ගණිතය 1

10 මරේණිය

කාෙය පැය 2යි

A ක ොටස
• ප්රශ්න සියල්ලටම කමම පත්රකේම පිළිතුරු සපයන්න.
1. මෙෙ මේන්ද්රික ඛණ්ඩය වෘත්තමේ භාගයේ මෙස දේවන්ද්රන.

2. අරය 10.5cm වූ මේන්ද්රික ඛණ්ඩයක චාප මකාටමසේ දිග 22cm කි. මේන්ද්රික ඛණ්ඩමේ පරිමිතිය
මකාපෙණද?

3. AB චාප මකාටමසේ දිග 𝜋සහ r ඇසුමරන්ද්ර ප්රකාශ කරන්ද්රන.

4. අරය 14cm වූ මේන්ද්රික ඛණ්ඩයක චාප මකාටමසේ දිග 11cm කි. මේන්ද්රර මකෝණමේ අගය ගණනය කරන්ද්රන.

5. √75අගය පිහිටන්ද්රමන්ද්ර කුෙන පූර්ණ සංඛයා මදක අතර ද?

6. K = 16 , n = 81 නම්√𝐾𝑛හි අගය මසායන්ද්රන.

7. ජෙය 750ml කින්ද්ර
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8. රංගන ළග තිබූ මුදලින්ද්ර

ේ මකාපෙණ ද?
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ේ රුපියල් 2700කි. රංගන ළග තිබූ මුදෙ මසායන්ද්රන.
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9. සුළු කරන්ද්රන. 𝑥(𝑥 − 3) + 2(𝑥 + 4)

10. හිසේතැන්ද්ර පුරවන්ද්රන.(𝑥 + 5)2 = 𝑥 2 + ⋯ 𝑥+. ..

11. අංගසෙ ත්රිමකෝණ යුගෙය මතෝරා අදාළ අේෂරය ලියන්ද්රන.
අංගසෙ වන අවසේථාව සදහන්ද්ර කරන්ද්රන.

12. X හි අගය මසායන්ද්රන.

13. ත්රිමකෝණයක අභයන්ද්රතර මකෝණ ත්රිත්වයේ විය හැේමේ කුෙන කාණ්ඩය දැයි මතෝරා යටින්ද්ර ඉරේ අදින්ද්රන.
i. 1400, 300, 300
ii. 1190, 380, 230
iii. 1350, 1350, 900
iv. 700, 700, 700
14. ABC + ACB හි අගය මසායන්ද්රන.

15. PQ = 8cm කි. QR දිග මකාපෙණද?
ඔමේ පිළිතුරට මහේතු දේවන්ද්රන.
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16. 𝑥හි අගය කීයද? පිළිතුරට මහේතු දේවන්ද්රන.

17. සාධක මවන්ද්ර කරන්ද්රන.𝑥 2 − 𝑦 2

18. ගැළමපන සංඛයා මයාදා හිසේතැන්ද්ර පුරවන්ද්රන.

𝑥 2 + 3𝑥 − 40 = (𝑥+. . . )(𝑥−. . . )

19. සෙන්ද්රමේ ොසික ආදායෙ රුපියල් 4500කි. වියදෙ රුපියල් 36000කි. ආදායෙ හා වියදෙ අතර අනුපාතය
සරෙෙ ආකාරමයන්ද්ර දේවන්ද්රන.
20. පහත දත්ත ඇසුරින්ද්ර වට ප්රසේතාරයකින්ද්ර නිරූපණය කළ හැකි ඒවා ඉදිරිමයන්ද්ර ෙකුණ මයාදන්ද්රන.
i. වායුමගෝෙමේ වායුන්ද්රමේ සංයුතිය.
ii. පසුගිය වාර පරීේෂණමේදී එේ එේ ශිෂයයා ගණිත විෂයට ෙබා ගත් ෙකුණු.
iii. ගණිතය උගන්ද්රවන ගුරුවරුන්ද්ර හා ගුරුෙහත්ීන්ද්ර.
iv. 10 මරේණිමේ පළමු වාර පරීේෂණමේදී මසෞන්ද්රදර්යය විෂයන්ද්රට මපනීසිටි සිසුන්ද්ර ප්රොණය.
21. හිසේතැනට ගැළමපන සංඛයාව මසායන්ද්රන.
12 : 𝑥 = 20 : 15
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22. සුළු කරන්ද්රන.4 ÷
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23. වට ප්රසේතාරයක මේන්ද්රික ඛණ්ඩය මේන්ද්රර මකෝණය ගණනය පහත දැේමේ. එය සම්පූර්ණ කරන්ද්රන.
16
මේන්ද්රර මකෝණය = 48 × … … … ….0
= …………..0

24. 𝑥 2 + 12𝑥+ . .. යන්ද්රන පූර්ණ වර්ගයේ වීෙට එකතු කළ යුතු අගය හිසේතැමනහි ලියා දේවන්ද්රන.
𝑥 2 + 12𝑥+ . . . = (𝑥 + 𝐴)2 මේ. A හි අගය කුෙේද?

