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ොලය පැය තුනයි.
11 කරේණිය

නම / අං ය : ………………………………………………………………

I ක ොටස
 ප්රශ්ෙ සියල්ලටම පිළිතුරු නමම පත්රනේ ම සපයන්ෙ.
A න ාටස
1.

√5 හි අගය පළමු සන්ි ර්ෂණයට නසායන්ෙ.

2.

6𝑦 2 , 10xy හා 15𝑥 2 පදවල කුඩාම නපාදු ගුණා ාරය නසායන්ෙ.

3.

සුළු

4.

log 3 243 = 5 දර්ශ

𝑥

8

රන්ෙ. y × xy නමහි 𝑥, 𝑦 ≠ 0

5.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ආ ාරනයන් ලියන්ෙ.

x හි අගය නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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6.

රු. 25,000 ක් 8% වාර්ි
න ාපමණ ද?

7.

විසඳන්ෙ.

නපාළියට ණයට ගත් විට වර්ෂය අවසාෙනේ නගවිය යුතු නපාළී මුදල

3+𝑥
=5
2

නමම නක්න්ි ්ඩයඩනේ වර නර්්ාන
දිග ගණෙය රන්ෙ.

8.

9.

නපට්ටිය සර්වසම රතු පබළු 4 ක් ද, ිල් පබළු 3 ක් ද, ළු පබළු 5 ක් ද ඇත. එයින් අහඹු නලස
ඉවතට ගත් පබළුවක් ළු පබළුවක් කනො වීකේ සම්භාවිතාව කීය ද?

10.

පතුනල් අරය 7cm වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරය
නසායන්ෙ.

11.

3𝑥 − 1 ≤ 𝑥 + 7 අසමාෙතාවය විසඳන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

උස 12cm න . සිලින්ඩරනේ වර පෘෂ් වර්ගලලය

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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12.

නමම ත්රින ණ අතන්න්
අංගසම ත්රින ණ යුගලය
නත රා ලියා ඒවා අංගසම වෙ
අවස්ථාව ලියන්ෙ.

13.

මිිසුන් 4 නදනෙකු දිෙ 9
නදනෙක් අවශය ද?

14.

අනුරමණය -3 ද (0, 2) ලක්ෂය හරහා යන්ො වූ ද සරල නර්්ාන සමී රණය ලියන්ෙ.

දී

රෙ වැඩ ප්රමාණයක් දිෙ

15.

දී ිම කිරීමට මිිසුන් කී

නක්න්රය O වූ වෘත්තනේ අරය 5cm කි.
OX = 3cm කි. AB ජ්යානේ දිග ගණෙය
රන්ෙ.

1 .

4x2 - 1 = 0 හි විසඳුම් නසායන්ෙ.

17.

72kmh-1 ඒ ා ාර න ගනයන් ගමන්
ගතවෙ ාලය නසායන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

රෙ නම ටර් රථය ට 180km

දුරක් ගමන් කිරීමට

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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18.

A = { x : x යනු ප්රථම සං්යාවකි. x < 13}
A කුල ය එහි අවයව ඇසුනරන් ලියා දක්වන්ෙ.

10 cm

19.

20.

21.

නමම ත්රින ණ රිස්මනේ ඍජුන ණාස්රා ාර
මුහුණත් නද ක් මිනුම් සහිතව අඳින්ෙ.

රූපනේ නතාරතුරු ඇසුන්න් x හා y හි
අගය නසායන්ෙ.

පහත දී ඇති වයාප්තියතිනේ මාතය සහ මයෙයය සමාෙ ෙම් x හි අගය නසායන්ෙ.
6, 12, 8, 8, 7, 7, x

22.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

ABC ත්රින ණනේ AB පාදය නදපසට
දික් ර ඇත. දී ඇති නතාරතුරු අනුව x හි
අගය නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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23.

a+8, a+5, a+2, ... සමාන්තර නර්ණියකය
නසායන්ෙ.

24.

PQ අචල නර්්ාවකි. PQR ත්රින ණනේ වර්ගලලය ියත වෙ නස් R විචලෙය න . R ලක්ෂනේ
පථය රූප සටහෙක් මගින් දක්වා නහ්තුව සඳහන් රන්ෙ.

25.

