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අධ්යොපන අමොත්යොාංශය
ඉ-ඉකෙනුම් හො නැණස අධ්යොපනි වැඩසටහන් ඒ
ය
අධ්යයන කපොදු සහති පත්ර (සොමොනය කපළ) විභොෙය
උප ොර සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2018
ගණිතය - 1 ෙරය
11 කරේණිය

සිාංහල මොධ්යය

ොලය පැය කෙ යි

A ක ොටස
ප්රශ්න් සියල්ලටම පමම ෙරපේම පිළිතුරු සෙයන්ත්න්.
1.

2.

රුපියල් 20 000 ක මුදලක් 5% වාර්ෂික සුළුපොලී අනුොතිකයක් යටපේ අවුරුදු පදකකට ණයට ගේිට
පගවීමට සිදුවන් පොලිය පසායන්ත්න්.

2𝑥 − 3 ≤ 𝑥 − 2 යන් අසමාන්තාව ිසඳා 𝑥 සඳහා තිබිය හැකි ිශාලතම අගය පසායන්ත්න්.

3.

රූෙපේ දැක්පවන් පතාරතුරු අනුව 𝑏 හි අගය පසායන්ත්න්.

4.

අරය r වූ වෘේතයකින්ත්

5.

5.52 = 30.25 , 5.62 = 31.36 සහ 5.72 = 32.49 න්ම් √31 හි අගය ෙළමු සන්ත්ිකර්ෂෂණයට
පසායන්ත්න්.

6.

5𝑥 − 4𝑦 = 9 හා 𝑥 − 2𝑦 = 3 න්ම් 𝑥 − 𝑦 හි අගය පසායන්ත්න්.

7.

දී ඇති පවන්ත් රූෙපේ 𝐵 ∩ 𝐴′ මගින්ත් දැක්පවන් ප්රපේශය ොට කර දක්වන්ත්න්.

8.

1
4

වූ පක්න්ත්ික ඛණ්ඩයක චාෙ පකාටපසහි දිග 44 cm න්ම් r හි අගය පසායන්ත්න්.

දී ඇති පතාරතුරු අනුව 𝑐 හි අගය පසායන්ත්න්.

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය
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9.

32 = 2𝑥
(i)
දර්ෂශක ආකාරපයන්ත් ලියා ඇති පමම ප්රකාශන්ය ලඝු ආකාරපයන්ත් ලියා දක්වන්ත්න්.
(ii)

𝑥 හි අගය පසායන්ත්න්.

10.

පුේගලපයකුපේ උෙත ඉරිදා දින්ක පහෝ බදාදා දින්ක පහෝ සිදු පන්ාවීපම් සම්භාිතාව පකාෙමණද?

11.

රූෙපේ දැක්පවන්ත්පන්ත් පක්න්ත්රය O වන් වෘේතයකි. දී ඇති පතාරතුරු අනුව
𝑎 හි අගය පසායන්ත්න්.

12.

𝑎, 𝑏 හා 𝑐 යනු ත්රිපකෝණයක අභයන්ත්තර පකෝණ තුපන්හි අගයයන්ත් පේ.
𝑎 + 𝑏 = 140 0 හා 𝑏 + 𝑐 = 1250 න්ම් a හි අගයේ c හි අගයේ පසායන්ත්න්.

13.

රූෙපයහි ඇති පතාරතුරු අනුව

14.

මින්ත්සුන්ත් 5 පදපන්කුට දින් 4 කදී යම් කාර්ෂයයකින්ත්

sin 𝑥
cos 𝑥

හි අගය දී ඇති අක්ෂර ඇසුපරන්ත් ලියා දක්වන්ත්න්.

1
4

ක් ිම කළ හැකිය. එම කාර්ෂයය සම්ූර්ෂණපයන්ත් ිම

කිරීමට මිිසුන්ත් 10 පදපන්කුට දින් කීයක් ගතපේ ද?

15.

රූෙපයහි දැක්පවන් වෘේතපේ පක්න්ත්රය O පේ. AOP හා BOQ ත්රිපකෝණ පදක අාංගසම
වන් බව පෙන්ත්වීමට ෙහත හිස්තැන්ත් සම්ූර්ෂණ කරන්ත්න්.
OP = OB
( වෘේතපේ අරය )
……. = .…….
( වෘේතපේ අරය )
̂
𝑃𝑂 𝐴 = ..……
( .………………….. )
∴ 𝐴𝑂𝑃∆ ≡ 𝐵𝑂𝑄∆ (ො. පකෝ. ො. අවස්ථාව)

16.

7𝑎2 − 28 සාධ්ක පසායන්ත්න්.

17.

පම්වායින්ත් ිික්ත දේතයක් වන්ත්පන්ත් කුමක්දැයි පතෝරා ඊට යටින්ත් ඉරක් අඳින්ත්න්.
(i)
න්ගර පදකක් අතර දුර
(ii)
ෙරිසර උෂ්ණේවය
(iii)
වැඩක් ිම කිරීමට ගතවන් කාලය
(iv)
ොසලක ශිෂය සාංඛයාව

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය
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18.

