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1 ෙකාටස 

1) සු�� තමා �ලට ග� ඉඩෙම� 1
6�  ක තම �වාස ඉ� ��මට ෙයෝ�තය. 

i. �වාස ඉ���ෙම� පසු ඉ�� වූ ෙකාටස මුළු ඉඩෙම� කවර භාගය�ද? 

ii. ඉ��ෙය� 2
3�  ක ෙ� වගා කර� න� ඒම ෙකාටස මුළු ඉඩෙම� කවර භාගය�ද? 

iii. �වාස හා ෙ� සඳහා ෙව� කල පසු ඉ�� ෙකාටස මුළු ඉඩෙම� කවර භාගය�ද? 

iv. ඉ�� වූ ෙකාටස වන ප�ච� 25 � ෙපා� වගාව සඳහා ෙව� කර� න� මුළු ඉඩම 

ප�ච� �යද? 

v. ෙ� සඳහා ෙව� කල ෙකාටස ප�ච� �යද? 

 

2) ස�ර රැ.5,000,000.00 � වූ වාහනය� ආනයනය කර�. 

i. වාහනය ආනයනය ��ෙ�� 40% ක �රැ බ�ද� අය කර� න�, ෙග�ය යුතු �රැ බදු 

මුදල ෙසාය�න. 

ii. ප�වාහන �යද� ෙලස තව� රැ.50,000.00 � අය කර� න� වාහනය සඳහා වැය වූ මුළු 

මුදල ෙසාය�න. 

iii. ස�ර ෙමම වාහනය 10% ක ලාභ ලැෙබන ෙ� �කුණ� න� එය ���ය යුතු �ල 

ෙසාය�න. 

 

3) රෑපෙ� දැ�ෙවන ඉඩෙම� 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ෙ���ක ඛ�ඩ හැඩ� ෙපාකුණ�.  

i. රෑපෙ� ප���ය ෙසාය�න. 

ii. රෑපෙය� ව�ගඵලය ෙසාය�න. 

iii. ෙපාකුෙ� ව�ගඵලය ෙම� 

ෙදගුණයක ව�ගඵලය� ස�ත 

සෘජුෙකෝනාස�ාක�ාර �� ෙකාටස� 

ඉඩම තුල ෙව� කර�. එ� එක 

මා�ම� 𝐴𝐴𝐴𝐴 ෙ� න� ෙව� කරන 

ෙකාටස �නු� ස�තව ඇඳ ද�ව�න. 
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4) එ�තරා ස��ෂණයක� ��ඩා සමාජය� තුල ��න ��ඩකය�ෙග� ර�� කරග� ෙතාරතුරැ පහත 

ද�වා ඇත. 

එ�ෙ� ෙතෝරාග� ��ඩකය� ගණන පාප�දු ෙතෝරාග� ගණන ෙම� ෙදගුණය�. 

 

i. පාප�දු ෙතෝරාග� ��ඩකය� දැ�ෙවන ෙ���ක 

ඛ�ඩෙ� �ශාල�වය ෙකාපමණද? 

ii. පාප�දු ��ඩකය� ගණන 28 න� ��ඩා සමාජෙ� මුළු 

සාමා�ක�� ගණන ෙසාය�න. 

iii. එ�ෙ� ��ඩාව ෙතෝරාග� ගණන ෙකාපමණද? 

iv. පසුව එ�ෙ� ��ඩක�� 12� ��ක� ��ඩාව සඳහා 

පැ��ෙ� න� ��ක� දැ�ෙවන ෙ��� ෙකෝණෙ� 

�ශාල�වය �යද? 

5)    

i. 1 �ට 6 ෙත� අංක ෙයදු ඝනකාකාර �දු 

කැටය� ෙදවර� උඩ දැමූ �ට ලැෙබන �යැ� 

අවකාශය පහත ප��ථාරෙ� ලකුණු කර�න. 

ii. කැට ෙදෙක� අය ගණ�වල ඓක්යය 8 වන 

��� ඉහත ප��ථාරෙ� 𝐴𝐴 ෙලස න� කර�න. 

iii. 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ෙසාය�න. 

iv. පළමු දැ�ෙ�� 3 ���ය 𝐵𝐵 න�, 

𝐵𝐵 ප��තාරෙය� ලකුණු කර 𝑃𝑃(𝐵𝐵) ෙසාය�න. 

v. 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) ෙසාය�න.  

