11 රශ්රේණිය ය

කාේයය ඳත්රිකාල.

ෘශ ආේථික විදයාල
නිපුණතාල- 10
ෘහීය අලයතා වශා නිේාාණ වකව
කිරීරම් දී විවිධ ාැහුම් ක්රා රය දා නිි.
නිපුණතාල 11
පු

 අලයතා වශා රරි  ලේ

ශඳුනාර න ඇඳුම් නිේාාණය කරි.

එම්.ඒ.රේණුකා පී. රඳරේරා මිය. විශ්රාමික රුරු දඳර ක

කාඳ අධයාඳන කාේයාය. මිනුලගොර

.

කාේයය ඳත්රිකාල.
1. ලාටියක් ාැසීාට රය දා ත ශැකි ක්රා
1. -----------------------------------------------------------

2 . -----------------------------------------------------------

3. -----------------------------------------------------------

4 . -----------------------------------------------------------

2. ෂාා වුා ාැසීාට ඳශත දැක්රලන මුද්රිත රර ද භාවිත කෂ විට සිහිගො නල් දුලවීා ශා රල්සි රේසි ාැවා ාගිගො එය
ල ාත් අංකාර කරන ආකාරය ඇ දක්ලගොන.

3.ෂාා වුරම් ක රක ටව මලික ඳතරර ා වැකසීාට ඳශත දැක්රලන මිනුම් ණනය කරගොන.


ඳපුල ලටා - රවගොටි මීටේ 60
• ඉි රිඳව
• පිටු ඳව



ඉන ලටා - රවගොටි මීටර 55
• ඉි රිඳව
• පිටුඳව

4.ෂාා වුා අංකාර කිරිාට රය දා ත ශැකි දඳාං
1. ----------------------------------

3. -------------------------------------

5. ------------------------------------

2. ----------------------------------

4 . -------------------------------------

6. ------------------------------------

5. ෂාා වුරාහි ක රක ටව මලික ඳතරර රාහි ඉි රිඳව ශා පිටුඳව දෂ රඳ වටශනකිගො ඇද දක්ලගොන .

6.ෂාා වුා වදශා ඉශෂට ශා ඳශෂට රැලි වහිත ර ෝරිච්චි අත වැකසීා , පියලර තුනකිගො ඇ දක්ලගොන .

7.ෂාා වුා නිේාාණරේදී වකා ැලිය යුතු කරුණු
1. ---------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------5 .----------------------------------------------------------------------

8.ඇඳුාක් අලුත්ලැඩියා කිරීාට භාවිත ක ශැකි ක්රා
1. ---------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------

9. මට්ටුලක රන ාැස අ දර නිාකිරීාට ාශන යගොත්රයක් ාගිගො රයි ය ශැකි ාැවා රදකක්
1. ---------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------10.රර දක  ලාටිය ශදුගොලන රලනත් නම්
1. -------------------------------------------------

2. -------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------

4. -------------------------------------------------

11. ාැහුම් ශිල්ඳය තුෂ බ්ැගොකට් ාැවා රයි ය ශැකි අලවථා
1. --------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------

2 .----------------------------------------------------

12. සිහිගො නල් දුල වීා ාගිගො ගොර සි කලරයක් අංකාර කර ැනීාට සුදුසු රාෝවතරයක් අඳිගොන.

13. ඳශත වශගො ෘශ පිළි වශා ක්විල්ට් කිරීා රයදීරාගො වැරවන ලාසි


ර ෝතල් ආලරණය -

1. ---------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------



රම්ව දරණුල -

1. ---------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------

14.ාැහුම් කාරේ දී භාවිත කරනු  න මිනුම් ඳටිරයහි
වම්පේණ ි  - රවගොටිමීටේ ------------------------------------ අඟල්

---------------------------------------

- අඟක් ර දා ඇති රක ටව ණන --------------------------------- රවගොටිමීටරයක් ර දා ඇති රක ටව ණන ---------------------------------

15.ෂාා වුරාහි රවුම් ශැ ැති කර නිා කෂ ශැකි ක්රා
1. --------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------3 .----------------------------------------------------

පිළිතුරු ඳත්රය
1.

1. ලාටි ාැවා

2. වගොනාලි ලාටි ාැවා

3. වැඟි ලාටි ාැවා

4 .සිප්පි ලාටි ාැවා

5 .බ්ැගොකට් ාැවා

2.

සුදුසු රාලැනි රාෝවතරයක් අි ගොන
3.

ඳපුල ලටා ඉි රිඳව - 60 ර දීා 2 } 30 ¬ 1 } 31 ර දීා 2 } 15'5 ¬ 1 } 16'5 cm
පිටුඳව - 60 ර දීා 2 } 30 - 1 } 29 ර දීා 2 } 14'5 ¬ 1 } 15'5 cm
ඉණ ලටා ඉි රිඳව - 55 ර දීා 2 } 27'5 ¬ 1 } 28'5 ර දීා 2 } 14'25 ¬ 1 } 15'25 cm
පිටුඳව - 55 ර දීා 2 } 27'5 - 1 } 26'5 ර දීා 2 } 13'25 ¬ 1} 14'25 cm

4. 1. ර ත්තම් ඇල්ලීා
4. රකෝේ ඇල්ලීා

2 .රේගොද ඇල්ලීා

3. රැළි ඳටි ඇල්ලීා

5. රි ගො ඇල්ලීා

6 .රේඩිං ඇල්ලීා

7. විසිතුරු ාැහුම් ාැසීා (එම්රර ි ේ කිරීා

5.

8 .ආරරෝඳණය කිරීා

6.

7. 1. ඇඟෑාට ශා ැවීාට ඳශසු වීා.
3. ලිහිල් ල ාවා තිබීා.

2 . දචිත පියවීා ක්රා රය දා තිබීා.
4 .විසිතුරු ශා අංකාර ලකිගො යුතුවීා.

5. ඇඳුරම් මට්ටු ශා නිාාල දරුලාරේ වාට සුල ඳශසු වීා.
8. 1. එලීා.
2. අණ් දැමීා.
9. 1. ඕලේ ර ක් කිරීා.
2 .සිේ වැේ ාැවා රයදීා.
10. 1. ඉරට ලාටිය .
11.

2. දා ලාටිය.

3.කන ලාටිය.

4. ල් ලාටිය.

1. ආරරෝඳණය කිරීාට

2. ර ත්තම් කාව ාැසීාට

3. විසිතුරු ාැහුම් ක්රායක් රව

4. ලාටියක් අංකාර කිරීාට

12.

සුදුසු රාලැනි රාෝවතරයක් අි ගොන.

13.ර ෝතල් ආලරණය 


වීදුරු ර ෝතරල් ආරක්ාලට ( බිඳීාට / ැටීා
ර ෝතය තුෂ ඇති ි යරරේ දණුසුා ටික රේාලක් රාලා ැනීාට

රම්ව දරණුල 


14.

ආශාර දීසිරයහි දණුසුා ාගිගො රම්වයට ශානි රන වීා.
ආශාර දීසිය නිසි රව රම්වයට ාත රැදවීාට.

රවගොටි මීටේ - 150
අඟල්

- 60

අඟල් ර දා ඇති රක ටව - 08
රවගොටිමීටරය ර දා ඇති රක ටව -10

15

1. න ලාටිය රයදීා

2 .රඳෝරු ලාටිය රයදීා

3. ශැ රඳෝරුල රයදීා

