
                                                                        

                                                                                                                     

 

Path to Success – Study Pack 

 

  පළමුවන පාසල් වාරය සඳහා ඉගෙනුම් අත්වැල 

                        විද්යාව - 9 ගරේණිය 

 

 

 

 

 

                  අධ්යාපන සංවර්ධ්න අංශය 

        කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය - කැලණිය 

 

 



උපදේශනය හා අධීක්ෂණය 

පී. ඩී. ඉගරෝෂීනි ගේ. පරණෙම මිය 

කලාප අධ්යාපන අධ්යේෂ 

 

දෙදහයවීෙ හා සංවිධානය 

ඒෆේ. ඒච්. ගේ. පී. සිල්වා මයා 

නිගයෝජ්ය කලාප අධ්යාපන අධ්යේෂ ( සංවර්ධ්න ) 

 

විෂය සම්බන්ධධීකරණය 

එම්. ඒ. පී. චම්ියා මිය 

සහකාර අධ්යාපන අධ්යේෂ ( විද්යාව ) 

 

සම්පත් දායකත්වය 

ටී. එම්. එච්. එන්. ගෙන්නගකෝන් මිය -  බප/ කැල විද්යාගලෝක විද්යාලය කතවෙ 

චින්ො කුමාරි මිය                              -  බප/ කැල විද්යාගලෝක විද්යාලය කතවෙ 

දිලුනි නුවන්ිකා මිය                         -  බප/ කැල විද්යාගලෝක විද්යාලය කතවෙ 

 

 

 

                                                             සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි 

                                        

 

 

                         



 2021 පළමු වාරය සඳහා ඉගෙනුම් අත්වැල 

                                           විද්යාව - 9 ගරේණිය 

 

01.  ේුද්ර ීවීනන්ගේ  ාාවිෙ 

      

1.1 . ේුද්ර ීවීනන් 
                       පෘථිවිය මෙ ගවගසන ීවීනන් අෙරින් ඉො පුළුල්ව වයාප්ත ෙ   සුලබෙම ීවීන කාණ්තය 

වනුගේ ේුද්ර ීවීනන්ය. ේුද්ර ීවීනන් ඉො සරල වුහයේ ද්රන අෙර ුන්න්ගේ  වර්ධ්නය හා ප්රජ්නන ගගෙය 

ඉො ඉහළය. 

 

1. ේුද්ර ීවීනන් ිළිබඳ ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්න. 

2. පහෙ රූපසටහන්වල ද්ැේගවන ේුද්ර ීවීනන් හඳුනාගෙන අයත් කාණ්තය නම් කරන්න. 

 

 

                                 ේුද්ර ීවවියා             කාණ්තය                ලේෂණ 

 

  

 

      Saccharomyces                           Mucor 
  

  

1



 

 

 

           Amoeba 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Euglena      
 
 
 
 
 
 
 
 

          Paramecium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Plasmodium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        Chlamydomonas 
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Spirogyra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diatoms 
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3. ේුද්ර ීවීනන් ඇසුරින් පහෙ ගදද්ය සම්පූරර්ණ කරන්න. 
          අප අවට පරිසරගේ  ගමන්ම අපගේ  ගේහය තුළද් ේුද්ර ීවීනහු ගවගසි. ේුද්ර ීවීනන් අෙර 

_______________ ගමන්ම බහුසසලික ීවීනහු ද් සිටිි. කිරි ආහාර නිෂේපාද්නයට, __________ 
නිෂේපාද්නයට ේුද්ර ීවීන කාණ්තයේ වන ______________ උපකාරී ගග. ඉගලේගරෝන අන්ීනේෂීය ේුද්ර 

ීවීන කාණ්තයේ ගලස _____________ හඳුනාෙෙ  හැකි අෙර ුන්න් ________________ තුළදී 

පමණේ ගුණනය ගග. සමහර ඇල්ී තුළ හරිෙප්රද් ගහවත් ේගලාගරාෆිල් වර්ණකය අතංගු බැවින් 

_______________ හැකියාව ඇෙ. 

 

( විනාකිරි, බැේටීරියා, ප්රාාසංශේගල්ෂණ, ඒකසසලික, සවරස, ීවීන ගේහ ) 

 

1.2  ේුද්ර ීවීනන් ීවවත්වන පරිසර හා උපසේෙර 

ේුද්ර ීවීනන් ීවවත් වන විවිධ් පරිසර හා උපසේෙර සඳහා උද්ාහරණ 05 ේ ලියන්න. 

