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B fldgfiys tla tla m%Yakhg ,l=Kq
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A ක ොටස
ප්රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මමම ප්රශ්න පත්රමේ ම සපයන්න.

1) වාර්ෂික වටිනාකම රු. 60 000 ක් මලස තක්මස්රු කර ඇති නිවසක් සඳහා වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල රු. 2400ක්
මේ නම් කාර්ෂතුවකට මෙවිය යුතු මුදල කීය ද?

2) පෘෂ්ඨ වර්ෂෙඵලය 1188𝑐𝑚2 ක් වූ සිලින්ඩරයක වක්ර පෘෂ්ඨ වර්ෂෙඵලය 880𝑐𝑚2 මේ. එහි පතුමල් වර්ෂෙඵලය
වන්මන්
(𝑖) 308𝑐𝑚2
(𝑖𝑖) 154𝑐𝑚2
(𝑖𝑖𝑖) 616𝑐𝑚2
3) 3 , 6 , 12 , ..

ගුම ෝත්තර මර්ඩිමේ 8 වන පදය මසායන්න. (27 = 128 මේ.)

4) සාධක මසායන්න. 𝑥 2 − 4𝑥 − 21

5) 𝐴𝐵𝐶 ත්රිමකෝ මේ 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 මේ. 𝑥 හි අෙය මසායන්න.

𝑨
𝒙

𝑩

𝟕𝟎°

𝑪

6) කිසියම් කාර්ෂයයකින් හරි අඩක් නිම කිරීමට මිනිසුන් 5 මදමනකුට දින 4 ක් ෙත මේ. එම සම්ුර්ෂ
මිනිස් දින කීය ද?

7) සුළු කරන්න.

කාර්ෂයය සඳහා

𝑦 4y
÷
3 𝑥

8) 𝐴𝐵𝑂 හා 𝐶𝑂𝐷 ත්රිමකෝ මකෝ.මකෝ.පා. අවස්ථාව යටමත් අංෙසම මේ. අංෙසම බව දැක්ීම සඳහා ලිවිය යුතු
ඉතිරි පියවර ලියන්න.
𝑨
𝑩
𝐴𝐵 = 𝐶𝐷
(දී ඇත. )
𝐴𝐵̂ 𝑂 = 𝑂𝐶̂ 𝐷
(දී ඇත. )
𝑶
… … . . = … ….

(… … … … . . . )

𝑪

𝑫

ත හැර

𝟒𝒄𝒎

9) දළ මිනුම් සහිතව ඇඳ ඇති ප්රිස්මමේ ත්රිමකෝ ාකාර මුහු
එකිමනකට මවනස් මුහු ත් මදකක දළ සටහන් අඳින්න.

𝟑𝒄𝒎
10) S = { 𝑥; 𝑥 යනු 7 හි ගු ාකාරයකි. 0 < 𝑥 <30 }මමය මවනත් කුලක අංකන ක්රමයකින් දක්වන්න.

11) 𝑥 2 , 2𝑥𝑦 , 3𝑦 යන ීජීය ප්රකාශන තුමනහි කුඩාම මපාදු ගු

12) රූපමේ 𝑃𝑅//𝑆𝑇 මේ. 𝑃𝑄̂ 𝑅 හා 𝑄𝑃̂ 𝑅 මකෝ

ාකාරය මසායන්න.

පිළිමවලින් 50° සහ 70° නම් 𝑥 හි අෙය මසායන්න.
𝑷

𝟕𝟎°
𝑻

𝒙
𝑺

𝟓𝟎°

𝑸

𝑹

13) 3𝑥 − 1 ≥ 5 අසමානතාවය සුරාලන කුඩා ම ධන නිඛිලය කුමක් ද ?

14) 𝑂 මක්න්රය වූ වෘත්තමේ 𝐴𝐵 හා 𝐴𝐶 යනු ජ්යායන් මදකකි. 𝐴𝐵 හා
𝐴𝐶 ජ්යායවල මධය ලක්ෂයන් පිළිමවලින් 𝑋 හා 𝑌 මේ. 𝑋𝑂̂𝑌 = 120°
නම් 𝐵𝐴̂𝐶 හි අෙය මසායන්න.

