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12 කරේණිය

ම / විභො අං ය ......................................................

A ක ොටස - ව්යුහගත ර නා ො
)01)

A)

වර්ෂණය ) Precipitation) යනු කුමක්ද? අර්ථ දක්වන්න.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

 පපොළවට වැපටන වර්ෂො ජලය අවප ෝෂණය වීපමන් ප ෝ වොෂපිකරණය වීමත් නිසො අපපත් යොමක් සිදු
පනොපේ යැයි සලකො පපොළව මතට වැපටන ජල ප්රමොණප සස වර්ෂොපතනය පලස මැනනනු ලැප .
ප ත ප්ර පනවලට ිිතුරු  සැපීමමට පමම ූපපසට න පයොදො නන්න.
A
B

D

C
B)

i)

ඉ ත සපකරණය නම් කරන්න.
......................................................................................................................

ii)

iii)

පමහි A,B,C,D පලස නම් කර ඇති පකොටසප නම් කරන්න.
A

-

……………………………………………………………

B

-

……………………………………………………………

C

-

……………………………………………………………

D

-

……………………………………………………………

පමම සපකරණය සවිකරනුප පපොළව මට්ටපම් සිට පකොපමණ සසකින්ද?
...................................................................................................................

iv)

D පලස නම් කර ඇති සපකරණප වැදනත්කම දක්වන්න.
...................................................................................................................

v)

A පලස නම් කර ඇති පකොටපසප ඉ ළ පකළවර ඉතො තියුණු දොරයකින් සමන්විත
වන පලස නිර්මොණය කර ඇත. පමපසප වීමට ප පුරව කුමක්ද?
...................................................................................................................
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 ප ත දැක්පවනුප සපවයංක්රිය වර්ෂොමොනයක ප්රසපථොර කදදොසිය මත සට න් ූ  ප්රසපථොරයකි.
පමම ප්රසපථොරය ඇුරපරන් ිිතුරු  සපයන්න.

Y

Z

X

C)

i)

X පලස නම් කර ඇති අවසපථොව ිිතබඳ ඔබපේ කියවීම කුමක්ද?
....................................................................................................................

ii)

Y පලස නම් කර ඇති අවසපථොව ිිතබඳව ඔබපේ කියවිම කුමක්ද?
....................................................................................................................

iii)

Z පලස නම් කර ඇති අවසපථොව ිිතබඳ ඔබපේ කියවිම කුමක්ද?
....................................................................................................................

(02) A)

ප ත දත්ත ඇුරපරන් සොපේක්ෂ ආර්රතොවය නණනය කරන්න.
 පතත් බල්බ සෂපණත්වමොනප පොඨොංකය
 වියිත බල්බ සෂපණත්වමොනප පොඨොංකය

වියළි
බල්බ
උෂේණත්ව්යමො ය
/උෂේණත්ව්ය කව්ය ස
30
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B) ප ත ප්ර පනවලට ිිතුරු  සැපීමමට ප ත ූපපසට න භොවිතො කරන්න.

B

A

C
Y

X
i)

පමම X සපකරණය ඳුනොනන්න.
...............................................................................................................................

ii)

iii)

A,B,C පකොටසප ඳුන්වන්න
A

-

……………………………………………………………

B

-

……………………………………………………………

C

-

……………………………………………………………

පමහි A පකොටසට ුරදු තීන්ත ආපල්ප කර ඇත. එයට ප පුරව කුමක්ද?
.............................................................................................................................

iv)

Y වු ප වැදනත්කම කුමක්ද?
.............................................................................................................................

v)

Y වු ය ුරළ ඇති විප පෂ සපකරණ පකොටස නම් කරන්න.
.............................................................................................................................

vi)

ඉ ත නම් කළ පකොටපසප ඇති වැදනත්කම කුමක්ද?
.............................................................................................................................

vii)

C යන වු ප ඇති වැදනත්කම කුමක්ද?
.............................................................................................................................

viii) වර්ෂොපතනය සහිත දිනයකදී පමම සපකරණපයන් ලබො නන්නො පොඨොංකවල නිර්වදයතොවය
සඳ ො පයොදො නන්නො ිිතයම කුමක්ද? ) පදෝෂය නිවැරදි කිරීමට භොවිතො කරන)
......................................................................................................................................
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 ප ත i), ii) , iii) ො iv) ප්ර පනවලට ිිතුරු  සැපීමමට ප ත ූපපසට න භොවිතො කරන්න.

