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A කකොටස  
                                                                                                                                 

1. 6% ක මාසික ප ොලී අනු ාතයකට රු. 100කට මාස 2 කට පෙවිය යුතු ප ොලී මුදල පකො මණද ? 

          
                                                                                                                        

2. 
𝑥2 − 2

5
= 5 නම් X හී අෙය ලබා ෙන්න. 

                                                                                                        

3. X2 - 2X – 15 සාධක පදකක ගුණිතයක් පලස දක්වන්න. 

 
 
                                                                                                                                 

4. අදුරු කල පකොටපසේ වර්ෙඵලය ෙණනය කරන්න. 

                                                                                                                            

5. 3√216 m3/4 / m යන සංඛ්යාව ඔබපේ දර්ශක දැනුම භාවිතපයන් සුළු කර දක්වන්න. 

 

 

                                                                                                                            

6. රූ සටහපනහි දක්වා ඇති පක්තුපේ  ෘෂ්ඨ වර්ෙඵලය පසොයන්න. 

ගණිතය I 
අධ්යය   ක ොදු  සහතික   ත්ර  ( සාමා ය ක   )  විභාගය,  2017  කෙසැම්බර් 

General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2017   
 

 

32                   1 S 

සැලකිය යුතුයි. 

 ප්රශ්ණ සියල්ලටම පිලිතුරු ස යන්න. 

 සෑම ප්රශ්ණයකටම ලුණු 2 බැගින් හිමිපේ. 

කාලය  ැය 

02යි. 

 

Model paper 01 
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7. අන්ත දශම ලැබෙන භාග සංඛ්යා සදහා උදාහරණ 2 ක් බදන්න. 

 

                                                                                                        

8. S = UT + ½ AT2 බමම සමීකරණබේ A උක්ත කරන්න. 

 

                                                                                                        

9. 
5 –  0.463

45.37 
 සුළු කරන්න. 

 

 

                                                                                                                                 

10. දී ඇති පවන් රූ සටහපනහි (A U B)  ́අදුරු කර ප න්වන්න. 

                                                                                                                            

11. X4 = 0.0081 නම් X හී අෙය පසොයන්න. 

 
                                                                                                                                 

12.  හත දක්වා ඇති පක්න්ද්රික ඛ්ංේපඅ අරය 35 cm පේනම් මුළු රූ පඅ  රිමිතිය ෙණනය කරන්න. 

                                                                                                                        

13. 5,7,8,9,14,17,19,21,22,25,27 යන සංඛ්යා වයාප්තිතිපඅ අන්තඃස් චතුර්ථක  රාසය ෙණනය කරන්න. 

 

 

 

                                                                                                                        

14. a2 , a(b – 3) , b2 – 9 පමම වීජීය ප්රකාශන වල ුණේාම ප ොදු ගුණාකාරය පසොයන්න. 
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15. එක්තරා ඝණකාභයක දිෙ (Y+4) ක් ද,  ළල (Y-3) ක් ද, උස (Y+2) ක් ද පේ නම්,  රිමාව සදහා ප්රකාශනයක් 

පෙොේනෙන්න. 

 

 

 

                                                                                                                        

16. ත්රිපකයණයක පකයණ තුනහි අනු ාතය 5:6:7 ක් පේ නම්. ත්රිපකයණපඅ ුණේාම පකයණපඅ අෙය හා විශාල 

පකයණපඅ අෙය පසොයන්න. 

 

 

 

                                                                                                                        

17. PQ සහ RS යන සරල පර්ඛ්ා O හීදී පේදනය පේ. 

i.  රිපූරක බද්ධ පකයණ යුෙලය නම් කරන්න.  

ii. අනුපූරක බද්ධ පකයණ යුෙලය නම් කරන්න. 

                                                                                                                        

18. භාජනයක රතු පැහැති බෙනිස් බෙෝල 8ක් ද, නිල් පැහැති රෙර් 5ක් ද, සුදු පැහැති බහොකී බෙෝල 4ක් ද, පවතී 

නම්. භාජනයෙ අත දමා බෙෝලයක් ඉවතෙ ගැනීබම්දී එම බෙෝලය රෙර් බෙෝලයක් වීබම් සම්භාවිතාව 

බකොපමණද ? 

 

 

 

 

                                                                                                                        

19. රූපබේ දක්වා ඇති ත්රිබකෝණබේ ාරාරකය සමුතුරාකාර බ . එහි බක්න්ද්රබේ ිෙ පිරමීඩබේ ශීර්ෂයෙ ඇති 

උස 8 cm නම්, බමම පිරමීඩබේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. 
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20. 3 , 9 , 27 , 81 …. බමම ගුබණෝත්තර බරේඩිබේ 10 වන පදය බසොයන්න. 

 

 

 

                                                                                            

21. එක්තරා සෘජු බකෝණික ත්රිබකෝණයක එහි එක් සුළු බකෝණයක  tan Ø අගය  2/3 බලස ලැබුනි.  එබසේ නම් එම 

බකෝ ණය සදහා sin Ø අගය බකොපමණ බ ද ? 

 

 

 

                                                                                                        

22. විෂ්කම්භය 28 cm හා උස 30cm  වූ ිලින්ඩරයකෙ සම්පූර්ණබයන්ම ජලබයන් පුරවා තිබූ අතර එහි 

විෂ්කම්භය 42cm වූ යකඩ බගෝලයක් සම්පූර්ණබයන් ගිල්වූබේ නම්. ඉවත්ව ගිය ජල පරිමාව ml වලින් 

ගණනය කර දක්වන්න. 

 

 

                                                                                                        

23. Y = ( X + 1 )2 – 3 ශ්රිතබේ ( X , -2 ) ප්රස්තාරය මත ලක්ශය පිහිෙයි නම්. X සදහා ගැලබපන අගය බසොයන්න. 

 

 

                                                                                                        

24. පිරිමි බසේවකබයකුබේ කාර්යයන් කාන්තා බසේවකයන් ලවා කරවීමෙ නම් එක් පිරිමියකු බවනුවෙ කාන්තාවන් 

3න් බදබනකු අවශය බ . 

එක්තරා කාර්යයක් නිම කිරීමෙ මිනිසුන් 15 බදබනකුෙ දින 4 ක් ගත බ . එම කාර්යය දින 3කින් නිම කිරීමෙ 

අවශය වන්බන් නම් ඒ සදහා අවශය කාන්තා බසේවකයන් ගණන බකොපමණද ? 

 

 

 

                                                                                                        

25. 25. a හා b යනු බක්න්ද්ර සමාන වෘත්ත බදකකි. එහි cd බර්කාව වෘත්ත බදකෙම ස්පර්ශක බලස ක්රියා කරයි. acb 

බකෝණය 60 ක් නම් abc බකෝණබේ අගය ගණනය කරන්න. 