𝑨
𝑨
𝑿
𝑩

𝒙
𝒀

𝟏𝟐𝟎°
𝑶
𝑪

15) 𝑃𝑄𝑅 ත්රිමකෝ මේ පරිමිතිය 28𝑐𝑚 ක් නම් 𝑆𝑇 පාදමේ දිෙ මසායන්න.

𝑷
𝑻

𝑺

𝑹

𝑸
16) 11 මර්ණිමේ සිසුන් සමුහයක් චිත්ර , නැටුම් , සංගීතය හා නාටය
හදාරන ආකාරය මමම වට ප්රස්තාරමයන් දැක්මේ. නැටුම් හදාරන
සිසුන් 45 ක් සිටී නම් නාටය හදාරන සිසුන් ෙ න කීය ද?

නොටය

නැටුම්

𝟕𝟎°
සංගීත
චිත්ර
17) රූපමේ දී ඇත්මත් 𝑂 මක්න්රය වූ වෘත්තයකි. 𝐴𝐵𝐶𝐷 ලක්ෂය වෘත්තය
මත පිහිටා ඇත. ඒ ඇසුමරන් පහත ප්රකාශ හරී නම් √ ලකු ද වැරදි නම්
ලකු ද ඉදිරිමේ දී ඇති මකාටුව තුළ මයාදන්න.

𝑩

𝑪
𝑶
𝐴𝑂̂𝐷 = 2 𝐴𝐵̂ 𝐷
𝐴𝐵̂ 𝐷 = 𝐴𝐶̂ 𝐷
𝑫

𝑨
18) රූපමේ දී ඇති දත්ත අනුව 𝐴 සිට 𝐵 මපමනන
ආකාරය අවමරෝහ
මකෝ
ඇසුමරන් විස්තර
කරන්න.

𝑨
𝟓𝟎°

𝑩
19) ඛණඩාංක තලමේ නිරූප ය වන 𝐴𝐵 සරල
මර්ෂඛාමේ අනුක්රම ය මසායන්න.

𝒀
𝟓
𝟒
𝟑
𝑨
𝟐
𝟏

𝑩(𝟔, 𝟓)

𝑿
−𝟒 −𝟑 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔
−𝟏
−𝟐

20) 𝐴𝐵𝐶𝐷 හා 𝐶𝐷𝑃𝑄 යනු සමාන්තරාස්ර මදකකි. දී ඇති
මතාරතුරු ඇසුමරන්
𝑨
(𝑖) 𝑃𝑄 දිෙත්

𝑸

𝑷
𝟔𝒄𝒎

𝟒𝟎°

𝑩
𝒂

(𝑖𝑖) 𝑎̂ හි අෙයත් මසායන්න.
𝑫

𝑪

21) 64 = 26 යන්න ලඝු අකාරමයන් දක්වන්න.

22) තිළි නිවමස් සිට පාසලට ෙමන් කර ඇති
ආකාරය මමම ප්රස්තාරමයන් දැක්මේ. ඔහුමේ
මේෙය මිනිත්තුවට මීටර කීයක් මේ ද ?

දුර(𝒎)
𝟓𝟎𝟎
𝟒𝟎𝟎
𝟑𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟐

𝟎

𝟒

𝟔

𝟏𝟎
𝟖
කාලය(මිනිත්තු)

23) (𝑥 − 2)(𝑥 + 1) = 0 සමීකර ය විසඳන්න.

24) අංක 1 සිට 6 මතක් අංක ලියන ලද සර්ෂවසම දාදු කැටයක් උඩ දැමු විට 4 ට වැඩි අෙයක් ලැබීමම් සම්භාවිතාවය
මසායන්න.

25) රූපමේ දැක්මවන 𝐴𝐵 සහ 𝐴𝐶 යනු ඉඩමක මායිම්
මදකකි. එම මායිම් මදකට සම දුරින් ද 𝐴 හා 𝐶 ට සම දුරින්
ද දුරකථන කණුවක් සිටුවිය යුතුව ඇත. පථ පිලිබඳ දැනුම
භාවිතමයන් ඊට සුදුසු ස්ථානය (𝑥) ලකුණු කරන්න.

𝑩

𝑨

𝑪

JAYASUNADARA MATHS SCHOOL
0777471146/0718024464

B ක ොටස
ප්රශ්න සියල්ලට ම මමම පත්රමේ ම පිළිතුරු සපයන්න.

