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Name / Index No...................................................... :ස

 ප්රශ්න සියල්ලටම සිළිතුරු සපයල් .

Grade 12
……..

01. (i) මානව අවශ්යතා හ ුවවමනා යේන දදා ණණ දක්විනේ ැහ හිලි  රණේන.
(ii) ිනනිහා හ හමාජය නරනණහි තාක්ෂණනේදනේ බලැෑම විහේතණ රණේන.
(iii) ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදනේ හණුවම් ලක්ෂ තුනක් දදා ණණ හහිතව ැහ හිලි 
රණේන.
(iv) රාර්මිනර විප්ලවය පිළිබඳව නරටි හට ේ ි යේන.
02. (i) ිලසි අනතුණක් යනු කුමක්ද?
(ii) වහඩබිමරදී සිදුවිය හකි අනතුරු 4 ක් දක්වේන.
(iii) වහඩ බිමර සිදුවිය හකි අනතුරු අවම කිරීම හඳ ා ගත හකි ක්රියා මාර්මග 4 ක්
ි යේන.
(iv) ගිනි නිවීම හඳ ා භාවිතා රණන දැරණණ වර්මග රණ දක්වේන.
03. (i) ැ ත හඳ ේ ගනඩාල් නරාටහේ වල දළ රූැ හට ේ අඳිේන.
a. ආන බේදුව
b. මා බාේදුව
c. ැට්ටම් භාගය
d. ැට්ටම් බාේදුව
e. මයිටර්ම බාේදුව
f. වටනාහේ ගල
(ii) ඉංග්රීසි බහම්මර බිති ම ල්ල්ලක් හඳ ා ගනඩාල් එලන ආරාණය දහක්නවන ැළල්
වරිය හ නදවන වරිය හඳ ා හහලහහේම අඳිේන.
(iii) ණළු ගල් බහම්මක් නිරිමාණය කිරීනම්දී හහලකිි මති  විය යුතු රරුණු නමානවාද?
(iv) ප්නලිනශ්ේ බහම්මර ැළල් වන වරිය හ නදවන වරිය ඇඳ දක්වේන.

Assignment for Vacation -2020

)P.T.O)

AL/2020/RCG(EDU)

(i) ැ ත මාතෘරා නරටිනයේ දුවේන.
a) ප්රතයා බලය (Stress)
b) වික්රියාව (strain)
c) යංමාැාංරය (young’s Modulus)
d) නැායිහේ අනුැාතය ( poison’s Ration)

04.

(ii) නගාඩනහගිල්ලක් මත නයනදන භාණ රූැ හට නකිේ දක්වේන.
(iii) ව ලකිේ ලහනබන ප්රනයජජන

ක් දක්වේන.

(iv) ව ලර ප්රධාාන නරාටහේ නම් රණේන.
05.
i. හණල අති මවාණමක් ඇඳ නරාටහේ නම් රණේන.
ii. නතති  නිවාණණවහටිය යනු කුමක් දහයි ැහ හිලි  රණේන.
iii. ැහුරු අති මවාණමක් භාවිත රණනු ලබේනේ කුමන තති වයක් හඳ ාදහයි විහේතණ
රණේන.
iv. වහඩ අති මවාණමර ඇම වාසි නමානවාද?
06.

(i) නගාඩනහගිි  ඉිලකිරීනම් අවහේ අිලයණ වන නිමනම් කිරීම හඳ ා භාවිත වන
ක්රමනේදයේ ලහයිහේතුවක් හරහේ රණේන.
(ii) බිම් දළු එලීනම් ක්රම නේදය පියවණවි ේ ැහ හිලි  රණේන.
(iii) රැණාරුවකිේ අනප්ක්ිත රාර්මයයේ 5 ක් දක්වේන.
(iv) රැණාරු කිරීනම් ක්රම නේදය ැහ හිලි  රණේන.

07.
(i)

නදම ල් නිවහක් හඳ ා ජල හම්ැාදන මණ්ඩලනයේ ජලය ලබා ගහනීම සිදු රණන
ලදී. ඒ හඳ ා භාවිත රළ දැාංග ඇතුළති  රණ නම් රණන ලද රූැ හට නක් අඳිේන.

(ii) අනාගමන රැාටයක් )Non- return vaive) නයදීම මගිේ බලානැානණාති තු වේනේ
කුමක්ද?
(iii) හිටි රණාමයර නරාටහේ නම් රණේන.
(iv) ජලනල හවිකිරීනම්දී භාවිත රණන දැාංග 4 ක් රූැ හට ේ ඇඳ නම් රණේන.
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08.

ැ ත දහක්නවේනේ මෘදු වානේ වි ේ තනන ලද හම්බේධාර අල්ුවර නේදීය නැනුමකි.
දී ඇම ිනනුම් වලට අනුව අල්ු නරාටනහේ හමාංශ්ර නැනුම නිර්මමාණය රණේන.

Assignment for Vacation -2020

