AL/2020/RCG(EDU)

භූග ෝල විද්යාව 12 ගරේණිය
ßÉukaâ úoHd,h
Richmond College

Assignment for Vacation -2020
N+f.da, úoHdj
12 ශ්රේණිය

නම / විභාග අංකය......................................................
 ගෙෙ ප්රශ්ේ ත්රය ප්රශ්ේ 20කින් සෙන්විතය. ප්රශ්ේ
අංකය වදහන් ුරළ ලියන් .

ියය්ලමෙ ිළිතුරු  සතයන් . ිවවරදි  ිළිතුරු  ගතෝදා

(1) තහත රූත සමහගන් අංක 1 සේථදගේ ද්රක්ගව

ගකාමසේ අයත්වන්ගන්,

1 සේථදය

1.
2.
3.
4.

තෘථිවි ප්රාවද යමයි
තෘථිවි කග ාලමයි
තෘථිවි හදයමයි
තෘථිවි ාහිද හදයමයි
යකම අයත් ග ාවන්ගන් මින් කුෙක්ද් ?

1.
2.
3.
4.

ියතියෙක ග ෞතික ලක්ෂ
තරිවතලාව
කඳුවරටිය
ිවම් ය
ජල සම්තාද් ය
ඓන්ිය රෙගයන් සදගද්

අවසාි ත තාෂා

(2)

)3).

1. ග ාලෙයිට්
)4).

2. ජිප්සම්

දසායිවක රෙගයන් සදගද්
1. වමිළඩු

අවසාි ත තාෂා

2. වරලි ්

යක් වන්ගන්,
3.

ගහෙමයිට්

4.

් අඟුු 

යක් ගතෝදන් .
3. ලිගො යිට්

4. ෙරටි

)5). 1:50,000 තරිො යම අි  ලද් ියතියෙක ද්ක් ම ඇති ෙහා ොර් යක A ියම B ද්ක්වා
වූගකාමසක ි  ගසන්ටිමීමර් 6 ක් යරයි ියතන් . එෙ ොර් ගේ A ියම B ලක්ෂය ද්ක්වා වූ සර ද
දුද ද්රක්ගව ිවවරදි  ිළිතුරු  ගතෝදන් .
)1) 60 km කි
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)2) 3 Km

( 3) 5 Km

(4)

30 Km

)P.T.O)
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(6). භූග ෝල විද්යාත්ෙක සේථා

)7)

ත කිමේගම් තධතිතිය (GPS) ගලාවම මුලින්ෙ හදුන්වා ගද්

ලද් දම කුෙක්ද් ?

1. ජතා යයි

2. ඇෙරිකා එක්සත් ජ තද්ය

3. ඉන්ි යාවයි

4. එක්සත් දාජිාිවයයි.

භූ තධතිකතිගේ ප්රිා

පත තධතිති වන්ගන් මින් කුෙක්ද් ?

1. අය ග ෝලය, තරිවර්තිග ෝලය, තාතග ෝලය, ජජව ග ෝලයයි.
2. අතරිවර්තිග ෝලය, ජලග ෝලය,ලාලා ග ෝලය, ජජවග ෝලයයි.
3. ජල ග ෝලය, වායුග ෝලය, ලාලාග ෝලය, ජජවග ෝලයයි.
4. ජජවග ෝලය, තරිවර්තිග ෝලය, වායුග ෝලය, ග්රහයින්
)8). තාරිසරික තත

ශීඝ්රතාව ්රියාත්ෙක වන්ගන්

1. අතරිවර්ති ග ෝලගේය
2. තරිවර්ති ග ෝලගේය
3. තාත ග ෝලගේය
4. අය

ග ෝලගේය

)9). තුරල ද ිළදමි තත්වයක් ගතන්ුම් කද

)10).

1. ඔසේගේලියාව

2. ඇෙරිකා එක්සත් ජ තද්ය

3. ගකන්යාව

4. එක්සත් දාජිාිවය

ගලෝකගේ මුළු බිම් ප්රො ගයන් ජ
1. 10%

(11). ජ

දමක් වන්ගන්,

හී

ප්රගධතශ්වලම අයත් වන්ගන්

2. 64%

3.

95%

4. 8%

සංඛ්යා වර්ි ය රණද ය කදු ල න්ගන්,
1. පතත් අුතාතිකගයිව
2. ෙද

අුතාතිකගයිව

3. පතත්, ෙද
4. පතත් හා ෙද

හා සංරෙ

ප්රො ය අුවය.

ෙගිිව.

