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ගණිතය II
අධ්යය කදොු සහතික දත්ර සාමා ය කද විභාගය, කෙසැම්බර් 2017
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2017
සැලකිය යුතුයි.
.







A කොට ස්න් රශතණ්පහකටත් B කොට ස්න් රශතණ්පහකටත් පිළිතුරු ස්ප න්න.
රශතණ්වලට පිළිතුරු්ස්ැපයී ම්්දී අදරල ඒකක නිවැයදිව්දක්වන්න.
ස්ෑම රශතණ කටම්ලකුු්10 බැගින්්හිමි ේ.
අය r ද උස් h ද වන ිංලින්ඩය ක පරිමරව 𝜋r2h ේ.
අය r වන ගෝල ක පරිමරව්¾ 𝜋 r3 ේ.

කරල ්පැ ්
03 යි.

A කකොටස

2

1. Y = X – 3 ශ්රිතයේ ප්රස්තතයේරය ්නිර්මරණ ස්දහර්ලබරදුන්්X හර Y හී අග ඇතුළත්්අස්ම්පූර්ණ්අග වගුවක්
පහතින් දක්වර ඇතයේ.
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(a)

i. ඉහතයේ වගු ේ හිස්තතයේැනට්සුදුසු අග න්
ොදර වගුව ස්ම්පූර්ණ්කයන්න.
ii. සුදුසු්පරිමරවන්
ොදර ගනිමින්්ඉහතයේ ශ්රිතයේ ප්රස්තාරය ්නිර්මරණ ්කයන්න.

(b)

i. ශ්රිතයේ ප්අවම අග
කොපමණද්?
ii. ශ්රිතයේ ප්අවම ලක්ෂ ප ඛණ්ඩරාංක කුමක්ද ?
iii. ශ්රිතයේ ප්අග ස්ෘණ්වන X හී අග පයරස් ලි න්න.
iv. ශ්රිතයේ ප්අග ධනව වැඩිවන X හී අග පයරස් ්ලි න්න.
v. Y = 1 වන විට X හී අග
ස්ො න්න.

2. (අ) ජගත් නම් පුද්ගල කු් වරර්ශික් වැල් පොලී අනුපරතයේ ් 8% ක් වන මූලය් ය තයේන ක
තයේැන්පත්්කයයි. ඔහු වර්ෂ්2 ක් අවස්රන ප ලබන මුළු්මුදල්්රමරණ ් කොපමණද්?

රු. 75,000 ක්

(ය) ලැයිස්තතු ගතයේ්ස්මරගමක් වන “යන් දනිගල ස්මූහ වයරපරය ”හි එක් කොටස්ක මිල රු. 25ක් වන අතයේය,
ඔවුන් එක් කොටස්ක් ස්දහර්ලරභරාංශ් ලස් රු. 6 ක මුදලක්් ගවනු ලබයි. වික්රමිංාංහ්මහතයේර මම ස්මරග ම් රු
50,000 ය ෝජන ක ල් නම් ඔහු ේ ලරභරාංශ්යදර ම, ය ෝජන ්කල මුද ල් රතිශතයේ ක් ලස් දක්වන්න.
3. ‘ ම් ගෝල ක අය ට ස්මරන අය කින් යුක්තයේ හර, අය
ගෝල ප “පරිිංලින්ඩය ” ැයි කි නු ලැ ේ’
i.
ii.

මන් දගුණ ක උස්ක් ස්හිතයේ ිංලින්ඩය කට්එම

පරිිංලින්ඩය ප හර ගෝල ප වර්ගඵල්අතයේය ස්ම්බන්ධතයේරව ලි ර දක්වන්න.
ගෝල ක පෘෂතඨ්වර්ගඵල ්ලබර ගන්නර ස්මීකයණ ්ලි ර දක්වන්න.

iii.

අය 14cm වූ ගෝල ක්වර්ගඵල ්ගණන ්කයන්න.

iv.

එක්තයේයර

ගෝල ක ‘පරිමරව’් 38,808cm3 නම් එම

ගෝල ප පරිිංලින්ඩය ප උස් ගණන ්

කයන්න.
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B.Sc. (undergraduate)

4. 30m ක උස්ක් ස්හිතයේ රදීපරගරය ක යරත්රි ප්දී දල්වනු ලබන 25cm උස්කින් පවතින ‘ය ලෝක ධරයර’ පහන්
දකක් යරත්රි ප්මුහු ද් පැමි ණන් බෝට්ටු ස්දහර්ය ලෝක ්ස්ැපයීමට
ොදර ගනී.
එක්තයේයර අවස්තාරවක ඈතින් පැමි ණන් බෝට්ටුවකට ය ලෝක්ධරයර නරභිගතයේ්කයන විට අව යෝහණ් කෝණ ්
61° 23´ ක් වූ අතයේය ඊට විරුද්ධ්පිංන් බෝට්ටුවක් අනතුයට පත්ව තිබූ අතයේය එ ට ය ලෝක ධරයර ස්ැපයී ම්්දී
අව යෝහණ කෝණ ්44° 32´ ක් වි .
i.
ii.
iii.
iv.