A, B හා C යනු තලය පිහිි ලක්ෂ 3 කි. A සිට බලෙ විට C හි
ආනර හණ න ණය 300 කි. A සිට බලෙ විට B හි අවනර හණ න
400 කි. ඉහත දත්ත රූපනේ සටහන් රන්ෙ.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

මුල් පද තුෙ න . නර්ණියකනේ 5 වෙ පදය a ෙම්, a හි අගය

ණය

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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B ක ොටස
01.

8

පිනයකු තමා සතු මුදනලන් 10 ක්, බින්ඳ හා දරුවන් තිනදො අතර 3:5 අනුපාතනයන් නබදා නදෙ ලදී.
i.

බින්ඳට ලැබුනන් නබදූ මුදලින් කුමෙ භාගයක් ද?

ii.

දරුවන් තිනදොට ලැබුණු මුදල සමාෙව නබදා ගත්නත් ෙම්, දරුනවකුට ලැබුනඩය නබදූ
මුදලින් වර භාගයක් ද?

iii.

වැඩි මුදලක් ලැබුනඩය බින්ඳට ද, දරුනවකුට ද යන්ෙ නහ්තු සහිතව දක්වන්ෙ.

iv.

බින්ඳ හා දරුනවකු ලැබූ මුදල් අතර නවෙස රු. 8000 ෙම් නබදූ මුදල නසායන්ෙ.

v.

මුදල් නබදා දීමට නපර පියා සතුව තිබුණ මුදල නසායන්ෙ.

02.

D

C

A

B

(a)

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

i.

ABCD සමචතුරස්රනේ පැත්ත දිග 14cm කි. B
හා D නක්න්ර රගත් චාප නද ක් රූපනේ පන්දි
න .

ABCD සමචතුරස්රනේ වර්ගලලය නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(b)

03.

ii.

ABC නක්න්ි

iii.

අඳුරු

්ඩයඩනේ වර්ගලලය නසායන්ෙ.

ළ න ාටනස් වර්ගලලය නසායන්ෙ.

i.

AC චාපනේ දිග නසායන්ෙ.

ii.

අඳුරු

ර ඇති න ාටනස් පන්මිතිය නසායන්ෙ.

(a)

රු. 24,000 ක් වූ විදුලි උප රණයක් නමරටට නගන්ීනම් දී 40% තීරු බදු වැය
රයි. තීරු බදු නගවූ පසු එම උප රණනේ විො ම නසායන්ෙ.

(b)

වාර්ි තක්නස්රු විො ම රු. 18,000 ක් වූ ඩ ාමරයක් සඳහා එය පිහිි
ප්රානීය ය සභාව 8% වාර්ි වන්පෙම් බීදක් අය රයි.
i.

ii.

iii.

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020

නමම

ඩ

ාමරය සඳහා නගවිය යුතු වාර්ි

වන්පෙම් බදු මුදල නසායන්ෙ.

ාර්තුව ට නගවිය යුතු වන්පෙම් බදු මුදල නසායන්ෙ.

නමම ප්රානීය ය සභාව තුළ පිහිි නවෙත් ඩ ාමරයක් සඳහා එහි හිමි රු
ාර්තුව ට රු.510 වන්පෙම් බදු මුදලක් නගී ය. එම ඩ ාමරනේ
වාර්ි තක්නස්රු විො ම නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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04.

05.

සිසුන් 300 ියැදියක් නගෙ ක්රීඩා 4 කින් ඔවුන් වඩාත් ැමති ක්රීඩාව පිළිබඳව
සමීක්ෂණය දී ලබාගත් නතාරතුරු පහත වට ප්රස්ථාරනයන් දැක්න .
i.

ක්රි ට්ට ක්රීඩාවට ැමති සිසුන් ගණෙ 100
ෙම් ක්රි ට්ට ක්රීඩාවට ැමති සිසුන් ගණෙට
අදාළ න ණය නසායන්ෙ.

ii.

එල්නල් ක්රීඩාවට අදාළ න

iii.

පාපන්දු ක්රීඩාවට
නසායන්ෙ.

iv.

අදාළ න ණ වට ප්රස්ථාරයනේ ළකුණු
රන්ෙ.

(a)

ණය නසායන්ෙ.