)12). දමක රෙ ලකායම අයත්ව

වයසේ ඛ්ා් ය වන්ගන්,

1. 0 - 14 අතද වයසේ ඛ්ා් යයි.
2. 0 - 20 අතද වයසේ ඛ්ා් යයි.
3. 15 - 65 අතද වයසේ ඛ්ා් යයි.
4.

0 - 18 අතද වයසේ ඛ්ා් යයි.

)13) තසේ අංශුවල විශ්ේකම් ය අුව 2 mm ම වරඩි
1. ියයුම් වරලි
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2. ගදාන්ෙ

ම් එය හදුන්වන්ගන්,
3. ෙරටි

4. ද්ළ වරලි )ග ාදළු)

)P.T.O)
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)14)

ශ්රී ලංකාගත ගතත් කලාතගේ ඇති ලමලෙ තසේ වර් ය වුගේ
1. දුර දුඹුු 

2. ි යළු තස

3. දුර කහ ගතාඩගසාලික් තස

4. ක්ෂාරිය ග ාව

)15). ග්රු  යිට් තාෂා ය විතරිතකද ය ෙගින් බිහිව
1. ක්වාට්සයිට්

2. කිරි ු 

දුඹුු  තස

තාෂා යකි
3. ියසේට්

4.

යිසේ තාෂා ය

)16). ලමණු ් තාෂා ය විතරිතකද ගයන් හම න් ා තාෂා ය වන්ගන්,
1. ෙරටි ්

2. ලාෂේට්

3. කිරි ු 

)ො ්)

4. ග ාලෙයිට්

)17) අම්ල ආග්රගන්ය තාෂා යකම අයත් ිවවරදි  ිළිතුරද වන්ගන්,
1.

ගයාදයිට්

2. ් අඟුු 

3. ගහෙමයිට්

4. වරලි ්

)18) ියලිකන් හා ඇලුමිිවයම් )Si + Al ) ඔක්සයිඩ ලමල සේතදය වන්ගන්
1. සීො සේතදය

2. ියය් සේතදය

3. සා ද තුරල

4. තරිවර්ති සේථදය

)19) ද්කුණු ආියයාු කලාතගේ සාක්ෂදතාවය අතින් ි යුණු දමක් වන්ගන් මින් කවදක්ද් ?
1. ශ්රී ලංකාව

2. ගන්තාලය

3. ං ලාගධතශ්ය

4. තාකිසේථා ය

)20) ගවදළ ඛ්ාද් ය ගකගර් ලතාු ල න්ගන්,
1. ො ව ්රියාවලින් තෙණි
2. සා ද තදං ්රියාවලිය තෙණි
3. සා ද තදං හා සුළං ්රියාවලිය තෙණි
4. ො ව හා සේවා ාවික ්රියාවලියයි.
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12 ගරේණිය - භූග ෝල විද්යාව II
උපශ්ෙසේ:
 ගෙෙ ප්රශ්ේ ත්රය ගකාමසේ ුර කින් සෙන්විතය. තළමු ගකාමගසහි ප්රශ්ේ ගද්කෙ අිවවාර්ය ගත.
II හා III ගකාමසේවලින් එක් ප්රශ්ේ ය රගින් ගතෝදාග
ිළිතුරු  සතයන් .
තළමු ගකාමගසේ ගද්ව

ප්රශ්ේ ය සහහා ගලෝක ියතියෙක් සතයා ඇත.

I ගකාමස - ප්රාගයෝගික භූග ෝල විද්යාව

I රූතය

II රූතය

)01).
1. ඉහත I රූත සමහග හි II රූතය කුෙක්ද්රයි

ම්ගකාම එයම ිවර්වච යක් සතයන්

2. භූ ලක්ෂ ියතියෙක් යු කුෙක්ද්රයි හදුන්වා භූ ලක්ෂ
ලියාද්ක්වන් .
3. 1:50,000 ගෙට්රික් ියතියම්වල ග ෞතික ලක්ෂ

ියතියම්වලින් ඇති ප්රගයෝජ

පද්ාහද

4 ක්
)ලකුණු 6)

සතයමින් තරහරි ලි කදන් .) ලකුණු 6)

4. ගත්ො ියතියෙක් යු කුෙක්ද්රයි හදුන්වා, එෙ ියතියම්වල ප්රගයෝජ
)02) සතයා ඇති ගලෝක ියතියගෙහි තහත සද්හන් ද්ද ලකුණු කද ිවවරදි ව
1. Covid 19 ) ගකාගදෝ ා) ජවදසය මුලින්ෙ තරතිු 

) ලකුණු 2)

ලියා ද්ක්වන්

) ලකුණු 6)

ම් කදන් .

