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ගණිතය

නවය ෙරේණිය
ෙදවන වාය ඇගයීම
Second Term Evaluation

S

− 2018
− 2018

සැලකිය යුතුයි.



ප්රශ්ණ සියල්ලටම පිලිතුරු සපයන්න.
සෑම ප්රශ්ණයාටම ලුණු 02 බැගින් හිමිෙේ.

1. 3.752 යන සංඛ්යාව පළමු දශමස්ථානයට වටයන්න.

2. 5.8 × 10-2 සාමානය කාායෙයන් ලියන්න.

3. ෙමම සංඛ්යා යටාෙේ සාධායණ පදය ෙසොයන්න. 4, 7, 10, 13, 16, … … ….

1

1

1

4. සුළු ායන්න. 3 5 ÷ ( 3 + 5)

5. 𝑋 =

3
7

, 𝑌 = 2 නම් 𝟐𝒀 – 𝟑𝑿 හී අගය ෙසොයන්න.

6. 2𝑋 2 × 3𝑋 × 𝑋 5 සුළු ාය පිළිතුය සයලතම කාායෙයන් ලබා ෙදන්න.

1

ාාලය පැය
02යි.

1

7. සාධා ෙසොයන්න 𝑋2 – 3𝑋 – 18

8. විශාලතම ොෝණෙේ අගය ෙසොයන්න.

9. පහත ද්වීපද ප්රාාශණ සුළු ාය ප්රාාශනය් ෙගොඩනගන්න.
(2𝑋 + 3) (𝑋 – 5)

10. “උපාලි පුවත්පත් සමාගම” පළ ායන එ්තයා ත්රෛමාසිා සායාව් සදහා ඔවුන්ට වියදම ෙලස රු. 360 ා
මුදල් වැය ෙේ. ඔවුන් එ් පුවත් පත් රු. 495 ා මුදලාට අෙලවි ායයි නම්, ඔවුන්ෙේ ලාභ ප්රතිශශතය
ොොපමණ ද ?
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11. සුෙනත් තම ඝනාෙේ 6 යන ගණිත ාර්මය සුළු කිරීම සදහා ෙබොත්තම් එබිය යුතු පිළිෙවළ දැ්ෙවන පහත
හිස් ොොටු වල පිළිෙවළ වටහා ෙගන හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුය ලබා ෙදන්න.

1

12. අගය ෙසොයන්න. 10−3

2

13. ඇමරිාානු ෙඩොලයයා විනිමය අනුපාතය ජූලි 17 වන දින වන විට රු. 169 ් විය. එදින එ්තයා
පුද්ගලෙයුණ රු. 42, 250 ා මුදල් මුදල් හුවමාරු ායන් ස්ථානයාට පැමිණ තම මුදල් හුවමාරු ාෙළේ නම්
ඔහුට ලැෙබන ඇමරිාානු ෙඩොලර් ගණන ොොපමණ ද ?

14. පහත රූපසටහෙනහි 𝑋° ොෝණෙේ අගය ගණනය ායන්න. (ප්රෙම්ය දැ්වීම අනිවාර්ය ෙේ)

15. දිග = 3𝑚 , පළල = 5𝑚 වන ටැංකියා ධාරිතාවය 30,000𝐿 (ලීටය) නම් ටැංකිෙේ උස ගණනය ායන්න.

16. පහත රූපසටහෙනහි දී ඇතිශ අර්ධ ෙගෝලෙේ පරිමිතිශය ගණනය ායන්න.

17. 𝑉 = 𝑈 + 𝐴𝑇 සූෛෙේ 𝐴 උ්ත ායන්න.
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18. දී ඇතිශ ෙතොයතුරු භාවිතෙයන් 𝐴𝐵 දිග ගණනය ායන්න.

19. 𝑋 සහ 𝑌අගයන් ෙසොයන්න. ෙහේතු ද්වන්න.