25. ගැළමපන පරිදි යා කරන්ද්රන.
i. පූර්ණ වර්ගයේ වන සංඛයාවක වර්ග මූෙය

a. දශෙ සංඛයාවකි.

ii.

පූර්ණ වර්ගයේ මනාවන ධන නිඛිෙයක වර්ග මූෙය

b. පූර්ණ සංඛයාවකි.

iii.

සෘණ නිඛිෙයක වර්ග මූෙය

c. ගණනය කළ මනාහැක.
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B ක ොටස
• ප්රශේන සියල්ෙටෙ මෙෙ පත්රමේෙ පිළිතුරු සපයන්ද්රන.
01. ABCE සෘජුමකෝණාස්රයකි. CED අර්ධ වෘත්තයකි. CE එහි විශේකම්භයයි.
(π =
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මෙස මයාදා ගන්ද්රන.)

i.

අර්ධ වෘත්තමේ අරය කීයද?

ii.

රූපමේ පරිමිතිය මසායන්ද්රන.

iii.

විශේකම්භයේ වන පරිදි සෘජුමකෝණාස්රයට පිටතින්ද්ර පිහිටන පරිදි අර්ධ වෘත්තයේ ඉහත
රූපයට සම්බන්ද්රධ කරන ෙදී. නව රූපමේ පරිමිතිය මසායන්ද්රන.

iv.

නව රූපය වටා රතු පාට නූල් මපාටවල් තුනේ ඇෙවීෙට අදහසේ කරයි. ඒ සදහා
අවශය නූමල් අවෙ දිග මකාපෙණ ද?

02. සුළු කරන්ද්රන.

a)

3
4

−
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න්ද්ර (2 ÷

2
3

)

b) පන්ද්රතියක සිටින ළමුන්ද්රමගන්ද්ර
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ේ ගැහැණු ළමුන්ද්ර ය. පන්ද්රතිමේ ගැහැණු ළමුන්ද්ර ගණන

පිරිමි ළමුන්ද්ර ගණනට වඩා 12 කින්ද්ර වැඩිය.
i. පිරිමි ළමුන්ද්ර ගණන මුළු ළෙයි ගණමනහි භාගයේ මෙස දේවන්ද්රන.

ii.

පිරිමි ළෙයි ගණන හා ගැහැණු ළෙයි ගණන අතර මවනස මුළු ළෙයි ගණමනහි
භාගයේ මෙස දේවන්ද්රන.

iii.

පන්ද්රතිමේ සිටින මුළු ළෙයි ගණන කීයද?
4

03)
චෙනය වන වසේතුවක ඇතිවන ත්වරණය, එයට මයාදනු ෙබන අසෙතුලිත බෙයට
අනුමෙෝෙව ද සොනුපාතික වන අතර වසේතුමේ සේකන්ද්රධයට ප්රතිමෙෝෙව සොනුපාතික මේ.

04)

i.

බෙය F ද ත්වරණය a ද සේකන්ද්රධය m ද නම්,
ත්වරණය, බෙයට අනුමෙෝෙව සොනුපාතික වන බව සංමේත භාවිතමයන්ද්ර ලියා
දේවන්ද්රන.

ii.

ත්වරණය, සේකන්ද්රධයට ප්රතිමෙෝෙව සොනුපාතික වන බව සංමේත භාවිතමයන්ද්ර ලියා
දේවන්ද්රන.

iii.

සොනුපාත නියතය 1 වන විට F , m , a අතර සම්බන්ද්රධය නිරූපණය වන
සීකරණයේ ලියා දේවන්ද්රන.

iv.

සේකන්ද්රධය 25kg වන විට ත්වරණය 8 ms-1 කි. බෙය මවනසේ මනාකර සේකන්ද්රධය
125kg දේවා වැඩි කරන ෙදී. නව ත්වරණය මකාපෙණද?

v.