 

  

��ක� 

එ�ෙ� 

පාප�දු 

ෙවා�ෙබෝ� 

ෙදවන  
දැ�ම 

පළමු දැ�ම 
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2 ෙකාටස 

1) 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥2 − 3 ��තෙ� ප��තාරය ඇ�ම සඳහා 𝑥𝑥 හා 𝑦𝑦 ඇතුල� අස�පූ�ණ වගුව� පහත 

දැ�ෙ�. 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y +15 +5 -1 ……. ……. +5 +15 

 

i. වගුෙ� ��තැ� පුරව�න. 

ii. සුදුසු ප�මාණය� ෙගන ඉහත ��තෙ� ප��ථාරය අ��න. 

iii. ප��ථාරෙ� ��ෂෙ� ඛ�ඩාංක �ය�න. 

iv. 𝑦𝑦 � අගය 1.5 වන 𝑥𝑥 � අගය ෙසාය�න. 

v. ��තෙය� අගය ධනව වැ�වන 𝑥𝑥 � අගය පරාසය �ය�න. 

 

2) එ�තරා ව�ගයක රසකැ�� 100ක එක එකක �ක�ධය �ර�� ව�� මැන ග�නා ල�. 

ඒම ෙතාරතුරැ ඇසුෙර� ෙගාඩනගන ලද ව්යා��ය� පහත ද�වා ඇත. 

�ක�ධය (�ර��) 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 

රසකැ�� ගණන 4 34 26 20 10 06 

 

i. ෙ�ම ව්යා��ෙ� මාත ප��ය ෙසාය�න. 

ii. සුදුසු උපක��ත මධ්යන්යය� භා�තෙය� ෙහෝ අ� ක�මය�� රසකැ��ලක 

මධ්යන්යය �ක�ධය ෙසාය�න. 

iii. ෙමම ව�ගෙ� රසකැ�� පැක�ටුවක රසකැ�� 120� අඩංගු ෙ�. ෙමවැ� එ� 

පැක�ටුවක ඇ� රසකැ�� වල �ක�ධය ගණනය කර�න. 

 

3)   

i. මුහුදු ම�ටෙ� �ට 70𝑚𝑚 උ�� ��� 

ප��පාගාරයක මුදුෙ� ��න ���ෂකයකු 

මුහුෙ� ��� 𝐴𝐴 හා 𝐵𝐵  න� කුඩා නැ� 

02� ද�න අවෙරෝහණ ෙකෝණ 

��ෙව�� 60° හා 35° ෙ�. ප��පාගාරෙ� 

පාමුල හා නැ� එකම �ර� ම�ටමක 

පව� යැ� උපක�පනය කර 𝐴𝐴 හා 𝐵𝐵  නැ� අතර සැබෑ දුර ෙසාය�න. 
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ii. 𝐴𝐴 � ��න නැ�ෙයකුට ප��පාගාරෙ� මුදුෙ� �ට 20𝑚𝑚 පහ�� තව� 

���ෂකයකු ද�ශනය ෙ� න� ෙදවන ���ෂකයා හා 𝐴𝐴 අතර සැබෑ දුර හා 

ආෙරෝහණ ෙකෝණය ෙසාය�න. 

4)    

i. සුළු කර�න. 2
𝑥𝑥−3

−  1
9−3𝑥𝑥

= 1
12
  

ii. ක�ස තුනක� ක�සමක� �ල රැ.490.00 � ෙ�. ක�ස ෙදක� හා ක�ස� 03ක 

�ල රැ.630.00 � ෙ�. 

ක�සයක �ල 𝑥𝑥 ද ක�සමක �ල 𝑦𝑦 ද ෙලස ෙගන ඉහත ෙතාරතුරැ ඇතුල� 

සමගා� ස�කරණ යුගලය� ෙගාඩනගා ඒම ස�කර ෙදක �ස� ක�සයක� 

ක�සමක� �ල ෙවන ෙවනම ෙසාය�න. 

 

5)    

i. ���ඩරයක පතුෙ� අරය 𝑟𝑟  ද උස ℎ ද ෙ�. ෙ�ම ���ඩරය උණු කර ෙලෝහ 

අපෙ� ෙනායන ෙ� අරය 𝑎𝑎 වන ස�වසම ඝන ෙගෝල 05� සාද� න� ෙගෝලයක 

අරය 𝑎𝑎 , 𝑎𝑎 = �3𝑟𝑟2ℎ
20

 ම�� ලැෙබන බව ෙප�ව�න. 

ii. 𝑟𝑟 = 10.5𝑐𝑐𝑚𝑚,ℎ = 20𝑐𝑐𝑚𝑚 හා 𝜋𝜋 = 3.14 ෙලස ෙගන 𝑎𝑎 � අගය ආස�න පූ�ණ සංඛ්යාවට 

ෙසාය�න. 

