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සිරි කුරුස විදුහ - කලුතර 

විද්යාල 

8 ශ්රේණිය 

 
 

චුම්බක 

 

උපදෙස් : 

 දපළ දපොදෙහි 6 වන පාඩම (චුම්බක) දහොඳින් කියවන්න. 

 ඒ ඇසුදෙන් පහෙ ප්රශ්්න වට  ිළිතතුරු දමම ිළිතදවට  ස හන් දපොදෙහි ියයන්න. 

 

1) ක්රියාකාෙකම 6.1  අනුව, චුම්බකය  ආකර්ෂණය වන හා දනොවන ද්රවය දවන් කෙ ියයන්න. 

2) i) චුම්බක දවෙ ආකර්ෂණය වන ද්රවය හුනන්වන නම ුමම්දෙ  

ii) ඒ සඳහා නිෙසුන් දෙන්න. 

iii) වඩා ප්රබට චුම්බක නිර්මාණය  දයොො ගන්දන් දමොනවාෙ  

iv) ඒ අනුව, “චුම්බකත්වය” දහවත් “චුම්බක ගුණය” යනු ුමම්දෙ  

 

චුම්බක ධ්රැල 

1) චුම්බකය්ද ව ා චුම්බක බටය පවතින ආකාෙය දසොයා බැලීම  කළ හැකි ක්රියාකාෙකම්ද ියයන්න. 

2) එවි  ටැදබන නිරී්දෂණය රප ස හනකින් ඇඳ නම් කෙන්න. 

3) චුම්බකදේ යකඩ ුමඩු වැඩිපුෙම ෙැවරී ඇත්දත් ුමමන ස්ථාන වට ෙ  

4) ඒ අනුව “චුම්බක ධ්රැව” යන්න හුනන්වන්න. 

5) ප්රධාාන චුම්බක ධ්රැව දෙක ුමම්දෙ  

6) විවිධා හැඩ චුම්බක වට ධ්රැව ිළහි න ආකාෙය රප ස හන් මන්න් දපන්වන්න. 

 

චුම්බක ධ්රැල හඳුනාගැනීම 

1) ධ්රැව නම් දනොකළ චුම්බකයක ධ්රැව හුනනාගෙ හැකි රම 5්ද රප ස හන් මන්න් පැහැදිිය කෙ ියයන්න. 

2) මී  අමෙෙව දවනත් රම තිදදෙැි  පරී්දෂා කෙ බටන්න. 

 

චුම්බකයක චුම්බක ක්ශ් ේත්රය 

1) චුම්බකය්ද ව ා චුම්බක බටය ක්රියාත්මක වන ප්රදශශ්ය පරී්දෂා කිරීම  කළ හැකි ක්රියාකාෙකම්ද ියයන්න. 

2) එහිදී ටැදබන නිරී්දෂණය රප ස හනකින් දපන්වන්න. 

3) චුම්බකය ව ා යකඩ ුමඩු ෙ ාවක  ිළහි න්දන් ඇි   

4) ග්ියසරීන් තුළ න්ල්වූ ෙණ්ඩ චුම්බකය්ද ව ා යකඩ ුමඩු ිළහි න ෙ ාව ඇඳ දපන්වන්න. 

5) i) චුම්බක ්දදෂේත්රය්ද යනු ුමම්දෙ  

ii) “චුම්බක බටදර්ඛා” යන්න හුනන්වන්න. 

6) i) චුම්බක ධ්රැව අෙෙ චුම්බක ්දදෂේත්ර ආෙර්ශ්නය කිරීම  ක්රියාකාෙකම්ද ියයා රප ස හන් මන්න්  

දපන්වන්න. 

ii) එහිදී ටැදබන නිරී්දෂණයන්  අනුව, 

a) සජාතීය දහවත් සමාන ධ්රැව අෙෙ චුම්බක බටදර්ඛා විහිදී ඇති ආකාෙය ඇඳ දපන්වන්න. 

b) විජාතීය දහවත් විරුශධා ධ්රැව අෙෙ චුම්බක ්දදෂේත්රදේ ෙ ාව ඇඳ දපන්වන්න. 
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මාලිමාල 

1) i) මාියමාව යනු ුමම්දෙ  

ii) එය සාො ඇත්දත් දකදසේෙ  

iii) විවිධා ආකාෙදේ චුම්බක මාියමා ඇෙ. නිෙසුන් කිහිපය්ද රප ස හන් වියන් ේදවන්න. 