 

1.3.1. ේුද්ර ීවීනන්ගේ  හිෙකර බලප ම් 

ආර්ථික ප්රිලාා හා පර්ගේෂණ කටුතතු සඳහා ේුද්ර ීවීනන් වර්ෙමානගේ විශාල වශගයන් ගයාද්ා     ෙැගන්. ඒ 

ඇසුරින් පහෙ වගුව සම්පූරර්ණ කරන්න. 

ේුද්ර ීවීනන් ාාවිෙයට ෙන්නා ේගෂේත්ර 

1. කෘෂිකර්මාන්ෙය 
 

 ජ්ාන ොේෂණය ාාවිෙය 

  

  

  

2. සවද්ය විද්යාගගදී  ප්රිීවවක නිපද්ීනම 

  

  

3. කර්මාන්ෙ සඳහා  කිරි ආශ්රිෙ නිෂේපාද්න 

  

  

  

  

  

  

4. පරිසර සංරේෂණ කටුතතු   

  

  

 

ේුද්ර ීවීනන් විවිධ් හිෙකර ාාවිෙයන් සඳහා ගයාද්ා ෙැනීමට ගහේතු 05 ේ ලියන්න. 
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1.3.2. ේුද්ර ීවීනන්ගේ  අහිෙකර බලප ම් 

පහෙ සඳහන් වෙන්ි නිවැරදි නම් (      ) ලකුණද් වැරදි නම් (        ) ලකුණද් ගයාද්න්න. 

1. ගරෝෙ කාරක ේුද්ර ීවීනන් වයාධිජනජ්නකන්න් ගලස හැන්න්ගග.                                            (      ) 

2. ශාකවලට වැලගඳන ිටිපුසේ ගරෝෙය බැේටීරියා ආසාද්නයකි.                                         (      ) 

3. පරිසරගේ සිටින ගබාගහෝ ේුද්ර ීවීනන් අහිෙකර ේුද්ර ීවීනන්ය.                                        (      ) 

4. අර්ොපල් පශේචිම අංෙමාරය දිලීර ආසාද්නයේ නිසා හටෙනී.                                          (      ) 

5. වාහක මදුරුවන් මඟින් ගතංගු ගරෝෙය ගබෝගග.                                                             (       ) 

6. ේෂය ගරෝෙය වාෙය මඟින් ගබෝ ගනාගග.                                                                     (      ) 

7. ගප්රෝටීන අතංගු ආහාර පූරිාවනය මඟින් පරිගාෝජ්නයට නුසුදුසු ෙත්වයට පත්ගග.           (      ) 

8. ිටෙැසේම වැළලැේීනම සඳහා ලබාගද්න එන්නගෙහි විෂහරනය කරන ලද් බැේටීරියා       (      ) 
ධූලක පවතී. 

9. පරිසර උෂේණත්වය ආහාර නරේීනමට බලපාන සාධ්කයකි.                                              (      ) 

10. ආහාරයක රසය ගවනසේීනම ආහාර නරේීනගම්දී ඇිවන ගා!ික විපර්යාසයකි.               (      ) 
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02.ඇස හා කන 

 
A) 

 

ඉහින් ද්ේවා ඇත්ගත් මිනිසේ ඇගසේ රූපසටහනකි. 

 

අ)ගමහි A,B,C,D,E,F ගකාටසේ නම් කරන්න. 

ආ)ගමහි ද්ෘශේටි විොනය මෙ වතාත් පැහැදිලි ප්රිිමම්බයේ ස ගද්න සේාානය කුමේද්? 

ඉ)H අේශරය නම් කර ඇි වුහ ගකාටස හදුනාගෙන එහි කෘෙය ලියන්න. 

ඊ)ඇසට ඇතුලුවන ආගලෝකය පාලනය කරන වුහ ගකාටස ද්ැේගවන අේශරය ලියන්න. 

උ)ඇසට රුධිජනරය සපයන වුහ ගකාටස ද්ැේගවන අේශරය ලියන්න. 

ඌ)අේි ගද්ෝශ ගද්කේ හා අේි ගරෝෙ ගද්කේ නම් කරන්න  

එ)අේි ගද්ෝශ සද්හා ගහේතු නම්කර ඒවාට ිලියම් ද්ැේගවන රූපසටහන් අදින්න. 
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B) 

 

 

ඉහෙ ද්ැේගවන්ගන් මිනිසේ කනක ගකාටසේ ද්ැේගවන රූපසටහනකි . 

