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ගණිතය
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සධයයන කඳොදු සහි 
ඳ්ර (සරභරනය කඳළ) විබරගය 2020 කදසැ්පඵර්
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2020

ගණිතය
II
Mathematics II

ඳැය තුනයි
Three hours

කභභ ප්රශ්නන ඳ්රකේ පිළිතුරු ඳ්රය දඵර ගැීමභට :- 071 723 73 93

සභතය කියවීභ

2020.12.08/ 1300 - 1610
සභතය කියවීභ රදය
Additional Reading Time

-

මිනිත්තු 10 යි
10 minutes

රදය ප්රශ්නන ඳ්රය කියවර ප්රශ්නන කත යර ගැීමභටත් පිළිතුරු ියවීක්පදී ප්රමුතත්වය කදන ප්රශ්නන
සංවිධරනය ය ගැීමභටත් කයොදර ගන්න

කභභ ගණිතය ප්රශ්නන ඳ්රය 2020 ස.කඳො.ස සරභරනය කඳළ විබරගය සදහර මුහුණ කදන ියුර දැරියන් සදහර www.mathematics.lk / www.studentlanka.com හර
Mathematics Lanka Education ආයතනය භගින් ‘කනොමිකල්’ දඵර කදන විකශ්ේෂ ආදර්ශ් ප්රශ්නන ඳ්රයකි. කභභ ප්රශ්නන ඳ්රය සඳකේ සවසයයකින් කතොයව කභොනය්ප
කහ ආ රයයකින් වරනිජභය ඳයභරර්තකයන් කහ කවනත් සයමුණක් සදහර ඳළ කිරීභ කහ කඵදර හැරීභ බුද්ධිභය කද්ඳළ ඳනත යටකත් දඩුව්ප දැබිය හැකි වයදකි.

වැදගත්:
 A ක ොටකසේ ප්රශ්නන ඳහක් හර B ක ොටකසන් ප්රශ්නන ඳහක් කත යර කගන ප්රශ්නන දහය ට පිළිතුරු සඳයන්න.
 ප්රශ්නන වදට පිළිතුරු සැඳීමක්පදී සදරළ පියවය හර නිවැයදි ඒ
ියයර දක්වන්න.
 සෑභ ප්රශ්නනය ට භ දකුණු 10 ඵැගින් ි මි කේ.
 ඳතුකල් සයය r ද උස h ද වන සවජු වවත්ත ියියන්ඩයය ඳරිභරව 𝜋𝑟 ℎ කේ.
ක ොටස
ප්රශ්නන ඳහ ට ඳභණක් පිළිතුරු සඳයන්න.
1.

ශ්රිතකේ ප්රසනතරයය ඳීමභ සරහර ස සන

යන දද සස්පූර්ණ සගය වගුවක් ඳහත දැක්කේ.

……
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
2.

වන විට හී සගය කසොයන්න.
-සක්ෂය දිකේත් -සක්ෂය දිකේත් කුඩර ක ොටු 10 කින් ඒ
එ ක් ඵැකගොන් නිරඳණය වන කසේ
ඳරිභරණය කයොදර ගනිමින් ඉහත ශ්රිතකේ ප්රසනතරයය බඵට සඳයර ඳි  ප්රසනතරය ඩදරියකේ සිනන්න.
ප්රසනතරයකේ සභමිි  සක්ෂය ඳ එි  සීක යණය ියයන්න.
ඳරිදි වන සගය ඳයරසය තුළ ශ්රිතකේ හැඩය විසනතය යන්න.
ශ්රිතකේ සගයන් සවණව පිි ටන හී සගයන් ඳයරසය කසොයන්න.
ප්රසනතරයය ඳුරරින්
සීක යණකේ මූද කසොයන්න.

රුපියල්
කගවර නිභ
යටකත්

ක් වටිනර බරණ්ඩයක් මුියන් රුපියල්
ක් කගවර ඉි රිය සභරන භරිය වරරි
කින්
ළ හැකි ඳරිදි මිදදී ගත හැකි ය. කභභ බරණ්ඩය සදහර සදරද කවළදසැකදන් හීන වන කශ්ේෂ ක්රභය
වරර්ෂි කඳොලී සනුඳරතයක් ද කඳොියය කදස සය යයි. භරිය වරරි ය සගය ගණනය යන්න.

3.

ඳරසල් තයරග ප්රදරකන ත්සවය දී
කරේණීයේකේ ියුර ියුරවියන් සදහර තයරග කදස කඳොත් කඵදර දීභ ස්පඵන්ධ
ියද්දිය ට සදරද කතොයතුරු ඳහි න් සදහන් ය ඳත.
පිරිමි ළභකයකුට කඳොත් ක් ද ගැහැණු ළභකයකුට කඳොත් ක් ද ඵැගින් දැකඵන කසේ කඳොත්
ක් කඵදර කදන
දදි. එකසේභ ඳරසකල්
කරේණිකේ ඉකගනුභ දැ ප පිරිමි ළභයින් හර ගැහැණු ළභයින් ගණකන් එ තුව
කි.
(i)

(iii)
4.

