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(01) රු.200,000ක් ලටිනා යතුරුඳැදියක් මුලි්තප රුප 80,000ප ක් පගලා ඉතිරිය හීනලන පේ ක්රභයට            

රු.ප2915පඵැගි්ත වභාන භාසික ලාරිකප60පකි්තපපපගවීභටපමි දීපගතපශැකිය.පප්මපවශාපඅයපකරනපදප

ලාර්ෂිකපපඳොලීපඅනුඳාතයපපවොය්තන. 
 

 

(02)පY= 3 -( x+2 )2ශ්රිතප පප්රවනතාරයපඇඳීභපවශාපවකවනපකෂපඅව්මපුර්ණ පඅගය ලගුලක්පඳශතපදැක්පේ. 

 

 
 

 

  

(a)   

I. x = -4  ලනපවිටපපප y හිපඅගයපපවොය්තන. 

II. x- අක්යපදිපේත්පy - අක්යපදිපේත්පකුඩාපපකොටුප ප10පකි්තපඒකකප1පක්පඵැගි්තපනිරූඳණ යප

ලනපපවේපඉශතපශ්රිතප පප්රවනතාරයපඅඳි්තන. 

(b)පපපපපපපපපපපඉශතපප්රවනතාරයපඇසුපර්තප, 

III. ශ්රිතප පවභමිතිපඅක්ප පවකරකරණ යපලිය්තන. 

IV. ශ්රිතප පඋඳරිභපඅගයපලියාපදක්ල්තන. 

V. ශ්රිතප පඅගයප 2පලනපපxපහිපඅගයපඳරාවයපලිය්තන. 

VI. –(x2
 +4x +1 ) = 0 හිපමුපපපවොය්තන 

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 

y -6 ……. 2 3 2 -1 -6 

A fldgi 
 

ප්රනන ඳශකට ඳභණ ක් පිළිතුරු ලිය්තන 

අධයාඳනපඅභාතයාාංය 

ඉ-ඉපගනු්මපශාපනැණ වපඅධයාඳනිකපලැඩවටශ්තපඒකකය 
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උඳකාරකපව්මභ්ත්රණ පභාාලප -  2017 

          ගණිතය  - II ඳ්රයප  

සිාංශපභාධයය 

 

11  පරේණිය 

 

කායප-පඳැ.3 

 Aපපකොටපව්තපප්රනනපඳශක්පදපBපපකොටසි්තපප්රනනපඳශක්පදපපත රාපගනපප්රනනපදශයකටපපිළිතුරුපවඳය්තන. 

 ශරවනකඩපඅරයපrපද,පඋවපhපදපවපඍජුපලෘත්තපසිලි්තඩරයකපඳරිභාලප𝜋r2hපපේ. 

 අරයපrපලනපපග යකපඳරිභාලප
4

3
𝜋r3 දපපේ. 
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(03) 

(a)පපI).පපපවල්්මපඵඩුපකර්භා්තතපාාලකපපුහුණුපශාපනුපුහුණුපපවේලකයි්තපපවේලප පපයදීපසිටිනපඅතරප

නුපුහුණුපපවේලකපයකුපඳැයප1ක දීපවාදනපපවල්්මපඵඩුපගණ නපපුහුණුපපවේලකපයකුපඳැයප1ක දීප

වාදනපපවල්්මපඵඩුපගණ නි්තපශරිප අඩකටප ලඩාප 1ක්පලැඩිය. පුහුණුපපවේලකපයකුපඳැයප 5ක දීප

වාදනපදපපවල්්මපඵඩුපගණ නපනුපුහුණුපපපවේලකපයකුපඳැයප8ක දීපවාදනපදපපපවල්්මපඵඩුප

ගණ නටපලඩාප20කි්තපලැඩි ය. 

පපපපපපපපපපපපුහුණුපපවේලකපයකුපඳැයප1ක දීපවාදනපදපපවල්්මපඵඩුපගණ නපxප පපව දපනුපුහුණුප

පවේලකපයකුපඳැයප1ක දීපවාදනපදපපවල්්මපඵඩුපගණ න yප පදපපවපපගනපවභගාකරපවකරකරණ ප

2ක්පපගොඩපනඟාපඒලාපවිවඳීපභ්තපපුහුණුපශාපනුපුහුණුපපවේලකපයකුපඳැයප1ක දීපවාදනපපවල්්මප

ඵඩුපප්රභාණ පපලනපපලන භපපවොය්තන. 

