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ප්රස්ථාර ගැටළළුවග 

1. 𝑦යනු 𝑥 හි වර්ගජ ශ්රිතයකය ව .   𝑥 හී අගය කිහිපයකට අනුරූප 𝑦 හි අගය ඇතුලත් අසම්පූර්ණ වගුව ව පහතයක දී 

ඇතයක  

𝑥 −1 0 1 2 3 4 5 

𝑦 6 1 −2 −3 −2  6 

 

i. වර්ගජ ශ්රිතයක.ස සිතිය ය සකලමෙ.ි,  𝑥 =  4 වන විට 𝑦 හී අගය ලබා .ෙ,න  

ii. සිතිය ක අ වෂ පද්ධය ය හා සුදුසු පරිිාණය ව .යොො ගනිති, වර්ගජ ශ්රිතයක.යහි රසතතයකායය හහතයක අගය 

වගුවට අනුව රතයකාය කදොියයක අඳි,න  

iii. 𝑥 හී අගය 0 ියට 2 .තයක ව වකඩි වන විට y හී හකියරීි විසතතයකය කය,න  

iv. වර්ගජ ශ්රිතයකය 𝑦 = (𝑥 − 𝑎)2 + 𝑏  

v. 𝑦 = 𝑡 යනු 𝑥 - අ වෂයට සිා,තයකය සයළ .ර්ඛාවකි  .ිි සයළ .ර්ඛාව සහ වර්ගජ ශ්රිතයක.ස රසතතයකායය 

𝑥 - ඛණ්දාාංක ධන වන ල වෂය .ෙකකදී .දෙනය ීමි සෙහා 𝑡  පිහිටිය යුතු රා,තයකයය මකි ව ෙ  

 

 

ප්රතිශතයයගැටළළුව 

2. රු  80 000 කට අත්පිට මුෙලට විකි.ණන පරිගණක ය,ත්රය ව  මුින, රු. 20 000  ව .ගවා හය රිය සිාන 

ිාියක වාරික 12 කි, .ගවා නිි කළ හකකි පරිදි ෙ තිල දී ගතයක හකකි ය  .ිහි දී 24% ක වාර්ෂික .පොලී 

අනුපාතයකය ව යට.ත් හීන වන . ේෂ ක්රියට .පොියය ගණනය .ක.ර්  ිාියක වාරිකයක වටිනාකි ගණනය 

කය,න   
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32 S I 
ගණිතයකය   II 

Mathematics   II 

කාලය   පකය තුනයි. 

Time   Three Hours  

.ිි ගණිතයකය ර තන පත්රය 2020 .පබයවාරි 23 වන දින අධයයන .පොදු සහය ක පත්ර සාිා.නය .පළ විභාගයට .ප ස ියටින දුවා 

වරුව, සෙහා යරුණගජීවගවේදීන්වේගස්ංැමය (YBA) ිගි, සාංවිධානය හා www.mathematics.lk .වබ් අදවිය ිගි, සාංවිධානය 

කළ නු.ේ.ගොද ස්ක්යරග උස්ස්ථග අධ්යරපන ආග තයයආව  පූර්ණ ොයකත්වය යට.ත් ළහිරුග කදුරුැමුව ිහතයකා විිය, .ිහයවූ 

උපකායක සම්ි,ත්රණය සෙහා .නොති.  ලබා දු, ර තන පත්රයකි   

.ිි ර තන පත්ර.ස අදාංගු වන ගකටු  පසුගිය විභාග ර තන අනුසාය.ය, 2016 ියට  ක්රියාත්ික වන සා  .පළ නව වි ය 

නිර්.ද් යට අනුකූළව සකසා ඇතයක  
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ස්මැරමීගස්මීක ණගැටළළුව 

3. කාර් යථ හා යතුරුපකදි ගා  කිරීි සෙහා ඇය  යථ ගාලක කාර් යථයකි, දෙනිකව අය .ක.යන ගාසතතුව යතුරු 

පකදියකි, දෙනිකව අය .ක.යන ගාසතතුව .ි, .ෙගුණයකි  එ වතයකයා දි.නක යථගාල හිතිකරු කාර් යථ 15 