5.

දී ඳි 
එකසේභ
(i)
(ii)

ත්රිපීසිියයකභි 
හර
කේ.
කේ න්ප
දිග සදහර ප්ර රශ්නයක් ඳුරරින් කගොඩනගන්න.
වර්ගපදය
කේ න්ප
සදහර දඵරගත හැකි සගය
ආසන්න ඳළමු ූර්ණ සංතයරවට වටයර
ඳරදකේ සගය
කසොයන්න. (√
කදස ගන්න.)

Q

P

S

R

T

එක්තයර
න්ප කගොඩනැගිල්ද
මුදුකන් ියටින ළභකයක්
කගොඩනැගිල්කල් ඳරමුද ියට
දුරින්
න්ප සනථරනය ි කඵන ඳරඳන්දු කඵ දයක් සවකය හණ ක ණය
ක ණයකින් දකී. එකසේභ එභ කගොඩනැගිල්දට ඉදිරිකයන් ඳි 
න්ප තවත් කගොඩනැගිල්ද
මුදුකන් ියට නිරීක්ෂණය ළ විට කඵ දය කඳකනනුකේ
ක ණයකිනි.
(i)
දී ඳි  රඳය බකේ පිළිතුරු ඳ්රකේ පිටඳත් යකගන ඉහත
කතොයතුරු එි  දකුණු ය දක්වන්න.
A
(ii)
ත්රික ණමිි  වගු බරවිතර ය කගොඩනැගිල්කල් ඳරමුද හර
කඵ දය සතය ඳි 
දුය ආසන්න ීකටයයට කසොයන්න.
(iii)
ත්රික ණමිි  වගු බරවිතර ය සකනක් කගොඩනැගිල්කල්
දක්ෂකේ ියට ඳරඳන්දු කඵ දයට ඳි 
සවජු දුය ආසන්න
ීකටයයට කසොයන්න.
(iv)
කඵ දය ුරළගට ගසරකගන කගොසන දක්ෂකේ නතය වූකේ න්ප
එභ ඳරඳන්දුව කතකඵන සනථරනකේ ියට
දක්ෂකේ ියටින
B
P
8m
̂
ළභයර නිරීක්ෂණය වන
ආකය හණ ක ණය
ක ොඳභණ දැයි කසොයන්න.

C

12m
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(ii)

කභභ ඳරසකල්
කරේණීයේකේ ියටින පිරිමි ළමුන් ගණන කදස ද ගැහැණු ළභයින් ගණන කදස කගන
සභගරීක සීක යණ යුගදක් කගොඩනගන්න.
සභගරීක සීක යණ යුගදය විසර කභභ ඳරසකල්
කරේණිකේ ඉකගනුභ දඵන පිරිමි ළමුන් ගණන හර
ගැහැණු ළභයින් ගණන කවන කවනභ කසොයන්න.
යන සසභරනතරවය විසර සදහර දඵර ගත හැකි ධන සගයන් ියයල්ද ියයර දක්වන්න.

6.

භල් විදුිය උඳ යණ සකළවි යන කවළසැද කසේව කයකි. බහු දින
ක් තුළ සකළවි
ප්රභරණය පිළිඵ කතොයතුරු ඳුරකයන් කගොඩනගන දද සංතයරත වයරප්තිි යක් ඳහත දක්වර ඳත.
බරණ්ඩ
ප්රභරණය
දින ගණන

ළ උඳ යණ

කභභ වයරප්තිි කේ භරත ඳංි ය කසොයන්න.
ුරදුුර උඳ ල්පිත භධයනයයක් බරවිතකයන් කහ සන් ක්රභයකින් කහ බහු දින දී ේකුණන උඳ යණ
සංතයරකවි  භධයනයය සගය කසොයන්න.
කභභ කවළසැකල් කසේවය යන කසේව කයකුට භස ට උඳ යණ
ට වඩර සකළවි ළ කහොත් බහුකේ වැටුඳට
සභතයව රුපියල්
දීභනරවක් ි මිකේ.
(iii)
ඒ සනුව භල් හට බහුකේ දින භධයනයය සකදවි ප්රභරණය සනුව කභි  එක් භස දී වැටුඳට සභතයව
දීභනරව දැබිය හැකි දැයි කසොයන්න.
(i)
(ii)

D

7.