 

අ)A,B,C,D ගකාටසේ නම්කරන්න. 

ආ)මිනිසේ කගන් ප්රධ්ාන ගකාටසේ 3 නම්කරන්න. 

ඉ)මැද් කගන් ිහිටි අසේි කා 3 නම්කරන්න . 

ඊ)D මගින් ඉටුකරන කාර්යයන් කුමේද්? 

උ)බාහිර කනට අයත් කන් ගපත්ෙ මගින් ඉටුවන කාර්යය කුමේද් ? 

ඌ)පුේෙලගයකුගේ  රවණ සන්ගගද්නය දුර්වල ීනමට ගහේතුවන කරුනු ගද්කේ ලියන්න. 

එ)කගන් ආරේශාවට ෙෙ හැකි ියවර 3ේ ලියන්න. 
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03.පදාර්ථදේ ස්වභාවය හා ගුණ 

පද්ාර්ා :- සේකන්ධ්යේ සහිෙ අවකාශගේ ඉතේ ෙන්නා ගේ.  

 

 

 

 

 

 

සංශුේධ් ද්රවය   නිශේචිෙ ගුණ ද්රණ සංක ක 1 ේ පමණේ අතංගු ද්රවය 

මුලද්රවය ගාෞික ගහෝ රසායනික ක්රම මගින් ගවනසේ ගුණ ඇි ද්රවය වලට ගබද්ා ගවන්කල 

ගනාහැකි සංශුේධ් ද්රවය 

සංගයෝෙ එකිගනකට ගවනසේ මුලද්රවය 2 ේ ගහෝ කිහිපයේ නිශේචිෙ අනුපාෙයකට 

සංගයෝජ්නය ීන සැකසුනු සංශුේධ් ද්රවය  

මුලද්රවය හැදින්ීනමට සංගේෙ ගයාද්ාෙැනීම 

  ගබාගහෝවිට මුලද්රගවයේ ඉංීසි නගමහි මුල් අකුර සංගේෙය ගලස ගයගේ 

උද්ා :- Carbon (කාබන්) -  C 

 Oxygen (ුේසිජ්න්) - O 

 ෙනි අකුරේ සංගේෙය ගලස ගයාද්න විට එය අනිවාර්යගයන් කැිටල් අකුරේ විය ුතතුය. 

 මුලද්රවය කිහිපයක නම් එකම අකුගරන් ඇරගෙන විට නගමහි ඊලෙ අකුර / ගවනත් අකුරේ     

සංගේෙයට එකතු ගග.(ගද්වන අකුර සිම්පල් විය ුතතුය.) 

උද්ා :- Chlorine (ේගලෝරීන්) - Cl 

 Calcium (කැල්සියම්) - Ca 

 සමහර මුලද්රවය වල ලින් නම සංගේෙය සද්හා ගයාද්ාෙැගන්. 

උද්ා :- ගසෝඩියම් - Natrium (ගන්ට්රියම්) – Na 

 

 

  

   පද්ාර්ා 

සංශුේධ් ද්රවය සංශුේධ් ගනාවන ද්රවය 
(මිරණ) 
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 පද්ාර්ාගේ ෙැනුම් ඒකකය - පරමාණුව 

පරමාණුව ෙවදුරටත් ගබද්ා ගවන්කල ගනාහැකි බව කීගග ගජ්ෝන් ගතෝල්ටන්ය. 

 

 යම් මුලද්රවයේ නිර්මාණය ීන ඇත්ගත් එකම වර්ෙගේ පරමාණු වලිනි. විවිධ් මුලද්රවය නිර්මාණය ීන 

ඇි පරමාණු එකිගනකට ගවනසේය. 

 පරමාණු 2 ේ ගහා ඊට වැඩි ෙණනේ සම්බන්ධ් ීනගමන් අණු සැගේ. 

.                 

 එකම වර්ෙගේ පරමාණු 2 ේ ගහෝ වැඩි ෙණනේ එේීන සැදුනු ඒකක සමපරමාණුක අණු ගග. 

 එකිගනකට ගවනසේ පරමාණු එේීනගමන් සැදුනු ඒකක විෂම පරමාණුක අණු ගග. 