සේකන්ද්රධය නියත වන අවසේතාමේදී a = 4 වන විට F = 800N මේ. a = 6 වන විට F හි
අගය කීයද?

මෙහි දැේමවන රූපමේ AC = BC ද AD = BD ද මේ.

i.ACD ත්රිමකෝණය හා CBD ත්රිමකෝණය අංගසෙ වන්ද්රමන්ද්ර කුෙන අවසේථාව යටමත් දැයි සදහන්ද්ර
කරන්ද්රන.

5

ii.ACD ට සොන මකෝණයේ නම් කරන්ද්රන. ඔමේ පිළිතුරට මහේතු දේවන්ද්රන.

iii.AOC ∆ ≡ 𝐵𝑂𝐶 ∆ මපන්ද්රවන්ද්රන.

iv.AO = OB වීෙට මහේතුව සදහන්ද්ර කරන්ද්රන.
v.AOC = 900 බව සාධනය කරන්ද්රන.

05)

ගෙක පුද්ගෙයන්ද්ර 600ේ සිටිති. ඔවුන්ද්ර අදහන ආගම් පිළිබද විසේතරය පහත වගුමේ දැේමේ.
ආගෙ
පුද්ගෙයන්ද්ර ගණන
මබෞද්ධ
250
ක්රිසේතියානි
125
ඉසේොම්
75
හින්ද්රු
150

i.

මබෞද්ධ පුද්ගෙයන්ද්ර 250 දැේමවන මේන්ද්රර මකෝණය මසායන්ද්රන.

ii.

ක්රිසේතියානි, ඉසේොම් ආගම් අදහන පුද්ගෙයන්ද්ර දැේමවන මකන්ද්රර මකෝණ මසායන්ද්රන.

iii.

ඒ අනුව වට ප්රසේතාරය සම්පූර්ණ කරන්ද්රන.
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10 මරේණිය

ගණිතය 11

කාෙය පැය 2යි

• ප්රශේන පත්රය A හා B මකාටසේ මදකකින්ද්ර සෙන්ද්රවිතය.
• A මකාටසින්ද්ර ප්රශේන 5 ේ හා B මකාටසින්ද්ර ප්රශේන 5ේ වන මසේ මතෝරා ගත් ප්රශේන 10කට

පිළිතුරු සපයන්ද්රන.
01. රූපමයන්ද්ර දැේමවන්ද්රමන්ද්ර ABDE සෘජුමකෝණාසුයකින්ද්ර A හා B මේන්ද්රර වන පරිදි වූ AEF BCD
මේන්ද්රික ඛණ්ඩ මදකකින්ද්ර සෙන්ද්රවිත වූ උදයානයක දළ රූප සටහනකි. AEF හි මේන්ද්රර
මකෝණයBCD හි මේන්ද්රර මකෝණය මෙන්ද්ර මදගුණයකි.

i.
ii.
iii.
iv.

AEF මේන්ද්රික ඛණ්ඩමේ මේන්ද්රර මකෝණමයහි අගය මසායන්ද්රන.
EF චාප දිග මසායන්ද්රන.
උදයානමේ පරිමිතිය ගණනය කරන්ද්රන.
FAB සරෙ මර්ඛාවේ වන පරිදි ද චාප මකාටමසේ මුළු දිග මදගුණයේ වන මෙස උදයානය
පුළුල් කිරීෙට අදහසේ කරයි. ඒ අනුව නව උදයානමේ දළ රූප සටහනේ අදින්ද්රන. එෙ නව
උදයානමේ පරිමිතිය ද ගණනය කරන්ද්රන.

02. රත්නසිරි ෙහතාට ෙැබුණු විරාෙ පාරිමතෝෂිකමයන්ද්ර 2/5ේ නිවමසේ අළුත්වැඩියාවට මයාදවයි.
ඉතිරිමයන්ද්ර 5/6ේ බැංකු ගිණුමම් තැන්ද්රපත් කරයි.
i.
ii.
iii.

බැංකුමේ තැන්ද්රපත් කළ මුදෙ පාරිමතෝෂිකමන්ද්ර කිනම් භාගයේද?
බැංකුමේ තැන්ද්රපත් කිරීමෙන්ද්ර පසු රුපියල් 80000ේ ඔහු අත ඉතිරි විය. බැංකුමේ
තැන්ද්රපත් කළ මුදෙ කීයද?
හදිසි අවශයතාවයකට බැංකුමේ තැන්ද්රත් කළ මුදලින්ද්ර රුපියල් 16000ේ ආපසු ෙබා
ගත්මත්ය. දැන්ද්ර ගිණුමම් මශේෂය පාරිමතෝශික මුදමෙන්ද්ර කවර භාගයේද?