ැමති සිසුන් ගණෙ

පවි තම ගවුමට නබාත්තම් නද ක් ඇල්ීම සඳහා එ ම හැඩනයන් හා
විශාලත්වනයන් සමාෙ රතු පාට නබාත්තම් නද ක් හා ිල්පාට නබාත්තම් තුෙක් ඇති
නපට්ටියකින් අහඹු නලස එක් නබාත්තමක් ගනී. ලැබුණ නබාත්තමට වර්ණනයන්
සමාෙ එවැිම නබාත්තමක් නපට්ටියට දමා තවත් නබාත්තමක් ගනී.
ලැබිය හැකි සියලුම සිීි දැක්නවෙ ියැදි අව ාශය න ාටු දැල මත
i.
ිරූපණය රන්ෙ.

ii.
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රෙ ලද

ිල්පාට නබාත්තම් නද ක් ම ගවුමට අල්ලා ගැනීමට හැකි ීනම්
සම්භාවිතාව නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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(b)
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i.

පළමු වාරනේ දී ලැබුණ නබාත්තම ිල්පාට ීම නො ීම දැක්නවෙ රුක්
සටහෙක් පහත දක්වා ඇත. නදවෙ නබාත්තම ගැනීම නතක් දීර්ඝ ර අදාළ
සම්භාවිතා ලියන්ෙ.

ii.

රතුපාට නබාත්තම් 2 ක් ගවුමට අල්ලා තිබීනම් සම්භාවිතාව නසායන්ෙ.

iii.

වර්ණ 2

නබාත්තම් 2 ක් ගවුමට අල්ලා තිබීනම් සම්භාවිතාව නසායන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II ක ොටස
A ක ොටස

1.

A න ාටසින් ප්රශ්ෙ 05 ක් ද B න ාටසින් ප්රශ්ෙ 05 ක් ද නත රා නගෙ පිළිතුරු සපයන්ෙ.
නපනර්රා මහතා ඔහු සතු නගාඩෙැගිල්ලක් සඳහා ාර්තුව ට රු.900 මුදලක් ෙගර සභාවට
නගවයි. ෙගර සභාව වාර්ි තක්නස්රු මුදලින් 15% ක් වන්පෙම් නලස අය රයි ෙම්,
i.
ii.

නපනර්රා මහතාට වසරක් සඳහා නගවිය යුතු වන්පෙම් මුදල න ාපමණ ද?
නමම නගාඩෙැගිල්ල තක්නස්රු ර ඇති විො ම නසායන්ෙ.

ඔහු නමම නගාඩෙැගිල්ල මාසය ට රු.25000 බැගින් කුලියට දීමට අදහස්
අත්ති ාරම් නලස මාස
කුී මුදල් එ වර ලබා ගැනීමට අදහස් රයි.

2.

3.

ර ඇත. ඒ සඳහා

i.
ii.

ඔහුට ලැනබෙ අත්ති ාරම් මුදල න ාපමණ ද?
ඔහු එම මුදල වාර්ි 8% නපාී අනුපාතයක් නගවෙ බැංකුව තැන්පත් රයි. අවුරුීදක්
අවසාෙනේ ලැනබෙ නපාී මුදලින් වන්පෙම් නගවූ පසු ඔහු රු.189000 මුදලක් ඉතින් වෙ
බව නපන්වන්ෙ.

i.

3√5 + √80 සුළු

ii.

√2
හරය පන්නම්ය
3√ 3

iii.

22𝑥 × 4𝑥+1 = 64 විසඳන්ෙ.

iv.

lg 4 + lg x = lg 25 + lg 16

i.

(2𝑥 − 3)3 ප්රසාරණය

ii.

iii.

7

−
𝑥−2
5𝑥+5
8𝑥

iv.
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4
𝑥+1

÷

රන්ෙ.

සුළු

2−𝑥

×

𝑥 2 + 4𝑥
3𝑦

1

රන්ෙ

ර දක්වන්ෙ.
රන්ෙ.

සුළු

𝑥 2 −16
12𝑦 2

රන්ෙ.

සුළු

රන්ෙ.

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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4.

y = -x2 + 7 ශ්රිතනේ ප්රස්තාරය ඇීමම සඳහා ස ස්
දැක්න .
-3
-2

x
y

a)

.

-1
......

0
7

i.

වගුන හිස්තැන් පුරවන්ෙ.

ii.