C)

i)

ඉ ත ූපපය ඳුනොපනන නම් කරන්න.
....................................................................................................................

ii)

පමය ුරළ තැන්පත් කර ඇති සපකරණ පමොනවොද?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

iii)

පමම වු ය ුරළ ුරදු තීන්ත ආපල්ප කිරීම ො ලැස්සප පස් සවි කිරීමට ප පුරන් පමොනවොද?
 ුරදු තීන්ත ආපල්ප කිරීමට
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 ලැස්සප පස් සවි කිරීමට
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

iv)

පමම සපකරණප
කුමක්ද?

පදොර සුරු  දකුණු දි ොවන්ට විවෘත වන පසප සවි කිරීමට ප පුරව

...........................................................................................................................
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)03) A) ප ත ප්රකො සරය
i)

් (T) ද අසරය

් (F) ද සඳ න් කරන්න.

නිරිත දින පමෝසම් වර්ෂොපේදී අන්තර් නිවර්තන අභිසොරී කලොපය ශ්රි )..........)
ලංකොපවන් සුරු  පදසට විසපථොපනය පේ

ii)

නිරිත දින පමෝසම මැයි මොසප සිට සැේතැම්බර් දක්වො බල පැවැත් පේ.

iii)

නිරිත දින ුරළං ප්රවො පයන් වැි  පකොටසක් දකුණු ඉන්දියොව ර ො

).........)

මො ).........)

එයි.
iv)

නිරිත දින පමෝසම් වර්ෂොව මඟින් වැි පුර වර්ෂොව ලැපබනුප

දිවයිපන් ).........)

සුරු  නැපනනහිර ප්රපශ වලට ය.
v)

නිරිත දින පමෝසපම් බලපෑම ශ්රි ලංකොපේ වියිත කලොපප

වොරි ).........)

කර්මොන්තයට දැි  බලපෑමක් සිදු කරයි.
vii)

ඊසොන දින පමෝසම් වර්ෂොව ඇති වීපම්දී අන්තර් නිවර්ත අභිසොරීය කලොපය )..........)
ශ්රි ලංකොපවන් සුරු  පදසට විසපතොපනය පේ.

Viii) ඊසොන දින පමෝසම් කොලගුණය පනොවැම්බර් මොසප

සිට පපබරවොරි )..........)

දක්වො ශ්රී ලංකොවට බලපවත්වයි.
B) අන්තර් පමෝසම් ිිතබඳ ප්රකො කිහිපයක් ප ත දැක් පේ. එම ප්රකො
අසරයය (F) නම් ද පයොදන්න.
i)

පමම සෘුරවලදී අන්තර් නිවර්ත අභිසොරී කලොපය ශ්රී ලංකොව

සරය

් (T) ද

ර ො ප ෝ )..........)

ඊට ඉතොම ආසන්නපයන් ක්රියොත්මක පේ.
ii)

පමහි අඩු පීදන කලොප වර්ධනය වීම නිසො සංව න වළොකුළු වර්ධනය වී ).........)
සන්ධයො කොලප දී ගිගුු ම් සහිත අඳුු  වැසි ඇති පේ.

C)

ii)

i)

ආේපන්ය පොෂොණ සඳ ො සදො රණ තරක් පදන්න.
1)

.............................................

2)

.........................................

3)

.............................................

4)

.........................................

අව්යසොදිර පොෂොණ සෑපදන ආකොරය දක්වන්න.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

iii)

අව්යසොදිර පොෂොණ සඳ ො සදො රණ තරක් පදන්න.
1)

.................................................

2)

.................................................

3)

.................................................

4)

.................................................
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iv)

D) i)

ප ත සඳ න් පොෂොණ විපරීත වීපමන් සෑපදන්පන් කුමන වර්නප විපරීත පොෂොණද?
1)

හුණු නල් ො පදොලමයිට් විපරිත වීපමන්

...........................

2)

මැස් නල්

...........................

විපරිත වීපමන්

සජලනය යනු කුමක්ද?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ii)

පොෂොණ රසොයනික ජීර්ණප දී සජල ය සඳ ො සදො රණ අවසපථොවක් පදන්න.
..................................................................................................................................

(04) A)

i)

පොංශු ජනනය යනු කුමක්ද?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ii)

පොංශු ජනනයට බලපොන සොධක නම් කර එම සොධක සක්රිය ො අක්රිය සොධක
පලස පවන් කර දක්වන්න.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

iii)

iv)

B)

ප්රොථමික 

ිජජ සඳ ො සදො රණ පදකක් පදන්න.

