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 ර්     

1. A හා B බැැංකු දෙකක් මගින් තැන්පතු වලට දෙවන දපාලිය පිළිබඳ පහත ෙැන්ීම් පළ කර තිබිණි.  

 
අමරබන්ු ළඟ රුපියල් 100,000 ක මුෙලක් තිබිණි. ඔහු එයින් හරි අඩක් A බැැංකුදේ ෙ ඉතිරි මුෙල B බැැංකුදේ ෙ 
තැන්පත් කරයි.  
 

(i). A බැැංකුදේ මුෙල් තැන්පත් කිරීම මගින් අමරබන්ු හට ලැදබන දපාලිය ද ායන්න.  
 

(ii). ඔහුදේ මුෙල් තැන්පතු  ඳහා අවුරුු දෙකක් අව ානදේ දී වැඩි ආොයමක් ලැදබන්දන් කුමන බැැංකුදේ මුෙල් 
තැන්පත් කිරීම මගින් ෙ? ඔදේ පිළිතුරට දහේතු ෙක්වන්න.  
 

(iii). අවුරුු දෙකකට පසු අමරබන්ු ඔහුට තැන්පතු දෙදකන්ම ලැබුණු මුළු ආොයමට, ආරම්භදේදී තැන්පත් කළ 
මුෙල හා තවත් අමතර මුෙලක් එකතු දකාට එම මුළු මුෙල  මාෙමක දකාට ේ මිලදී ෙැනීමට දයෙීය. එම 
 මාෙදම් දකාට ක දවළඳදපාළ මිල රුපියල්  100 කි.  මාෙම වාර්ෂිකව දකාට කට රුපියල් 4ක 
ලාභාැංශයක් දෙවයි. වර්ෂෂයක් අව ානදේ ඔහුට රුපියල් 4800 ක ලාභාැංශ ආොයමක් ලැබුණි. ඔහු දකාට ේ 
මිලදී ