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I ක ොටස
 ප්රශ්නෙ ියය්ලම පිිතුරු  පපයන්ෙ.
1

(01). එක්තරා කාර්යයකින්
ක් පඳහා මිනිසුන් 4 නෙනෙකුම දිෙ 5 ක් ගතනේ. පම්පූර්ණ කාර්යය පඳහා
3
වැය වෙ මිනිපන දිෙ ගණෙ කීයෙ?

C
(02).

B

ෙම්ප 𝑥 හි අගය නපායන්ෙ.

100

𝑥
A
D

(03). 2 x2 - 50 පාධක නපායන්ෙ.

(04). Log 81 අගය නපායන්ෙ.
3

(05).

2𝑥+3
7

= 3 විපඳන්ෙ.
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(1)

).අනෙක් පිටුව බලන්ෙ(
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(06). A∪B අඳුු  කරන්ෙ.

A

B

(07). 𝑥 හි අගය නපායන්ෙ

1100

x

(08). 2𝑎, 3𝑎, 5𝑎 ප්රකාශ්ෙ වල කු.නපා.ු  නපායන්ෙ.

(09). රූපනේ පරිමිතිය නපායන්ෙ.

7 cm
(10). ුරන් ංපලකම පැමිණි යුරු  පැදියක් ඉතිරි ාර්ග නෙනකන් එකක යානම්ප පම්පභාවිතාව

2
5

කි. අනෙක්

ාර්ගනේ ග න් කිරීනම්ප පම්පභාවිතාව කීයෙ? )ආපසු නොහැරී ග න් කරෙ බව පලකන්ෙ.(

(11). අංගප ත්රිනක ණ ගලගලය නත රා අංගප අවපනථාව ලියන්ෙ.

(a)
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(b)

(C)
(2)

).අනෙක් පිටුව බලන්ෙ(
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(12). අප ාෙතාවය ලියා ෙක්වන්ෙ.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

(13).

600 පළමු පන්නිකර්ෂණය නපායන්ෙ.

(14). අරය r හා 2r වූ වෘත්ත නෙකක වර්ගඵල අතර අනුපාතය නපායන්ෙ.

(15). සුළු කරන්ෙ
2
𝑥+3

(16).

-

3
2𝑥

AB = 8 cm ෙම්ප 𝑥 හි අගය නපායන්ෙ.
o

A

𝑥

B

(17). රූපනේ වර්ගඵලය A ෙම්ප නක්න්ික නක ණ A ඇසුනරන් ලියන්ෙ.

14 cm

(18). 𝑥 අගය නපායන්ෙ.
80o
150o

𝑥

(19). )2x + 1(2 = ax2 + bx2 + c ෙම්ප a,b,c වල අගයන් නපායන්ෙ.
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(3)
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(20). 7, 5, x , 9, 11, x, 15 පංඛ්යා පහයහනේ ධයෙයය 9 ක් නේ.
i. x අගය නපායන්ෙ.
ii. ධයපනථය නපායන්ෙ.

(21). 2x + 1 = 3y පරල නර්ඛ්ානේ,
i. අනුක්ර ණය නපායන්ෙ
ii.අන්තඃඛ්්ඩයය නපායන්ෙ

(22). දිග, පළල, උප, පිිතනවලින් 2m, 1m ,1.5m වූ ඝෙකාභාකාර මැංකියක ධාරිතාවය ලීමර් කීයෙ?

(23). x + 2y = 7
2x + y = 5 ෙම්ප x + y හි අගය නපායන්ෙ.

(24). x හා y හි අගය නපායන්ෙ.
70 0

y

x

(25). පරල නර්ඛීය ාර්ගයකම 10 m ඇුරළතින් නිවපක් පිහිමා ඇත. නිවපම 12 m ක් ඈතින් ාර්ගයම
යාබෙව පහන් කණුවක් පෑදී ම නිනවපන හිමියාම අවශ්යනේ. පථ පිිතබඳ බන ෙැනු භාවිත කර පහන්
කණුව ියටුවිය ගලුර පනථාෙය ලකුණු කරන්ෙ.
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(4)

).අනෙක් පිටුව බලන්ෙ(

OL/2020/32-S –I /RCG(EDU)

B ක ොටස
(01).