ඉහතයේ තයේොයතුරු දල ස්ටහනක නිරූපණ ්කය දක්වන්න.
රදීපරගරය ප ිංට පළමු බෝට්ටුව පිහිටන ස්තාරන ට දුය කොපමණද්?
රදීපරගරය ප්ිංට අනතුයට පත්ව තිබූ බෝට්ටුව පිහිටන ස්තාරන ට දුය කොපමණද?
අනතුයට් පත් බෝට්ටුව තයේවදුයටත් මුහුද දස්ට 10m දුය ගස්ර ගන ගි ප් නම් නව ය යෝහණ්
කෝණ ්ගණන ්කයන්න.

5. එක්තයේයර කරල පරිච් ේද ක් තුල දී නිමි ඇදුම් කම්හලක නිෂතපරදන ් කයන ලද ළමර කමිස් ස්ාංඛයරව් පිළිබඳ්
දිනකට
නිෂතපරදන ්කයන
ළමර කමිස්
ස්ාංඛයරව
(පාංති රරන්තයේය )
දින ගණන ්
(ස්ාංඛයරතයේ

76-100

5

101-125 126-150 151-175 176-200 201-255 226-250 251-275 276-300

7

10

12

20

11

11

9

5

තයේොයතුරු්දැක් වන ස්ාංඛයරතයේ වයරප්තිති ක් පහතයේ දැක් ේ.
i.
ii.

iii.
iv.

176 – 200 පන්ති රරන්තයේය ප මධය අග උපකල්පිතයේ මධය් අග
ලස් ගන මම කම්හ ල්
දිනකට නිපදවන මධයනය්ළමර කමිස් ස්ාංඛයර්ගණන ්කයන්න.
මම කම්හ ල් දදනික්ළමර කමිස් නිෂතපරදන ්යස්න්න්100 ට වැටයූ විට කමිස් 200ක් ැයිද,
එක් ළමර කමිස් ක නිෂතපරදන්වි දම රු. 18.50 ක් ැයිද ස්ලකර දින 6 ක් වැඩ කල ස්ති ක ළමර
කමිස් වල නිෂතපරදන්වි දම ගණන ්කයන්න.
එක් ළමර කමිස් කට, එක්තයේයර වර්ග ක යදි මීටය 1.25ක් අවශය් ේ නම්. ඒ යදි වර්ග ප යදි
මීටය 2,500 ක් මම ළමර කමිස් නිපදවීම ස්දහර්දින කී කට ස්ෑ හේ්දැයි ගණන කයන්න.
මම කරල පරිච් ේද ්ඇතුලතයේ අහඹු ලස් දින ක් තයේෝයර ගන්නර ලද් ද් නම් එම දින 101 ිංට
225 දක්වර ළමර කමිස් නිපදවන්දින ක් වී ම් ස්ම්භරවිතයේරව් ස්ො න්න.

6. මරලර ළග රුපි ල්් ප හත් රුපි ල්් ද කත් කරිං වලින් රුපි ල්් 50ක් ඇතයේ. රුපි ල් ප හේ කරිං ස්ාංඛයරව්
රුපි ල්් ද ක් කරිං ස්ාංඛයරවට වඩර 3 කින් වැඩි .
i.
රුපි ල්්ප හේ කරිං ස්ාංඛයරව්X ලස් ද, රුපි ල්් ද ක් කරිං ස්ාංඛයරව්Y ලස්්ද ගන, ස්මගරමී්
ස්මීකයණ ්යුගලක් ගොඩනගන්න.
ii. එම ස්මීකයණ්යුගල විස්දර, මරලර ළග ඇති රුපි ල්්ප හේ කරිං ස්ාංඛයරවත්් රුපි ල්් ද ක් කරිං
ස්ාංඛයරවත්් ස්ො න්න.
iii. මරලර ළග ඇති රුපි ල්්ප හේ කරිං ස්ාංඛයරව් මන් දගුණ ක්්රුපි ල්්දහ ප නෝට්ටු්ද ඇ ට
ලැබු න් නම්, දැන් ඇ ළග ඇති මුළු්මුදල් ස්ො න්න.
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B කකොටස
7. (අ). ස්මරන්තයේය් රේඩි ක ිංේවැනි පද 8 ද, හ වන පද -2 ද, ේ. රේඩි ප
i.
පළමු වැනි පද හර පොදු අන්තයේය ත්,
ii.
මුල් පද විස්ත ස්ේ එකතුවත් ගණන ්කයන්න
(ය). එක්තයේයර ගු ණෝත්තයේය් රේඩි ක්4 වන පද 48 වන අතයේය 6 වන පද 192 ේ නම්.
i.
පොදු අනුපරතයේ
ii. මුල් පද ගණන ්කයන්න.
(ඉ). පොදු අනුපරතයේ ට හර මුල් පද ස්දහර ඉහතයේ (ය) කොට ස්න් ලබර ගත් අග න් ොදර ගනිමින් එම රේඩි ප්
මුල් පද අ ටහි එකතුව සූත්ර ්භරවිතයේ න් ගණන ්කය දක්වන්න
8. කවකටුව හර ස්යල දරය පමණක් භරවිතයේර කය, නිර්මරණ ර්ඛර්පැහැදිලිව දක්වමින්ද,
AB = 6cm ද, ABC කෝණ ්= 60° ක් ද වන ABC ත්රි කෝණ ්නිර්මරණ ්කයන්න.
i.
ii.
iii.
iv.
9.