කි, හා යතුරු පකදි 50 කි, රු 1 600 ක ආොයි ව ලකබීය  

 

i. කාර් යථයකි, දිනකට රුපිය  x ෙ යතුරු පකදියකි, දිනකට රුපිය  y ෙ ගාසතතු ව .ය, අය .ක.ර් 

යකයි .ගන x හා y ඇතුළත් සමීකයණ යුගලය ව .ගොදනග,න  

ii. .ිි සමීකයණ යුගලය විසො  කාර් යථයකි, හා යතුරු පකදියකි, දිනකට අය .ක.යන ගාසතතු .වන 

.වනි .සොය,න  

iii. එ වතයකයා දි.නක ගා  කය තුබූ කාර් යථ m ගණනකි, හා යතුරු පකදි n ගණනකි, ලකබූ ආොයි 

රුපිය  T නම්  T සෙහා රකා ණය ව m හා n ඇසුරි, ිනයා ෙ වව,න  

 

 

වර්ැජගස්මීක ණගැටළළුව 

4. දිග මීටය 4  ව හා පළල මීටය 2 ව වන සෘජු.කෝණාස්රාකාය තයකහවකව ව  රූප.ස ෙක ව.වන පරිදි සෘජු කද හරි .ර්ඛා 

.ෙක ව ඔසත.සේ කකපූ විට ලක.බන 𝑝 .කොටස සිචතුයස්රාකාය .   

 

𝑃 .කොට.සේ පකත්තයකක දිග මීටය 𝑥 .ලස ගනිමු  

 

i. රූප.ස 𝑄 .ලස ෙක ව.වන සෘජු.කෝණාස්රාකාය 

.කොටා.සේ වර්ගඵලය සෙහා රකා නය ව  x 

ඇසු.ය, .සොය,න  

 

𝑃 හී වර්ගඵලය 𝑄 හී වර්ගඵලය .ි, .ෙගුණයකි  

ii. 𝑥2 − 12𝑥 + 16 = 0 බව .ප,ව,න  

iii. සූත්රය භාවිතයක.ය, .හෝ අ, ක්රිය ව භාවිතයක.ය, 𝑥 =  6 ± 2√5 වන බව .ප,ව,න  

iv. √5 = 2.24 .ලස .ගන 𝑥 සෙහා සුදුසු අගය .සොය,න  

 

 

ස්මරන්ය ගැරගගුවණෝත්ය ගවරේඩිගැටළළුව 

5. a). දී ඇය  සිා,තයකය .රේඩියක පළමුවන පෙය 3 ෙ 11 වන පෙය 43 ෙ .    

i. .පොදු අ,තයකයය 4 වන බව .ප,ව,න  

ii. දී ඇය  .රේඩි.ස .ෙවන පෙය  හතයකයවන පෙය  හය වන පෙය ආදී හයට ට සතථාන වල ඇය  පෙ හවත් කළ 

විට ලක.බන .රේඩි.ස මු  පෙ 20 හි ඓකයය .සොය,න  

b).  ගු.ණෝත්තයකය .රේඩියක .පොදු අනුපාතයකය 2 ෙ  මු  පෙ 6 හි එකතුව 7 ෙ  .   .ිි .රේඩි.ස  

i. පළමුවන පෙය .සොය,න  

ii. පසතවන පෙය .සොය,න  
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පන ෘෂථඨගවර්ැඵලය,ගපන රිමරවගහරගලඝුැණක ැටළළුව 

6. a).  පකත්තයකක දිග .ස,ටිමීටය 3𝑎 වූ සිචතුයස්රාකාය පතුල ව සහිතයක උස ස,ටිමීටය ℎ වන ඝණකාභයක 

හකදය  භාජනයක පතු.  ියට .ස,ටිමීටය 𝑥 උසකට ජලය පුයවා ඇතයක  
i. භාජන.ස ඇය  ජල පරිිාව ( ඝණ .ස,ටිමීටය වින,) සෙහා ීමජීය රකා ණය ව 𝑎 හා 𝑥 ඇසු.ය, 