20. ප්රස්ථායයා ද්වා ඇත්ෙත් ප්රස්තායයා එ් ොොටසකි. එම සයළ ෙර්ඛ්ාෙේ අනුක්රමණය = 3 නම් එම සයළ
ෙර්ඛ්ාෙේ සමීායණය ලියා ද්වන්න.
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II ොොටස (පැය 1යි)
 පිළිතුරු ලිවීම සදහා ෙවනම ාඩදාසිය් භාවිතා ායන්න.
 ප්රශ්ණ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
 පළමු ප්රශ්නයට ලුණු 16 ් ද, අෙනුණත් සෑම ප්රශ්නයටම ලුණු 11 බැගින් හිමි
ෙේ.
1) සෘජුොෝණී ත්රිොෝණ කශ්රිත ජ්යාමිතිශා සම්බන්ධතා අනුව ෙගොඩනගා ඇතිශ සම්බන්ධතාවය් වන පයිතගයස්
සම්බන්ධය මගින් සෘජුොෝණී ත්රිොෝණයා පාද වල සම්බන්ධතාවය නිරූපණය ායයි.
i. සෘජුොෝණී ත්රිොෝණය් පිළිතුරු පෛෙේ නිර්මාණය 𝑨𝑩𝑪 ෙලස නම් ාය එහි දිගම පාදය (එහි නම්
සදහන් ායන්න), අෙනුණත් පාද හා සෘජුොෝණී ොෝණය නම් ායන්න. (ල. 3)
ii. පයිතගයස් ප්රෙම්ය ලියා ද්වන්න. ඉහත ABC ත්රිොෝණෙේ පාද වලට එම සම්බන්ධය කෙද්ශ ාය
ද්වන්න. (ල.3)
iii. පයිතගයස් සම්බන්ධය භාවිතෙයන් 𝒀 පාදෙේ දිග ෙසොයන්න. (ල.3)

iv.
v.

ත්රිොෝණයා පාද වල දිග 2𝑐𝑚 , 4𝑐𝑚 , හා 7𝑐𝑚 ෙේ. එම ත්රිොෝණය සෘජුොෝණී ත්රිොෝණය් ද?
ඔෙේ පිළිතුයට ෙහේතු ද්වන්න.
එ්තයා ෙගොඩනැගිල්ලා ඉහළ මුදුෙන් 𝑃 ල්ෂයා සවි ාය ඇතිශ විදුලි රැහැන් ෙගොඩනැගිල්ෙල්
පාමුල 𝑟 ල්ෂෙේ සිට 8 𝑚 දිගකින් 𝑞 ල්ෂයට සම්බන්ධ ාය ඇත. එෙසේම බිමට සවි ාළ 𝑞 ල්ෂෙේ
සිය 𝑝 ල්ෂයට ඇතිශ රැහැෙන් දිග 17 𝑚 නම් ෙගොඩනැගිල්ෙල් සියස් උස ගණනය ායන්න. (ල.4)

2) CIB කයතනය නිමි ඇදුම් අෙළවිය පිළිබදව කීර්තිශමත් නාමය් දිනා සිටින කයතනයකි. ඔවුන් එ්
අවස්ථාවාදී එ්තයා මූලය කයතනයකින් ඔවුන්ෙේ අෙළවි ප්රවර්ධන ාටයුත්ත් සදහා රු. 1,200,000 ා
මුදල් ණය ෙලස ලබා ගන්නා ලදි.
i. එම මූලය කයතනෙයන් 12% ා ෙපොලී අනුපාතය් අය ායයි නම්, CIB කයතනය ලබා ගත් ණය
මුදල සදහා අවසානෙේ දී ෙගවීමට සිදුවන මුළු මුදල ොොපමණ ද? (ල.2)
ii. CIB කයතනය එම ණය මුදල ෙයොදා ෙගන ඔවුන්ෙේ නව නිපැයුම් වන “නිවාස බිම් ඇතිශරිලි”
(Carpet) සදහා අවශය අමුද්රවය මිලදීගත් අතය එහි එ් මීටයයා මිල රු. 2,500් විය. ඔවුන් එම
මීටයය් අෙළවි ායන්ෙන් රු. 2,750 ාට නම් ඔවුන් එම ෙවළදාෙමන් ලබන ලාභය ොොපමණ ද?
(ල.2)
iii. ඔවුන් එ් මීටයය් විකිණීෙම් දී ලබා ගන්නා ලාභෙේ ප්රතිශශතය ොොපමණ ද ? (ල.1)
iv.
එ් මීටයය් අෙලවි කිරීෙම්දී එම අෙළවිය සිදු ායන අෙළවි නිලධාරියාට විුණුම් මිෙලන් 1% ා
ොොමිස් මුදල් ලබා ෙද්. මීටය 130 ් අෙළවි ාළ විුණුම් නිලධාරිෙය් ලබන ොොමිස් මුදල
ොොපමණ ද ? (ල.3)
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v.