 

(b)පII).පගුණ පකර්තන. 

    
              
           

 
 

 

    
 

පිළිතුරුපනයාවප පගණ යපලියාපදක්ල්තන. 

(04)පතශඩුලකි්තපකඳාපග්තනාපදපපත්රිපක ණ ාකාරප්වනතරයක්පඳශතපරූඳප පදැක්පේ. 

                                                          A 

                                        X  

 

                                 B                                                              C 

 AB ප ඳාදයපපකටි භපඳාදයපලනපඅතරප  AB ටපලඩාපAC ප ඳාදයප ප 2cm කි්ත ලැඩිපේ. BC, AC ඳාදයටපලඩාප

4cm පකි්තපලැඩිපපේ. 

I)  AB දිගප  xපපවපපගනපAC පශාපBC පඳාදලපදිගපවශාපවීජීයපප්රකානපලියාපදක්ල්තන. 

II)  x
2
- 8x -32 = 0 ,ABC  වෘජුපක ණිප පත්රිපක ණ ප පඳාදලපදිගපඇසුපර්තපපගොඩනැඟියපශැකිපඵලප

පඳ්තල්තන. 

III).X හිපඅගයපx= 4√   + 4පඵලපපඳ්තල්තන. 

IV). √ පප=ප1.73පපවපපගනපපx හිපඅගයප්ව්තනපපුර්ණ පවාංඛයාලටපපවොය්තන. 

V). ABC ත්රිපක ණ ප පලර්ගපයපගණ නයපකර්තන. 
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පතොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපතාක්ණ පාඛාල - අධයාඳනපඅභාතයාාංය  
 

 

(05)ප එක්තරාප පර ශකටප පඵ ලනපඋණ පපර ගයකි්තපප්තලාසිකපප්රතිකාරප ගැීමභපවශාප දිනප 20පක්පතුෂපඳැමිණිප

පර ගි්තපගණ නපපිළිඵපවකවන කෂ වාංඛයාතපලයාප්තිතියක්පඳශතපදැක්පේ. 

පර ගී්තප
ගණ න 

1ප-ප9 10ප-ප18 19ප-ප27 28ප-ප36 37-ප45 46ප-ප54 55ප-ප63 

දිනප
ගණ න 

1 4 5 6 8 4 2 

 

I)පලැඩි භපදිනපගණ නක දීපඳැමිණිපපර ගී්තපගණ නපඅයත්පලනපඳ්තතිපප්රා්තතරයපලිය්තන. 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපII)පපර ශටපපභභපභාවයපතුෂපඳැමිපණ තැයිපඅපප්තික්ෂිතපඅලභපපර ගී්තපපගණ නපපවොය්තන. 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපIII)පදිනකදීපඳැමිපණ නපභධයනයපපර ගී්තපගණ නප්ව්තනපපුර්ණ පවාංඛයාලටපපවොය්තන. 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපIV)පපභභපතත්ත්ලයපඉදිරියටපඳැලතුනපශොත්පපඉදිරිපභාවපප3පතුෂපපර ශටපඳැමිපණ තැයිපඅපප්තික්ාප

කෂපශැකිපපර ගී්තපගණ නපපවොය්තන. 

 

 

(06)ප උතුරුප -ප දකුණුප දිාලප ඔවනපවේප දිපලනපවෘජුප භාර්ගයකප P ප න්මපක්යයකපසිටපඵනපවිටප ප 0500කප

දිගාංයකි්තපශාප125පmක්පදුරි්තපx න්මපප්රදීඳාගාරයක්පපිහිටාපඇත. P සිටපඋතුරුපදිාලටපකිසිය්මපදුරක්ප

Q පපතක්පගභ්තපකරපප්රදීඳාගාරයපපදවපඵැලුපවිටපඑයප1400කපදිගාංයකි්තපප්රදීඳාගාරයපපඳප්ත. පභභප

පතොරතුරුපදෂපරූඳපවටශනකපදක්ලාප; 

 

a) I) PQ දුරපපවොය්තනප 

පපපපපII)පප්රදීඳාගාරප පසිටපභාර්ගයටපඇතිපපකටිභපදුරපxy ලන පවොය්තන. 

b) ප්රදීඳාගාරප ප උවප 50mප ප කි.එහිප මුදුනප R න්ම;ප  R සිටප P ප පඳපනනප අලපර ශණ ප පක ණ යප
පවොය්තන. 
   