1. නිවසක සම්ුර්ෂ මයන් පිරි ඇති ජ්ල ටැංකියකින් උදය කාලය තුළ
(𝑖) ප්රමයෝජ්නයට ෙත් පසු ටැංකිමේ ඉතිරි වන ජ්ල ප්රමා

(𝑖𝑖) ටැංකිමේ ඉතිරි වූ ජ්ල ප්රමා මයන්
ප්රමයෝජ්නයට ෙත් ජ්ල ප්රමා

1

ක් ප්රමයෝජ්නයට ෙන්නා ලදී.
8
ය භාෙයක් මස් දක්වන්න.

5

ක් සවස් කාලමේ ප්රමයෝජ්නයට මෙන තිබුණි නම් සවස් කාලය තුළ
7
ය කිනම් භාෙයක් ද ?

(𝑖𝑖𝑖) ඊට පසු ටැංකිමේ ඉතිරි ී ඇති ජ්ල ප්රමා ය ලීටර 250 ක් නම් ටැංකිමේ ධාරිතාව මසායන්න.

(𝑖𝑣) මමම ටැංකියට ජ්ලය සැපමයන්මන් මිනිත්තුවට ලීටර 50 ක ඒකාකාර සීස්රතාවයකින් නම් ටැංකිය
සම්ුර්ෂ මයන් පිරීමට ෙතවන කාලය මිනිත්තු කියක් මේ ද ?

(𝑣) ටැංකිය ඝ

ක හැඩති නම් සහ පතුමල් වර්ෂෙඵලය 1𝑚2 නම් ටැංකිමේ උස මසායන්න.

2. (𝑎) ඉඳුවර තමා සතු මකාටස් 500 ක් ලාභාංශ ලැබීමමන් පසු රු.40 000 කට විකිණීමමන් රු.4000 ක ප්රාේධන
ලාභයක් ලැබීය.
(𝑖) ඔහු විකුණු මකාටසක මවළඳ මපාළ මිල කීය ද ?

(𝑖𝑖) ඔහු එම මකාටස් මිලදී ෙැනීමට ආමයෝජ්නය කළ මුදල කීය ද ?

(𝑖𝑖𝑖) ඔහු එම මකාටසක් මිලදී ෙත්මත් මකාටසක මවළඳ මපාළ මිල කීය බැගින් ද ?

(𝑖𝑣) සමාෙමම් මකාටසකට රු.6 ක ලාභාංශයක් මෙවයි නම් ඉඳුවර ලැබූ ලාභාංශය කීය ද ?

(𝑏) 10% ක වාර්ෂික වැල් මපාලි අනුපාතිකයක් යටමත් රු.40 000 ක් මුලය ආයතනයක තැන්පත් කළ මජ්සිමාට
වසර මදකකට පසු ලැමබන මුළු මුදල මසායන්න.

3. සැරසිල්ලක මකාටසක් රූපමේ දැක්මේ.මමය 𝐷𝐵𝐶
සෘජුමකෝණි ත්රිමකෝ ාකාර මකාටසකින් ද මක්න්ික
ඛණඩමේ මකෝ ය 90° ක් සහ අරය 7𝑐𝑚 ක් වූ මක්න්ික
ඛණඩයකින් ද සමන්විත මේ. (පහත ෙ නය කිරීම් සඳහා
𝜋=

22
7

𝐃

මයාදාෙන්න.)
𝐀
𝐁

(𝑖) 𝐴𝐵𝐷 මක්න්ික ඛණඩමේ වර්ෂෙඵලය මසායන්න.

𝐂

(𝑖𝑖) 𝐵𝐶𝐷 මකාටමස් වර්ෂෙඵලය 𝐴𝐵𝐷 මකාටමස් වර්ෂෙඵලයට සමාන මේ නම් 𝐵𝐶 දිෙ මසායන්න.

(𝑖𝑖𝑖) 𝐴𝐷 චාප දිෙ මසායන්න.

(𝑖𝑣) 𝐷𝐶 දිෙ ආසන්න මසන්ටිමිටරයට 13 ක් මේ නම් මමම සැරසිල්මල් පරිමිතිය ආසන්න මසන්ටිමීටරයට
මසායන්න.