               

 විෂම පරමාණුක අණු සංගයෝෙ ගලස හැදින්ගග 

 සංගයෝෙ සද්හා රසායනික සංගේෙ ඇෙ. ඒවා රසායනික 

සූත්ර නම් ගග 
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 සංගයෝෙ ස දී ඇි කුතාම ඒකකගේ අතංගු මුලද්රවය වලට සංගයෝෙගේ ලේෂණ ගපන්ීනමට 

ගනාහැක 

 එකම මුලද්රවය වලින් සැදුනු එකින් එකට ගවනසේ සංගයෝෙ වලට න්වද් එකිගනකට ගවනසේ 

රසායනික ගුණ ඇෙ. 

 පරමාණුව විශාල හිසේ අවකාශයකින් හා මගධ්යේ   ධ්ණ ආගරෝිෙ නයෂේටියකින් සමන්විෙ බව 

අනාවරණය කගල් අර්නසේ් රද්ර්ෆර්් ය. 

                                                         
පරමාණුව තුල ඇි උප පරමාණුක අංශු - 

 ඉගලේගරෝන 

 ගප්රෝගටෝන 

 නිුතගටෝන 

පරමාණුක ක්රමාංකය - මුලද්රවය පරමාණුවක නයෂේටිගේ ඇි ප්ත  ගරෝගටෝන සංඛ්යාව 

සේකන්ධ් ක්රමාංකය -මුලද්රවය පරමාණුවක නයෂේටිගේ ඇි ප්ත  ගරෝගටෝන හා නිුත් ගරෝන සංඛ්යාවල එකතුව. 
 

 

පරමාණුක ක්රමාංකය හා සේකන්ධ් ක්රමාංකය සම්මෙ ක්රමයට ද්ැේීනම 

   සේකන්ධ් 

  ක්රමාංකය A 

        මුලද්රගවයේ සංගේෙය 

  පරමාණුක  

  ක්රමාංකය Z 

 

 සංෙ ක 1ේ ගහෝ වැඩිෙණනේ ඇි එම සංක ක ගාෞික ක්රම මගින් ගවන්කරෙෙ හැකි පද්ාර්ා 

මිරණ ගග. 

සමජ්ාතීය මිරණ - මිරණය පුරාම ඒකාකාර 

සංුතියේ ඇෙ. 
      විෂමජ්ාතීය මිරණ -මිරණය පුරා සංුතිය     
ඒකාකාර ගනාගග. 
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   මිශ්රණයක සං ඨක දවන්ධ කිරීදම් දභෞතික ක්රෙ. 

 

o ෙැරීම - සහල් වලින් වැලි ඉවත් 

කිරීම. 

o ගපළීම - සහල් වලින් ද්හන්යා 

ඉවත් කිරීම. 

o ජ්ලගේ පා කිරීම - ිමත්ෙර ීන වලින් 

ගබාල් ඇට ඉවත් කිරීම. 

o හැලීම - වැලිවල ගබාරලු ඉවත් 

කිරී 

o වාෂේපීාවනය - මුහුදු ජ්ලගයන් 

ලුණු ලබාෙැනීම. 

o ාාගික ආසවනය - ගබාරගෙල් 

වලින් ඉන්ධ්න ගවන් කිරීම. 

o හුමාල ආසවනය - කුරුදු ගකාල 

වලින් කුරුදු ගෙල් ගවන් කිරීම 

o චුම්ාකත්වයට ලේකිරීම - ඛ්නිජ් 

වැලි වලින් ඛ්නිජ් ගවන් කිරීම. 
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  A දකාටස 

1)යකත(අයන්) වල සංගේෙය වන්ගන්, 

1.Na                2.Fe                3.Al               4.Ar 

2) පද්ාර්ාගේ ෙැනුම් ඒකකය වන පරමාණුව සඳහා එම නම මුලින්ම ාාවිෙ කරන ලේගේ, 

 1. අර්නසේ් රද්ර්ෆර්ද්්        2. අන්සැේ නිගටන්       3. ගජ්ෝන් ගතෝල්ටන්         4. ගේ.ගේ.ගොම්සන් 

 3) ගම් අෙරින් විෂම පරමාණුක අණුවේ වන්ගන්, 

 1. ුේසිජ්න් අණුව        2. හන්ඩ්රජ්න් අණුව     3. ේගලෝරීන් අණුව        4. කාබන්තගයාේසන්් අණුව 

 4) පරමාණුව විශාල හිසේ අවකාශයකින් හා මැද් ිහිටි ධ්න ආගරෝිෙ නයෂේටියකින් සමන්විෙ බව මුලින්ම                  

අනාවරණය කරන ලේගේ, 

1. අර්නසේ් රද්ර්ෆර්්                     2. ගජ්ෝන් ගතෝල්ටන්        3. ගේ.ගේ.ගොම්සන්       4. ගේම්සේ චැ්විේ 

5) වැරදි වෙන්ිය ගෙෝරන්න. 