2) සෙට මාියමාව්ද සාොගන්නා ආකාෙය ිළයවෙ දටස ේදවන්න. (සෙට මාියමාව්ද නිර්මාණය කෙන්න) 

3) දිශ්ාව හුනනාගැනීම  අමෙෙව මාියමාවකින් ඇති දවනත් ප්රදයජජන දමොනවාෙ  

4) i) මාියමාව්ද ආධාාෙදයන් චුම්බක ්දදෂේත්රයක දිශ්ාව හුනනාගැනීම  කළ හැකි ක්රියාකාෙකම්ද ියයන්න.  

(6.8) 

ii) ෙණ්ඩ චුම්බකය්ද ව ා විවිධා ස්ථාන වටදී මාියමා ෙර්ශ්කදේ ිළහිටීම ඇඳ දපන්වන්න. (6.20 රපය) 

iii) ඒ ඇසුදෙන් මාියමා කටුවට ිළහිටීම යා කෙමින් ෙණ්ඩ චුම්බකදේ චුම්බක ්දදෂේත්රදේ ිළහිටීම  

දගොඩනගන්න. 

5) ඒ අනුව චුම්බක ්දදෂේත්රදේ දිශ්ාව දටස සටකන්දන් ුමමන දිශ්ාව ෙ  

 

භූ චුම්බකත්ලය 

පෘථිවිය අසළ මාියමාව්ද ෙැබූ වි  එහි කටුව උතුරු - ෙුමණු දිශ්ා ඔස්දසේ ිළහි න නිසා මාියමාව ආධාාෙදයන් 

පෘථිවිදේ උතුරු - ෙුමණු දිශ්ා දසොයාගෙ හැකි බව අප ෙනිමු. 

 

 i) පෘථිවි චුම්බක ්දදෂේත්රදේ දිශ්ාව හුනනාගැනීම  කළ හැකි ක්රියාකාෙකම්ද ියයන්න. (ක්රියා 6.9) 

ii) එහිදී ටැදබන නිරී්දෂණ දමොනවාෙ  

iii) එම නිරී්දෂණ වට  දහේතුව ුමම්දෙ  

 

 i) භූ චුම්බකත්වය යනු ුමම්දෙැි  හුනන්වන්න. 

ii) පෘථිවි චුම්බක ්දදෂේත්රය්ද හ ගැනීම  දහේතුව පැහැදිිය කෙ ියයන්න. 

iii) පෘථිවි චුම්බක ්දදෂේත්රය ිළහි න ආකාෙය රප ස හනකින් ේදවා එහි, 

a) සෙය උතුෙ හා සෙය ෙුමණ, 

b) චුම්බක උතුෙ හා චුම්බක ෙුමණ යනු ුමම්දෙැි  හුනන්වා, ටුමණු කෙන්න. (6.23 රපය) 

iv) සිතියමක චුම්බක උතුෙ හා සෙය උතුෙ ේදවන අුරරු ඇඳ දපන්වන්න. (6.24 රපය) 

v) එහි චුම්බක උතුෙ හා සෙය උතුෙ ඇති දවනස ියයන්න. 

 

තාලකාලික චුම්බක හා ස්ථිර චුම්බකය 

 චුම්බක ආකාෙ දෙකකි. 

i) ස්ථිෙ චුම්බක. 

ii) ොවකාියක චුම්බක. 

 

 i) ඉහෙ චුම්බක ආකාෙ 2 හුනනාගැනීම  කළ හැකි ක්රියාකාෙකම්ද ියයන්න. (ක්රියා. 6.10) 

ii) ටැදබන නිරී්දෂණ දමොනවාෙ  

iii) ඒ අනුව, 

a) ස්ථිෙ චුම්බක යනු ුමම්දෙ  

b) ොවකාියක චුම්බක යනු ුමම්දෙ  

iv) විෙුත් චුම්බක දටස හුනන්වන්දන් දමොනවාෙ  ඒවා අයත් වන්දන්, ස්ථිෙ චුම්බක ය ෙ  ෙ   

ොවකාියක චුම්බක ය ෙ  ෙ  
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 i) ස්ථිෙ චුම්බක සෑදීම  දයොොගන්නා චුම්බක ද්රවය දමොනවාෙ  

ii) ොවකාියක චුම්බක සාෙන්දන් ුමමන චුම්බක ද්රවය ාාවිෙදයන් ෙ  

 

 චුම්බක ද්රවය මන්න් ස්ථිෙ චුම්බක නිර්මාණය කිරීම සිදුකළ හැකි ආකාෙ දෙක ියයන්න. 