(𝑣) 𝐴𝐵𝐷 මකාටස මවනුවට එම වර්ෂෙඵලයට සමාන වර්ෂෙඵලයකින් යුත් සෘජුමකෝ ාස්රාකාර මකාටසක් 𝐷𝐵
මායිමක් වන මස් එම පැත්තටම මවන් කර ෙැනීමට අදහස් කරයි නම් එහි දළ රූපයක් ඉහත රූපමේම මිනුම් සහිතව
දක්වන්න.
4. (𝑎) ෙමක සිටින 100 මදමනක් අතුමරන් 53 මදමනකු රජ්මේ රැකියා කරති.
(𝑖) රජ්මේ රැකියා මනා කරන අය කී මදමනකු මමහි සිටිත් ද?

(𝑖𝑖) මම් සියලු මදනා අතුමරන් 49මදමනක් ෙැහැණු අය මවත් නම් එම මතාරතුරු ඇතුලත් කරමින් පහත මවන්
රූපය සම්ූර්ෂ කරන්න.
𝛆
රජ්මේ රැකියා
කරන (𝐺)

ෙැහැණු (𝐹)
𝟐𝟎

(𝑖𝑖𝑖) මම් මුළු පිරිස අතරින් රජ්මේ රැකියා කරන පිරිමි අය කී මදනා ද ?

මදවන ෙැනීම

(𝑏) මපට්ටටියක අංක 1 සිට 4 දක්වා ලියු සර්ෂවසම කාඩ්
පත් 4 ක් ඇත. අහඹු මලස මපට්ටටිමයන් අංකයක් ලියු
කාඩ් පතක් ඉවතට මෙන එහි අංකය සටහන් කරෙත් පසු
එය මපට්ටටියට දමා තවත් කාඩ් පතක් ඉවතට මෙන
අංකය සටහන් කරනු ලැමේ.

𝟒
𝟑

(𝑖) අදාළ නියැදි අවකාශය මකාටු දැල මත දක්වන්න.
𝟐

(𝑖𝑖) අවස්ථා මදමක්දීම ඉවතට ෙත් කාඩ් පත්වල අංක
මදමක් එකතුව 5 ීමම් සම්භාවිතාව මසායන්න.

𝟏
𝟏

5. ෙණිතය ප්රශ්න පත්රයක් සඳහා සිසුන් පිරිසක් ලබාෙත් ලකුණු හා සිසුන් ෙ
දැක්මේ. (මමහි 20 − 30 යනු 20 මහෝ ඊට වැඩි එමහත් 30ට අඩු යන්නයි.)
ලකුණු
සිසුන් ෙ

න

20 – 30
3

30 – 40
4

40 – 50
10

50 – 60
7

𝟐

𝟑

𝟒

පලමු ෙැනීම

න දැක්මවන මතාරතුරු වගුවක් පහත
60 – 70
6

70 – 100
6

(𝑖) 70 – 100 පන්ති ප්රාන්තරමේ ඇති සිසුන් සංඛයාව ජ්ාල මර්ෂඛමේ දැක්ීමට එම ස්ථම්භමේ උස කීයක් ෙත යුතු
ද?
(𝑖𝑖) පහත මකාටු දැල මත ඉහත මතාරතුරු ජ්ාල මර්ෂඛයකින් දක්වන්න.

(𝑖𝑖𝑖) ඉහත ජ්ාල මර්ෂඛයට අදාළ සංඛයාත බහුඅස්රය අඳින්න.
(𝑖𝑣) ලකුණු 60 ට වැඩිමයන් ලබාෙත් සිසුන් ෙ

න මුළු සිසුන් ෙ

මන් භාෙයක් මලස දක්වන්න.
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1

A මකාටස
ප්රශ්න 5 කට පම ක් පිළිතුරු සපයන්න.
1. අත්පිට මුදලට රු. 30 000 ක් වටිනා ජ්ංෙම දුරකතනයක් හීනවන මශ්ෂ ක්රමයට පළමුව රු. 12 000ක් මෙවා ඉතිරි
මුදල 36% ක වාර්ෂික මපාලි අනුපාතිකයක් යටමත් සමාන මාසික වාරික 15 කින් මෙවා නිම කිරීමට ලබාෙත
හැකිය.එවිට මෙීමට සිදුවන වාරිකයක වටිනාකම මසායන්න.
2. y = 1 + 2 𝑥 − 𝑥2 ශ්රිතමේ ප්රස්තාරය දීම සඳහා සකස් කරන ලද අසම්ුර්ෂ
𝑥 −2 −1 0 1
2
3
4
𝑦
−7 −2 1 .... 1
−2 −7

අෙය වගුවක් පහත දැක්මේ.

