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ගණිේය

කාය පැය 2 යි.

නම: ----------------------------------------------------------- පතුතිය: ------------ විභාග අංකය: ----------1 පකොටව
 ප්ර්න ියය්ලටම ිළිතවරු පමම ප්රපමම වපයතුන.
 වෑම ප්ර්නයකටම කුණු 2 බැගිතු ැපේ.
1. 5 හි 7 ලන ගුණාකාරය ලියතුන.

2. සුළු කරතුන. (-6) - (+3)

3. පශේ වංඛ්යාල ආක ප්රතිපමමය ලියතුන.
i ) ( -2 )

..........................

ii )

……………………..

4. පශේ ලගුල ව්පූතමණ කරතුන
a පකමණය

b පකමණය

a ශා b අනුපූරක පකමණ යුගකි.

600

………….

a ශා b පරිපූරක පකමණ යුගකි.

…………

1200

5. පශේ ඝන ලව්ව අේරිතු ප්ප්ලපටම කැට නනොවන ඝන ලව්ව යටිතු ඉරක් අඳිතුන.
ඝනකාභය , ඝනකය, වවිධි චවව්ේය, වමචවරස්ර ිළරිඩයය , වවිධි අ්තේය
6. පූතමණ ලතමග වංඛ්යාලක සකව්නානපම නනොපිහිටන ඉක්ක් පාකක් ලියතුන.

7.

හි අගය පවොයතුන.

1400

𝑥 1500

8. සුළු කරතුන.

(

)

(

(

)

)

9. ලරශතු ඉලත් කර සුළු කරතුන.

(

)

2

10. පපොදු පාය

(

)

වූ වංඛ්යා රටාපද පාලන පාය ලියතුන. පමම පපොදු පාය අයත් ලන වංඛ්යා ලතමගය

ලියතුන.
11. හිව්ේැතු ව්පූතමණ කරතුන.
=

0

+3

-3

0

=
𝑦

12. රපපම පරිිඩතිය P න්, P වඳශා වීජීය ප්රකානයක් ලියතුන.

𝑥
𝑥

𝑥

𝑥

𝑦

13. පශේ ාක්ලා ඇති ද්රලයයතුප ව්කතුධ්ය මැීමමට සුදුසු ිඩනු් ඒකකය ඉදිරිපයතු ලියතුන.
පබපශත් පපත්ේ - .............................................. බඩු පැටවූ පොරිය - .....................................
(

14. ගුණිේයක බයක් පවේ ාක්ලතුන.

)

15. අගය පවොයතුන. √
16. පශේ ප්රකාන ිවලැරදි න් √ කුණ ා ලැරදි න් x කුණ ා ඉදිරිපයතු ඇති පකොටු ව ලියතුන.
(

i)
ii)

(

)

)

17. වමචවරස්රාකාර ම්ල පාත්තියක ලතමගඵය 256m2 පද. සහි පැත්ේක දිග පවොයතුන.

18. පමට්රික් පටොතු ශා කිපමෑ්ලලිතු ිළිතවර ාක්ලතුන.

19. අගය පවොයතුන. (

20.

ශා

7 t 200 kg - 1 t 700 kg

)

ලන විට

බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල

ප්රකානපම අගය පවොයතුන.
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II පකොටව
 පෂමු ප්ර්නයට ශා ේලත් ප්ර්න 4 කට ිළිතවරු වපයතුන.
 පෂමු ප්ර්නයට කුණු 16ක් ා අපනක් වෑම ප්ර්නයකටම කුණු 11බැගිතු ා හිිඩ පද.
1. ඝන ලව්ව ව්බතුධ්ල 8 පරේණිපම ග ගුරුවමාප මග පපතුවීම යටපත් බ ියදු කරන ා
ක්රියාකාරකම ියහිපත් කර ගිවිඩතු පශේ ප්ර්නලට ිළිතවරු වපයතුන.
i.

බ වකව් කෂ මුහුණේක ශැයය වවිධි පංචාස්රයක් වූ ඝන ලව්වපද නම කුමක්ා?

ii. ඝන ලව්වලක ාාර, ශීතම ශා මුහුණත් වංඛ්යාල ව්බතුධ්ල ව්විව් ජාතික යිතම විියතු ඉදිරිපත්
කෂ සූ්රය ලියතුන.
iii. වවිධි අ්තේයක් ව්බතුධ්පයතු යිතම සූ්රය වේය බල පපතුලතුන.
iv. වවිධි අ්තේයක මුහුණේක ිවලැරදි ශැයය ඇඳ සහි නම ලියතුන.
v.

