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අධ්යොපන අමො යොාංශය
ඉ-ඉකෙනුම් හො නැණෙ අධ්යොපනි වැඩෙටහන් ඒ
ය
අධ්යයන කපොදු ෙහති පත්ර (ෙොමොනය කපළ) විභොෙය
උප ොර ෙම්මන්ත්රණ මොලොව - 2018
ගණිතය - 11 ෙරය
11 කර්ණිය

සිාංහල මොධ්යය

ොලය පැය තුනයි

* A ක ොටකෙන් ප්රශ්න පහකුත් B ක ොටකෙන් ප්රශ්න පහකුත් ක ෝරොකෙන ප්රශ්න දහය ට පිළිතුරු ෙපයන්න.

* හරේ ඩ අරය r දඋෙ h ද වූ ඍජු වෘත් සිලින්ඩරය පරිමොව 𝝅𝒓𝟐 𝒉 කේ.
Aක ොටෙ
ප්රශ්න් පහ ට පමණක් පිළිතුරු සෙයන්ත්න්.
1.

𝑦 = (𝑥 − 1)(x + 3) ශ්රිතපේ ප්රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කරන් ලද අසම්ූර්ණ වගුවක් ෙහත දී ඇත.
𝑥

-4

-3

-2

-1

0

1

2

𝑦

5

0

-3

...

-3

0

5

(i)

𝑥 = −1 වන් විට වන් විට 𝑦 හි අගය පසායන්ත්න්.

(ii)

𝑥-අක්ෂය දිපේත් 𝑦-අක්ෂය දිපේත් කුඩා පකාටු 10 කින්ත් ඒකක 1ක් බැගින්ත් ිරූෙණය වන් පස් ඉහත
ශ්රිතපේ ප්රස්තාරය, ප්රස්තාර කඩදාසියක අඳින්ත්න්.

ඔපේ ප්රස්තාරය ඇසුපරන්ත් ෙහත දැක්පවන් ප්රශ්න්වලට පිළිතුරු සෙයන්ත්න්.

2.

(iii)

ශ්රිතපේ අගය වැඩිවන් ෙරිදි හා −4 ≤ 𝑦 < 5 වන් ෙරිදි ඇති ඇති 𝑥 හි අගය ෙරාසය පසායන්ත්න්.

(iv)

𝑥 2 + 2𝑥 − 3 = 0 සමීකරණපයහි මූල පසායන්ත්න්.

(v)

𝑦 = −𝑥 2 − 2𝑥 + 3 හි වර්තන් ලක්ෂයපේ ඛණඩාාංක ලියා දක්වන්ත්න්.

සමන්ත් තමා ළඟ තිබූ රුපියල් 40 000 ක මුදල, වාර්ිකව පකාටසකට රුපියල් 5 ක් පගවන් සමාගමක
පකාටසක් රුපියල් 8 බැගින්ත් මිලට ගැනීමට ආපයෝජන්ය කරයි. වසර පදකක් ලාභ ලබා ගැනීපමන්ත් ෙසු
පකාටසක පවළඳපොළ මිල රුපියල් 12 ක් වූ අවස්ථාපේ ඔහු තමා සතු පකාටස්වලින්ත් හරි අඩක් විකුණා එම
මුදලත් වසර පදකක ලාභ මුදලත් යන් පදකම පයාදා වාර්ිකව පකාටසකට රුපියල් 9 බැගින්ත් පගවන්
සමාගමකින්ත් පකාටස් මිලදී ගත්පත්ය. පමම ආපයෝජන්පයන්ත් ඔහුපේ වාර්ික ලාභාාංශ ආදායම රුපියල්
3 800 කින්ත් වැඩිවිය. පදවන් සමාගපමන්ත් ඔහු පකාටස් මිලදී ගත්පත් කීය බැගින්ත් ද?
=

3.

ෙැත්තක දිග පසන්ත්ිමීටර 𝑥 වූ සමචතුරස්රාකාර ආස්තරයක් රූෙපේ දැක්පවන්
ආකාරයට සෘජුපකෝණාස්ර තුන්කට පබදා ඇත. අඳුරු කර ඇති
සෘජුපකෝණාස්රපේ වර්ගඵලය 12 cm2 න්ම් සමචතුරස්රපේ වර්ගඵලය
53 cm2 ඉක්මවන් බව පෙන්ත්වන්ත්න්. (√7 = 2.65)

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය
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4.

(a) රූෙපේ AD මගින්ත් තිරස් බිමක් ද, AB මගින්ත් පගාඩන්ැගිල්ලක් ද දක්වා ඇත. A හි සිට D ට ඇති දුර
40m ක් පේ. C යනු පගාඩන්ැගිල්ල මුදුපන්ත් සිට 5m ක් ෙහළින්ත් පිහිි කවුළුවකි. D හි සිට කවුළුපවහි
ආපරෝහණ පකෝණය 240 25’ ක් පේ.
ත්රිපකෝණමිතික වගු භාවිතපයන්ත්
(i)
පගාඩන්ැගිල්පල් උස පසායන්ත්න්.
(ii) D හි සිට පගාඩන්ැගිල්ල මුදුපන්ත් ආපරෝහණ පකෝණය
පසායන්ත්න්.

