්ඹං අධයඹන ගෙනුම්  ට්ටලරඹ






විඹඹ - විදයා
ෙරේණිඹ - 7
ායඹ - ෙදන ායඹ
ඒටටඹ - ලක්ති ආටාය ව බාවිත (7 ඳාඩභ)
ගෙනුම්  පර  විවිධ ලක්ති ආටාය වා උදාවයණ ඳඹයි.
 විවිධ ලක්ති ආටාය බාවිත ටයන උඳටයණ ෙේඛනනත ටයයි.
 විවිධ ලක්ති ආටායර බාවිත ආදර්ලනඹ වා යර
ක්රිඹාටායට්  දුදු ටයයි.
 විවිධ ලක්ති ආටායර බාවිත අනඹ ටයයි.

ක්රිඹාටායටභ
a. ඳවත ක්රිඹාටායටෙභ න රතයත න.න.
තයභක් විලාර ෙඳ්ටටිඹක් ( kg ඳභණ ඇති) ෙොඹා නන.න. එඹල
නූරක් නැල නා නන.න. බිත්තිඹට ඳවත ගුෙේ ආටායඹල උ
ලවන. ටය ෙනන ෙඳ්ටටිඹ ශකුණු ටශ භ්ටල්  දක්ා ඔන.න.

C

B

A

අ්ථා
A
B
C

ඔන රද උ
30 cm
50 cm
100cm

b. 0 cm දින ඵයිදුටේ ටියුබ් ටැඵැේරක් නන.න. එඹ බිත්තිඹටල
ෙවෝ ෙනත් ්තුටල තදින. ් ඵන.ධ ටය නන.න.ඳසු
ඵයිදුටේ ටියුබ් ටැඵැේර ඳවත ගුෙේ ආටායඹල රකුණු ටශ
භ්ටලභ දක්ා අදින.න.

10 cm දින ඵයිදුටේ ටියුබ් ටැඵැේර

A
B
C

අ්ථා
A
B
C

ඵයිදුටේ ටියුබ් ටැඵැේර අදින න
දින
4 cm
6 cm
8 cm

ඔෙබ් දැුමභල ටාර්ඹඹක් දුදු කිරීභ වා ඇදීභක් ෙවෝ තේලු කිරීභක් භගින.
්තුට චරනඹ දුදු විඹ යුතුයි. ගවත උඳ ක්රිඹාටායට්  a  නදී C

අ්ථාෙේ ෙඳ්ටටිඹ ැඩි උක් ඔා ඇත. උඳ ක්රිඹාටායටභ b  නදී C
අ්ථාෙේ ැඩි දුයක් ඵයිදුටේ ටියුබ් ටැඵැේර ඇද ඇත. ේ  අුම
C අ්ථාර ැඩි ලක්තිඹක් ැඹ ෙේ. ැඩි ටාර්ඹඹ ප්රභාණඹක්
දුදුටය ඇත.

ටාර්ඹඹ කිරීභල ඇති වැකිඹා ලක්තිඹ න්  ෙේ. ලක්තිඹ
භරතන අන.තර්ජාතිට ඒටටඹ ජූේ (J ) ෙේ.

ක්රිඹාටායටභ

ඵැලරි ලින. ක්රිඹාටයන ෙභෝලයඹක්

කුඩා ගුන. විදුලි ඹන.ත්රඹක්

විදුලි සීුමක්

ඵදුදුටේ ඩයිනෙභෝක්

යින. ටයන ෙේර්  ටායඹක්

සර්ඹඹ ඳැනරඹ

විදුලි ඳන.දභක්

බිත්තිඔයෙරෝසුක්

ෙභභ උඳටයණ ෙවොදින. රතරීක්ණඹ ටයන.න. ක්රිඹාත්භට ටය
ඵරන.න. ඳවත ගු ් පූර්ණ ටය ඵරන.න.
උඳටයණඹ

ක්රිඹාත්භට කිරීභල ක්රිඹාත්භට මේේ දී
මූලිට වූ ලක්ති
ඇතින ලක්ති
ආටායඹ
ආටාය
කුඩා ගුන. විදුලි ඹන.ත්රඹක් යාඹරතට ලක්තිඹ ධ්රත ලක්තිඹ
ඵදුදුටේ ඩයිනෙභෝක්
චාරට ලක්තිඹ
........................
යින. ටයන ෙේර් 
විබ ලක්තිඹ
……………….
ටායඹක්
බිත්තිඔයෙරෝසුක්
යාඹරතට ලක්තිඹ ……………….
විදුලි සීුමක්
විදුත් ලක්තිඹ
………………
විදුලි ඳන.දභක්
යාඹරතට ලක්තිඹ ………………
ඵැලරි ලින. ක්රිඹාටයන
යාඹරතට ලක්තිඹ ………………
ෙභෝලයඹක්
සර්ඹඹ ඳැනරඹ
ආෙරෝට ලක්තිඹ
………………

