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01. (A)  ක ොටසට හො  B  කහෝ C  ක ොටසින් එ  ට පිළිතුරු සපයන්න.  

(A)   ස් න්ධය 3Kg වන අවිතනය  සැහැල්ලු අපතයය නම් තන්තුවකින් ඒල්ලවො ඇත. අවලම්භකේ දිග 

2.5 m   කේ. සර්වසම කවනත් අංශුවක්  4𝑚𝑠−1  කේගකයන් තිරස්ව මුහුණට මුහුණ ලො නිසල  අවලම්බ 

අංශුව සමග ගැී  සංුකක්ත කේ. පහත ඒවො කසොයන්න.  

I. ගැටුම අප්රතයස්  නම් සංුකක්තය ගැටුකමන් පු  හහ  නිනන සස 

II. සංුකක්තයට සිරස් වෘත්තය යන්නමින් සම්ූර්ණ කිරීමට නම් සර්වසම අංශුවට ගැී මට කපර 

තිබිය ුකතු තිරස් කේගය කීයද ? 

III. සර්වසම අංශුව කවනුවට ස් න්ධය 100g වු කවනත් අංශුවක් තිරස්ව 150𝑚𝑠−1  කේගකයන් 

මුහුණට මුහුණලො අප්රතයස්තව ගැී  සංුකක්ත වුි  නම් තන්තුකේ සපිමම ක ෝි    විස් ොපනය 

කසොයන්න. 

 

(B) නිසල ජලකේ දී කබෝටුව  ප්රකේගය 12𝑚𝑠−1  කි.සමොන්තර හවුරු සහිත ප ල 500m වන 

ගැඹුරු ජලොශය  ජලය 5𝑚𝑠−1 ප්රකේගකයන් පහත රූපකේ ආ ොරයට ගලො බසී. 

                                            Y 

      500 m          

X හො Y යනු හවුරු කදකක් ඒකිකන ට 

5𝑚𝑠−1                  මුහුණලො පිහිටි 

නැංගුරම් කපොල 2කි. 

                                            X                                     

I. කබෝට්ටටුව  X සිට Y ට යොත්රො කිරීමට බලොකපොකරොත්තු කේ. 

a) කපොක ොවට සොකේක්ෂව කබෝට්ටටුකේ ප්රකේගය කීය ද ? 

b) කබෝට්ටටුවට X සිට Y යොත්රො කිරීමට ගතවන  ොලය ක ොපමණ ද ? 

c) එ විට XY සමඟ කබෝට්ටටු දිශොනතිය  ක ොපමණ ද? 

 

II. කබෝට්ටටුකේ X සිට Y ට යොත්රො කිරීමට  X  හිදී හවුරට ලම්බ ව මුහුණලො යොත්රො  ර.. 

a) හවුරට සොකේක්ෂව කබෝට්ටටුකේ ප්රකේගය කීය ද ? 

b) හවුරට  ඟො වන විට කබෝට්ටටුව යොත්රො    ර ර ක ොපමණ ද? 

c) කබෝට්ටටුව හවුරට  ගො වන ස ්ොනයට Y  සිට ර ර කීය ද ? 

 

 

 

 

 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 
Name / Index  ......................................................  Grade 12 

…….. 

Assignment for Vacation -2020 

 

 

PHYSICS 

 
 
 

 PHYSICS 

 PHYSICS 

 



AL/2020/RCG(EDU) 

(P.T.O) Assignment for Vacation -2020 

 

 02.                  C      

 

 

                          300 

 

                 A                                                      B 

                                     D 

 

 

 

 

i. ඒ ො ොර  හරස ්ඩකින් ුකත් AB  දණ්ඩ  ස් න්ධය 8.0 Kg කි. ඒහි A ක  වර සිරස ්

බිත්තිය ට අසේ  ර  ඇත. AD = 4.0 cm වන පිිමදි  සැහැල්ලු අවිතනය  තන්තුවකින් දණ්ඩ 

එල්ලවො ඇත්කත් රූපකේ පිිමදි බිත්තිකේ  c හිදි තන්තුකේ අකනක් ක  වර ගැට ගැසීකමනි. AB = 