 

6)  

i.  ජග� ෙපෟ�ග�ක ආයතනයක ෙ�වය කරන අතර ඔහුෙ� ෙ� අ�වැ�ෙන� 

වා��කව රැ.540,000.00 � ලබ�. ඔහුෙ� මා�ක වැටුප රැ.54,000.00 �. 

a. ජග�ෙ� වා��ක වැටුප ෙකාපමණද? 

b. ඔහු වසර� අවසානෙ� ලබන මුළු අ�යම ෙකාපමණද? 

c. ඔහු ලබන මුළු අ�යෙම� රැ. 500,000.00 අ�ය� බ�ෙද� �දහ� කර�. 

ඉ��ය සඳහා 6% ක අ�ය� බ�ද� ෙග�මට �දුෙ� න�, ෙගවන බදු මුදල 

ෙසාය�න. 

ii. රැ.80,000.00 � ෙලස ත�ෙ�රැ කර ඇ� �වස� සඳහා කා�තුවකට රැ.2,500.00 

ක ව�පන� බදු මුදල� අය කර� න�, අය කර ඇ� බදු ප��ශතය �යද? 

 

3 
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7) පැ�සල, කවකටුව සහ සරල �රය පමණ� උපෙයෝ� කරග�න. ��මාණ ෙ�ඛා 

පැහැ��ව අ��න. 

i. 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 6𝑐𝑐𝑚𝑚,𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑅𝑅 = 60°,𝑃𝑃𝑅𝑅 = 7.5𝑐𝑐𝑚𝑚 වන 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 ��ෙකෝණය ��මාණය කර�න. 

ii. 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑅𝑅ෙකෝණ සම�ෙ�දකය ��මාණය කර එය 𝑃𝑃𝑅𝑅 ෙ�ඛාව ෙ�දනය වන ල�ෂ්යය 

𝑥𝑥 ෙලස න� කර�න. 

iii.  𝑋𝑋𝑃𝑃�𝑅𝑅 ෙකෝණය 𝑃𝑃𝑅𝑅 ෙ�ඛාව මත Q𝑅𝑅�𝑌𝑌 ෙලස �ටප� කර�න. 

 

8) චා�කාවක ෙගා� ��න ��සකෙග� 335 � වැ��� ��� වන අතර, ළම�� 50ක 

ෙග� 27� ගැහැණු ළමු� ෙව�. මුළු වැ��� ගණන 570 �.  

 

i. දු��ෙ� ගම� කල මුළු ම�� ගණන ෙකාපමණද? 

ii. වැ��� ගැහැණු ගණන �යද? 

iii. ඔබ ඇඳ ඇ� ෙව� සටහෙන� ගැහැණු ළම�� දැ�ෙවන ෙපෙදස අඳුරැ කර 

ද�ව�න. 

 

9) 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 ��ෙකෝණෙ� 𝐴𝐴𝐵𝐵�𝐵𝐵 ෙකෝණෙ� 

සම�ෙ�දකය 𝐴𝐴𝐵𝐵 ෙ�ඛාව 𝑃𝑃 �� හමුෙ�. 𝐵𝐵𝐵𝐵 ට 

සමා�තරව 𝐴𝐴 හරහා ඇ� ෙ�ඛාව හා ��කර 

𝐵𝐵𝑃𝑃 ෙ�ඛාව 𝐵𝐵 �� හමුව�ෙ� 𝐵𝐵𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐵𝐵 ෙලසය. 

 

i. ඉහත ද�ත රෑප සටහනට ඇතුල� 

කර 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃∆ ≡ 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑃𝑃∆ බව ෙප�ව�න. 

ii. 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 සමා�තරාස�ය� බව ෙ�තු ස�තව ෙප�ව�න. 

  

���  ළමු� 

∑ 
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10) රෑපෙ� දැ�ෙවන 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 ��ෙකෝණෙ� 𝐴𝐴𝐵𝐵 පදෙ� �ග 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑚𝑚 ෙ�. 

 
 

i. 𝐵𝐵𝐵𝐵 උ�චය 𝐴𝐴𝐵𝐵 පාදයට වඩා 2𝑐𝑐𝑚𝑚 �� අඩුය. 𝐵𝐵𝐵𝐵 � �ග 𝑎𝑎 ඇසුෙර� ෙද�න. 

ii. ABC ��ෙකෝණෙ� ව�ගඵලය 11.5𝑐𝑐𝑚𝑚2 ෙ�. 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵 ��ෙකෝණෙ� ව�ගඵලය 

 𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎 − 23 = 0 ස�කරණය ම�� ලැෙබන බව ෙප�ව�න. 

iii. ව�ගපූ�ණෙය� ෙහෝ අ�ක�මය�� 𝑎𝑎 = 2√6 − 1 බව ෙප�ව�න. 

iv. √6 = 2.45 න� 𝑎𝑎 � අගය ෙසාය�න. 

 

 

 