03. a) සාධක මසායන්ද්රන.
i.
𝑥 2 + 2𝑥 − 3𝑥𝑦 − 6𝑦
ii.
2𝑥 2 13𝑥 − 7
iii.
4𝑥 2 − 9
c) 3𝑥 2 14𝑥 + 15හි සාධක (3 𝑥 -5) (𝑥 -3) මේ. එෙ සාධක භාවිතා කරගනිමින්ද්ර
3 x 132 – 14 x 13 + 15 හි අගය මසායන්ද්රන.
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04.
i. 𝑥 = 2 සහ 𝑦 = 3 වන විට (3𝑥 + 2𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 3𝑥 2 + 5𝑥𝑦 + 2𝑦 2 බව සතයාපනය
කරන්ද්රන.
ii.
(3𝑥 − 4)2 ප්රසාරණයකරන්ද්රන.
iii. ද්විපද ප්රකාශනයක වර්ගායිතමේ ප්රසාරණය භාවිතා කරමින්ද්ර 722හි අගය ෙබා ගන්ද්රන.
iv. 𝑥 + 𝑦 = 6 ද 𝑥𝑦 = 8 නම් 𝑥 2 + 𝑦 2හිඅගය මසායන්ද්රන.
05. තරංග ෙහතාට ඉඩම් කැබලි මදකේ ඇත. A හි පැත්තක දිග ීටර 𝑥 මේ. B හි දිග A හි පැත්තක
දිග මෙන්ද්ර හතර ගුණයකට වඩා ීටර 3ේ අඩුය. පළෙ A හි දිග මෙන්ද්ර මදගුණයකට වඩා ීටර 5කින්ද්ර
වැඩිය.

i.
ii.
iii.
iv.

සෘජුමකෝණාස්රාකාර ඉඩමම් දිග 𝑥 ඇසුරින්ද්ර ලියා දේවන්ද්රන.
සෘජුමකෝණාස්රාකාර ඉඩමම් වර්ගඵෙය 𝑥 අඩංගු ද්විපද ප්රකාශන මදකක ගුණිතයේ මෙස
දේවන්ද්රන.
ඉහත ෙබාගත් පිළිතුර ආකාරමයන්ද්ර ලියා දේවන්ද්රන. මෙහි යනු පූර්ණ සංඛයා මේ.
වන විට සෘජුමකෝණාස්රාකාර ඉඩමම් වර්ගඵෙය සෙචතුරස්රාකාර ඉඩමම් වර්ගඵෙය මෙන්ද්ර අට
ගුණයකට වඩා වැඩි වන නමුත් නව ගුණයකට වඩා අඩුවන බව මපන්ද්රවන්ද්රන.

06)
රූපමේ දැේමවන්ද්රමන්ද්ර අරය 70cm ේ වූ වෘත්තාකාර තහඩුවකින්ද්ර අරය 28cm ේ වූ මේන්ද්රර
මකෝණ 900, 350, 1800 හා වූ මේන්ද්රික ඛණ්ඩ තුනේ කපා ඉවත් කිරීමෙන්ද්ර ඉතිරි වන තුනී තැටියකි.
එෙ තැටිමේ වර්ගඵෙය මසායන්ද්රන. (එක පැත්තක පෙණේ)

B ක ොටස
07. කිුරු දනේව ෙහා විදයාෙමේ පසුගිය වසමර් ගණිත විෂය සදහා අ.මපා.ස. සාොනය මපළ විභාග
ප්රතිඵෙ නිරුපණය කරන අසම්පූර්ණ වට ප්රසේතාරයේ මෙහි දැේමේ.
A සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන 300 ක මේන්ද්රික ඛණ්ඩයකින්ද්ර නිරූපණය මේ.
B සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන A සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන මෙන්ද්ර මදගුණයකි.
C සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන A සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන මෙන්ද්ර තුන්ද්ර ගුණයකි.
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C සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර සංඛයාව නිරූපණය කරන මේන්ද්රික ඛණ්ඩමේ මේන්ද්රර මකෝණය මසායන්ද්රන.
B සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන 30 කි. විභාගයට මපනී සිටි මුලු සිසුන්ද්ර ගණන මසායන්ද්රන.
S සාොර්ථ ෙැබූ සිසුන්ද්ර ගණන 60 කි. ඔවුන්ද්ර නිරූපණය වන මේන්ද්රර මකෝණය මසායන්ද්රන.
A,B,C,S,W ෙබා ගත් සිසුන්ද්ර ප්රොන අතර අනුපාතය සරෙෙ ආකාරමයන්ද්ර ලියන්ද්රන.