(𝑎) (𝑖) 𝑥 = 1 විට 𝑦 හි අෙය මසායන්න.
(𝑖𝑖) සුදුසු පරිමා යක් මයාදා ෙනිමින් ඉහත ශ්රිතමේ ප්රස්තාරය අදින්න.
(𝑏) ප්රස්තාරය ඇසුමරන් ;
(𝑖) සමමිතික මර්ෂඛාමේ සමීකර ය ලියන්න.
(𝑖𝑖) y = −( 𝑥 − 𝑎) 2 + 𝑏 ආකාරමයන් ප්රස්තාරමේ සමීකර ය ලියා දක්වන්න.
(𝑖𝑖𝑖) 𝑥 2 – 2 𝑥 – 1 = 0 වන පරිදි ඇති 𝑥 හි ධන මූලය මසායන්න.
3. (𝑎)

𝑥+1

÷

2 (𝑥+1 )

සුළු කරන්න.
y
𝑥
(𝑏) ළමයි පිරිසක් ඇපල් මෙඩි යම් ප්රමා යක් මිල දී ෙත්හ. එම සෑම ඇපල් මෙඩියක්ම සමාන කෑලි 4 කට වන
මස් කපා කෑලි 1 බැගින් මබදාෙත් විට කෑලි 3 ක් ඉතිරි මේ. එමමන්ම සෑම ඇපල් මෙඩියක්ම සමාන කෑලි 3 කට
වන මස් කපා මබදූ විට කෑලි මදකක් මදි විය. ළමයි ෙ න 𝑥 ද ඇපල් මෙඩි ෙ න 𝑦 ද මලස මෙන සමොමී
සමීකර යුෙලයක් ලියා ළමයි ෙ න හා ඇපල් මෙඩි ෙ න මසායන්න.

4. 𝐴𝐵𝐶𝐷 මලස නම් කරන ලද ත්රපිසියම් හැඩති මලෝහ

𝐀

𝐁

𝐃

𝐓

තහඩුවක් රූපමයන් දැක්මේ.
(𝑖) 𝐴𝐷 දිෙ මීටර 𝑥 මලස මෙන 𝑇𝐶 දිෙ 𝑥 ඇසුමරන් ලියන්න.
(𝑖𝑖) 𝐷𝐶 දිෙ 𝐴𝐷 දිෙ මමන් මදගු

යකට වඩා 2𝑚 ක් වැඩි නම්

𝐷𝑇 දිෙ 𝑥 ඇසුමරන් ලියන්න.

𝐂

(𝑖𝑖𝑖) 𝐴𝐵𝐶𝐷 තහඩුමවන් 𝐵𝑇𝐶 සෘජුමකෝණි ත්රිමකෝ ාකාර මකාටස කපා ඉවත් කළ විට ඉතිරි මකාටමස්
වර්ෂෙඵලය සඳහා 𝑥 අඩංගු ප්රකාශනයක් ලියන්න.
(𝑖𝑣) ඉතිරි මකාටමස් වර්ෂෙඵලය 5𝑚2 නම් 𝑥 = −1 ± √6 බව මපන්වන්න.
(𝑣) √6 = 2.4 වන විට සම්ුර්ෂ

තහඩුමේ වර්ෂෙඵලය 6𝑚2 මනාඉක්මවන බව මපන්වන්න.

5. ලඟා විය මනාහැකි ස්ථානයක සිරස් දුරකතන කුළු
බලනවිට කුළුමණ මුදුන 50° ක ආමරෝහ
බැලුවිට කුළුමණ මුදුන 35° ක ආමරෝහ

ක් පිහිටා ඇත. මපාමළාව මත කිසියම් 𝑋 ලක්ෂයක සිට

මකෝ යකින් ද තවත් 40𝑚 ක් එම තලමේම කුලුම

න් ඈතට මොස්

මකෝ යකින් ද මපමන්.

(𝑖) මමම මතාරතුරු මිනුම් සහිතව දළ රූපයක දක්වන්න.
(𝑖𝑖) 1: 1000 (1 cm
(𝑖𝑖𝑖) පරිමා

10m ) පරිමා යට ඉහත දත්ත සටහන් කරමින් පරිමා

රූපයක් අඳින්න.