සුදුසු පන්මාණයක් නගෙ ප්රස්තාර

1
.......

ඩදාසිය

2
3

3
-2

ඉහත ශ්රිතය අඳින්ෙ.

ප්රස්තාරය භාවිතනයන් පහත දී ඇති ප්රශ්ෙවලට පිළිතුරු සපයන්ෙ.

b)

5.

-2
3

රෙ ලද අසම්පූරර්ණ අගය වගුවක් පහත

i.

ශ්රිතයට ඇත්නත් උපන්ම අගයක් ද? අවම අගයක් ද? එම අගය කීය ද?

ii.

ශ්රිතනේ අගය 1.5 වෙ විට x හි අගයන් නසායන්ෙ.

iii.

y අක්ෂය දිනේ ඒ
2 ක් පහළට උත්තාරණය
සමී රණය ලියන්ෙ.

ළ විට ලැනබෙ ප්රස්තාරනේ

ජ්යග්රාහී ක ක්රීඩා ඩයඩායමක් සඳහා ලැබුණු නටා ප පැ ට්ටටුවක් එම ඩයඩායම අතර නබදා ගැනීමට
අදහස් ර ඇත. නමහි දී එ ළමනයකුට නටා ප බැගින් ලබා දුෙනහාත් නටා ප 8 ක් ඉතින් න . එ
ළමනයකුට නටා ප 7 බැගින් නබදා දුෙනහාත් තවත් නටා ප 7 ක් හිඟ න .
i.

පැ ට්ටටුන ඇති නටා ප ගණෙ x ද
සමී රණ යුගලක් නගාඩෙගන්ෙ.

ඩයඩායනම් සිසුන් ගණෙ y ද නලස නගෙ සමගාමී

ii.

එය විසීමනමන් පැ ට්ටටුන ඇති නටා ප ගණෙත්,
නසායන්ෙ.

ඩයඩායනම් සිි සිසුන් ගණෙත්

අරය 2r වෙ අර් වෘත්තා ාර භාජ්ෙයක් සම්පූරර්ණනයන් ජ්ලනයන් පුරවා ඇත. එහි ඇති ජ්ලය
අරය r සහ උස 2r වෙ නක්තු හැඩැති භාජ්ෙය ට දමා ඉතින් ජ්ල ප්රමාණය පැත්ත දිග a වෙ
සමචතුරස්ර පතුලක් සහිත ඝෙ ාභ හැඩැති භාජ්ෙය ට දමනු ලැන.. එවිට ඝෙ ාභ හැඩැති
භාජ්ෙනේ h උස ට ජ්ලය පිනර් ෙම්,
10𝜋𝑟 3
ℎ=
𝑎2
බව නපන්වන්ෙ.
𝜋 = 3.14ද r = 10.5cm ද a = 35cm ද ෙම් h හි අගය ලඝුගණ
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B ක ොටස

7.

සරඹ සංදර්ශෙයක් සඳහා සිසුන් ස ස් ර ඇති ආ ාරය
දැක්නවෙ ආ ෘතිය සටහෙක් ඉහත දැක්න .
එහි පළමු රවුනම් සිසුන් 8 ක් ද, නදවෙ රවුනම් සිසුන් 11 ක්
ද, තුන්වෙ රවුනම් සිසුන් 14 ක් ද වශනයන් සිටී.

i.
ii.
iii.

ඉහත සිසුන් ගණෙ ස ස් ර ඇති ආ ාරය කුමෙ නර්ණියකය පිහිටයි ද?
වෙ රවුනම් සිිෙ සිසුන් ගණෙ නසායන්ෙ.
නමම සරඹ සංදර්ශෙය සඳහා මුලින් සිසුන් 220 ක් සහභාගි ර ගැනීමට අදහස් ර
තිබුණියක. ෙමුත්, ක්රීඩා භාර ගුරුතුමිය ප්ර ාශ රන්නන් තවත් සිසුන් 74 නදනෙකු සහභාගි
ර ගත නහාත් සංදර්ශෙය සඳහා තවත් රවුම් 2 ක් ස ස් ර ගත හැකි බවයි. ඇයනේ
ප්ර ාශය සතය දැයි නපන්වා නදන්ෙ.

8.

