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PHYSICS  -12 වසර   -A  -වුහගත ර රා   

01. පරීක්ෂණ   රයේදී සවිධි ඝ ත්වය යසවීමට දි  50mm  ක් ද විෂ්කම්භය 20mm   ක්ද 

ස්කන්ධය 45g  ද පමණ වූ සිලින්ඩර ක ර ලි කැබැල්ලක් (පඩි යපට්ටිය, තුල වක් හගත  ව’නියර් 

කැලිපරයක්) ඔබට සපය  ඇර. 

 

 

 

   

  

 

 

a) i) සිලින්ඩර ක ර ලී කැබැල්යල් දි  ( l ) හගත  විෂ්කම්භය ( d ) 1% වඩ  වැඩි නිරවදයර වයකින් 

මැනීමට විදය   රයේදී ඔබ භ විර  කර  උපකරණ යම  ව ද? 

 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 

 ii) සිලින්ඩරයේ පරිම ව සඳහගත   ප්රක න යක් l  සහගත d ඇසුරින් ලියන් . 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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b)  ඝූර්ණ මුලධර්මය භ විර  කර වීදුරු කැබැල්යල් ස්කන්ධය යසවීමට පහගතර දැක්යව  අයිරම 

සපය  ඇර. 
මිටර් යකෝදුව,  පිහි ද රය 

20g  ,  50g   , 100g   පඩි කට්ටටලය,  නූල් කැබැලි 

i. සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය ඉහගතළම නිරවදයර වයයන් නිර්ණය කිරිම සඳහගත  දී ඇති පඩි අතුරින් 

ඔබ යරෝර   න්යන් කුම  පඩියද? ඔයේ යරෝර   ැනීමට  යහගත්තුව පැහගතැදිලි කරන් . 
පඩිය :  .............................................................................................................. 

            ............................................................................................................. 

යහගත්තුව : ............................................................................................................ 

              .......................................................................................................... 

               .......................................................................................................... 

ii. පළමුව මිටර් යකෝදුව පිහිද රය මර රැබිය යුතුය. මීටර් යකෝදුයේ කුම  ස්ථ  ය පිහිද රය 

මර රැබිය යුතුදැයි යස ය   න්යන් යකයස්ද? 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

iii. ස්කන්ධය යස ය   ැනීම සඳහගත  ඔබ භ විර  කර  සැකැස්යම්  ම් කර  ලද රූප සටහගත ක් 

අඳින් . ඉහගතර දී ඇති අයිරම පමණක් භ විර  කරන් . 

 

 

 

 

 

 

 

iv. ලී සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය හගත  යරෝර   න්   ලද  පඩියේ ස්කන්ධය පිළියවලින් m   හගත  M 

යලස සලකන් . යමහිදී ලබ   ැය   දුරමිනුම් (  l1, l2   ) ඉහගතර  ( b )  (iii) හි අඳි  ලද රූප 

සටහගත  මර ලකුණු කර m,M,  l1 , l2  හගත   අරර සම්බන්ධය දැක්යව  ප්රක න යක් ලියන් . 

........................................................................................................................ 

v. ඉහගතර (a)  ( ii ) සහගත (b) (iv) හි ප්රක න  භ විර  කර විදුරුවල ඝ ත්වය (dw) සඳහගත  

ප්රක න යක් ලියන් . 
....................................................................................................................... 

C) i) ජල බදු ක් සපය  ඇත් ම් ලී සිලින්ඩරයේ පරිම ව  ණ ය කිරීයමන් යර රව    ලීවල 

ඝ ත්වය (dw) යසවිය හගතැකිය. පිහිද රයේ සිට ලී සිලින්ඩරයට ඇති දුර අාලව රබ  

 නිමින්   යසවීමට ලබ  ර යුතු අමරර මිනුම්   (l3 ) කවයර්ද? 

           ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 ii)     l1, l2 ,l3  සහගත ජලයේ ඝ ත්වය   ඇසුයරන්    සඳහගත  ප්රක න යක් ලබ   න් .  

       .................................................................................................................................... 
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2)   U  ලයක් යය ද ය   ද්රවයක (උද . යප ල්යරල්) ස යකක්ෂ ඝ ත්වය යසවියම් 

පරික්ෂණයේදී අද ල පරීක්ෂණ ඇටවුයම් රූප සටහගත  පයසකින් දක්ව  ඇර. 

 

i.  ලයට මුලින්ම ඇතුලත් කල යුත්යත් කුම  

ද්රවයයද? යයට යහගත්තු දක්වන් . 