08. සෘජුමකෝනාස්රාකාර ඉඩෙක ීටර මදකක පරතරයේ ඇතිව මේළියකට පැළ 512 ේ වන පරිදි
මේලි 32ක මපාල් පැළ සිටුවා ඇත. මෙෙ පරතරයටෙ සෙචතරස්රාකාර ඉඩෙක ඉහත මපාල් පැෙ
ප්රොණයට සොන මපාල් පැෙ ප්රොණයේ (තීර ගණන මේළි ගණනට සොන වන පරිදි) සිටුවයි. එහි
මේලියකට මපාල් පැළ කීයේ සිටුවිය යුතුද?
මබදීමම් ක්රෙ භාවිතමයන්ද්ර 187.69 හි වර්ගමූෙය මසායන්ද්රන.
09. cm/mm පරිොණය සහිත සරෙ දාරයේ හා කවකටුව පෙණේ භාවිතා කරමින්ද්ර,
i. AB = 7cm වන සරෙ මර්ඛා ඛණ්ඩය නිර්ොණය කරන්ද්රන.
ii. ABD = 600ද BD = 5cm වන මසේ ABD නිර්ොණය කරන්ද්රන. AD යා කර ABD ත්රිමකෝණය
සමුපූර්න කරන්ද්රන.
iii. DBC = 600ද BC = 7cm ද වන මසේ BD මර්ඛාමවන්ද්ර Aට ප්රතිවිරුද්ධ පැත්මතහි C ෙේෂයයේ
ෙකුණු කරන්ද්රන. CD යා කරන්ද්රන.
iv. ABD ∆ ≡ 𝐶𝐵𝐷 ∆ බව සාධනය කරන්ද්රන.
10.
KLM මකෝණමේ සෙච්මේදකය LN මේ. KLN =250 කි.
i. MLN හි අගය මසායන්ද්රන.
ii. MLQ = MNQ වීෙට මහේතු සදහන්ද්ර කරන්ද්රන.
iii. MN සහKL පාද අතර සම්බන්ද්රධයේ මගාඩනගන්ද්රන.
iv. LQ = QN නම්,
LQM හි අගය මසායා KLM සෙද්වීපාද ත්රිමකෝණයේ බව සාධනය කරන්ද්රන.
11. ABC ත්රිමකෝණමේABC හා ACB හි අභයන්ද්රතර මකෝණවෙ සෙච්මේදක P හිදී හමු මේ.
𝐵𝐴𝐶

බව සාධනය කරන්ද්රන.

i.

BPC = 900 +

ii.

BAC = 1000වන විට BPC හි අගය මසායන්ද්රන.
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12.
(අ) වැඩබිෙක මසේවමේ නියුතු 60 මදනකුමගන්ද්ර සෙන්ද්රවිත මසේවයක කණ්ඩායෙේ දින 16කට
සරිෙන ආහාර ගබඩා කර ඇත. මෙෙ වැඩබිමෙහි මසේවකයින්ද්ර දින 4ේ වැඩ කළ පසු කණ්ඩායෙට
තවත් මසේවකයින්ද්ර 12 මදනකු බදවා ගන්ද්රනා ෙදී. වැඩබිමෙහි තිබූ ආහාර සියල්ෙෙ දින මකාපෙණ
සංඛයාවකින්ද්ර අවසන්ද්ර මේද?
(ආ) එේතරා වැඩේ දින 9 කින්ද්ර නිෙ කළ හැකි බව ඇසේතමම්න්ද්රතු කර ඇත. එෙ වැඩය සදහා
තවත් මිනිසුන්ද්ර තිමදමනකු බදවා ගත්මත්ය. එවිට දින 6කින්ද්ර වැඩ ප්රොණය අවසන්ද්ර විය. කණ්ඩායමම්
මුලින්ද්ර සිටි මිනිසුන්ද්ර ගණන කීයද?
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