(b) බටහිර සිට න්ැපගන්හිරට වැටී ඇති ඍජු මාර්ගයක P න්ම් ස්ථාන්පේ සිින් පුද්ගලපයකුට 0500 ක
දිගාංශයකින්ත් ෙහන්ත් කණුවක් දිස්පේ. ඔහු P හි සිට න්ැපගන්හිර දිශාවට 200 m ක් ඈතින්ත් පිහිි Q න්ම්
ස්ථාන්යට ගිය විට එම ෙහන්ත් කණුව පෙපන්නුපේ 3200 ක දිගාංශයකිි.
(i)
1 cm කින්ත් 25 m ක් දැක්පවන් ෙරිමාණය පගන් ඉහත පතාරතුරු ෙරිමාණ රූෙයක දක්වන්ත්න්.
(ii) P හි සිට ෙහන්ත් කණුවට ඇති දුර පසායන්ත්න්.
5.

(a) දැන්ට අවුරුදු 5 කට පෙර, සමීර පේ සහ ඔහුපේ මවපේ වයස්වල එකතුව අවුරුදු 35 ක් වූ අතර මවපේ
වයස සමීර පේ වයස පමන්ත් හත් ගුණයකට වඩා 5 ක් අඩුව තිබුණි.
(i)
දැන්ත් සමීරපේත් මවපේත් වයස් පිළිපවලින්ත් අවුරුදු 𝑎 හා අවුරුදු 𝑏 පලස පගන් සමගාමී සමීකරණ
යුගලයක් පගාඩ න්ගන්ත්න්.
(ii) එම සමීකරණ විසඳා ඒ අනුව ඔවුන්ත්පේ දැන්ත් වයස් පවන් පවන්ම ලියා දක්වන්ත්න්.

(b)

6.

4
0
2
𝐴= (
) හා 𝐵 = ( ) න්ම් A  B න්යාසය පසායන්ත්න්.
3 −1
3

ස්වයාං රැකියාවක් පලස හඳුන්ත්ූරු ිෂ්ොදන්පයහි ිරතවන් සඳුන්ත් දින් 30 කදී ිෂ්ොදන්ය කළ හඳුන්ත්ූරු ෙැකට්
සාංඛයා පිළිබඳ පතාරතුරු ෙහත දැක්පවන් ආකාරයට සාංඛයාත වගුවක සටහන්ත් කර ඇත.
(පමහි 10 – 15 යනු 10 ට සමාන් පහෝ වැඩි සහ 15 ට අඩු යන්ත්න්යි)
ෙැකට් ගණන්
දින් ගණන් (f)

10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40
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3

1

(i)

ඔහු දින්කදී ිෂ්ොදන්ය කළ උෙරිම හඳුන්ත්ූරු ෙැකට් ගණන් කීයක් විය හැකි ද?

(ii)

උෙකල්පිත මධ්යන්යය භාවිතපයන්ත් පහෝ අන්ත් ක්රමයකින්ත් පහෝ ඔහු දින්කදී ිෂ්ොදන්ය කළ
මධ්යන්ය හඳුන්ත්ූරු ෙැකට් ගණන් පසායන්ත්න්.

(iii) හඳුන්ත්ූරු ෙැකට් එකක් රුපියල් 50 බැගින්ත් විකුණුවපහාත් මාසයක ිෂ්ොදන්පයන්ත් ඔහුට ලැපබන්
ආදායම පසායන්ත්න්.
(iii) ඉහත වගුවට අනුව මාසයක් තුළ සඳුන්ත් ිෂ්ොදන්ය කරන් අවම හඳුන්ත්ූරු ෙැකට් ගණන් 625
ඉක්මවිය හැකි බව පෙන්ත්වන්ත්න්.

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය
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Bක ොටෙ
ප්රශ්න් පහ ට පමණක් පිළිතුරු සෙයන්ත්න්.

7.

ෙළමු ෙදය 7 ද විසිවන් ෙදය 64 ද වන් සමාන්ත්තර පර්ඪියක මුල් ෙදපේ සිට ෙද කීයක එකතුව 205 පේද?

8.

ෙහත දැක්පවන් ිර්මාණ සදහා cm/mm ෙරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් ෙමණක් භාවිත
කරන්ත්න්. ඔපේ ිර්මාණ පර්ඛා ෙැහැදිලිව දක්වන්ත්න්.

9.

(i)

AB = 4 cm, 𝐷𝐴̂𝐵 =600, AD = 4 cm, DC = 6 cm වන්පස් සහ AB හා DC සමාන්ත්තර වන්පස් ABCD
රපීසියම ිර්මාණය කරන්ත්න්.