ABC ත්රින ණනේ 𝐴𝐵̂ 𝐶 = 450 ද, BC = 8cm ද 𝐵𝐴̂𝐶 = 600 ද න .
i.
ABC ත්රින ණය ිර්මාණය රන්ෙ.
ii.
A සිට BC ට ලම්භයක් ිර්මාණය රන්ෙ. එය BC නර්්ාව හමුවෙ ලක්ෂය P නලස ෙම්
රන්ෙ.
iii. A හා C ට සම දුන්න් පිහිි ලක්ෂයන්නේ පථය ිර්මාණය රන්ෙ. එය AC නර්්ාව
හමුවෙ ලක්ෂය R නලස ෙම් රන්ෙ.
iv.
ii හි දී ඇඳි ලම්භයත් iii හි දී ඇඳි පථයත් හමුවෙ ලක්ෂය Q නලස ෙම් රන්ෙ.
v. 𝑃𝑄̂ 𝑅 + 𝑃𝐶̂ 𝑅 = 1800 බව නපන්වන්ෙ.

9.

ගනඩාල් ිෂ්පාදෙය තම රැකියාව නලස නත රා ගත් පිල දිෙ 30 මාසය දී එක් එක් දිෙය
තුළ ිෂ්පාදෙය ළ ගනඩාල් ප්රමාණය පිළිබඳ රැස් ළ නතාරතුරු පහත වගුන දැක්න .
පන්ති ප්රාන්තර
(ගනඩාල් සං්යාව)
සං්යාතය
(දිෙ ගණෙ)
i.
ii.
iii.

1- 5
1

-70 71-75 7 -80 81-85 8 -90 91-95
2

5

10

3

2

9 100
1

නමහි මාත පන්තිය කුමක් ද?
මාත පන්තිය උප ල්පිත මයෙයය නලස භාවිත රමින් දිෙ දී ිෂ්පාදෙය රෙ
මයෙය ගනඩාල් සං්යාව ආසන්ෙ පූරර්ෙ සං්යාවට නසායන්ෙ.
ගනඩාල් 4500 ඇණවුමක් ලබා දීමට භාර ගත් පිලට ඒ සඳහා වැඩ ල යුතු දිෙ
ගණෙ න ාපමණ ද?
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10.

O නක්න්රය වූ වෘත්තනේ AB ජ්යායකි. OA විශ් ම්භය වෙ
නස් ඇඳි තවත් වෘත්තයක් AB ජ්යාය X හි දී පයි. AO දික්
ළ විට මුල් වෘත්තය Y හි දී ැනප්තිය.

i.
ii.
iii.
iv.

රූපනේ දැක්නවෙ ඍජුන ණ 2 ක් ෙම්
AX = XB බව සාෙය රන්ෙ.
OX // YB බව නපන්වන්ෙ.
2𝐴𝑂̂𝑋 = 𝐵𝑂̂𝑌 බව සාෙය රන්ෙ.

රන්ෙ. නහ්තු දක්වන්ෙ.

11.

ABCD සමචතුරස්රයකි. AB හා BC ආාර වෙ නලස ABX හා BCY සමපාද ත්රින
සමචතුරස්රයට පිටතින් පිහිටා ඇත.
i.
අදාළ රූප සටහෙ ඇඳ දක්වන්ෙ.
ii.
DXY සමපාද ත්රින ණයක් බව සාෙය රන්ෙ.

12.

ගම

ණ 2 ක්

ජීවත්වෙ වැඩිහිියන් 120 නදනෙකු රැස් ර ගන්ො ලද නතාරතුරු පහත දැක්න .
 දියවැඩියා නර ගනයන් නපනළෙ පින්මි අය 25% ක් ද,
 දියවැඩියා නර ගනයන් නපනළෙ ගැහැණු අය 20% ක් ද,
 සමීක්ෂණයට භාජ්ෙය වූ ඩයඩායනම් ගැහැණු අය 4 ක් ද සිිය හ.

i.
ii.
iii.

නවන් රූප සටහෙ සම්පූරර්ණ රන්ෙ.
දියවැඩියානවන් නපනළෙ පින්මි අය කී නදො ද?
දියවැඩියා නර ගනයන් නොනපනළෙ ගැහැණු අය දැක්නවෙ ප්රනීශය අඳුරු
අං ෙනයන් දක්වන්ෙ.
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ර එය කුල