දම

2. ඇෙසන් කඳුවරටිය
3. ග්රීන් ලන්තය
4. තෘුර ාලය
5. අදාබි මුලමද්
6. සුේරා
7. තාර් කාන්තාදය
8.

ං ා ම් ං ාව

9. ග ං ාල ග ාක්ක
10.ෙර

සේකදය
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)P.T.O)
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II ක ොටස
03.
i.
ii.
iii.
iv.

තම ක්රියාකාරාතතතවයටයාකඅ ාළාශ ්තිය යාක ා ාළාථ ත තම ාධති යාක ළමශම ෂ්පාාාළ යාක ර
ගන් ා ාධති යාක කුමතිය ළැයි ඳුන්ටා උළා ණයාකතිය සායාකන් .
)ල. 02)
ටායුගගෝලීයාක සි සා සාත ායාක යාක )ටු යාක)  ක ගරාඅ ාවරටථ  ගගෝලයාක ළිබඳව ට
සැගරවින් විසාත ර න් .
)ල. 06)
ශිලා ගගෝලීයාක ාධති යාක ළිබඳව ට රූා සඅ තිය ආිා ගයාකන් ාැ ැදිලි ර න් )ල. 06)
ජෛට ගගෝලගයාකහි ක්රියාකාරාථ වයටයාක ගරග හි වලාා සච ර ගළර  ක ගරාඅ
ජෛටගගෝලයාක ළිබඳව විසාත යාකතිය සායාකන් .
)ල. 02)

04.
i.
ii.

ාෘථිවි රගවාල ප්රිා සාත ගළරිනන් යුතියතයාක. වටා  ක ර න් .
)ල.02)
ආග්ගන්යාක ාාපාණ යාකනු කුමතියළැයි ගරටිගයාකන් ඳුන්ටා එම ාාපාණ සායාකෂ්ර සචයු යාක
ානුට ටථ ීර ණයාක ගරාඅ ළතියටන් .
)ල 06)

iii.

ඉ ත )2) රූා සඅ ග හි ළැතියගටන්ගන් ාාචශු ම ල් ළැතියගට ාැ රඩින ගමහි ාචර
1,2,3,4 යාක ගරාඅසා  ක ගරාඅ ''A'' ම ල ළිබඳව ගරටි සඅ තිය ලියාකන්
)ල 06)

iv.

ාස ෂ්ථ මාණයාක ගරග හි වලාා
 ක ර න්
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ප්රිා

සාිර

 ක ගරාඅ ාගසා ගත

ර ලතියපණ
)ල 06)

)P.T.O)

AL/2020/RCG(EDU)

III ක ොටස
05.
i.
ii.
iii.
iv.

මානුප භූගගෝල විළයාගේ ාළ ම කුමතියළැයි ගරටිගයාකන් ලියාකා ළතියටන් .
)ල 02)
ෛ සචඛ්යාගේ ාසම ටයාප්තිය යාකඅ වලාා සාිර ළිලිව සැගරවින් විසාත ර න්
)ල 06)
ටථ තමා ගේදී ඌණ සචටථ ිත අටල් ෛ සචඛ්යාට ස කවන්ිගයාකන් හුණ ණ ගළ
ගැඅළු 4 තිය ළිබඳව විසාත ර න් .
)ල.06)
මා ට ාවරස සව තාටගේ ාටරාශියාක විවිිවයටයාක ළිබඳව විසාත ර න් .
)ල.02)

06.
i.
ii.
iii.
iv.

ෛ ටයාප්තිය යාක ා ෛ ත වයටයාක යාකනු කුමතියළැයි ලියාකන් .
)ල.02)
ටථ තමා යාක ට විඅ ගලෝර ෛ සචඛ්යාට හුණ ණ ගළ ළැගට ා ගයාකෝග 3 තිය විසාත
ර න් .
)ල.06)
ගමම ා ගයාකෝග ෛයාක ගැනීමඅ ගත ැින ක්රියාකාමාථ ග ගමා ටාළැයි සැගරවින් විසාත
ර න්
)ල.06)
ෛ සචඛ්යාටර ප්රසා ණ ළි මිඩ ාටසාතාටතිය ාට
අතිය හුණ ණ ගළ ා ගයාකෝග
රටගථ ළැයි සාරච්ඡා ර න් .
)ල.06)
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භූක ෝල විද්යොව ද කද්ව දප රශ්නප ත්රකහි I ක ොටකසි 2 රශ්නපහ සහාො
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