2

3

වක් ඇඳ ඇතිරි්ලක් පඳහා නරදි නර ලකින් 5 ක් නවන් කර ඉතිරිනයන් 4 ක් නකාට්ම උර පඳහා

නයාො ගත්තාය. ඇඳ ඇතිරි්ල,
i. ැසීන න් පසු ඉතිරි වූ නරදි ප්ර ාණය නරදි නර නලන් කවර භාගයක්ෙ?
ii. නකාට්ම උර ැසී ම ගත් නරදි ප්ර ාණය නරදි නර නලන් කවර භාගයක්ෙ?
iii.ඇඳ ඇතිරි්ල හා නකාට්ම උර ැසීන න් පසු ඉතිරි නරදි ප්ර ාණය 9m ක් ෙම්ප නර න් තිබුණු
මුළු නරදි ප්ර ාණය නකාප ණෙ?
3
iv. ඇඳ ඇතිරි්ල පෙහා 3m ෙ නකාට්ම උර පඳහා 4 m ෙ වැය නේ ෙම්ප,
නරදි නර නලන් පෑදිය හැකි ඇඳ ඇතිරි්ලක් හා නකාට්ම උරයක්
පහිත පාර්ප් ගණෙ කීයෙ?
C

(02).
i. රූපනේ DC දිග නපායන්ෙ.
ii. BDC නක්න්ික ඛ්්ඩයනේ පරිමිතිය නපායන්ෙ.
iii. BDCහි වර්ගඵලය නපායන්ෙ.
iv. මුළු රූපනේ වර්ගඵලය නපායන්ෙ.
v. මුළු රූපනේ පරිමිතිය නපායන්ෙ.

B

D

14cm
A

E

(03). නගාවිපලක කිකිිතයන් 40 ක් පඳහා දිෙ 30ක ආහාර ඇත.
i. එක් කිකිිතයක් පඳහා එ ආහාර ෙවපන කීයකම ප්ර ාණවත්ෙ?
ii. ෙවපන 18 කම පසු තවත් කිකිිතයන් 8 නෙනෙකු නගාවිපළම නගොනේ ෙම්ප ආහාර තව දිෙ
කීයකම ප්ර ාණවත්ෙ?
iii. කිකිිතයන් 8 නෙො ගැනීන න් දිෙ 4 කම පසු කිකිිතයන් 12 නෙනෙකු මියගිනේ ෙම්ප ආහාර තව
දිෙ කීයකම ප්ර ාණවත්ෙ?
(04). දී ඇති වම ප්රපනථාරනේ ෙක්වා ඇත්නත් නගාවි හුරන් 300 ක් වගා කරෙ නබ ග වර්ගි..
i. මිරිපන වගා කරෙ නගාවීන් පංඛ්යාව කීයෙ?
ii. නකනප් වගා කරෙ නගාවීන් පංඛ්යා මුු ංගා වගා කරෙ නගාවීන්
පංඛ්යාව න න් 4 ු ණයක් ෙම්ප නකනප් වගා කරෙ නගාවීන් පංඛ්යාව
කීයෙ?
ගම්පමිරිපන
iii. ගම්පමිරිපන වගා කරෙ නගාවීන් ඇුරළත් වෙ නක්න්ික ඛ්්ඩයනේ නක ණය
අංශ්ක කීයෙ?
1

iv. ගම්පමිරිපන වගා කරෙ නගාවීන්නගන් 3 ක් ගම්පමිරිපන ගලවා මිරිපන ියමවූනේ
ෙම්ප ෙැන් මිරිපන වලම අොල නක්න්ික ඛ්්ඩයනේ නක ණය නපායන්ෙ ?
(05). ෙම්ප,
Σ= { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A = { 2,4,6,7}
B = { 1,4,7,9,10}
i. ඉහත නතාරුරු  නවන් රූපයක ෙක්වන්ෙ.
ii. පහත ෙැක්නවෙ කුලක අවයව පහිතව ලියන්ෙ.
1) A’∩B
2) A ∩ B
3) A’
4) B’
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(5)

මිරිපන
300

නකනප්
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II ක ොටස
 A න ාටසින් ප්රශ්නෙ 5 ක්ද B න ාටසින් ප්රශ්නෙ 5 ක් ද න ෝරානෙෙ ප්රශ්නෙ 05
 පෑම ප්රශ්නෙය ටම ිවවරරි  පිිතුරු  පහාා ලුණු  05 ක් බරිනන් ිමිවන..

ට පිිතුරු  පපයන්ෙ.

A ක ොටස
(01).

පියල් ු පියල් 05 ට නෙඩි බරිනන් ොරං නෙඩි 4555 ක් ිවළට නෙෙ ු පියල් 05 ට නෙඩි 4 බරිනන්
විුණණෙ ලදී. මල් ු . 05 ට නෙඩි 4 බරිනන් ිවළට ෙත් ොරං නෙඩි 2455 ක් ු . 05 ට නෙඩි 3
බරිනන් විුණණෙ ලදී.
i. පියල් ලරබූ ලාභ ප්රතිශශ් ය නපායන්ෙ.

)ලුණු  54(

මල් ලරබූ ලාභ ප්රතිශශ් ය නපායන්ෙ.