(a)

ඳඵළු වියන් සරදන දද එක්තයර කභ සනතයය ඳළමු කප්තිියකේ ඳඵළු
ක් ද කදවන කප්තිළිකේ
ක් ද
පිි ටන ඳරිදි සෑභ කප්තිළිය භ ඊට කඳය කප්තිළියට වඩර ඳඵළු ක් සඩු වන කසේ සරදර ඳත. සවසන් කප්තිළිකේ
ඳත්කත් එ ඳඵළුවක් ඳභණි.
(i)
කභභ කභ සනතයකේ ඳි  ඳඵළු කප්තිළි ගණන කසොයන්න.
(ii)
කභභ කභ සනතයය සෑදීභ සදහර කයොදරකගන ඳි  මුළු ඳඵළු ගණන කසොයන්න.
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(b) ගුකණ ත්තය කරේඩිය මුල් ඳදකේ හර තුන් වන ඳද වද එ තුව

ඳහත් දැක්කවන නිර්භරණ සදහර
ඳරිභරණයක් සි ත සයද දරයයක් හර
යන්න. නිර්භරණ කර්තර ඳැහැදිියව දක්වන්න.
ද

(i)
(ii)

හර

9.

(iii)
(iv)

10.

̂

ඳරද වද ද්පබ සභච්කේද
ත්රික

වූ

ත්රික

කර්තර නිර්භරණය

වද කේදන දක්ෂය

ණකේ ඳරිවවත්තය නිර්භරණය

ඉහත බඵ නිර්භරණය

දී ඳි 
කර්තරව
(i)
(ii)

හර

ඉහත බඵ ඳදි ද්පබ සභච්කේද
ගන්නර

(v)

̂

(iii)
(iv)

යන්න.

සභරන්්රරස්රකේ
හීදී කේදනය කේ.

යන්න.
කදස න්ප

ය එභ දක්ෂයට සභ දුරින් ගභන්

යන්න.

ළ ඳරිවවත්තකේ සයය භැන ියයන්න.
වන සතය දික්

ළ

ඵව කඳන්වන්න.
චතුයස්රය සභරන්තයරස්රයක් වන ඵව
සරධනය යන්න.
ඵව කඳන්වන්න.
සරභරන්තයරස්රකේ වර්ගපදයත්
සභරන්්රරස්රකේ වර්ගපදයත් එකිකන සභරන
වන ඵව කඳන්වන්න.

රඳකේ දැක්කවන කේන්ද්ර වන වවත්තකේ පිළිකවියන්
එකසේභ දික් ළ
ඳරදය දක්ෂයකේ ියට සදිනු දද ඳරදය
̂
ක් කදස දී ඳත.
(i)
(ii)

ණය නිර්භරණය

ව ටුවක් ඳභණක් බරවිතර

එි  BC ඳරදකේ දිග භැන ියයන්න.

(iii)
(iv)

කේ. කභභ කරේඩිකේ

කඳොදු සනුඳරතය කසොයන්න.
මුල් ඳද 5 ි  එ තුව කසොයන්න.

(i)
(ii)
8.

කි. මුල් ඳදය

කර්තරකේ

න්ප දක්ෂයට

ියට ඳ ඳි  කර්තරව

A

B

Q

D

P

C
හර දක්ෂය වවත්තකේ ඳරිධිය භත පිි ටර ඳත.
හීදී එකිකන හමුවන්කන්
වන ඳරිදි කේ.

̂ කසොයන්න.
̂
̂
̂
න්ප
ක ණකේ විශ්රදත්වය
කසොයන්න.
ඵව කඳන්වන්න.
බඵ ඉහත දඵර ගත් දත්ත බරවිතකයන් OBEC චතුයස්රකේ
වර්ගපදය AOD ත්රික ණකේ වර්ගපදය කභන්
කදගුණයක් වන ඵව සරධනය යන්න.

D
C

O

A
B

E

11.

සයය
හර උස
ක් වන රඳකේ දැක්කවන මිණු්ප සි ත ඝණ
කද හ ියියන්ඩයයක් උණු ය සයය වන එ හර සභරන කද හ කග ද 60 ක්
සරදන දදි. වරත්තු කිරීක්පදී
කද හ ප්රභරණයක් ප්රභරණයක් සඳකත්
යන දදි. කද හ කග දය

කභභ ප්රශ්නන ඳ්රකේ පිළිතුරු ඳ්රය දඵර ගැීමභට :- 071 723 73 93

සගය
කදස කගන
සංතයරවට කසොයන්න.
12.

සයය

,

√

වන ඵව කඳන්වර

7cm
12cm

හී

හී සගය කසන්ටිීකටය වියන් ආසන්න ූර්ණ

උත්සවයක් සදහර ඳැමිණ ියටි පිරිසක් සදහර පිළිගැන්වූ සතුරුඳස ආහරයයට ගත් ආ රයය පිළිඵද කතොයතුරු හර ඊට
සනුරඳව සදින දද සස්පූර්ණ කවන් රඳ සටහනක් ඳහත දැක්කේ.