1)

.............................................................................................

2)

.............................................................................................

ද්වීති

ිජජ සඳ ො සදො රණ ුරනක් පදන්න.

1)

.............................................................................................

2)

.............................................................................................

3)

.............................................................................................

i) මැස් ඛනිජ සේඵටි ඒ
යක් තැනීමට දොයක වන සපථරීය වු යන් අතර ූ  අනුපොතයන්
අනුව මැස් ඛනිජ ආකොර කිහිපයකි. ඒ අනුව ක ඔලි යිට් ො කමොන්ට්කමොරිකලො යිට්
අතර ූ  පවනසපකමක් දක්වන්න.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ii)

iii)

මැස් ඛනිජවල ූ  කපොදු ලක්ෂණ තරක් දක්වන්න.
1)

......................................................................................................................

2)

......................................................................................................................

3)

......................................................................................................................

4)

......................................................................................................................

මැස් ඛනිජ විවිධූ  ආකොරවලින් පවතී , ජලය අවප ෝෂණය කරපනන සපරිම ප්රසොරණ
ැකියොවක් සහිත මැස් ඛනිජ වර්නය කුමක්ද?
..................................................................................................................................

iv)

C)

මැස් ඛනිජ ආකොරවලින්, කැටොයන හුවමොු  ධොරිතොවය සපරිම අනයක් නන්නො මැස්
ඛනිජ වර්නයක් සඳ ො සදො රණයක් පදන්න.
..................................................................................................................................
i)
යිට්රීහගතනණය යනු කුමක්ද?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ii)

iii)

iv)

යිට්රීහගතනණය සඳ ො දොයකවන බැක්ස්රියො පදකක් නම් කරන්න.
1)

.............................................................................................

2)

.............................................................................................

පොංශු වොතප සංයුතියට ො ධොරිතොවයට බලපොන සොධක 4ක් නම් කරන්න.
1)

..........................................................................................................

2)

..........................................................................................................

3)

..........................................................................................................

4)

..........................................................................................................

PFඅ ය යනු කුමක්ද?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

D)

i)

කක්ෂත්රධාොරිරොව්යය ( Field Capacity) ඳුන්වන්න.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ii)

iii)

පසප සොම්පලයක පතතමන ප්රති තය පසවීපම් පරීක්ෂණයකදී ප ත පොඨොංක ලැබිණි.
පසප සොම්පලප බර
=
80g
නියත බරකට වියලූ පුර එහි බර
=
45g
පසප සොම්පලප පතතමන ප්රති තය පසොයන්න.

ප ත ප්ර පනවලට ිිතුරු  සැපීමමට පමම ූපපසට න පයොදො නන්න.

A

B
C

1)

පමම සපකරණය නම් කරන්න.
...........................................................................................................................

2)

පමම සපකරණය භොවිතො කරනුප පපසප කුමන කොර්යයක් සඳ ොද?
...........................................................................................................................

3)

4)

පමහි A, B, C යන පකොටසප නම් කරන්න.
A

-

………………………………………………………………

B

-

………………………………………………………………

C

-

………………………………………………………………

C පලස නම් කර ඇති පකොටපසප ූ  විප පෂිත ලක්ෂණය කුමක්ද?
..............................................................................................................................

5)

පමම සපකරණප ඇති වොසියක් දක්වන්න.
..............................................................................................................................

6)

පමම සපකරණප ඇති අවොසියක් නම් කරන්න.
..............................................................................................................................

Assignment for Vacation -2020

)P.T.O)

AL/2020/RCG(EDU)

B ක ොටස - නා ො

(01)

ශ්රී ලංකොපේ කෘෂිකොර් ක දලදොයිතොවය පකපරහි පශ ගුණික විපර්යොසවල බලපෑම විසපතර කරන්න.

)02)

ශ්රී ලංකොපේ කෘෂි පොරිසරික කලොප ඳුනොනැනීපම් වැදනත්කම පැ ැඳිලි කරන්න.

)03)

පබෝන වනොව පකපරහි පොංශු ක්ුර ජීවීන්පේ බලපෑම විසපතර කරන්න.

)04)

පොංශු පැතිකද අධයයනප ඇති කෘෂිකොර් ක වැදනත්කම් විසපතර කරන්න.

)05)

ආම්ලික පසක පවතින කෘෂිකොර් ක නැටලු විසපතර කරන්න.
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