)ලුණු  54(

ii.

iii. වරඩි ලාභ ප්රතිශශ් යක් ලරුවන. පියල් ද

මල්ද?

)ලුණු  52(

(02).
i. පාධ නද
ගුණි යක් නලප ලියන්ෙ.
2
a) x + 8x + 15
b) x2 – 49
ii. පාධ දරනුම භාවි නයන් අෙය නපායන්ෙ.

)ලුණු  52(
)ලුණු  52(
)ලුණු  53(

22
7

x

342

-

22
7

x 20

2

iii. 𝑎 + b = 5 ාා 𝑎b = 6 ෙම් 𝑎2 + b2 ිම අෙය නපායන්ෙ.
(03).

)ලුණු  53(

P ෙම් අෙනයිම නදගුණයට ක් එ ුර ළ විට පෘජුන ෝණාස්රය පළල ලරන.. පෘජුන ෝණාස්රන ි ෙ,
පළල නමන් නදගුණයකි. පෘජුන ෝණාස්රන වර්ෙඵලය වර්ෙ පමී රණය )Ax2 + bx + C ආ ාරයට(
ආ ාරනයන් ප්ර ාශ් ර A, B ාා C අනුරූප අෙයන් ලියන්ෙ.
)ලුණු  05(

(04).

පුරනල් අරය 49 cm වෙ සිලින්ඩරා ාර ාරඩරතිශ ටරංකිය

5. m උපට ජලය පුරවා ඇ .

i. ටරංකින පුරනල් වර්ෙඵලය නපායන්ෙ.
ii.
a) සිලින්ඩරය පරිමාව = පුරනල් වර්ෙඵලය x උප න. ෙම්, ටරංකින
නපන්ිමීටරවලින් නපායන්ෙ.

)ලුණු  52(

ඇතිශ ජල පරිමාව ඝෙ
)ලුණු  52(

b) ටරංකින ඇතිශ ජල පරිමාව ීටටර් වලින් නපායා ආපන්ෙ ීටටරයට වටයන්ෙ.
)ලුණු  53(
iii. ඉා ජල පරිමාව ි ෙ 055 cm ාා පළල 85 cm වූ ඝෙ ාභ ාරඩරතිශ ටරංකිය ට දරමුන. ෙම් ජලය
ඉාළ ෙිනෙ උප නපන්ිමීටර් කීයද?
)ලුණු  53(
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(05).
i. y = 2x + 1 යෙ පරල නර්ඛීය ප්රපන ාරය ඇීමමට ුදුසුද පා
රනෙෙ ිමපන රන් පම්පූරර්ණ රන්ෙ.
x

-2

-1

0

y

-3

………………

1

දරක්නවෙ අපම්පූරර්ණ වගුව පිටපත්
)ලුණු  53(
1

……………… ………………

ii. ුදුසුද ඛණඩාං
ලය ලක්ෂය ලුණු  ර ප්රපන ාරය අඳින්ෙ.
iii. ප්රපන ාරන අනුක්රමණය ාා අන් ඃඛණඩය ලියන්ෙ.
iv. y ≤ 2x + 1 ප්රනශශ්ය අුරු  ර දක්වන්ෙ.
(06). ආපෙ ශ්ාලාව ි ෙ 35 ක් ුරළ කිරි පර ට් පා පරිි  විුණණා ඇ .
22, 03, 25, 44, , 40, 02, 8, 4 , 32, 09, 23, 00, 0 , 0,
27, 58, 29, 38, 39, 2 , 59, 05, 39, 4 , 33, 28, 35, 65, 29
නමම දත් ඇුදරින් පා වගුව පම්පූරර්ණ රන්ෙ.
පන්තිශ ප්රාන් රය ප්රෙණෙ ලුණණ
පංඛයා ය ) f (
මධය අෙය ) x (
01 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
i.
ii.

නමිම මා පන්තිශය ුණමක්ද?
නමම දත් වල මධයෙයය නපායන්ෙ.

2

)ලුණු  53(
)ලුණු  52(
)ලුණු  52(

)ලුණු  5 (
fxx

)ලුණු  52(
)ලුණු  53(

B ක ොටස
(07).
i. පා දරක්නවෙ භාෙ ුදළු
a)
b)
c)

5
𝑥
2𝑥
3

-

රන්ෙ.

