
6 ශ්රේණිය විද්යාව 

 

 
udjke,A, wOHdmk l,dmh  

úoHd wxYh 



පෙනීම වදශා වම්පූර්ණ විය යුතු අලයතා 

ආපෝකය 

ඇව 



ආපෝක ප්රභල 
wdf,dalh ksl=;a lrk jia;= wdf,dal m%Nj f,i ye¢kafõ ‘ 

             iajdNdúl jia;= 

              iQ¾hhd  pkaøhd    ;drld 

             lD;%su m%Nj 

               úÿ,s nqnq`M   ,dïmq   bámkaoï 



දීප්ත වශ අදීප්ත ලව්තු  

තමා විසින්ම ආපෝකය නිකුත් කරන ලව්තු දීප්ත ලව්තු නම් පේ. 
 

 

 

 

 

අදීප්ත වස්තු 

ආපෝකය නිකුත් පනොකරන ලව්තු අදීප්ත ලව්තු නම් පේ. 

 
 



ෙශත ලගුල වම්පූර්ණ කරන්න 

වස්තුව §ma; jia;=jla  /  අ§ma; jia;=jla  

iQ¾hhd 

úÿ,s nqnq`M" 

pkaøhd 

pkaøhd 

bámkaoï 

lKdueÈßhd" 

mqgqj 
 



• rd;s% wyfia wdf,dalj;a jQ pkaøhd wmg ±l.; yels h' fï ksid 
pkaøhd §ma; jia;=jla f,i iuyr úg Tng isf;kakg we;' 
kuq;a pkaøhd úiska ksl=;a lrkafka ;udf.a u wdf,dalh fkdfõ' 
pkaøhdf.a mDIaGh u; m;s; jk ysre t<sh ksid pkaøhd 
wdf,dalj;a jia;=jla f,i wmg Èia fõ' tu ksid wdf,dalj;a j 
Èia jqj o pkaøhd §ma; jia;=jla fkdfõ' 



ද්රලය තුළින් ආපෝකය ගමන් කිරීම 

 



ොරදෘය ද්රලය 

• iuyr øjH ;=<ska neÆúg wfkla mi we;s 
wdf,dalh fuka u jia;= o meyeÈ,s j ±lsh 
yels h'  tfia jkafka tjeks øjH ;=<ska 
wdf,dalh l%uj;aj .uka lsÍu ksid h' tjeks 
øjH mdroDYH øjH f,i ye¢kafõ ‘ 

• උදාශරණ 

           ùÿre 
        úksúo fmfkk wj¾K fmd,s;Ska 



ොරභාවක ද්රලය 
වමශර øjH ;=<ska neÆ úg wfkla mi we;s wdf,dalh fmfkk kuq;a 

jia;=j meyeÈ,s j fkdfmfka' tfia jkafka tu øjH ;=<ska wdf,dalh 
wl%uj;a j .uka lsÍu ksid h' 

tjeks øjH mdrNdil øjH f,i ye`Èkafõ‘ 

   f;,a lvodis"  

   fndr c,h" 

    mdg áIQ lvodis 

 



ොරාන්ධ ද්රලය 
fndfyda øjH ;=<ska neÆ úg wfkla mi we;s wdf,dalh fyda jia;= 

fyda olakg fkd,efí' tfia jkafka tjeks øjH ;=<ska wdf,dalh 

.uka fkdlsÍu ksid h' tajd mdrdkaO øjH f,i ye`Èkafõ ‘ 

   WodyrK 

   ldâfndaâ 

     ,S 

   f,day 

    lvodis 

   ;dr 



 

පාරද්ෘශ්ය ද්රවය 

ආපෝකය ක්රමලත්ල ගමන් කරන ද්රලය ොරදෘය ද්රලය නම් 

පේ. 

පාරභාසක ද්රවය 

ආපෝකය අක්රමලත්ල ගමන් කරන ද්රලය ොරභාවක ද්රලය 

නම් පේ. 