බ අඳින ා ශැයයම මුහුණත් පව ඇති පලනත් ප්ප්ලපටම කැට පාකක න් ලියතුන.

vi. ාාර, ශීතම ශා මුහුණත් වංඛ්යාල යිතම සූ්රය වමග නනොගැලනෙන ඝන ලව්වලක් ලියතුන.
2. 1, 3, 5, 7 ... වංඛ්යා රටාපද
i. ඊෂඟ පාය ලියතුන.
ii. ඉශේ රටාපද වාධ්ාරණ පාය බා ගැීමම වඳශා පශේ ලගුපද හිව්ේැතු ව්පූතමණ කරතුන.
පාය

පාපකහි ගුණාකාරය - 1

වංඛ්යාල

1

1

2

3

3

..........

4

............

n

..................

.............

iii. ඉශේ වංඛ්යා රටාපද 45 ලතුපතු    ලැිව පාය ා ?
iv. 1, 3, 5, 7 ... වංඛ්යා රටාපද මු්ල පාපම ියට ිළිතපලලිතු පා සකක් , පාකක්, වනක්, ... ආ ග
ලපයතු පගන සකව කෂ විට ැපබන වංඛ්යා රටාල ලියතුන.
v. සම වංඛ්යා රටාපද වාධ්ාරණ පාය ලියතුන.
3. (a). රපපම ාැක්පලතුපතු ඇන පුලරුලක රබතම බෑතුඩ් පයොාා ගිවිඩතු වකව් කෂ ත්රිපකමණයකි.
i. සහි පරිිඩතිය පවොයතුන.
ii. පරිිඩතිය පලනව් පනොලන පරිදි ඇන ශේරක් මේ රබතම බෑතුඩ් පය ගපමතු

10cm

වමචවරස්රයක් වකව් කෂ ශැකි බල රවිඳු පලවයි සහි පැත්ේක දිග පවොයතුන.
8 cm

(b). වශතික පත් ප්රාානය වඳශා වකව් කරන ා පදදිකාලක ඉදිරිපව
පපනුම රපපම ාැක්පද. සහි ඉදිරිපව ාාරය දිප කුයා රිබතු පටියක්
අලා අංකාර කිරීමට අලය රිබතු පටිපම අලම දිග මීටතම   යා ?

1

2
බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල
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4. (a). රපපම ාැක්පලන පකමණ ඇසුපරතු පශේ ප්ර්නලට ිළිතවරු වපයතුන.
F

i. ප්රතිමුඛ් පකමණ යුගක් න් කරතුන.
̂ හි අගය පවොයතුන.

ii.

D

A
500

iii. අනුපූරක පකමණ යුගක් න් කරතුන.
iv. ̂ ශා ̂ බද්ධ් පකමණ යුගක් පද ා ?
පේ ිළිතවරට පශේව ාක්ලතුන.

400

B

C

(b).

හි අගය පවොයතුන.

5. (a). දිග මීටතම

𝑥

E

𝑥

ශා පෂ මීටතම 3 ක් වූ ඍජුපකමණාස්රාකාර ම්්කයක දිග පමණක් මීටතම 2 කිතු

ලැඩි ලනපවේ සය ලටා ලැටක් ඉදිකරන දි.
i. ලැපටතු ආලරණය ලන ම්්කපයහි ාෂ රප වටශනක් ඇඳ සහි දිග ශා පෂ කුණු කරතුන.
ii. ලැපටතු ආලරණය ලන ම්්කපයහි ලතමගඵය ලරශතු වහිේ ප්රකානයක් පව ලියා සුළු
කරතුන.
(b). සුළු කරතුන.
(c). i. සුළු කරතුන.
ii.

(

ා

)
ා න්

(

) හි අගය පවොයතුන.

6. i. මශා පපොදු වාධ්කය පවොයතුන.
ii. මශා පපොදු වාධ්කය සක් වාධ්කයක් ලන පරිදි වාධ්ක පාකක ගුණිේයක් පව ාක්ලතුන.
iii. වාධ්ක පාකක ගුණිේයක් පව ාක්ලතුන.
iv. හිව්ේැතු ව්පූතමණ කර ලියතුන.

(

)

7. (a). හිව්ේැතු ව්පූතමණ කර ලියතුන.
i. 3.5t = ………… kg
ii. 1600kg = ……………. T
(b). වශ්ල වහිේ කතුපේනරයක ව්කතුධ්ය 10.25 t හිව් කතුපේනරපම ව්කතුධ්ය 2t 500 kg පද. සහි
අයංගු වශ්ල 10 kg පැකේ පව අසුරයි න් පැකේ   යක් වකව් කෂ ශැකිා ?
(c). සුළු කරතුන. 17 t 200 kg

බව්නාහිර පෂාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුවල
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