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රලය ළැය 1 ½

නම :- .............................................. විභරණ අං ය :..........................
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I ශ් ොටස

සියලුම ප්රශ්න ාලට පිළිතුරු සළයන්න.
(01)

(02)

ශ්ළට්ටිය

බිත්ය 175 ්ෂ තිබුණි. ඉන් බිත්ය 9 ්ෂ බිඳී ඇත්නම් , ඉතිරි ණයන කීයද?

රූළශ්ේ සමමිති

අ්ෂණ ණයන කීයද?

(03)

2576 යන සංඛ්යරශ් ඉල්ෂ ම් දර්ශ ය ශ්සොයන්න.

(04)

අඳුරු

(05)

M = {''MAHARAGAMA'' යන ාචනශ්ේ අකුරු}
M කුල ය අායා සහියා ලියර ද්ෂාන්න.

ඇති ශ් ොටස රූළශ්යන්

ා භරණය්ෂ ද?

^wfkla msgqj n,kak'&
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(06)

ප්රථමම
(i) (7,2)

සංඛ්යර ගලණල්ෂ ශ්නොාන පිළිතුරු යටින් ඉ ්ෂ අඳින්න.
(ii) (5,3)

(iii) (1,3)

(iv) (2,11)

(07)

23 හි ළරදය හර දර්ශ ය ලියර ද්ෂාන්න.

(08)

ක්රි.ා. 1515 ාර්ණය අයත් සියාස කුම්ෂ ද?

(09)

2400, 3222, 4152, 1245 යන සංඛ්යර අයරින් 6 න් සහ 9 න් යන සංඛ්යර ශ්දශ් න්ම ඉතිරි නැතිා ශ්ෙශ්දන
සංඛ්යරා ශ්යන න්න.

(10)

a x a x a x b x b ෙලයන්ශ්ේ ගුණියය්ෂ ශ්ලස ද්ෂාන්න.

(11)

සමරන්ය ස ල ශ්ර්ඛ්ර නිර්මරයශ්ේ දී ඔෙ භරවියර

(12)

12 හි සියලු සරධ ලැශ්ෙන ළරිදි හිස්යැන් පු ාන්න.
12 = 1 x 12
= ………. x ………..
= ………. x ………..

න ණණිය උළ

ය ශ්ද ්ෂ ලියන්න.
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(13)

ළහය සඳහන් ප්ර රශන ඉදිරිශ්ේ නිාැ දි නම් (ග  ලකුය ද ාැ දිනම් (ග x

ලකුය ද ශ්යොදන්න.

(a) ාෘත්යර ර ආස්ය ය සමමිති අ්ෂණ ණයන සමචතු ස්රය අ්ෂණ ණයනට සමරනය.
(ග..........
(b) ද්වී ළරර්ශවි සමමිති රූළය සමමිති අ්ෂණය ශ්දළස පිහිටි ශ් ොටස් ශ්ද ාර්ණඵලශ්යන්
සමරන ශ් .
(ග..........

:

(14)

32

(15)

අණය ශ්සොයන්න.
3258 + 127 + 30

(16)

3
8

5 x 2 සුළු

+

1
8

න්න

භරණ සුළු

ස ලම ආ ර ශ්යන් ද්ෂාන්න.

(17)

7,5,6,3 යන ඉල්ෂ ම් හය ම ශ්යොදරශ්ණන 6 න් ශ්ෙශ්දන විශරලම සංඛ්යරා ශ්යන න්න.

(18)

සංඛ්යර ශ්ර්ඛ්රා භරවියර

-6 -5 -4

-3 -2

න ලද සුළු රීීකම්ෂ ළහය දැ්ෂශ් . හිස්යැන් පු ාන්න.

-1

0

1

2

3

4

5

6

(+4) + ………… = ....................

(19)

උතුරු දිශශ් සිට ද්ෂෂියරාර්යා මහර ශ් නයය්ෂ සරදන දිශරා නම්

න්න.

(20)

යම් සංඛ්යරා්ෂ 2,3 න් හර 4 න් ශ්ෙ ව විට 1 ්ෂ ඉතිරි ශ් . එම සංඛ්යරාට ණය හැරී කුමරම අණය කීයද?

(ගලකුණු 2 x 20 = 40
^wfkla msgqj n,kak'&
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II ශ් ොටස

 ප්රශ්න ළහ ට පිළිතුරු සළයන්න.
(01)
(i) 2, 0.5, 1.5, 4, 3, 2.75 සංඛ්යර රඩ ම ශ්ද
ට ශ්ාන්
(ii) ළහය සඳහන් සමූහ අයරින් කුල ශ්යන ර ලියන්න.
a) සි ළර සතුන්
b) උස මමයි
c) සංගලය සංඛ්යර
d) ද්ෂණ ණරය යන්
(iii)

න්න. එ්ෂ එ්ෂ

රඩ මය සඳහර නම්ෂ ශ්දන්න.
(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

15
3

1

6

P

10
P කුල ය,
(a) අායා සඟල ා හන් තුම ලියන්න.
(b) නිශ්චියා හඳුනරණය හැරී ශ්ළොදු ල්ෂණයය්ෂ මගින් ලියන්න.
(iv) D = {1 ත් 10ත් අය ඉ ට්ශ්ට් සංඛ්යර}
D කුල ය සිසුශ්ාකු විසින් ළහය ළරිදි ශ්ාන් සටහන ද්ෂාන ලදී.

2

4

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

6

8
10

(a) ශ්මහි සඳහන් ශ්දනණ ශ්ද ්ෂ ලියන්න.
(b) D කුල ය නිාැ දිා ශ්ාන් සටහන ද්ෂාන්න.