2

)ලුණු  52(

3𝑥

+

𝑥

)ලුණු  52(

5

1
(𝑥−𝑎)

+

2𝑎
(𝑥 2− 𝑎2 )

)ලුණු  53(

ii. විභාෙ ප්රශ්නෙ ප්රය තිශබූ ප්රශ්නෙ 5 න් ් න පහාා ලබා දී තිශබූ පරය 0 යි ිවිවත්ුර 35
ාලය ුරළ
සිුදනවුණට පිිතුරු  ලිවීමට ාරකි වූන ප්රශ්නෙ 4
ට පමණි. ප්රශ්නෙ සියල්ලටම පිිතුරු  පරපීමමට ව
න ාපමණ ාලයක් අවශ්ය න.ද? )ඔහුට පෑම ප්රශ්නෙය ටම පිිතුරු  ලිවීමට පමාෙ ාලයක් ෙ
න.යයි පල න්ෙ(
)ලුණු  53(

A

B
ABCD චුරරස්රනයිම AB = AD, ාා ACD පමපාද
ත්රින ෝණයක් න.. වද AB ාා CD නර්ඛා පමාන් ර න..
ACD ාා ABC ත්රින ෝණ අංෙපම බව පාධෙය රන්ෙ.
)ලුණු  15(

(08).

D
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2020 -
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(09).
i. PQ = 6cm, QR = 8 cm ාා 𝑃𝑄̂ 𝑅 = 120 වෙ පරිි  වූ 𝑃𝑄𝑅 ත්රින ෝණය ිවර්මාණය

රන්ෙ.
)ලුණු  53(
̂
ii. 𝑃𝑄 𝑅 ිම න ෝණ පමච්නේද ය ිවර්මාණය ර එය PR ාමුවෙ ලක්ෂයය M නලප ෙම් රන්ෙ.
)ලුණු  52(
̂
iii. 𝑃𝑄 𝑅 ිම න ෝණ පමච්නේද ය ිවර්මාණය ර එය ාමුවෙ ලක්ෂයය N නලප ෙම් රන්ෙ.
)ලුණු  52(
iv. 𝑁𝑄̂ 𝑅 න ෝණනයිම අෙය මරෙ ලියන්ෙ.
)ලුණු  50(
v. 𝑁𝑄̂ 𝑅 පහාා ඔබ මරෙ ලබාෙත් අෙය ිවවරරි  බව ෙණෙය කිරීම මිනන් නපන්වන්ෙ. )ලුණු  52(
(10).
i. ත්රින ෝණය පාදයක් ි ක් කිරීනමන් පෑනදෙ බාිමර න ෝණය අභයන් ර පම්මුඛ න ෝණ එ ුරවට
පමාෙ බව විධිමත් ව පාධෙය රන්ෙ.

A

ii.

P

B

Q

C

ABC ත්රින ෝණනයිම BC පාදයට පමාන් රව A
ාරාා PQ නර්ඛාව ඇහ ඇ . AB = BC න.
a) දී ඇතිශ දත් රූපපටාෙ පිටපත්
රන්ෙ.
b) 𝐵𝐴̂𝐶 = 𝐶𝐴̂𝑄 බව නපන්වන්ෙ.

රනෙෙ ලුණණූ
)ලුණු  52(
)ලුණු  53(

(11).
a) පම ල තිශරපන නපානළාන. පිිමි 𝑋𝑌 පෘජු ුසර ථෙ ුණලුෙ පාමුල වෙ 𝑋 සිට 85m ුසරින් නපානළාව
ම z ලක්ෂයය පිිමටා ඇ . z සිට y ිම ආනරෝාණ න ෝණය 300 කි.
i. ඉා න ාරුරු  දළ රූපය දක්වන්ෙ.
)ලුණු  52(
ii.05m = 0cm වෙ පරිි  පරිමාණ රූපයක් ඇහ, රූපය ඇුදනරන් ුණලුනන් උප නපායන්ෙ.
)ලුණු  53(
b) ‘
i. ටරංකිය

ජලය 6m3 ෙබඩා

ළ ාර . ිවිවත්ුරවට 35l

පරය දී පිනරෙ ජල ප්රමාණය ීටටර්වලින් නපායන්ෙ.
ii.ටරංකිය පම්පූරරණනයන් පිරීමට පරය කීයක් ෙ න.ද?

(12).

∑ = { 0 සිට 0 න ක් ෙණිෙ පංඛයා} න..
A = { 0 ට අඩු ප්රථම පංඛයා }
B = { 0 ට අඩු ඉරට්නට් පංඛයා }
ඉා න ාරුරු 
i. පඟල වරාන් ුරළ අවයව මිනන් ලියන්ෙ.
ii. නවන් රූපය දක්වන්ෙ
iii. පා දෑ නපායන්ෙ. )ලුණු  53(
a) {A∩B}
b) {A∪B}’
c) n(A∪B)
iv. A’අුරු  ර දක්වන්ෙ.
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)ලුණු  53(
)ලුණු  52(

)ලුණු  52(
)ලුණු  54(

)ලුණු  51(