40.0cm  වන අතර B හිදි  4.0kg ස් න්ධයක් ඇති කපට්ටටියක් ඈඳො ඇත. දණ්ඩ තිරස්ව 

සමතුලිතතොවකේ පවතී. 

a) තන්තුකේ ආතතියන් 

b) බිත්තිය මිනන් A හිදි දණ්ඩ මත ප්රති්රියොවක් කසොයන්න. 

 

ii. කපට්ටටිය  ස් න්ධය 90 kg කි. එයආතතිය 30 : 1 ක් වන පොර  හහ  සිට පහ  දිශොවට නියත 

කේගකයන් ලිස්සො ය.. කපට්ටටිය පහ  සිට හහ ට පොර දිකේ 12𝑘𝑚ℎ−1 නියත කේගකයන් චලිත 

 රවීකම්දී ඒහි ක්ෂමතොවය ක ොපමණ ද? 

 

iii. A  හො B කගෝල කද   අරයයන් පිළිකවලින් 8.0cm  සහ 4.0cm ඝනත්ව  පිළිකවලින් 1200 

𝑘𝑔𝑚−3 හ ාො 2400 𝑘𝑔𝑚−3 ද කේ.  A  හො B ඒකිකන ට ස්පර්ශව  පවතින පිමදි පොස්සනු 

ලබන්කන් ඒවොකේ සංුකතිය කවනස් කනොවන පිමදිත්  ආරම්භ  ස් න්ධය නියත වන පිමදිත්ය. 

පෑස්සීකමන් තැනු  A,B සංුකක්තකේ ගුරුත්ව කක්න්ද්රයට A කගෝලකේ කක්න්ද්රකේ සිට ඇති ර ර 

ක ොපමණ ද ? 

 

02. (a) පහත රූපකේ දක්වො ඇත්කත්  ර්මොන්ත ශොලොව  නිෂප්ොදිත භොණ්ඩ හදිිමයට කගන යොම සඳහො වූ 

පටියකි (Conveyer Belt ) පටිය මතට නිෂප්ොදිත භොණ්ඩය සීරුකවන් සිරසව් කහලනු ලැකේ. ඒවිට පටිකේ 

කේගය ලබො ගැනිම සඳහො අදො  භොණ්ඩයට යම්  ොලයක් තු ල  ත්වරණය වීමට සිර  කේ. 

 

 

 

 

      

 

I. එම ත්වරණය අයත්  ර ගන්කන් ක කස් ද? 

II. එම  ොල සීමොව තුලදී පටිකේ නියත කේගය පවත්වො ගන්කන් ක කස් ද ? 
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(b). කරක ෝඩ් ේකල්ලයරය   ැරක න වෘත්තො ොර කම්සය (turntable) 3.6 𝑟𝑎𝑑𝑠−1   අනවරත 

ක ෝි   ප්රකේගකයන්  ්රමණය කවමින් පවතින අතර සංීතත තැටියක් සීරුකවන් ඒම ්රමණ කම්සය 

මත තබනු  ලැකේ. එම තැටිය ලිස්සීමක් සිර  විමට කගොස් ටි  කේලොව ට පු   එය ්රමණ කම්සය 

සමග එ ම ක ෝි   ප්රකේගකයන් ්රමණය කේ.  

i. තැටිය ලිස්සීමට තැත්  රන්කන් ඇ.? 

ii. එම  ොලසීමොකේදී ්රමණ කම්සකේ ක ෝි   ප්රකේගය නියතව පවත්වො ගැනීම සඳහො 

අමතර ඝූර්ණයක් අදොල කමෝටරය මිනන් ඒය කවත ලබොදිය ුකතුය. එහි දිශොව කුමක්ද? 