A හර B ට ස්මරන දුරින් ගමන් කයන පා q ලක්ෂ පදී ේදන කයන් න් නම් q ලක්ෂ
නිර්මරණ ්කයන්න.
AB ස්හ AC ර්ඛරවන්ට ස්මරන දුයකින් වන පා ඇද එ ඉහතයේ පා
ේදන ්කයන ලක්ෂ
O ලස් නම් කයන්න.
O ක්න්ද්ර ද , Oq අය ද ලස්
ොදර ගනිමින් වෘත්තයේ නිර්මරණ ්කයන්න.
A ිංට වෘත්තයේ ට ඇදි ස්තපර්ශක AB හර AC වන බව ස්රධන කයන්න.

ක්න්ද්ර ්A ස්හ B වන ස්මරන වෘත්තයේ් දකක ේදන ලක්ෂ ක් S ේ.

i.
ii.
iii.
iv.

PSB කෝණ ප්විශරලත්ව ්ගණන ්කයන්න.
ASB ත්රි කෝණ ්ස්මපරද වන බව පන්වන්න.
SPA කෝණ ්= 30° වන බව පන්වන්න.
SP = SQ බව පන්වන්න.

10. ස්මරන්තයේයරස්ර ක ස්ම්මුඛ්පරද ස්මරන වන බව ස්රදන ්කය පන්වන්න.
ABCD ස්මරන්තයේයරස්ර ක් A කෝණ ් හර B කෝණවල ස්මච් ේදක, DC මතයේ පිහිටි X ලක්ෂ පදී්
හමු ේ.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

රූපස්ටහනක්්ඇද මම දත්තයේ ලකුු්කයන්න.
AXB කෝණ ්90° බව ස්රදන ්කයන්න.
BCX ස්මද්වීපරද ත්රි කෝණ ක් බව ස්රධන කයන්න.
ADX ස්මද්වීපරද්ත්රි කෝණ ක් බව ස්රධන කයන්න.
AB = 2 BC බව ස්රධන කයන්න.
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11. (අ). ත්රි කෝණ ක පරද ක මධය ලක්ෂ හයහර තයේවත් පරද කට ස්මරන්තයේයව ඇදි ස්යල ර්ඛරව, තයේවැනි පරද
ස්මච් ේදන කයන බව ස්රධන කයන්න.
(ය). රූප ප දක්වර ඇති PQR ස්මද්වීපරද්ත්රි කෝණ ප PQ = PR හි මධය ලක්ෂ M වන අතයේය PR පරද ්S
දක්වර දික්කය ඇත් ත් MQ = RS වන් ලස් . MN ර්ඛරව්QR ට ස්මරන්තයේයව්ඇද්ති ේ. QR හර MS ර්ඛර

Z හීදී ේදන ් ේ.
i.
PN = NR බව ද
ii.
Z ලක්ෂ ප දී්MS ස්මච් ේදන ්වන බව ද
iii. ZR = ¼ QR බව ද ස්රධන කයන්න.
12. එක්තයේයර යෝහලක පැවැත් වන ස්ර න ක් ස්දහර ස්හභරගී වූ යෝගීන් 80 ක ේ යෝග පිළිබඳ දත්තයේ න් පහතයේ
දක්වර ඇතයේ.එම තයේොයතුරු්පදනම් කය ගනිමින් දී ඇති ගැටලු්ස්දහර පිළිතුරු්ස්ප න්න.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

මරනිංක යෝග්හර හෘද යෝග පමණක් ඇති යෝගීන් ගණන ් කොපමණද්?
ඉහතයේ යෝග වලින් 2 ක් පමණක්්ඇති යෝගීන් ගණන 40ක් නම් දි වැඩි රව හර හෘද යෝග
න දවර්ග ම ඇති යෝගීන් ගණන් කොපමණද්?
දි වැඩි ර යෝගීන් ගණන් 9 ක් නම් මම යෝග වර්ග් 03ම ඇති යෝගීන් ගණන්
ස්ො න්න.
මම වන රූපස්ටහ නහි් යෝග වර්ග් 03 න් එකක්වත් නොමැති යෝගීන්් දැක් වන
කොටස් අදුරු කය දක්වන්න.
මම යෝගීන් ගන එක් අ කු අහඹු ලස් ගතයේ හොත් එම පුද්ගල ර් මම පිරි ස්යින්්
යෝග දකක්වත් ඇති අ කු වී ම් ස්ම්භරවිතයේරව් ස්ො න්න.
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