අවුරුදු සමයා CIB කයතනය ඔවුන් අෙලවි ායන නිමි ඇදුම් සදහා 5% ා වට්ටමුණත්, “බිම්
ඇතුරුම්” (Carpet) සදහා 2% ා වට්ටමුණත් ලබා ෙදන ලදි. ඇදුම් රු. 8,500 ා සහ එ් මීටයය්
රු.𝟐, 𝟕𝟓𝟎 බැගින් මීටය 𝟓 ් මිලට ගත් පුද්ගලෙයුණට ලැෙබන වට්ටම් මුළු වට්ටම් මුදල ෙසොයන්න.

3) 𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑐 කාාය ශ්රිතයා අනුක්රමණය = 𝟐 ද, අන්තඃ ඛ්ංඩය = (−𝟏) ද ෙේ නම්,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

𝑋 හී අගය පයාසය (−2) සිට (+2) ද්වා ෙගන අගය වගුව් ෙගොඩනගන්න. (ල.2)
ප්රස්ථාය ොොළයා 𝑋 හා 𝑌 සදහා සුදුසු අගයන් ෙයොදා ෙගන ඛ්ංඩාංා තලය් ෙගොඩනගා ඉහත අගය
වගුව ඇසුරින් ලබාගත් ඛ්ංඩාංා ලුණු ාය සයළ ෙර්ඛ්ාව ඇද ද්වන්න. (ල.2)
ප්රස්ථායය 𝑋 අ්ෂය සමග සාදන්ෙන් සුළු ොෝණය් ද? මහා ොෝණය් ද? ඔෙේ පිළිතුයට ෙහේතු
ද්වන්න. (ල.1)
ඉහත (ii) හි ඇදි ප්රස්තායයට සමාන්තයව (0, 2) හයහා යන ෙර්ඛ්ාව නිර්මාණය ායන්න.
ඔබ (iv) හි ඇදි සයළ ෙර්ඛ්ාව මත පිහිටි ඕනෑම ල්ෂයා ඛ්ංඩාංා 𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑐 සමීායණයට
කෙද්ශ ාය අනුක්රමණය හා අන්තඃ ඛ්ංඩය හා එම ප්රස්තායෙේ සමීායණය ලියන්න.

4) දී ඇතිශ දත්තයන් අනුව 𝑋° හා 𝑌° හී අගයන් ෙසොයන්න.
i. (ල.4)

ii.

රූපෙේ දැ්ෙවන 𝐴𝐵𝐶 ත්රිොෝණෙේ 𝐴𝐶 පාදය 𝐷 ද්වා දි් ාය ඇත. 𝐵𝐶 ට සමාන්තයව 𝐷 හයහා
යන පරිදි 𝑋𝑌 ෙර්ඛ්ාව ඇද ඇත.

a. B𝐴̂C + 𝐴𝐵̂ 𝐶 යන ොෝණ ෙදොහි එාතුවට සමාන ොෝණය් නම් ායන්න. (ල.2)
b. 𝐵𝐶̂ 𝐷 ොෝණයට සම්මන ොෝණය් නම් ායන්න.(ල.2)
̂ 𝑌 බව ෙපන්වන්න.(ල.3)
c. 𝐵𝐴̂𝐶 + 𝐴𝐵̂ 𝐶 = 𝐶𝐷

6