 

 

 

 

 

 

 



අ.පඳො.ව.පවාභානයපපඳෂප-පඋඳකාරකපව්මභ්ත්රණ ප-ප2017ප-පගණිතය 

 

පතොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපතාක්ණ පාඛාල - අධයාඳනපඅභාතයාාංය  
 

Bප fldgi 
 

ප්රනන ඳශකට ඳභණ ක් පිළිතුරු ලිය්තන 

 

(07)ප වනලයාංප රැකියාලක්ප පවප ජෑ්මප නිනඳාදනයප කරනප පුද්ගපයකු,වෑභප දිනක භප ප ඊටප පඳරප දිනප ප

නිනඳාදනයපකෂප ජෑ්මප පඵ තල්පවාංඛයාලටප ලඩාප ජෑ්මප පඵ තල්ප 03ක්පනිනඳාදනයපකරයි.ප ඳෂමුප දිනප ප

නිනඳාදනයපකෂපජෑ්මපපඵ තල්පවාංඛයාලප05කි. 

පපපපපපපපපප(a)පඔහුපදිනපවිවනවක්පතුෂපනිනඳාදනයපකරනපජෑ්මපපපපඵ තල්පවාංඛයාලප10පපලනපපපදිනප පනිනඳාදනයපකෂප

ජෑ්මපපඵ තල්පපවාංඛයාලපපභ්තප20පගුණ යපඉක්භලනපඵලපපඳ්තල්තන. 

(b)පවකරක්ණ යකපදීපපපවොයාපගත්පපපතොරතුරුපඅනූලපපඩාංගුපකීටපගශනයප;පපදලනපදිනප පසිටිපවාංඛයාලප

ඳෂමුපදිනප පසිටිපවාංඛයාලපපභ්තපසිේපගුණ යක්පලනපඵලපඅනාලරණ යපවීපඇත.පඳෂමුපදිනප පපදීපකීටප

ගශනයප12ක්පවුලපශොත්,පකීටපවාංඛයාලප12288ක්පවීභටපදිනපකීයක්පගතපපේද? 

 

(08)පඳශතපදැක්පලනපනිර්භාණ පවශාපcmප/පmmපපඳරිභාණ යක්පවහිතපවරපදාරයක්පවශපකලකටුලක්පඳභණ ක්පප

බාවිතපකර්තන.පනිර්භාණ පපර්ඛාපඳැශැදිලිලපදක්ල්තන. 

(i)පAB=5cm,පපBAD=75ºපදපලනපABCDපපපපරෝමඵවයක්පපනිර්භාණ යපකර්තන. 

(ii)ප පරෝමඵවප පDCපශාපDAපඳාදලටප පවභදුරි්තපපිහිටනපඳථයපDපසිටපBපපදවටත්,පDCපඳාදයත්ප

පිළිපලලි්තපEපශාපFපදක්ලාපදික්පකර්තන. 

(iii)පපFC,පCBපශාපBEපපඳාද වනඳර්පපපකර්තනාපවපලෘත්තයපනිර්භාණ යපකර්තන. 

(iv)පBCDපත්රිපක ණ යපඇසුපර්තපඔඵටපැබුණුපපලෘත්තයපපපන්මපකර්තන. 

ප(09)පAPR,පBPQ,පAQC,පBRCපයනුපවරපපපර්ඛාපපේ.පRACප=පQBCපපන්මපPCපවිනක්මබයක්පපඵලපවාධනයප

කර්තන. 
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අ.පඳො.ව.පවාභානයපපඳෂප-පඋඳකාරකපව්මභ්ත්රණ ප-ප2017ප-පගණිතය 

 

පතොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපතාක්ණ පාඛාල - අධයාඳනපඅභාතයාාංය  
 

(10)පABCDපවභා්තතරාස්රයකි.ප 

(a) AB = DC ද, AD = BC දපපපඵලපවාධනයපකර්තන. 
(b) ACහිපපභධය  ක්යයපO ශරශාපAB ඳාදයටපවභා්තතරලප 

පපපපපපපපපපපඇඳිපපර්ඛාලටපACපඳාදයටපවභා්තතරලපBපශරශාපඇඳිපපර්ඛාලපPහිදීපශමුපේ. 

