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S

කාෙය පැය - 1 යි මිනිත්තු 30 යි.

නම / විභාෙ අංකය : ………………………………………………………………
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s

 A කකාටසින් ප්රශ්න කෙකක් ෙ B කකාටසින් ප්රශ්න කෙකක් ෙ ක ෝරා ප්රශ්න හ රකට පිළිතුරු සපයන්න.
එක් රා සංගී
රඟයක දී අයදුම්කරුවන් අ රින් 1/4 ක් පළමු වටකේ දී රඟකයන් ඉවත් වූ අ ර,
1/3 ක් කෙවන වටකේ දී රඟකයන් ඉවත් වුණි. ඉතිරිකයන් 3/5 ක් තුන්වන වටකේ දී රඟකයන්
ඉවත් වුණු අ ර, අවසන් වටය සඳහා සහභාගි වූකේ අයදුම්කරුවන්කෙන් 60 ක් පමණි.
i. පළමු හා කෙවන වටකේ දී ඉවත් වුණු රඟකරුවන් භාෙයක් කෙස ෙක්වන්න.
ii. තුන්වන වටකේ දී ඉවත් වුණු කකාටස භාෙයක් කෙස ෙක්වන්න.
iii. අවසන් වටයට සහභාගී වුණු රඟකරුවන් භාෙයක් කෙස ෙක්වන්න.
iv.
තුන්වන වටයට රඟ වැදුණු රඟකරුවන් සංඛ්යාව කකාපමණ ෙ

2.

කක්න්ික ඛ්ඩ 2 ක් හා අර්ධ වෘත් ාකාර කකාටස් 2 ක් හැර ඉතිරි අඳුරු කර ඇති කකාටස ලී
කැටයමක් සහි වූ ඍජුකකෝණාස්රාකාර හැ ැති කොරක ප ප සටහනක් පහ ෙැක්ක . කොකරහි
පළෙ 84cm වන අ ර π=22/7 ක .
i. කක්න්ික ඛ්ඩ කේ අරය කසායන්න.
ii. කක්න්ික ඛ්ඩ කේ පාප ග ෙ කසායන්න.
iii. අර්ධ වෘත් යක වර්ෙලෙය කසායන්න.
iv.
කොකරහි උස, එහි පළෙ කමන් 2½ ගුණයක්
නම්, x මගින් සටහන් කර ඇති කකාටකස්
උස කසායන්න.
v. අඳුරු කර ඇති කකාටකස් පරිමිතිය
කසායන්න.

3.

(a)

Not for Sale

1.

Not for Sale
(b)

එක් රා අවුරුද්ෙක දී ආොයම් බදු ෙණනය කළ ආකාරය ෙැක්කවන වගුවක් පහ ෙැක්ක .
වාර්ික ආොයම
ආොයම් බදු %
පළමු රු. 500000
බදු නිෙහස්
ඊළඟ රු. 500000
6%
ඊළඟ රු. 500000
10%
එක් රා වයාපාරිකකය ග කව වාර්ික ආොයම රු. 050000 ක් ක .
i.
ඔහුකව බදු අය කරන ආොයම කකාපමණ ෙ
ii.
වාර්ික ආොයම් බදු කාර්තු කෙස කෙවිය හැකි නම්, ඔහු විසින් කාර්තුවකට කෙවන
ෙෙ බදු මුෙෙ කසායන්න.
කාණුවක් කැපීමට මිනිසුන් 9 කෙකන ගට ග න 15 ක් ෙ ක යැයි ඇස් කම්න්තු කර ඇ .
i.
කාණුව කැපීමට ෙ වන මුළු මිනිස් ග න ෙණන කකාපමණ ෙ
එම කාර්යය ආරම්භ කර ග න 5 කට පසු යම් කරෝොබාධයක් කහ්තුකවන් මිනිසුන් 4
කෙකන ග කාණුව කැපීමට කනාපැමිණිකේ ය.
ii.
iii.
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ඉතිරි වැ කකාටස සම්ූර්ණ කිරීමට ව ග න කකාපමණ ෙ ක ෙ
එක් පුද්ෙෙකය ගකව ග නක වැටුප රු. 1200 ක් නම්, වැටුප් සඳහා අවශය මුළු මුෙෙ
කකාපමණ ෙ
( P.T.O)
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4.

y = 4 - (x - 1)2 ශ්රි කේ ප්රස් ාරය ඇීමම සඳහා සකස් කළ අසම්ූර්ණ අෙය වගුවක් පහ
ෙැක්ක .

(a)
(b)

Not for Sale

5.

i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.

-2
-1
0
1
2
3
4
x
-5
0
3
_
3
0
-5
y
වගුක හිස් ැන් පුරවන්න.
සුදුසු පරිමාණයක් කයාො ෙනිමින් ඉහ ශ්රි කේ ප්රස් ාරය අිනන්න.
ශ්රි කේ උපරිම අෙය කසායන්න.
සමමිතික අක්ෂකේ සමීකරණය ලියන්න.
ශ්රි කේ අෙය ධන වන x හි අෙය ප්රාන් රය ලියන්න.
-x2 + 2x + 3 = 0 සමීකරණකේ මූෙ කසායන්න.

බතික් කර්මාන් යක නිර වන පුද්ෙෙකය ග එක් මාසයක් තුළ ම ආය නකේ නිෂ්පාෙනය
කරන ෙෙ ෂර්් ප්රමාන පහ ෙක්වා ඇ .
ෂර්් සංඛ්යාව
ග න ෙණන
i.
ii.
iii.
iv.

6.

4-8
2

9-13
3

14-18
4

19-23
11

24-28
5

29-33
4

34-38
1

ඉහ ක ාරතුරුවෙට අනුව ග නක දී නිෂ්පාෙනය කරන ෙෙ උපරිම ෂර්් සංඛ්යාව යය
ෙ
ග නක දී නිෂ්පාෙනය කරන ෙෙ මධයනය ෂර්් සංඛ්යාව කකාපමණ ෙ
මන්ට අවුරුද්ෙක් තුළ ෂර්් 0500 කට ව ා වැඩි ප්රමානයක් නිෂ්පාෙනය කළ හැකි
බව ඔහු පවසයි. ඔහුකව ප්රකාශය නිවැරග  ෙැ යි පහෙන්න.
ෂර්් එකක නිෂ්පාෙන වියෙම රු. 950/- ක් ෙ වි ගණුම් මිෙ රු. 1250/- ක් ෙ නම්
මාසයක් තුෙ ඔහු ෙබන ොභය කසායන්න.

Not for Sale

cm/mm පරිමාණය සහි සරෙ ොරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවි ා කර, නිර්මාණ කර්ඛ්ා
පැහැග ලිව ෙක්වමින්,
̂Q = 900 ෙ QR=5cm ෙ හා RS=6cm වන පරිග  PQRS
i.
PQ=3cm, PS=4cm, SP
පතුරස්රය නිර්මාණය කරන්න.
ii.
R ෙක්ෂයය හරහා SQ ට සමාන් ර කර්ඛ්ාවක් නිර්මාණය කරන්න.
iii. එම සමාන් ර කර්ඛ්ාව T හි දී හමුවන කස් PQ කර්ඛ්ාව ග ක් කරන්න. ST යා කරන්න.
iv.
QST ත්රිකකෝණයට වර්ෙලෙකයන් සමාන වූ ත්රිකකෝණයක් නම් කරන්න. කහ්තු
ෙක්වන්න.
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පිටු අංක 02