(5,1) හා (3,2) යන් ලක්ෂය පදක හරහා ගමන්ත් කරන් සරල පර්ෂඛාපේ අනුක්රමණය පසායන්ත්න්.

19.

පමහි AB යනු සරල පර්ෂඛාවකි. රූෙපයහි දී ඇති පතාරතුරු අනුව
(i) x හි අගයේ
(ii) 𝑦 හි අගයේ පසායන්ත්න්.

20.

21.

ෙළමු ෙදය 2 ද, ප ොදු අනුොතය -2 ද වන් ගුපණෝේතර පර්ඪියක හතරවන් ෙදය පසායන්ත්න්.

5
𝑥

− 8 = 2 ිසඳන්ත්න්.

22.

A, B, C හා D යනු වෘේතය මත පිහිටි ලක්ෂය හතරකි.
AB ිෂ්කම්භයක් පේ. a හි අගය පසායන්ත්න්.

23.

රූෙපේ දැක්පවන්ත්පන්ත් ඉඩමක යාබද මායිම් පදකකි.
එම මායිම් පදකට සම දුරින්ත් ඇති කාණුවක පිහිටීම
ෙථ පිළිබඳ දැනුම ඇසුපරන්ත් ලබාගන්ත්න්ා ආකාරය
දළසටහන්කින්ත් දක්වන්ත්න්.

24.

මීටර 160 ක් දිග දුම්රියකට සාංඥා කණුවක් ෙසු කිරීමට තේෙර 8 ක් ගතපේ න්ම් දුම්රිපේ පේගය
තේෙරයට මීටරවලින්ත් පසායන්ත්න්.

25.

(𝑥 − 4)(𝑥 + 1) = 0 සමීකරණය ිසඳන්ත්න්.

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය

අ.ප ො.ස. සොමාන්ය පෙළ - උෙකාරක සම්මන්ත්රණය - 2018 - ගණිතය

B පකාටස
ප්රශ්න් සියල්ලටම පමම ෙරපේම පිළිතුරු සෙයන්ත්න්.
1. එක්තරා ිදයාලයක ආදි ශිෂය සාංගමය මගින්ත් සාංිධ්ාන්ය කළ සාංගීත ප්රසාංගයකින්ත් ලද ආදායපමන්ත්
ප්රසාංගය ඉදිරිෙේ කළ සාංගීත කණ්ඩායමට ද,

1
8

1

ක්

2

ක් ොසපල් සුභ සාධ්න් කටයුතු සඳහා ද ඉතිරිපයන්ත්

2
3

ක්

අධ්යාෙන් චාරිකාවක් සඳහා ද වැය කිරීමට පයෝජන්ා කර ගන්ත්න්ා ලදී.
(i)

සාංගීත කණ්ඩායමට සහ ොසපල් සුභ සාධ්න් කටයුතු සඳහා පවන්ත් කරන් මුදල ආදායපමන්ත් කවර
භාගයක් ද?

(ii)

අධ්යාෙන් චාරිකාව සඳහා වැය කරන් මුදල මුළු ආදායපමහි භාගයක් පලස දක්වන්ත්න්.

(iii) ඉහත සියලු වැය කිරීම්වලින්ත් ෙසුව මුළු මුදපලන්ත් කවර භාගයක් ඉතිරි පේද?

(iv) අධ්යාෙන් චාරිකාවට පවන්ත්කළ මුදල රුපියල් 32 000 න්ම් සාංගීත කණ්ඩායමට දුන්ත් මුදල
පකාෙමණ ද?

2.

පමහි දැක්පවන්ත්පන්ත් සාංගීත සාංදර්ෂශන්යක් සඳහා සකස් කළ පේදිකාවක බිපමහි
සැලැස්මකි. එහි ෙසුෙස පකාටස රපීසියමක හැඩයකින්ත් ද ඉදිරිෙස පකාටස
අර්ෂධ් වෘේතාකාර පකාටසකින්ත් ද යුක්ත පේ.
(i)

දී ඇති මිනුම් අනුව අර්ෂධ්වෘේතාකාර පකාටපසහි අරය
පසායන්ත්න්.

(ii)

පේදිකාපේ වර්ෂගඵලය පසායන්ත්න්.

(iii) පේදිකාව වටා ිසිතුරු රැලි ෙටියක් පයදීමට අදහස් කර ඇත. ඒ සඳහා අවශය රැලි ෙටිපේ දිග
පකාෙමණද?