(i) OPපශාපBCපපර්ඛාපXපහිපදීපපපේදනයපපේපන්මපපCXපපශාපXBපඅතරප 
පපපපපපපපපව්මඵ්තධයක්පපලිය්තන.පපශේතුලපවශ්තපකර්තන.ප 

(ii)පOBPCපවභා්තතරාස්රයක්පඵලපවාධනයපකර්තන. 

(11)ප පඅරයප2aපදප පඋවප5aපදපලනපසිලි්තඩරාකාරපබාජනයකි්තප
 

3
පක්පඋවටපජයපපුරලාපඇත.පඅරයප rපවපප ශප

පග ප 20ක්ප ජයප අඳපත්ප පනොයනප පවේප පවපභ්තප එභප බාජනයටප ඇතුෂනප ප කෂප විටප සිලි්තඩරාකාරප

බාජනයපව්මපූර්ණ පය්තපපිරුණි.පපග ප පඅරයප(r)
 

3√4
ඵලපපඳ්තල්තන.පaප=පප8.75පcmපන්මපපඝුගනකපප

ලගුපබාවිතපය්තපපපග යකපඅරයප්ව්තනපඳෂමුපපදභවනථානයටපපවොය්තන. 

(12)පදිනකපදීපරියදුරුපඵඳ්රපඵාපගැීමභටපපපභ ටර්පපරථපප්රලාශනපපදඳාර්තප්ම්තතුලටපපඳැමිණිපපඅයදු්මකරුල්තපප

110ප පදපනකුපග්තප ප වලදයප ප ඳීකක්ණ යටප ප පඳීමප සිටිප ප අයදු්මකරුල්තප ප 104කි.ප වලදයප

ඳීකක්ණ පය්තප ප ප වභත්පවල්තපඳභණ ක්පලිඛිතප පශාප ප්රාපය ගිකප ප ප ඳීකක්ණ ලටප ප පඳීමපසිටී.ප ප ඉ්තප 90ප

පදපනකුපලිඛිතප ප පඳීකක්ණ යටපපඳීමපසිටිපඅතරප 87පපදපනකුප පප්රාපය ගිකපඳීකක්ණ යටපපඳීමපසිටියශ.පප

වලදයපඳීකක්ණ පය්තපප8පපදපනකුප පඅවභත්ප පවපඅතරපඉශතපඳීකක්ණ යප3්තභපවභත්පවල්තටප පරියදුරුප

ඵඳ්රපපඵාපපගතපශැකිපවිය. 

 

 

 

 

 

  (පi)පපපඉශතපපතොරතුරුපපල්තපරූඳයකපදක්ල්තන. 

  (ii)පපඒපඇසුපර්තපවලදයපඳීකක්ණ යටපපඳීමපපනොසිටිපවාංඛයාලපකීයපද? 

  (iii)පරියදුරුපපඵඳ්රපපඵාපගත්පපවාංඛයාලපකීයපද? 

පපපපප(iv)පවලදයපඳීකක්ණ පය්තපවභත්පවීපප්රාපය ගිකපඳීකක්ණ පය්තපඅවභත්පපවපපඅයපදැක්පලනපපඳපදවපපපපප
අඳුරුපපකරපදක්ල්තන. 

 (v)පවලදයපඳීකක්ණ පය්තපවභත්පවලත්පරියදුරුපඵඳ්රපඵාපගතපපනොශැකිපපවපපඅයපේපපව්මබාවිතාලප

පවොය්තන.          
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අ.පඳො.ව.පවාභානයපපඳෂප-පඋඳකාරකපව්මභ්ත්රණ ප-ප2017ප-පගණිතය 

 

පතොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපතාක්ණ පාඛාල - අධයාඳනපඅභාතයාාංය  
 

 



අ.පඳො.ව.පවාභානයපපඳෂප-පඋඳකාරකපව්මභ්ත්රණ ප-ප2017ප-පගණිතය 

 

පතොරතුරුපශාපව්තනිපේදනපතාක්ණ පාඛාල - අධයාඳනපඅභාතයාාංය  
 

 