ිනය,න  

පතු.  අයය හා උස .ස,ටිමීටය 𝑎 බකගි, වූ ඝන සෘජු වෘත්තයක ියින,දයය ව  හහතයක භාජන.ස ඇය  ජල.යහි 

සම්පූර්ණ.ය, ගි වනු ලක.බ්   

ii. ියින,දය.ස පරිිාව 𝑎 හා π ඇසු.ය, .සොය,න  
iii. ියින,දය.ය ගි ීම.ි, පසු භාජන.ස ජලය උතුයා යන ිට ටිට ළඟා .  නම්  9(ℎ − 𝑥) = 𝜋𝑎 බව 

.ප,ව,න  

b).  ලඝුගණක වගු භාවිතයකා .කොට සුු  කය,න  
√0.0463

(1.08)2 × 34.83 

 
 

පයිතයකගයසත ර.ම්ය හා ්රි.කෝණතිය ය ගකටු ව 
7. සිතයකලා බිිකහි 𝐴 ල වෂය.යහි ියටින තිනි.ස ව ඔුග.ග, මීටය 

100 ව දුරි, හා 127ᵒ ක දිගාං ය කි, යුතු 𝐶 ල වෂය.යහි ඇය  අ  

ගස ව ෙකියි  ඔුග 𝐴 ල වෂයයට ෙමකණි, ෙ 𝐶 ල වෂයයට බටහිරි, ෙ 

පිහිටි 𝐵 ල වෂය.යහි ඇය  .පො  ගස ව ෙ ෙකියි   
𝐴, 𝐵, 𝐶, ල වෂයය වල පිහිීමි ෙක ව.වන ෙළ සටහන ව රුප.යහි 

ෙක ව.    
 

i. දී ඇය  රූප.ස ඔ.බ් පිියතුරු පත්ර.ස පිටපත් කය.ගන හහතයක 

.තයකොයතුරු එහි ලමකණු කය ෙ වව,න  
ii. ්රි.කෝණතිය ක වගු භාවිතයක.ය, තිනිසා සහ .පො  ගස (𝐴𝐵) 

අතයකය ඇය  දුය ආස,න .ස,ටිතිටයයට .සොය,න  
iii. තිනිසාටත් .පො  ගසටත් හරි ිකදි, පිහිටි 𝐷 ල වෂයයත් 𝐵 

ල වෂය.යහි පිහිටි .පො  ගසට මීටය 118 ව බටහිරි, පිහිටි 𝐸 ල වෂයයත්  පිටපත් කළ රූප.ස ලමකණු 

කය,න  𝐴𝐵 දුය හහතයක (𝑖𝑖) .කොට.සහි ලබාගත් ආස,න අගය සහ ්රි.කෝණ තිය ක වගු භාවිතයක.ය, 

𝐵�̂�𝐸 .කෝණ.යහි වි ාලත්වය .සොය,න  
 
 

නිර්මරණගැටළළුව 
8. පහතයක ෙක ව.වන නිර්ිාණ සෙහා 𝑐𝑚/𝑚𝑚 පරිිාණය සහිතයක සයල ොයය ව හා කවකටුව ව පිණ ව භාවිතයකා 

කය,න  නිර්ිාණ .ර්ඛා පකහකදිියව ෙ වව,න  

i. 7.5𝑐𝑚 දිග 𝐴𝐵 සයල .ර්ඛා ඛණ්දය ව ඇෙ එහි ලම්භ සිච්.දෙකය නිර්ිාණය කය,න  

ii. 𝐴𝐵 හි ිධය ල වෂය 𝐶 .ලස .ගන,  𝐶 . ව,ද්රය ෙ 𝐴𝐵 විෂතකම්භය ෙ වන .ලස අර්ධ වෘත්තයකය ව 

නිර්ිාණය කය,න  
iii. 𝐴𝐵 හි ලම්භ සිච්.දෙකයටත් 𝐶𝐵 .ර්ඛාවටත් සිදුරි, විචලනය වන ල වෂයයක පථය නිර්ිාණය 

කය, එය අර්ධ වෘත්තයකය .දෙනය කයන ල වෂයය 𝑃 .ලස නම් කය,න  
iv. 𝑃 හිදී අර්ධ වෘත්තයකයට සතපර් කය නිර්ිාණය කය, එය 𝐴𝐵 හි ලම්භ සිච්.දෙකය හමු වන ල වෂය 𝐷 