ඔෙබ් දැුමභල - ෙභභ ක්රිඹාටායටෙභ නදී ඔඵල ලක්ති ආටාය කි නඳඹක්
වදුනානත වැකිඹ. එන්  ආෙරෝට ලක්තිඹ, චාරට ලක්තිඹ, විදුත්
ලක්තිඹ, තාඳ ලක්තිඹ, ධ්රත ලක්තිඹ, විබ ලක්තිඹ ෙරඹ.
එක් එක් උඳටයණ ක්රිඹාත්භට මේේ දී එක් ලක්තිඹක් තත් ලක්ති
ආටායඹක් ඵල ඳත් මේ ඇති ඵ ෙඳෙන.. ෙභඹ ලක්ති ඳරිණාභනඹ
ෙර වැදින.ෙේ.

ක්රිඹාටායටභ 3

.

.
ගවත රඳලවන. රතරීක්ණඹ ටයන.න. එභ එක් එක් අ්ථාෙේදී
උඳටයණ ක්රිඹා කිරීභ දවා ලක්තිඹ රඵාෙනන ඇති ආටායඹ වා රඵා
නන.නා ප්රෙඹෝජන ගුනත ටයන.න.
අ්ථා

ලක්තිඹ රඵා ෙනන
ඇති ආටායඹ
නරා ඹන ජර ඳවය
භගින.
වභන සුශෙේ
ලක්තිෙඹන.

ප්රෙඹෝජනල නන.නා
අ්ථා
විදුලිඹ රතඳදමේභ
………………

ඔෙබ් දැුමභල
චරනඹ න ්තුක් තු ෙභභ ලක්තිඹ චාරට ලක්තිඹ
න්  ෙේ. ෙභභගින. එදිෙනදා ජීවිතෙේදී විවිධ ප්රෙඹෝජන
රඵා නත වැකිඹ.

ක්රිඹාටායභ 4
තයභක් විලාර ඹටඩ ෙඵෝරඹක් නන.න. එඹ රඳෙේ ආටායඹල ගවශ
දුල ( අ්ථා ෙදෙක්දීභ) තයභක් උල ක්ෙේ අතුයන රද බිභටල
අතවරින.න. දක්නල රැෙඵන රතරීක්ණ ලිඹන.න.
ඹටඩ ෙඵෝරඹ

cm
cm
ක්ෙේ ත්ටටු

A

B

අ්ථා
A
B

උ
2 cm
1 cm

රතරීක්ණ
...............................
...............................

ඔෙබ් දැුමභල
ගවශ පි නටීභට ඇති ්තුෙේ ( උ ැඩි න විල ) ැඩි
ලක්තිඹක් අඩංගු ඵ ෙඳෙන..

ඇද ඇති ටැලෙඳෝරඹ

ඇද ඇති දුන.න

යින. ටයන රද නභන. ටයන ටායඹ

ඇද ඇති ෙභභ ්තුරද, වකුරා ඇති දුන.නටද නඵඩා මේ ඇත්ෙත්
විබ ලක්තිඹයි.

ඔෙබ් දැුමභල
ේ  ආටායඹල පි නටීභ ෙන් මේභ රතා ෙවෝ වැඩඹ ෙන්
මේභ රතා ්තුට නඵඩා න ලක්තිඹ විබ ලක්තිඹ න් 
ෙේ.
විබ ලක්තිඹ වා චාරට ලක්තිඹ ඹාන.ත්රිට ලක්තිඹ ෙර
වදුන.යි.

ක්රිඹාටායටභ 5
ගටිඳන.දභක් ෙනන ඳවත ක්රිඹාටායට් ර රතයත න.න.
( ැඩි නටිෙඹකුෙේ වඹ රඵා නන.න)

ගටි ඳන.දභ

ගටිඳන.ද්  දැේරල ඳවත ඒා රංටයන.න. දක්නල රැෙඵන රතරික්ණ
ලවන. ටයන.න.

රංටයන ්තු
ටඩදාදු ටැඵැේර
PVC ඵලඹ
ජරඹ  නත නරඹ

රතරීක්ණ
………………………………….
………………………………….
………………………………….