........................................................................ 

ii. ජල යහගතෝ යරල්  කඳන්වල උස මැ   ැනීයම්දී 

ප ඨ ාංක 2 බැගින් කියව   ර යුතුයි. ය්ව  

යම  ව ද? 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

 

 

iii)  යප ල්යරල්වල ස යකක්ෂ ඝ ත්වය (s) සදහගත  ප්රක න යක් අද ල රර්කද සහිරව  h0 , h𝑤   

ඇසුයරන් ලබ ය   එය ප්රස්ථ රික සම්බන්ධයක් බවට පත් කරන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

iv)   ප්රස්ථ රයක් ඇීමම සඳහගත   h0 හගත  h𝑤    වල ප ඨ ාංක  සමූහගතයක් ලබ   ැනීම සඳහගත  ඔබ 

අනු ම ය කර  පරීක්ෂණ ත්මක ක්රිය  පිලියවර කුමක්ද? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

v) යමම පරීක්ෂණයේදී h0 හගත  h𝑤   සඳහගත  ලැබුණු ප ඨ ාංක ඇතුළත් වුවවක් පහගතර දැක්යේ. එය 

යය ද ය   යව  අරර ප්රස්ර රය ඇඳ යප ල්යරල්  ස යකක්ෂ  ඝණත්වය යස යන් . 

h0 /cm h𝑤/cm 

10.0 8.1 

12.0 9.6 

14.0 11.1 

16.0 12.9 

18 14.4 

20 15.9 

 

 

 

Y X 
යප ල් යරල් 

ජලය 

hO 

hW 
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b) ඉහගතර U   ලය යය ද ය    තිරස් ව යු ක්යෂ්පයක (Air Jet) යේ ය යයදීයම් පරීක්ෂණයක් 

සිදු කල හගතැක. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  U  ලයේ  x  යකලවරින් තිරස් ව යු ක්යෂ්පය එල්ල කරනු ලැයේ. යහි යේ ය V  හගත  

ඝ ත්වය   D යේ. එවිට  U  ලයේ ඇතුලත්කර ඇති ද්රවයයේ h  මට්ටටම් අන්රරයක් හගතට 

 ැනුනි. එහි ඝ ත්වය d  යේ. 

i) V  සඳහගත   ප්රක නයක්  p,h,d,D   ඇසුයරන් ලබ  න්  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

ii)  h සඳහගත  වැඩි අ යක් ලැබීම සඳහගත  ඔබ යම් යත්රීමක් කල යුතුය. යය කුමක්ද? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

03) බර සර්පිල දුන් ක ස්කන්ධය (m ) හගත  යම දුන්යන් දුනු නියරය  ( k ) යස ය   ැනීමට 

අවනයව ඇර. යම් සඳහගත  දුන්ය න් M ස්කන්ධයක් යල්ල  දුන්  යදෝල ය කල විට ආවර්ර 

ක ලය  T   ම්  T =2𝜋 √
    𝑀+𝑚

3

𝑘
 යලස විාල ය ව  බව දී ඇර. විර ම ඝික වක්, 

ආධ රකයක  ැාංවූ දර්නක කූරක්,   බැගින් ඇති පඩි කිහිපයක්, බර සර්පිල දුන් ක් දී ඇර.  

(a)  ඉහගතර පරීක්ෂණය සඳහගත   යර්ඛීය ප්රස්ථ රයක් ලබ   ැනීමට ඉහගතර සමිකරණය සකස් 

කරන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Air Jet 

V 
Y X යප ල් යරල් 

ජලය 
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(b) එම ප්රස්ථ රයේ පර යන්ර හගත  ස්ව යත්ර විාලයයන් දක්වන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

(c) යර්ඛීය ප්රස්ථ රයේ දළ සටහගත ක් ඇඳ  k යස ය  න්   අයුරු පැහගතැදිලි  කරන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

(d) m   යස ය   න්යන් යකයස්දැයි දක්වන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

( e)  ඉහගතර පරීක්ෂණය සඳහගත  උපකරණ සකස් කර ඇති අයුරු දැක්යව  සටහගත ක් අඳින් . 

 

 

 

 

 (f)  පරීක්ෂණයේ මිනුම් ලබ   න්    අයුරු පැහගතැදිලි කරන් . 

 

 

 

 (g)  ඉහගතර පරීක්ෂණය ුවරුත්වජ ත්වරණය ව   g  යසවීමට යව ස් කරන්යන් යකයස්දැයි 

පැහගතැදිලි කරන් . 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 (h) ඉහගතර  C හි හගත  g හි ඇඳි ප්රස්ර ර මගින් g ලබ  න්යන් යකයස්ද? 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 