1. පරමාණුවක නයෂේටිය ගප්රෝගටෝන හා නිුතගරෝන වලින් සමන්විෙ ගග. 

2. ගප්රෝගටෝන ඍණ ආගරෝිෙ වන අෙර නිුතගරෝන ධ්න ආගරෝිෙය. 

3. ආසන්න වශගයන් ගප්රෝගටෝනයක හා නිුතගරෝනයක සේකන්ධ් සමානය. 

4. ඉගලේගරෝනය නයෂේටිය වටා ඇි අවකාශගේ චලනය ගවමින් පවතී. 

6) මූලද්රවය පරමාණුවකට අනනය ලේෂණයේ වන්ගන්, 

1.සේකන්ධ් ක්රමාංකය         2. නිුතගරෝන ෙණන      3. ඉගලේගරෝන ෙණන     4.පරමාණුක ක්රමාංකය 

7)23Na11 ගමහි අතංගු නිුතගරෝන ෙණන වන්ගන්, 

1. 12  කි.               2.11කි. 3.23කි.      4.13කි. 

8)කැල්සියම් කාබගන්්වල සූත්රය වන්ගන්, 

1.CuSO4                         2.CaCO3 3.C6H12O6  4.NaCl 

9) ගම් අෙරින් සමජ්ාතීය මිරණයේ ගනාවන්ගන්, 

1.ලුණු ද්රාවණය 2. ගබාර ජ්ලය    3.සීනි ද්රාවණය                4.මුහුදු ජ්ලය 

10) ගබාරගෙල් වලින් ඉන්ධ්න ගවන්කර ෙැනීමට ගයාද්ා ෙන්නා ක්රමය වන්ගන්, 

1.වාෂේපීකරණය           2.ාාගික ආසවනය            3.හුමාල ආසවනය         4.සේඵටිකීකරණය 
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B දකාටස 

හිසේෙැන් පුරවන්න. 

1) පද්ාර්ා 

 

 

 

 

 

 සෙජාතීය මිශ්රණ 

 

ුේසිජ්න් ජ්ලය ලුණු ද්රාවණය  

                     

2)පහෙ මූලද්රවයවල රසායනික සංගේෙ ලියන්න. 

I. කැල්සියම් 

II. ගල් 

III. සල්ෆර් 

IV. මැේ නීසියම් 

V. සිල්වර් 

VI. මර්කරි 

3)පහෙ වගුව සම්පූරර්ණ කරන්න. 

 

 

මූලද්රවයය P ගණන N ගණන පරොණුක 

ක්රොංකය 
ස්කන්ධධ ක්රොංකය 

1) ගසෝඩියම් 11 12   
2) ගපාසේපරසේ 15   31 

3) ගපාට සියම්   19 39 

4)නන්රජ්න් 7   14 

5)සල්ෆර්  16 16  

මිශේ ණ 
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4)ගකටි ිලිතුරු සපයන්න. 

I. ුබ ද්න්නා සම පරමාණුක අණු 3ේ හා විෂම පරමාණුක අණු 3ේ නම්කර ඒවාගේ රසායනික සූත්ර ලියා ද්ේවන්න. 

II. පහෙ සඳහන් සංගයෝෙවල අන්ෙර්ෙෙ මූලද්රවය සඳහන් කරන්න. 

a)මැේ නීසියම් කාබගන්් (MgCO3) b)සල්ෆිුතරිේ අම්ලය(H2SO4) 

c) ගකාපර් සල්ගෆේ් (CuSO4)                   d) ) ගසෝඩියම් නන්ගේ් (NaNO3) 

III. මිරණයකින් සංක ක ගවන්කර ෙැනීමට පහෙ එේ එේ ගාෞික ක්රම ගයාද්ා ෙන්නා අවසේාා සඳහා උද්ාහරණය 

බැගින් ගද්න්න. 

a)ෙැරීම     b)ගපලීම c)හුමාල ආසවනය d)වාෂේපීකරණය 
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                           4. බලය හා සම්බන්ධ් මූලික සංකල්ප 

 

4.1 බලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහෙ අවසේාාවලදී අප කරන්ගන් එම අද්ාල වසේතු ඇදීමකට ගහෝ ෙල්ලු කිරීමකට ාාජ්නය කිරීමකි. 