ඔෙබ් දැුමභල
ගවත ක්රිඹාටායටභ අුම තාඳඹ තු ලක්තිඹ රතා ්තුට වැඩඹ
ෙන් මේභ, ර්ණඹ ෙන්මේභ, ගිරත නැනීභ, ා්ඳ මේභ, උණු මේභ
ආදිඹ දැකිඹ වැකිඹ.

ක්රිඹාටායටභ 6

ගවත දැක්ෙන.ෙන. යාඹරතට ලක්තිඹ අන.තර්නත ද්රය කි නඳඹකි.
ඳවත එක් එක් උඳටයණ ක්රිඹාත්භට කිරීේ දී දුදුන ලක්ති
ඳරිර්ථනඹ ලිඹන.න.
උඳටයණඹ
ගටිඳන.දභ දැේමේභ
විඹළිෙටෝ ෙඹොදා ෙනන
ඵේඵඹක් දැේමේභ
ටාර්ඵැලරිඹ ෙඹොදා ෙනන

ලක්ති ඳරිර්ථනඹ
……………………………
……………………………
……………………………

ාවනඹක් ඳණ නැන.මේභ
ගිරතකූරු දැේමේභ

……………………………

ඔෙබ් දැුමභල
යාඹරතට ද්රය තුශ නඵඩා මේ ඇති ලක්තිඹ යාඹරතට ලක්තිඹ
න් ෙේ.

ායාංලඹ

ටාර්ඹඹ කිරීභල ඇති වැකිඹා.

ජූේ (J)
භරතන ඒටටඹ

ඹුම

ලක්ති
ඹආටාය

උඳටයණ බාවිතෙේදී
එක් ලක්තිඹක් තත්
ලක්තිඹක් ඵල
ඳයාණාභනඹ ෙේ

තක්ෙේරු

 ඹාන.ත්රිට ලක්තිඹ

චාරට ලක්තිඹ







විබ ලක්තිඹ

විදුත් ලක්තිඹ
ධ්රත ලක්තිඹ
තාඳජ ලක්තිඹ
යාඹරතට ලක්තිඹ
ආෙරෝට ලක්තිඹ

1.) ක්රිඹාටායටභ  නදී ඔඵ වදුනානත් ලක්ති ආටාය 5ක් ලිඹන.න.
……………….. ………………..
……………….. ………………..
2.) ක්රිඹාටායටභ  න ෙඹොදානත් ඳවත උඳටයණ ක්රිඹාත්භට කිරීේ දී
ලක්ති ඳරිණාභනඹ ලිඹන.න.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

කුඩා ගුන. විදුලි ඹන.ත්රඹක්
- …………………..
ඵයිදුටේ ඩයිනෙභෝක්
- …………………..
යින. ටයන ෙේර්  ටායඹක් - …………………..
බිත්තිඔයෙරෝසුක්
- …………………..
විදුලි සීුමක්
- …………………..
විදුලි ඳන.දභක්
- …………………..
ඵැලරි ලින. ක්රිඹාටයන ෙභෝලයඹක් - …………………..

3.) විබ ලක්තිඹ වා චාරට ලක්තිඹ බාවිතඹල නන.නා අ්ථා ඳවත
ආටායඹල ගුනත ටයන.න.
විබ ලක්තිඹ ප්රෙඹෝජනඹල
නන.නා අ්ථා

චාරට ලක්තිඹ ප්ර ෙඹෝජනඹල
නන.නා අ්ථා

4.) ඔෙබ් රතෙේ ඇති ඳවත විදුලි උඳටයණ ක්රිඹාත්භට ටය ඵරා
ඳවත ලවන ් පූර්ණ ටයන.න.

ලක්ති ඳරිර්තනඹ ප්රෙඹෝජනඹ -

ලක්ති ඳරිර්තනඹ ප්රෙඹෝජනඹ -

ලක්ති ඳරිර්තනඹ ප්රෙඹෝජනඹ -

ලක්ති ඳරිර්තනඹ ප්රෙඹෝජනඹ -

ලක්ති ඳරිර්තනඹ ප්රෙඹෝජනඹ -

5.) රතෙේදී ඳවත රතර්භාණ දුදු කිරීභල උත්ාව නන.න.

I.
II.

ආදර්ල සුශං ඵරානායඹක්
හුභාර ඵමයඹක් ෙඹොදාෙනන විදුලිඹ රතඳදමේභ

By……………………
Rasangika Delpavithra
Mr/ Methodist Vidyalaya, Hakmana