(ii)

දික් කළ AB මත පක්න්ත්රය පිහිටන්ත්න්ා වූ ද BC ජයායක් වන්ත්න්ාවූ ද වෘත්තය ිර්මාණය කර එහි
පක්න්ත්රය O පලස න්ම් කරන්ත්න්.

(iii)

A හි සිට වෘත්තයට ඇඳිය හැකි ස්ෙර්ශක ිර්මාණය කරන්ත්න්.

(a) ෙරිමාව 900 cm3 ක් වන් ඝන් පලෝහ කුට්ියක් උණු පකාට ඉන්ත් උස 5 cm හා අරය a cm වන් ඝන්
සිලින්ත්ඩරයක් සාදන් ලදී.

(i) සිලින්ත්ඩරපේ ෙරිමාව 𝑎 ඇසුපරන්ත් ලියා දක්වන්ත්න්.
(ii) සිලින්ත්ඩරය සෑදූ ෙසු පලෝහය 𝑥 cm3 ප්රමාණයක් අෙපත් ගිපේ න්ම්

𝑎 =√

900−𝑥
5𝜋

බව පෙන්ත්වන්ත්න්.

(iii) අෙපත් ගිය පලෝහ ප්රමාණය 130 cm3ක් න්ම් 𝜋 =

22
7

පලස පගන් සිලින්ත්ඩරපේ අරය පසායන්ත්න්.

(b) ලඝු ගණක වගු භාවිතපයන්ත් අගය පසායන්ත්න්.
28.92 × 0.368

10. PQRS සමාන්ත්තරාස්රපේ PS ොදපේ මධ්ය ලක්ෂයය A පේ. AQ ට සමාන්ත්තරව S හරහා ඇඳි පර්ඛාව QR ොදය
C හිදී ද දික්කළ PQ ොදය B හිදී ද හමුපේ.
(i) පමම පතාරතුරු ඇතුළත් රූෙ සටහන්ක් ඇඳ QBRS සමාන්ත්තරාස්රයක් වන් බව පෙන්ත්වන්ත්න්.
1

(ii) SRB ත්රිපකෝණපයහි වර්ගඵලය, PBRS චතුරස්රපේ වර්ගඵලපයන්ත් ක් වන් බව පෙන්ත්වන්ත්න්.
3
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11. රූෙපේ දැක්පවන් O පක්න්ත්රය වන් වෘත්තපේ BD යනු විෂ්කම්භයකි.

(a)

(b)

12.

̂ 𝐶 = 𝑥 න්ම් පහ්තු දක්වමින්ත් ෙහත දැක්පවන් එක් එක්
𝐵𝐷
පකෝණපේ අගය 𝑥 ඇසුපරන්ත් ලියා දක්වන්ත්න්.
(i)
𝐵𝐴̂𝐶
̂𝐴
(ii) 𝐵𝐷
(iii) 𝐴𝑂̂𝐵
(iv) 𝑂𝐴̂𝐶
DC = DA වන් බව පෙන්ත්වන්ත්න්.

දහම් ොසලක ෙැවැත්වූ ආගමික වැඩ සටහන්ක පෙරහැර , භක්ති ගීත ගායන්ය හා න්ාටය රඟ දැක්ීම යන් අාංග
සඳහා සහභාගි වූ සිසුන්ත් සාංඛයා දැක්පවන් අසම්ූර්ණ පවන්ත් රූෙ සටහන්ක් ෙහත දැක්පේ.
න්ාටය සඳහා සහභාගි වූ සියලු පදන්ාම භක්ති ගීත ගායන්යට සහභාගි වූ අතර භක්ති ගීත ගායන්යට සහභාගි වූ
සියලු පදන්ාම පෙරහැරට සහභාගි විය.

………………………………….
.

………………………………….
.

………………………………….
.

(i)

පවන්ත් රූෙය පිටෙත් කරපගන් ඉහත පතාරතුරුවලට අනුව A, B හා C කුලක හඳුන්ාපගන් අදාළ
හිස්තැන්ත් මත ලියා දක්වන්ත්න්.

(ii)

භක්ති ගීත ගායන්යට සහභාගි වූ 36 පදන්ාපගන්ත් 15 පදපන්ක් න්ාටය රඟ දැක්ීම සඳහා ද
සහභාගි විය. භක්ති ගීත ගායන්යට හා පෙරහැරට සහභාගි වූ පිරිස පකාෙමණ ද?

(iii) න්ාටය රඟදැක්ීමට සහභාගි පන්ාවූ සාංඛයාව 140 ක් න්ම් පෙරහැර ට ෙමණක් සහභාගි වූ පිරිස
පකාෙමණ ද?
(iv)

රූෙපේ අඳුරු කර ඇති පෙපදස කුලක අාංකන්පයන්ත් ලියා දක්වන්ත්න්.

(v)

දහම් ොසපල් මුළු ශිෂය සාංඛයාව පකාෙමණ ද?

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය

