
                                     3ලන ලාරය - පුනරීක්ෂණ අභ්යාස 

1.                              සන්නායකයක ප්රතිරෙෝධය රෙරෙහි ඵලඳාන සාධෙ 

 

 

රභය වැඩි වන විට    රභය වැඩි වන විට   රවනස් වන විට 
ප්රතිරෙෝධය................ රේ.           ප්රතිරෙෝධය................ රේ.                  ප්රතිරෙෝධතාව...............රේ. 

 

(සන්නායෙය සෑදී ඇති ද්රවය,  වැඩි,  ඩු,,  රවනස්,  සන්නායෙර  දිග,  සන්නායෙර  හෙස්ෙඩ වර්ගපලය) 

2.                                                                         ප්රතිරෙෝධෙ වර්ග 

 

 

 

3. වගුව පුෙවන්න                   4. රභහි ප්රතිරෙෝධය රසොයන්න. 

ප්රතිරෙෝධෙය සම්භත සංරේතය 

  

  

  

                                                                           

5. සන්නායෙයෙ ............................. නියත විට එභ සන්නායෙ තුළින් ගලන ..................................... 

එහි රදරෙලවෙ .............................. ට ඩනුරලෝභව සභානුඳාතිෙ රේ. රභය ඕම් නියභය රලස හැදින්රේ. 

(ධාොව,  විබව ඩන්තෙය,  උෂ්ණත්වය) 

6. එනම්,  උෂ්ණත්වය කියන විට,  

                       (V, I) 

 = නියතයකි. 

  

 

වර්ණය රේතය 
දුඹුරු 1 
ෙළු 0 
ෙතු 2 

A B C 

 

 

   

පළාත් අධHdපන  දෙපාර්තදේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 
විෂය - විෙයාල fY%Aණිය - 10 

සැකසුම - W.T.S. අදේවික්රම ියය  පැේිටියය කවවිව 

සතිය - දෙසැේබර් III 

පළාත් අධයාපන  දෙපාර්තදේන්තුල සබරගමුල - සති පාස 

විෂය - විෙයාල 

fY%Aණිය - 10 



7. ඉහත නියතය සන්නායෙර  ප්රතිරෙෝධය රලස හඳුන්වයි. එය ............................. ඩකුරින් නම්ෙෙන ඩතෙ 

ප්රතිරෙෝධර  ඒෙෙය ............................ රේ. ප්රතිරෙෝධය භැනිභට ......................... බාවිතා ෙෙයි.  

(ඕම් Ω,  R,  ඕම් මිටෙය,  ඇමිටෙය,  I,  ඇම්පියර්)  

 

8. V (V) 

 

 

 

O   I (A) 

රභහි ඩනුක්රභණරයන් ලැරඵන්රන් ........................ ඩගයයි. 

(ප්රතිරෙෝධය (R),  විබව ඩන්තෙය (V),  ධාොව (I)) 

9. ඕම් නියභය ඇසුරින් ඳහත ගැටලු විසන්න. 

 i)නිරක්රෝම් ෙම් ද දහෙයෙ ප්රතිරෙෝධය 12 Ω රේ එය 5 V විදුලි සැඳයුභෙට සම්ඵන්ධ ෙල විට     
                ගලන ධාොව රසොයන්න. 

 ii)ඵල්ඵයේ 1.5V වියලි රෙෝෂයෙට සම්ඵන්ධ ෙෙ ඇති විට ඒ තුලින් 0.5 A ධාොවේ ගලන්රන් නම් 

ඵල්ඵර  ප්රතිරෙෝධය රසොයන්න. 

 

 10. හිස්තැන් පුෙවන්න (විබව ඩන්තෙ,  විදුත් ගාභෙ ඵලය ,  ධන,  රවෝල්ට්,  සෘණ,  ඉරලේරරෝන) 

       විදුත් ප්රබවයේ භගින් එහි.................ඩග්රර  ිටට ..................ඩග්රය දේවා ............................ 
       තල්ලු කිරිභ නිසා ඇතිවන විදුත් පිඩන ඩන්තෙය..................... .............................. නම් රේ. 
       රභහි ඒෙෙය .................... රේ. ඵාහිෙ ඳරිඳථයෙට ඉරලේරරෝන ඳලවා හරින ඵලය ............. 
       ............................................නම් රේ. 

11. විදුත් ඳරිඳථයෙ ධාොවේ ගලායාභට සපුොලිය යුතු ඩවශ්යතා ඇසුරෙන් ඳහත හිස්තැන් පුෙවන්න. 

 i)ආරෙෝඳණ රඳොම්ඳ කිරිභට  ඵාහිෙ.................................... ති දය යුතුය. 
   (ඳරිඳථයේ,  විදුත් ප්රබවයේ) 

 ii)ධන හා සෘණ ඩග්ර සම්ඵන්ධ වන රලස ඳරිඳථය .......................... විය යුතුය. 
    (සංවෘත/විවෘත) 

 iii)ධන හා සෘණ ඩග්ර ඩතෙ.................................... ේ ති දය යුතුය. 
     (ආරෙෝඳණය/විබව ඩන්තෙය) 

 

 

 

  