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය

අ.ප ො.ස. සොමාන්ය පෙළ - උෙකාරක සම්මන්ත්රණය - 2018 - ගණිතය

බෑගයක එකම තරපම් කහ ෙැහැති පදාඩම් පගඩි තුන්ක් ද පකාළ
ෙැහැති පදාඩම් පගඩි පදකක් ද තිපේ. රාධ්ා එම බෑගපයන්ත් පදාඩම්
පගඩියක් ඉවතට පගන් එය ෙපසකින්ත් තබා තවේ පගඩියක් ගේතාය.
(i) ඉහත පතාරතුරු හා සම්බන්ත්ධ් සියලු ිය හැකියා දැක්පවන් ියැදි
අවකාශය දී ඇති පකාටු දැල මත ිරූෙණය කරන්ත්න්.
(කහ ෙැහැති පගඩි Y මගින්ත් ද පකාළ ෙැහැති පගඩි G මගින්ත් ද දැක්පේ.)

3.

(ii)



(iii)

රාධ්ා ඉවතට ගේ පදාඩම් පගඩි පදකම පකාළ ෙැහැති ඒවා
වීපම් සිේිය පකාටුදැල තුළ වටපකාට දක්වා එහි සම්භාිතාව
ලියා දක්වන්ත්න්.
රාධ්ා එම බෑගපයන්ත් පදාඩම් පගඩි පදකක් ඉවතට ගේපේ ෙහත දැක්පවන් ආකාරයට යයි සිතන්ත්න්.
ෙළමුව ඉවතට ගේ පගඩිය පකාළ ෙැහැ එකක් න්ම් එය න්ැවත බෑගයට දමා තවේ එකක් ගන්ත්න්ා අතර
ෙළමුව ගේ පගඩිය කහ ෙැහැති න්ම් එය ෙපසක තබා පදවැි පගඩිය ගියි.
පමම ක්රියාවට අදාළව දී ඇති රුක් සටහන් සම්ූර්ෂණ කරන්ත්න්.

(iv)

පදවන් වර ඉවතට ගේ පදාඩම් පගඩිය පකාළ ෙැහැති වීපම් සම්භාිතාව
පසායන්ත්න්.

(v)

ඉවතට ගේ පදාඩම් පගඩි පදපකන්ත් එකක්වේ කහ ෙැහැති පන්ාවීපම්
සම්භාිතාව පසායන්ත්න්.

4.

පියුමි ශ්රී ලාංකා මුදලින්ත් රුපියල් 64 000 ක් වටින්ා පරදි පසෝදන් යන්ත්රයක් ආන්යන්ය කළාය. ඒ සඳහා
ඇයට 30% ක තීරු ගාස්තුවක් පගවීමට සිදුිය.
(i)

ඇය පගවූ තීරු ගාස්තුව පකාෙමණද?

(ii)

තීරු ගාස්තු පගවීපමන්ත් ෙසු එහි වටින්ාකම පකාෙමණද?

(iii)

ෙසුව ඇය එය රුපියල් 100 000 කට ිකුණා එම මුදල 13% ක වාර්ෂික වැල් පොලියක්
පගවන් බැාංකුවක තැන්ත්ෙේ කළාය. වසර පදකකට ෙසු ඇයට ලැපබන් පොලී මුදල පසායන්ත්න්.

(iv)

වසර පදකක පොලී මුදල ලැබීපමන්ත් ෙසු පරදි පසෝදන් යන්ත්රය ආන්යන්ය පහ්තුපවන්ත් පියුමි ලද
ශුේධ් ලාභය පකාෙමණද?

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය
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(5) (a)

(b)

3, 5, 13, 15, 7, 9, 5, 10, 2, 14, 15 පමම දේත සමූහපේ අන්ත්තශ් චතුර්ෂථක ෙරාසය
ගණන්ය කරන්ත්න්.

ළමුන්ත් 50 කට පදනු ලැබූ ප්රශ්න් ෙරයක් සඳහා ඔවුන්ත් ලැබූ ලකුණු ඇතුළේ සාංඛයාත වයාප්තතියක්
ෙහත දැක්පේ.
ලකුණු
(ෙ.ප්රාන්ත්තර.)

මායිම් සහිත ෙන්ත්ති
ප්රාන්ත්තර

ශිෂය සාංඛයාව
සාංඛයාතය(f)

10 - 14

9.5 – 14.5

4

15 - 19

14.5 – 19.5

6

20 - 24

__

10

25 - 29

__

16

30 - 39

29.5 – 39.5

14

(i)

මායිම් සහිත ෙන්ත්ති ප්රාන්ත්තර තීරය සම්ූර්ෂණ කරන්ත්න්.

(ii)

වගුව ඇසුපරන්ත් දී ඇති ඛණ්ඩාාංක තලය මත ජාලපර්ෂඛය අඳින්ත්න්.

(iii)

ජාලපර්ෂඛය ඇසුපරන්ත් සාංඛයාත බහුඅස්රය අඳින්ත්න්

ප ොරතුරු හා සන්ත්ිපේදන් තාක්ෂණ ශාඛාව - අධ්යාෙන් අමාතයාාංශය