1. බලය හඳුන්වන්න. 

2. බලයේ ගයදීම මඟින් වසේතුවේ මෙ කල හැකි ගේවල් 05 ේ ලියන්න. 

4.2 බලගේ විශාලත්වය 

  ක්රියාකාරකම 4.1  

 රූපගේ ද්ැේගවන පරිදි නූලකින් ෙැටෙැසූ ෙල් කැටය, දුනු ෙරාදිගයන් එල්ලා දුනු ෙරාදිගේ පා ාංකය 

කියවා ෙන්න. 
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 දුනු ෙරාදි පා ාංකගයන් ලැගබන්ගන් ෙල් කැටය මෙ පෘථිවිය මඟින් ගයගද්න ගුරුත්වාකර්ෂණ බලගේ 

විශාලත්වයන්. 

 එය ෙල් කැටගේ බර ගලස හඳුන්වන්. 

 

1. බලය මැනීම සඳහා ාාවිෙ කල හැකි උපකරණයේ ලියන්න. 

2. බලය මනින අන්ෙර්ජ්ාික ඒකකය (SI) කුමේද්? 

 

4.3 බලගේ දිශාව හා උපගයෝීීි ලේෂය 

  ක්රියාකාරකම 4.2  

 ලී කු්ටිගේ එේ මුහුණෙක මධ්ය ලේෂගේ ඇණයේ ෙසා නූල් කැබැල්ලේ ෙැට ෙසන්න. නූල ලී 

කු්ටියට ගහේත්තු වන ගසේ ඇණය ෙසා ෙන්න. 

 (a) රූපගේ පරිදි ලී කු්ටිය ගම්සය මෙ ෙබා නූල ිරසේව ෙබා ෙනිමින් නූගලන් අදින්න.                      ලී 

කු්ටිය චලනය වන දිශාව නිරීේෂණය කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඉන්පසු (b) රූපගේ පරිදි නූල ිරසේව ෙබා ෙනිමින් නූල පැත්ෙකට හරවා නූගලන් අදින්න.   

ලී කු්ටිය චලනය වන දිශාව නිරීේෂණය කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ගමම ක්රියාකාරකමට අනුව (a) රූපය මඟින් ද්ැේගවන අවසේාාගගදී නූල ඇදී ඇි පැත්ෙට ලී කු්ටිය 

ෙමන් කරන්. (b) රූපය මඟින් ද්ැේගවන අවසේාාගගදී ලී කු්ටිය නූල ඇි දිශාවට හැරී චලනය වන බව 

ද්ැකිය හැක. 
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1. ඉහෙ ක්රියාකාරකමට අනුව ුබට එළය ය හැකි නිෙමන 2 කුමේද්? 

2. බලගේ උපගයෝී ලේෂය යනු කුමේද්ැන් පැහැදිලි කරන්න. 

3. බලය සද්ික රාියේ ගලස හඳුන්වන්ගන් ඇන්? 

 

4.4 බලයක රූික නිරූපණය 

බලයක විශාලත්වය, දිශාව හා උපගයෝී ලේෂය සරල ගර්ඛ්ා  ඛ්ණ්තයකින් රූිකව නිරූපණය කල හැකිය. 

එහිදී, 

 බලගේ විශාලත්වය සරල ගර්ඛ්ා ඛ්ණ්තගේ දිගෙන්ද් 

 බලගේ දිශාව සරල ගර්ඛ්ාව මෙ ඇන් ඊ හිගසන්ද් 

 උපගයෝී ලේෂය සරල ගර්ඛ්ාව මෙ සලකුණු කළ ිෙකින්ද් නිරූපණය ගකගර්. 