 

 i) විෙුත් රමදයන් ස්ථිෙ චුම්බකය්ද සාොගන්නා ආකාෙය රප ස හන් ඇඳ, ිළයවෙ දටස ියයා  

ේදවන්න. (ක්රියා 6.11) 

ii) විෙුත් රමදයන් ස්ථිෙ චුම්බකය්ද සාො ගැනීදම් දී සිදු කළ ුරතු ප්රධාාන කරුණ ුමම්දෙ  

 

 i) ස්පර්ශ් රමදයන් ස්ථිෙ චුම්බකය්ද සාොගන්නා ආකාෙය රප ස හනින් දපන්වා, පැහැදිිය කෙන්න. 

ii) දමහිදී සිදු කළ ුරතු ප්රධාාන කරුණ ුමම්දෙ  

 

විචුම්බකනය (චුම්බකත්ලය ක් ය වීම) 

1) චුම්බකත්වය ්දෂය වීම  බටපාන ප්රධාාන දහේතු දමොනවාෙ  

2) i) චුම්බක බටය හානි වන ආකාෙය ක්රියාකාෙකම්ද මන්න් දපන්වන්න. 

ii) එහිදී ටැදබන නිරී්දෂණය ුමම්දෙ  

3) i) චුම්බකත්වය දීර්ඝ කාටය්ද පවත්වාගැනීම  ගෙ ුරතු ක්රියාමාර්ගය ියයන්න. 

ii) චුම්බක ගබඩා කෙ ෙැබිය ුරතු ආකාෙය රප ස හනකින් දපන්වන්න. (6.36 රපය) 

4) එදිදනො ජීවිෙදේ දී ස්ථිෙ චුම්බක ාාවිෙ වන අවස්ථා දමොනවාෙ  

 

ධාරා විද්ුතය පිළිබ මිනුම් 

 

උපදෙස් : 

 ඉහෙ පාඩම දහොඳින් කියවා බටන්න. 

 ටබාගත් අවදබජධාය තුිතන් පහෙ ප්රශ්්න වට  ිළිතතුරු ියයන්න. 

 

 i) විෙුත් ධාාොව යනු ුමම්දෙ  

ii) ධාාොව ගටන සම්මෙ දිශ්ාව ුමම්දෙ  

iii) විෙුත් ධාාොව, 

a) විෙුත් ධාාොදේ සංද්දෙය, 

b) මනින උපකෙණය හා සංද්දෙය, 

c) ධාාොව මනින අන්ෙර්ජාතික ඒකකය හා සංද්දෙය, 

d) ධාාොව මනින උප ඒකක හා සංද්දෙ ේදවන්න. 

iv) පරිපථයක  ඇමී ෙය්ද නිවැෙදිව සම්බන්ධා කිරීදම් දී සැළකිියමත් විය ුරතු කරුණු දමොනවාෙ  

v) ුමඩා ධාාොව්ද මැනීම  සුදුසු උපකෙණය ුමම්දෙ  
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 i) විාව අන්ෙෙ යනු ුමම්දෙ  

ii) විාව අන්ෙෙය, 

a) විාව අන්ෙෙදේ සංද්දෙය, 

b) මනින උපකෙණය හා සංද්දෙය, 

c) අන්ෙර්ජාතික ඒකකය හා සංද්දෙය ේදවන්න. 

iii) පරිපථයක  දවජල්ට්මී ෙය්ද සම්බන්ධා කිරීදම් දී සැළකිියමත් විය ුරතු කරුණු දමොනවාෙ  

iv) සාමානය වියිත දකජෂයක හා යයම් අම්ට සංාායක දකජෂයක දවජල්ටීයොව (විාව අන්ෙෙය)  

දකොපමණ ෙ  

 

 i) වියිත දකජෂය්ද මන්න් බල්බය්ද ෙල්වාගන්නා ආකාෙය පරිපථ ස හනකින් ේදවන්න. 

ii) එම බල්බය තුිතන් ගටන ධාාොව හා විාව අන්ෙෙය මැනීම  ඇමී ෙය්ද හා දවජල්ට් මී ෙය්ද  

සම්බන්ධා කළ ුරතු ආකාෙය සංද්දෙ ාාවිෙදයන් පරිපථ ස හනකින් දපන්වන්න. 

 

 i) ප්රතිදෙජධාය යනු ුමම්දෙ  

ii) දවනස් වර්ගදේ සන්නායක තුිතන් ගටන ධාාොව දවනස් වන්දන් ඇි   

iii) ප්රතිදෙජධාදයහි, 

a) සංද්දෙය, 

b) ප්රතිදෙජධාය මනින ඒකක හා සංද්දෙය ේදවන්න. 

iv) සන්නායකයක ප්රතිදෙජධාය හා ධාාොව අෙෙ සම්බන්ධාය ුමම්දෙ  