කමකස් ලබොදීමට කහ්තුව කුමක්ද? 

iii. කමම  ොලසීමොකේදී ේකල්ලයරකේ ්රමණ කම්සය ්රමණය වූ ක ෝණය 0.25 rad   නම් ඒම 

 ොලය තුල සංීතත තැටිය ්රමණය වූ ක ෝණය ක ොපමණද? 

iv. හහත අවස් ොකේ තැටිකේ ක ෝි   ත්වරණය කසොයන්න. 

v. සංීතත තැටිකේ අවස්ි  ඝූර්ණය 1.2 ⨯10 3kg𝑚2   නම්  ්රමණ කම්සය සමග හහත 

කේගකයන් ්රමණය වීම සඳහො කමෝටරය මිනන් සැප.ය ුකතු අමතර ඝූර්ණය කසොයන්න. 

vi. එම කමෝටරය මිනන් සිර ක  කරන අමතර  ොර්යය ක ොපමණද? 

vii. ආරම්භකේ සිට තැටිය හහත ක ෝි   ප්රකේගය ලබො ගැනීමට ගත වූ  ොලය to   නම් 0< 𝑡 

< 𝑡𝑜 හො to ≤ 𝑡 යන   ොල පරොසයන් තුල අමතර ඝූර්ණය 𝜏  ොලය t සමග කවනස් වන  

ප්රස්තොරකේ දල හැඩය අඳින්න. 

 

03. i.  ඇඳ තන්තුව  ඇති ල තීර්යක් ස් ොවර තරංගය  සංඛ්යොතය f, 

a) තන්තුකේ ආතකිය T 

b) තන්තුකේ ස් න්ධය 𝑚0 

c) තන්තුකේ දිග 𝑙0, මත රදොපැවැත්ම සඳහො සමී රණයක් මොන  භොවිතකයන් වය්ත්පන්න  රන්න. 

 

ii. ධවනිමොනය  කයොදො ඇති භොරය සැදි ද්රවයකේ ඝණත්වය p (2000 𝑘𝑔𝑚−3) වන අතර භොරකේ පිමමොව 

v කේ.  ම්පනය වන  ම්බිකේ දිග l පුඩු ගණන x ද, ඒකීය  දිග  ස් න්ධය m ද නම්  ම්බිකේ 

සංඛ්යොතය f සඳහො ප්ර ොශයක් x, l, v, m, p  ඇු කරන් ලබො ගන්න. 

iii. හහත භොරය ඝනත්වය 𝑝0 වු කතල්ල බඳුන  සම්ූර්නකයන් ිනල්ලවූ විට කදවන සපිමතොනකයන්  ම්බිය     

     ම්පනය කේ නම්  ම්බිකේ නව සංඛ්යොතය 𝑓2 සඳහො ප්ර ොශයක් x, l,  v,  m,  𝑝0, m   

iv. (ii) හි ධ්වනිමොන භොරය ඝණත්වය  2000 𝑘𝑔𝑚−3 වූ ජල බඳුන  සම්ූර්ණකයන් ිනල්ල වු විට  ම්බිය 

තව ර රටත් කදවන සපිමතොනකයන්ම  ම්පනය කේ නම්,  ම්බිකේ නව සංඛ්යොතය 𝑓3 සඳහො ප්ර ොශයක් 

ලියන්න. 

v. හහත ධ්වනිමොන භොරය කතල්ල බඳුකන් සහ ජල බඳුකන් සම්ූර්කයන්ම ිනල්ලවො ඒම  ම්බිය සංඛ්යොතය 

242Hz වූ සරු ලක් සමඏඟ කවන කවනම  ම්පනය  ලවිට නුගැු ම් කද  බැිනන් ඇු නි. කතල්ලවල 

ඝණත්වය 𝑝0 කසොයන්න. 