(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ඉහත සතුරුඳස වර්ග තුනභ ආහරයයට ගත් ගණන 3කි.
වටදප්තිඳන් ඳභණක් ආහරයයට ගත් ගණන 15කි.
කිරිඳැණි ආහරයයට ගත් මුළු පිරිස
ක් වන සතය කජිය ආහරයයට ගත් මුළු පිරිස
කජිය හර කිරිඳැණි යන කදවර්ගය ඳභණක් ආහරයයට ගත් පිරිස 7 කදකනකි.

කදකනකි.

දී ඳි  කවන් රඳ සටහන බඵකේ පිළිතුරු ඳ්රකේ පිටඳත් යකගන ඉහත කතොයතුරු එි  ඳතුළත් යන්න.
කජිය ඳභණක් ආහරයයට ගත් පිරිස වටදප්තිඳන් ඳභණක් ආහරයයට ගත් පිරිස කභන් කදගුණයක් න්ප
වටදප්තිඳන් හර කජිය ආහරයයට ගත් පිරිස කසොයන්න.
වටදප්තිඳන් ආහරයයට ගත් මුළු ගණන ක් න්ප කිරිඳැණි ඳභණක් ආහරයයට ගත් පිරිස කසොයන්න.
උත්සවයට ඳැමිණි මුළු පිරිස 75ක් න්ප ඉහත සතුරුඳස වර්ග තුකනන් කිියවක් ආහරයයට කනොගත් පිරිස
මුළු පිරිසට දක්වන සනුඳරතය සයළතභ ආ රයකයන් ියයර දක්වන්න.

***
කභභ ගණිතය ආදර්ශ් ප්රශ්නන ඳ්රය
Mathematics Lanka Education

ආයතනය භගින් කනොමිකල් දඵර කදන ප්රශ්නන ඳ්රයකි.
කභභ ප්රශ්නන ඳ්රකේ පිළිතුරු ඳ්රය සර.කඳළ විබරගයට සවශ්ය ජයරමිි  ප්රක්පයන් ියයල්ද හර භත
ඳතුදත් කඳොතක් ක්ප සභගභ බඵට දඵර ගත හැ .
ඒ සදහර www.mathematics.lk@gmail.com / lahirucc4@gmail.com කවත e-mail
071 723 73 93 සභතන්න..!

තඵරගත යුතු විකශ්ේෂ සූ්ර

යන්න නැතකහොත්

කභභ ගණිතය ආදර්ශ් ප්රශ්නන ඳ්රය

Mathematics Lanka Education
ආයතනය භගින් කනොමිකල් දඵර කදන ප්රශ්නන ඳ්රයකි.
කභභ ප්රශ්නන ඳ්රය 2020 ස.කඳො.ස සරභරනය කඳළ ියුරන් සදහරභ විකශ්ේෂකයන්භ සැ සූ ප්රශ්නන
ඳ්රයක් වන සතය නව විශ්ය නිර්කද්ශ්කේ මූදරි  ප්රශ්නන ඳ්රය හර ඳුරගිය විබරග ප්රශ්නන සීකක්ෂණය
භගින් 2020 සර.කඳළ විබරගය මූිය
යකගන ස සන ය ඳත.

කභභ ප්රශ්නන ඳ්රකේ පිළිතුරු ඳ්රය සර.කඳළ විබරගයට සවශ්ය ජයරමිි  ප්රක්පයන්
ියයල්ද හර භත තඵරගත යුතු විකශ්ේෂ සූ්ර ඳතුදත් කඳොතක් ක්ප සභගභ බඵට දඵර ගත
හැ .

ඒ සදහර www.mathematics.lk@gmail.com /
lahirucc4@gmail.com කවත e-mail යන්න නැතකහොත්

071 723 73 93 සභතන්න..!

කභභ ගණිතය ප්රශ්නන ඳ්රය 2020 ස.කඳො.ස සරභරනය කඳළ විබරගය සදහර මුහුණ කදන ියුර දැරියන් සදහර www.mathematics.lk /
www.studentlanka.com හර Mathematics Lanka Education ආයතනය භගින් ‘කනොමිකල්’ දඵර කදන විකශ්ේෂ ආදර්ශ් ප්රශ්නන
ඳ්රයකි. කභභ ප්රශ්නන ඳ්රය සඳකේ සවසයයකින් කතොයව කභොනය්ප කහ ආ රයයකින් වරනිජභය ඳයභරර්තකයන් කහ කවනත්
සයමුණක් සදහර ඳළ කිරීභ කහ කඵදර හැරීභ බුද්ධිභය කද්ඳළ ඳනත යටකත් දඩුව්ප දැබිය හැකි වයදකි.

Lahiru Kadurugamuwa
B.Sc. HND (UK)
Founder: Mathematics Lanka Education
Founder & CEO: www.mathematics.lk