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

(02)
(a)
(i) ළහය ාගුා සම්පූර්ය

න්න.

සංඛ්යරා

සියලුම සරධ

36
24

(ගලකුණු 02

(ii) 36 හර 24 යන සංඛ්යර ශ්ද ටම ශ්ළොදු සරධ
36 cm

(iii)

ලියන්න.

ශ්මහි දැ්ෂශ්ානුශ්ේ දිණ 36 cm ්ෂ හර

(ගලකුණු 02

ළමල 24 cm ්ෂ වූ

මදරසියරී.
විශරලම

24 cm

අළශ්ත් යරමරීන් ශ්යො ා එම සෘජු ශ් නයරස්රශ්යන්
සමචතු ස්රය

(b) පිශ්ය්ෂ යමර සතු ඉමශ්මන් 1 හර 1
3
4

ළැත්ය

දිණ ශ්සොයන්න.

(ගලකුණු 02

යන ප්රමරය යම දරුාන් ශ්දශ්දනරට ශ්ෙදර ශ්දන ලදී.

(i) ඉහය භරණ අයරින් විශරල භරණය ලියන්න.
(ii) දරුාන් ශ්දශ්දනරට දුන් ශ් ොටස ු ළු ඉමශ්මන් ා භරණය්ෂද?
(iii) දැන් පියරට ඉතිරි ශ් ොටස ඉමශ්මන් ා භරණය්ෂ ද?
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ැපිය හැරී

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02
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(03)

a
(i) ශ්මම රූළ සටහන ඇසුරින් ළහය ාගුා සම්පූර්ය

b

ශ් නයය

න්න.

ශ් නය ාර්ණශ්ේ නම

a
b

c

c
d

d
(ගලකුණු 04

(ii) ළහය සඳහන් ශ් නය ාර්ණාලට උදරහ යය ෙැගින් ලියන්න.
(a) ණති ශ් නය .........................................
(b) ස්තිථි ශ් නය ..........................................
(iii)
(a) ස ල ශ්ර්ඛ්රා්ෂ ඇඳ එය PQ ශ්ලස නම්
න්න.
(b) PQ ස ල ශ්ර්ඛ්රාට සමරන්ය ා ස ල ශ්ර්ඛ්රා්ෂ නිර්මරයය

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

එය RS ශ්ලස නම්

න්න.
(ගලකුණු 02

B

A

(iv)

ශ්මම යල රූළශ්ේ,

D

C

(a) සමරන්ය ළරද ගලණල්ෂ නම්
න්න.
(b) සමරන්ය ශ්නොාන ළරද ගලණල්ෂ නම්

න්න.

(04)

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

(i) ක්රි.ා. 2019 අයත්ාන දශ ය කුම්ෂද?

(ගලකුණු 02

(ii) 19 ාන සියාශ්සේ ආ ම්භ

(ගලකුණු 02

(iii) ක්රි.ා. 1500 අධි
ශ්හේතු ද්ෂාන්න.
(iv) සුළු

ාර්ණය හර අාසරන ාර්ණය ලියන්න.

අවුරුද්ද්ෂ ො මනු

ළාසයි. ඔහුශ්ේ ප්ර රශය සයය ද? අසයය ද? ඔෙශ්ේ පිළිතු ට
(ගලකුණු 02

න්න.
(a) ළැය
2
+ 1

මිනිත්තු
15
46

යත්
32
35
(ගලකුණු 03

(b) අවු
2020
- 2015

මරස
02
01
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දින
01
21

(ගලකුණු 03
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(05)
(i) 51, 3 හි ෙලය්ෂ ශ්ලස ලියන්න.

(ගලකුණු 02

(ii) ළරදය 2 හර දර්ශ ය 5 ාන ෙලය ලියන්න.

(ගලකුණු 02

(iii) ඉහය ෙලය විහිදුාර ලියර අණය ශ්සොයන්න.

(ගලකුණු 02

(iv) 36 ප්රථමම

(ගලකුණු 02

සංඛ්යරාල ෙලාල ගුණියය්ෂ ශ්ලස ලියන්න.

(v) P = 2 හර q = 3 නම් ළහය ප්ර රශනාල අණය ශ්සොයන්න.
a) 2P3q2

b) P2q

(ගලකුණු 04

(06)
(i) 24

:

2 ( 7 - 3 ) සුළු

න්න.

(ii) විදුලි බිල ස ස් රීීකශ්ම් දී ළමු  ඒ
සඳහරම රු. 5.00 ෙැගින් ද අය
නම්, එම නිාශ්සේ මරසි
(a) සංඛ්යරත්ම

(ගලකුණු 03

100 සඳහර ඒ

යි. එ්ෂය ර නිාස්ෂ මස්ෂ තුමදී විදුලි ඒ

112්ෂ ාැය

ය්ෂ
ඇත්

විදුලි බිල ස ස් රීීකම සඳහර,

ප්ර රශනය්ෂ ලියන්න.

(b) එම ප්ර රශනය සුළු

ය ට රු. 5.00 ෙැගින් ද ාැඩිාන සෑම ඒ

න්න.

(iii) අණය ශ්සොයන්න.
(ග-2 + (ග-5

(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02
(ගලකුණු 02

(iv) එංණලන්යශ්ේ එ්ෂය ර නණ ය , යම් දින ශ්ළ.ා. 5.00ට උණ්යත්ාය -4.0 oC විය. ළ.ා. 2.00 ාන විට
එහි උණ්යත්ාය 13oC රීන් ාැඩිවිය. නණ ශ්ේ නා උණ්යත්ාය ශ්සොයන්න.
(ගලකුණු 03
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