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    හිව්තැන් පුරලන්න. 

 1. පීඩනය මනින ඒාාය ......................... ශ්ේ. 

 2.  පීඩනය =   
 බය ක්රියා ාරන පන ්්ව ලගඵගයය 
 

3. ට්රැක්ටර්ගඵ ල ශ්ර ද පන ෂව ල වාදා ්තේශ්තේ ගැශ්්න පන ්්වය මත ්කරාරන පීඩනය ..................................  රීමටම්.. 
 
4. ඉන්නක්ටර සිටුවීම් ශ්පන ර එහි ශ්ාලර උව ාර වාදා ගන්ශ්න් මගින් ශ්පන  ෂල මත ්කරාරන පීඩනය ........................   
    රීමටම්.. 
 
5. එෂලළු ාැපීම් ශ්පන ර පිහිය මුලශතේ රීමටශ්මන් බාශ්පන  ශ්ර තේතු ලන්ශ්න් ලගඵගයය...................... ාර ශ්ය දා   
    පීඩනය................................... ාර ගැනීම්ය. 
 
නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක්ටර අදින්න. 
 
6. බය  මනින වම්මත ඒාාය ලන්ශ්න්  
 
 1. ජූව               2. නිේ්න්             3. ශ්ල ට්               4.    රීශ්ෝග්රෑම් 

7. පීඩනය මනින ඒාාය ශ්ව භාවිතා ාරන සුවිශ්ේ පුද්ග නාමය ලන්ශ්න්  

  1.   ශ්ල ට්         2. නිේ්න්         3.පන ැව්ාව             4. ජූව   

 8. ලගඵගයය  4m2 ලන පන ්්වය ා් අභිම්බල 60N බයක්ටර ශ්ය දන දී පන ්්වය මත ක්රියා ාරන පීඩනය ශ්ා පන මණද  

1. 60 N   2. 60N    3.    4m2 4.           1 
                                 4m2                  60N                      60 N x 4m2 

9. වබන් ාැ්යක්ටර පන ශසුශ්ලන් ශ්දා් ාැපීම වදශා පිහියා් ලඩා සිහින් ාම්බියක්ටර ලඩා සුදුසු ලන්ශ්න්, 

1. ාම්බිශ්ේ ලගඵගයය අඩු නිවා පීඩනය ලැඩිවීම.      2.  පිහිශ්ේ ලගඵගයය අඩු නිවා පීඩනය අඩු වීම. 

3. ාම්බිශ්ේ ලගඵගයය අඩු නිවා පීඩනය අඩු වීම. 4 .  පිහිශ්ේ ලගඵගයය ලැඩි නිවා පීඩනය ලැඩිවීම.       

10. ලගඵගයය 2m2 ලන පන ්ව්යක්ටර මත ශ්යශ්දන ද අභිම්භ බයක්ටර නිවා එය මත ්කරවූ පීඩනය 40 Pa විය පන ්්වයක්ටර මත  

      ශ්යශ්දන බය ලන්ශ්න් 

1. 20N          2. 80N  3.  1/20N 4.   40N  

පිළිතුරු වපන යන්න. 

1. 1. පීඩනය මනින ඒාා වදශන් ාරන්න.        (.3)   

    2.පීඩනය ශ්ාශ්රහි බපන ාන වාධා ශ්ම නලාද ?     (.3) 

    3. එම වධා ්සුශ්රන් පීඩනය වදශා වමීාරණයක්ටර ලියා දක්ටරලන්න.    (.4) 

u;=.u wOHdmk l,dmh 
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2. 1. එදිශ්නදා ජීවීතශ්ේදී පීඩනය ලැඩිාරගැනීම් ලගඵගයය ශ්ය දා ගන්නා අලව්ථා 3ක්ටර ලියන්න. (.3) 

 2. පීඩනය අඩුකීමටම වදශා ලගඵගයය ශ්ය දා ගන්නා අලව්ථා 3ක්ටර ලියන්න.    (.3) 

 3. . පීඩනය අඩුකීමටම වදශා ජීවීන් තුෂ දැරීය ශැරී අනුලගඵතන 2ක්ටර ලියන්න    (.4) 

 

3. 1. ලගඵගයය 2m2 ලන පන ්ව්යා් අභීම්බල  400 N බයක්ටර ශ්යදවි් පන ්්වය මත ්කරාරන  පීඩනය   ශ්ව යන්න   

      (.5) 

 2. 100 N බර ලී කුට්ටියක්ටර වමත පන ්්වයා තබා ්ත එමගින් පන ්්වය මත ්කරාරන  පීඩනය 20 Pa නම් ලීකුට්ටිශ්ේ  

          ව්පන ගඵ පන ්්වශ්ේ ලගඵගයය ශ්ව යන්න.    (.5) 

4. දිග,පන ෂ ශා උව පිළිශ්ලලින් 3m,2m,1m ලන ඝනාාභයක්ටර කරරව් පන ්්වයක්ටර මත තබා ්ත. එහි බර 600 N රී.  

 1. පන ්්වය මත ්කරාරන පීඩනය ශ්ව යන්න.  (.3) 

 2. B පන ්්වය මත 150 N ා ලව්තුලක්ටර තබන දී. එවි්  

     පන ්්වය මත ්කරාරන පීඩනය ශ්ව යන්න.   (.3) 
 
 3. 150 N ලව්තුල ඉලතේ ාර A පන ්්වය කරරව් පන ්්වය මත තැබුල  
     ශ්ශ තේ පන ්්වය මත ්කරාරන පීඩනය ශ්ව යන්න. (.4) 
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