රූපය ඇසුමරන්
(𝑎) කුළුමණ උසත්
(𝑏) 𝑥 සිට කුළු

පාමුලට දුරත් මසායන්න.

6. ආයතනයක එක් අංශයක මස්වය කරන මස්වකයන් 60 මදමනකු එක්තරා දිනක ප්රමාද ී පැමිණීමම් කාලය
පිළිබඳ ව මතාරතුරු පහත දැක්මේ.
ප්රමාද වූ කාලය 0 – 4
4 – 8 8 – 12 12 – 16 16 – 20
(මිනිත්තු)
මස්වකයන් ෙ න
5
6
8
10
12
(0 – 4 යනු 0 මහෝ ඊට වැඩි 4 ට අඩු යන්න මේ )
(𝑖) මස්වකමයකු ප්රමාද ී ඇතැයි අමේක්ිත වැඩිම කාලය මකාපම

20– 24 24 – 28
8

7

28–32
4

ද?

(𝑖𝑖) සුදුසු උපකල්පිත මධයනයයක් භාවිතමයන් මහෝ අන් ක්රමයකින් මහෝ මස්වකයකු ප්රමාද ීමම් මධයනයය
කාලය මිනිත්තු වලින් මසායන්න.
(𝑖𝑖𝑖) මාසයකට දින 20 ක් වැඩ කරයි නම් ද ආයතනමේ එම අංශමේ මුළු මස්වක පිරිස 186 ක් නම් ද එම මස්වක
පිරිස ප්රමාද වූ කාලය පැය කීය ද ?
(𝑖𝑣) මස්වකමයකුට පැයකට රු.240 ක් මෙවයි නම් එම මස්වකයින්ට ආයතනමයන් අහිමි වූ මුදල රු. 240 000
මනාඉක්මවන බව මපන්වන්න.

B මකාටස
ප්රශ්න පහකට පම

ක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. මතාර ක එක් මකාටසක කුඩා විදුලි බුබුළු සවිකර ඇත්මත් එකිමනකට සමාන පරතරයකින් යුක්ත ව සකස්
කළ වෘත්තාකාර රාමු මතය. පළමු රාමුමේ විදුලි බුබුළු 16 ක් ද මදවන රාමුමේ විදුලි බුබුළු 20 ක් ද තුන්වන රාමුමේ
විදුලි බුබුලු 24ක ද ආදී වශමයන් පිළිමවලට වැඩිවන මස් විදුලි බුබුළු සවි කර ඇත.
(𝑖) මමම රාමුවල ඇති විදුලි බුබුළු පිළිමවලින් සමාන්තර මර්ඩියක පද මලස ෙත් විට දහවන රාමුමේ සවි කර
ඇති විදුලි බුබුළු ෙ

න කීය ද ?

(𝑖𝑖) අවසාන රාමුමේ විදුලි බුබුළු 76 ක් ඇත් නම් එම මකාටමස් ඇති වෘත්තාකාර රාමු ෙ

න කීය ද ?

(𝑖𝑖𝑖) එම මතාරමණ මමවැනි වෘත්තාකාර රාමු මකාටස් 3 ක් ඇති නම් ඒ සඳහා අවශය වන විදුලි බුබුළු 2 000 ක්
බව මසමනත් පවසයි. මසමනත් මේ ප්රකාශමේ සතය අසතයතාවය මපන්වා මදන්න.

8. (𝑖) 𝐴𝐵 = 5𝑐𝑚 ද 𝐴𝐶 = 6𝑐𝑚 ද 𝐶𝐴̂𝐵 = 90° ද වන 𝐴𝐵𝐶 ත්රිමකෝ ය නිර්ෂමා ය කරන්න.
(𝑖𝑖) 𝐶𝐴̂𝐵 හි සමච්මේදකය නිර්ෂමා ය කර එය 𝐵𝐶 හමුවන ලක්ෂය 𝐷 මලස නම් කරන්න.
(𝑖𝑖𝑖) 𝐷 සිට 𝐴𝐵 මර්ෂඛාවට ලම්බයක් නිර්ෂමා ය කර 𝐴𝐵 මර්ෂඛාව හමුවන ලක්ෂය 𝐸 මලස නම් කරන්න.
(𝑖𝑣) 𝐷 මක්න්රය ද 𝐴𝐷 අරය ද වන වෘත්තයක් නිර්ෂමා ය කරන්න.
(𝑣) දිෙ මැනීමමන් මතාරව 𝐴𝐸 = 𝐸𝐷 බව මපන්වන්න.