පාරාන්ධ ද්රවය 

ආපෝකය ගමන් පනොකරන ද්රලය ොරාන්ධ ද්රලය නම් පේ. 

 



• ඇගයීම 
ෙශත දැක්පලන ද්රලය ොරදෘය, ොරභාවක, ොරාන්ධ පව ලර්ග කරන්න. 
වීදුරු, පෝශ තශඩු, ලී, අලර්ණ පෙොලිතින්, පතල් කඩදාසි, ප ොර ජය, ොට ටිෂුවු 

කඩදාසි, කඩදාසි,තාර, ජය, ෙැණිබීම, භූමිපතල්, ෙැණි, දැවුණු එන්ජින් ඔයිල් 

 

පාරද්ෘශ්ය පාරභාසක පාරාන්ධ  



ආපෝකපේ ගමන් මග 



ආපෝක කිරණ ශා ආපෝක කදම්  
ආපෝක කිරණය 

ආපෝකය ගමන් කරන ඉතා ෙටු ගමන් මාර්ගයක් ආපෝක කිරණයක් නම් 
පේ. 

 

ආපෝක කදම් ය 

ආපෝක කිරණ රාශියක් එකතු වීපමන් ආපෝක කදම් යක් වෑපේ. 

 

 

 

l%shdldrlu 5'6  isoq lr ksrSlaIK ,shkak 

 



ආපෝකපේ ප්රපයෝජන 



ආපෝකපේ ප්රපයෝජන 



ආපෝකපේ ප්රපයෝජන 



ඇගයීම 

 

 

හිව් තැනට සුදුසු ලචනය පතෝරන්න. 
 

1. ආපෝකය .......................................වි පේයකි. 

      ොරාන්ධ  

      ොරදෘය  

      ක්ති 

      වංඥා  

 

 



හිව් තැනට සුදුසු ලචනය පතෝරන්න. 

 

2. ආපෝකය ......................................මාර්ගයක 

    ගමන් කරයි. 

      ඊ හිවක් 

      ොරදෘය  

      වර පර්ඛීය  

      වංඥා 
 



3. ආපෝකය ගමන් පනොකරන ද්රලය...........................ද්රලය  

    පව ශැදින්පලයි. 

        ක්ති 

        ොරාන්ධ  

        ොරදෘය  

        වංඥා  

හිව් තැනට සුදුසු ලචනය පතෝරන්න. 

 



හිව් තැනට සුදුසු ලචනය පතෝරන්න. 

 
4. ආපෝක කිරණයක ගමන් දිාල දැක්වීමට.................................. 

    භාවිත පකපරයි. 

        ඊ හිවක් 

        හිරුඑලිය 

        වර පර්ඛීය 

        වංඥා  
 



හිව් තැනට සුදුසු ලචනය පතෝරන්න. 

 

5. මාර්ග වංඥා ලදී .......................................පයොදා ගන්පන් ලැඩි 

    අලධානයක්  ා ගැනීම වදශාය. 

        ඊ හිවක් 

        හිරුඑලිය 

        ොරාන්ධ 

        ආපෝක වංඥා 

 



•   my; i|yka jdlH ;ks jpkhlska fyda jpk follska y÷kajkak ‘ 
 

i. ;ud úiska u wdf,dalh ksl=;a lrk jia;= '''''''''''''''''''''''''''''''' 
ii' ;ud úiska u wdf,dalh ksl=;a fkdlrk jia;= ''''''''''''''''''''''''''' 
iii' wdf,dalh .uka lsÍug bv fok w;r meyeÈ,s j wfkla 
me;af;a we;s jia;=j o ±lSug yels øjH '''''''''''''''''''''''''''''''' 
iv' wdf,dalh .uka lsÍug bv fok kuq;a wfkla me;af;a we;s 
jia;=j meyeÈ,s j ±lsh fkdyels øjH '''''''''''''''''''''''''''''''' 
v' wdf,dal lsrK rdYshl tl;=j '''''''''''''''''''''''''''''''' 