යකයි නම් කය,න  
v. 𝐷 ියට අර්ධ වෘත්තයකයට ඇදිය හකකි අ.න ව සතපර් කය ෙ නිර්ිාණය කය, එි සතපර් කය 𝑃𝐶 .ර්ඛාවට 

සිා,තයකය ීමිට .හේතු ෙ වව,න   
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කුලකගැටළළුව 
9. එ වතයකයා පාසලක උසසත .පළ ප,ය වල ආර්ථික විෙයාව, වයාපාය සාංඛයානය සහ ගිණුම්කයණය යන විෂයය, 

හොයන ශිෂය සාංඛයා පිියබෙ .තයකොයතුරු නිරූපණය සෙහා ඇදි අසම්පූර්ණ .ව, රූප සටහන ව .ිහි ෙක ව.   

.ිි පාස.  වයාපාය සාංඛයානය හොයන ස ි 

ශිෂය.ය වි ආර්ථික විෙයාව ෙ හොයයි   
  

i. දී ඇය  .ව, සටහන උත්තයකය පත්රයට 

පිටපත් කය.ගන, අ.නමකත් විෂයය, 

.ෙක හොයන ශිෂය මකලක සුදුසු පරිදි නම් 

කය,න  පහතයක .තයකොයතුරු .ව, 

සටහ.නහි ඇතුලත් කය,න  
 
 ශිෂය.යෝ 45 .ෙ.න ව ගිණුම්කයණය 

හොයය   

 ශිෂය.යෝ 30 .ෙ.න ව වයාපාය 

සාංඛයානය හොයය    

 ශිෂය.යෝ 18 .ෙ.න ව .ිි 

විෂයය, තුන අතුරි, ආර්ථික 

විෙයාව පිණ ව හොයය    
 
 

ii. .ිි විෂයය, තුන අතුරි, .ෙක ව පින ව හොයන ියසු, නිරූපණය වන .කොටස අදුරු කය 

ෙ වව,න  
iii. ශිෂය.යෝ 55 .ෙ.න ව වයාපාය සාංඛයානය සහ ගිම්ම්කයණය යන විෂයය, .ෙ.ක, අවක තයකයති, 

එ ව විෂයය වවත් හොයය   .ිි විෂයයය, තුනි හොයන ශිෂය සාංඛයාව .සොය,න  
iv. .ිි විෂයය, තුන අතුරි, ගිණුම්කයණය පිණ ව හොයන ශිෂය සාංඛයාව, ගිම්ම්කයණය හකය 

වයාපාය සාංඛයානය හොයන ශිෂය සාංඛයාව .ි, .ෙගුණය ව නම්, ආර්ථික විෙයාව හොයන ශිෂය 

සාංඛයාව .සොය,න  
 
 

ජයරමිතිශයගැටළළුව 
 
10.  දී ඇය  රූප.ස ABC ්රි.කෝණයකි  X හා Y යනු AX =  BY පරිදි 

AC ිතයක පිහිටි ල වෂය .ෙකකි  තයකවෙ P යනු XP//BC වන පරිදි AC 
ිතයක පිහිටි ල වෂයය ව ෙ Q යනු YQ//AC වන පරිදි BC ිතයක පිහිටි 

ල වෂයය ව ෙ .    
 
දී ඇය  රූපය ඔ.බ් පිියතුරු පත්රයට පිටපත් කය.ගන හහතයක 

.තයකොයතුරු එහි ලමකණු කය ෙ වව,න  
 

i. 𝐴𝑋𝑃∆ ≡ 𝐵𝑌𝑄∆ බව .ප,ව,න  

ii. 𝑃𝑄 සයල .ර්ඛාව ඇඳ  PQ//AB බව .ප,ව,න  

iii. දි ව කළ PX සහ QY .ර්ඛා D හීදී හමු .   DX = XP නම්  XY =  
1

2
PQ බව .ප,ව,න  

 

 
 

ගිණුම්කයණය  
හොයන ශිෂයය, 

ε 
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