9. 𝐴𝐵𝐶 සමද්වවිපාද ත්රිමකෝ මේ 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 මේ. 𝐴𝐵 හි මධය ලක්ෂය 𝐷 මේ. 𝐴𝐶 පාදය 𝐹 දක්වා දික් කර ඇත්මත්
𝐷𝐵 = 𝐶𝐹 වන පරිදිය. 𝐷𝐸 මර්ෂඛාව 𝐵𝐶 මර්ෂඛාවට සමාන්තරව ඇඳ තිමේ. මමහි 𝐸 යනු 𝐴𝐶 මත පිහිටි ලක්ෂයයකි.
𝐵𝐶 හා 𝐷𝐹 මර්ෂඛා 𝐺 හිදී මේදනය මේ.මමම දත්ත ලකුණු කරන ලද දළ රූපයක් ඇඳ 𝐺𝐶 =
කරන්න.
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10. 𝑂 මක්න්රය වූ වෘත්තයක 𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆 ලක්ෂය වෘත්තය මත පිහිටා ඇත. 𝑃𝑄 හා 𝑆𝑅 ජ්යායන් සමාන්තර මේ. 𝑄𝑆
𝐐

හා 𝑃𝑅 යන මර්ෂඛා 𝑋 හි දී ද 𝑄𝑆 හා 𝑃𝑂 යන මර්ෂඛා 𝑌 හි දී ද මේදනය මේ.

𝐗

𝐏
𝐘

(𝑖) 𝑃𝑂̂𝑆 = 𝑃𝑋̂𝑆 බව ද
(𝑖𝑖) 𝑃𝑄𝑋 ත්රිමකෝ ය හා 𝑋𝑆𝑅 ත්රිමකෝ

𝐎

𝐑

ය සමමකෝණි බව ද සාධනය කරන්න.

𝐒
(𝑖𝑖𝑖) 𝑃𝑂̂𝑆 = 2𝑄𝑃̂𝑋 බව මපන්වන්න.
(𝑖𝑣) ඔබ ඉහතින් ලබාෙත් මතාරතුරු අනුව එහි සම ද්වවිපාද ත්රිමකෝ

මදකක් නම් කරන්න.

11. අරය 𝑎 ද උස 6𝑎 ද වන ඝන මලෝහ සිලින්ඩරයක් උණුකර මලෝහ අපමත් මනායන මස් පතුමල් අරය 𝑟 ද උස
2𝑎 ද වන සෘජු ඝන මලෝහ මක්තු 20ක් සාදනු ලබයි නම් 𝑟 =

3𝑎
√20

බව මපන්වා 𝑎 = 3.25 විට 𝑟 හි අෙය ලඝුෙ ක

වගු ඇසුමරන් මසායන්න.
12. (𝑎) 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 40 ද, 𝑛(A) = 27 ද, 𝑛(𝐵) = 28 ද නම් 𝑛(A ∩ B) මසායන්න.
(𝑏) විද්වව හා රිද්වම යන මදමදනාම මපාදු බස් රථ වලින් පැමිම
මදමදමනකි. විද්වව තම මස්වා ස්ථානයට ප්රමාද ී පැමිණීමම් සම්භාවිතාව
1
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න එකම ආයතනමේ මස්වය කරන
කි. රිද්වම ප්රමාද ී පැමිණීමම් සම්භාවිතාව

කි. එකම දිනක මමම මදමදනා මස්වා ස්ථානයට ප්රමාද ී මහෝ ප්රමාද මනාී පැමිණීම රුක් සටහනකින් දක්වන්න.

ඒ ඇසුමරන්,
(𝑖) මදමදනාම ප්රමාද මනාී පැමිණීමම් සම්භාවිතාව මසායන්න.
(𝑖𝑖) එක් අමයකු ප්රමාද ී පැමිණීමම් සම්භාවිතාව මසායන්න.
(𝑖𝑖𝑖) මදමදනාමෙන් ප්රමාද ීමම් වැඩි ප්රව තාවයක් දක්වන්මන් කවමරක් දැයි මහ්තු සහිතව පැහැදිලි කරන්න.
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