ශ්යදීශ්මන් ාාර්යය සිදු ාේ ගත හැා. 

(4). වස්තුවේ මත ක්රියා ාේක බපශ්ේ පේෂයය හඳුන්වක කම වනුශ්ේ, 

1. උඩුකුරු බපය 2. බපශ්ේ උපන ශ්යෝගී පේෂයය 

3. බපශ්ේ මධ්ය පේෂයය 4. බපශ්ේ ක්රියා පේෂයය 

(5). බපයේ ශ්යදීම මගින් සිදු ාේගත ශ්කොහැේශ්ේ, 

1. නිශ්චප වස්තුවේ චපකය කිරිම. 2. වස්තුවා ඝකත්වය ශ්වකස් කිරීම. 

3. චපකය වක වස්තුවා ශ්ේගය ශ්වකස් කිරීම. 4. චපකය වක වස්තුවා දිශාව ශ්වකස් කිරීම. 

(6). බපශ්ේ දිශාව ශ්පන න්වනුශ්ේ, 

1. ශ්ර්ඛා ාණ්ඩයකින් 2. තිතකින් 3. ාතිේයකින් 4. ඊ හිසකින් 

(7). වස්තු ශ්ද්ාේ මත බප ශ්යදී ඇති අයුරු රපිාව නිරැපන කය ාේ ඇත. ඒ සම්බන්ධ්ව අසතයය ්රාාශයේ 

වන්ශ්න්. 

 

  

 

1. X හා Y මත ක්රියා ාේක බප සමාක.. 

2. X මත ශ්යශ්ද්ක බපය නිසා වස්තුව තිේස්ව චලිත ශ්ේ. 

3. Y මත ශ්යශ්ද්ක බපය නිසා වස්තුව සිේස්ව චපකය ශ්ේ. 

4. X හා Y මත බප ක්රියා ාේක උපන ශ්යෝගී පේෂයය P හා Q ශ්ේ. 
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(8). ගල් ාැටයේ දුනු තේාදියා එල්ලූ විට දුනු තේාදි පන ාඨාංාශ්යන්, 

a) ගශ්ල් ස්ාන්ධ්ය පැශ්ේ. 

b) ගශ්ල් බේ පැශ්ේ. 

c) ගප මත පන ෘථිවිය මගින් ශ්යොද්ක ගුරුත්වාාර්ෂණ බපශ්ේ විශාපත්වය පැශ්ේ. 

මින් සතයය වනුශ්ේ, 

1. a පන මණි. 2. b පන මණි. 3. b හා c පන මණි. 4. a හා b පන මණි. 

(9). අසංතුලිත බපයේ ක්රියා ාේක අවස්වාවේ වන්ශ්න්, 

1. වස්තුවේ නිසපව ශ්ම්සය මත පන ැවතීම .. 

2. නුපකින් එල්පා ඇති ශ්බෝපයේ නිසපව පන ැවතීම .. 

3. ඉහළට විසි ාේක පද් වස්තුවේ ඉහළට චපකය ශ්ව.. 

4. වස්තුවේ ඒාාාාේ ශ්ේගශ්යන් සේප ශ්ර්ඛීය මගා ගමන් කිරීම.. 

(10). පන ෘථිවිශ්ේ ගුරුත්වජ ත්වේණය 10 ms-2 වක අතේ සඳමත දී එම අගශ්යන් 1/6 ේ පන මණ  ශ්ේ. පන ෘථිවිශ්ේ දී 12 kg 

ස්ාන්ධ්යේ ඇති වස්තුවේ මත දී බේ ශ්ාොපන මණ ද්? 

1. 2 kg 2. 6 kg 3. 2 kg 4. 20 kg 

 

II පත්රය 

(01). a) ලී කුට්ටි 03 ේ මත ශ්යශ්ද්ක පන හත බපයන් රපිාව නිරපන කය ාේන්ක. එම බප මූප උපන ශ්යෝගී පේෂය P, 

Q, R ශ්පස කම් ාේන්ක.     

i. තිේස්ව 10 N 

ii. සිේස්ව ඉහළට 20 N 

iii. සිේස්ව පන හළට 15 N 

           b) බපය දද්ශිා ේාශියේ ශ්පස හඳුන්වන්ශ්න් ඇ.? 

(02). බපයේ ශ්යදීශ්මන් වස්තුවේ මත ඇති ාළ හැකි බපපන ෑම් 05 ේ සහ එම අවස්වා සඳහා උද්ාහේණ 05 ේ 

ලියන්ක.             

 

(03). a) බපයේ සේප ශ්ර්ඛාවේ මඟින් රපිාව නිරපන කශ්ේ දී ද්ේවක ද්ත්ත 03 ේ ලියන්ක. 

b) තිේස් දිශාවට 20 N ා බපය රපිාව නිරපන ණය ාේන්ක. 

 

(04). ලී කුට්ටියේ සවිාප මුදු 02 ේ මගින් ශ්ද්පන සට අදි.. දුනු තේාදි ශ්ද්ශ්ාහි පන ාඨාංා සමාක ශ්ේ. 

a) ලී කුට්ටිය මත බප ශ්යශ්ද්ක අයුරු නිරපන ණය ාේන්ක. 

b) ශ්මම අවසව්ාශ්ේ දී ලී කුට්ටිශ්ේ චලිතය පිළිබඳ කුමේ කිව හැකිද්? 

 