 

 

 2 N 

 P 

 

 Q 

 4 N 

 

       X ලී කු්ටිය                                                   Y ලී කු්ටිය 

1. X ලී කු්ටිය මෙ සිරසේව ඉහළට ගයාද්න ලද් බලය කීයද්? 

2. X හා Y ලී කු්ටි ගද්ක මෙ බලගේ උපගයෝී ලේෂයන් ිළිගවලින් නම් කරන්න. 

3. බලගේ දිශාව හා උපගයෝී ලේෂය උචිෙ පරිදි ගවනසේ කිරීගමන් එදිගනද්ා ීවවිෙගේදී සිදු කරන කාර්යය පහසු 

කර ෙෙ හැකි අවසේාා ගද්කේ ලියන්න. 
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ඇ

ඒකක වර්ගඵලයක් ෙත එෙ වර්ගඵලයට අභිලම්බව දයදදන බලයයි. 

          

පීඩනය දකදරහි බලපාන සාධක                 

 අභිලම්බ බලය 

 බලය ක්රියාකරන පෘෂේ  වර්ෙඵලය 

 

 

 

 

 

 පීතනය මනින ඒකක    =       N 

                          m2     

                                                                         =Nm-2  (වර්ෙමීටරයට නිගටන්) 

 1 Nm-2    =  1  Pa (පැසේකල්)
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පීතනය මනින ඒකකය Nm-2  (වර්ෙමීටරයට නිගටන්) ගග. 

බ්දේයිස් පැස්කේ  නම් ෙණිෙඥයාට ෙරු කිරීමේ වශගයන් ඒ සඳහා පැසේකල් නම් ඒකකයද් 
ාාවිෙ කරන්.  

 

i. පීතනය යන්ගනන් කුමේ අද්හසේ ගකර්ද්? 

ii. පීතනය ගකගරහි බලපාන සාධ්ක ගමානවාද්? 

iii. පීතනය මනින ඒකක සඳහන් කරන්න. 

iv. පීතනය හා පීතනය ගකගරහි බලපාන සාධ්ක අෙර සම්බන්ධ්ය ලියා ද්ේවන්න. 

v. ඉහෙ සම්බන්ධ්යට අනුව පීතනය වැඩි කර ෙැනීමට කුමේ කළ හැකිද්? 

vi. පීතනය අඩු කර ෙැනීමට කුමේ කළ හැකිද්? 

(02) 

 

රූපගය ද්ැේගවන්ගන් සිසුගවේ විසින් කරන ලද් සරල ක්රියාකාරකමකි.ගමහිදී ුහු සේගපාන්ේ කැබැල්ලේ ගෙන ඒ මෙ 

ඒකම ෙගතාල් කැබැල්ල අාාකාර ගද්කකට ෙබා සිදුවන ගද් නිරීේෂණය කරන ලදී. 

I. ඉහෙ අාැටන්ම ගයාද්ාගෙන මිනුම් ලබා ෙැනීමට අාැටන්ගම සිදුකළ ුතතු ගවනසේකම් ගමානවාද්? 

II. ඒ අාැසුගරන් ලබාෙෙ හැකි මිනුම් ගමානවාද්? 

III. එහදී බලාගපාගරාත්තු විය හැකි නිරීේෂණ ගමානවාද්? 

IV. ඒ මඟින් එළය ය හැකි නිෙමනය කුමේද්? 

(03) 
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රූපගය ද්ැේගවන්ගන පීතනය ගකගරහි බලපාන සාධ්ක පරීේෂා කිරීමට සිසුගවේ කරන ලද් ක්රියාකාරකමකි.ගමහදී ුහු 

සබන් කැටයේ ගෙන ඒහි හරි මැදින් කම්ිම කැබැල්ලේ රඳවා පළමුව එහි පහල ගකලවර 10N බරැි වැලි මල්ලේද් 

ගද්වනුව ඒවැනි වැලි මලු ගද්කේද් ගෙවනුව එවැනි වැලි මලු 3ේද් එල්ලා සබන් කැටය කැපීමට ෙෙවන කාලය මනින ලදී. 

I. ගමම පරීේෂණය සැලසුම් කර අාැත්ගෙ පීතනය ගකගරහි බලපාන කවර සාධ්කය පරීේෂා කිරීමටද්? 

 
II. ගමම පරීේෂණගයදී ුහු විසින් ලබා ෙන්නා ලද්   

මිනුම් ගමහි ද්ැේගවාේ .ඒ අනුව වැලි මලු 4ේ 

ගයදුවගහාත් සබන් කැටය කැපීයාමට ෙෙවන 

කාලය ිළිබඳ කුමේ කිව හැකිද්? 

 

4.   ඉහෙ නිරීේෂණ අාැසුගරන් ුහුට එළය ය හැකි 

නිෙමනය කුමේද්?
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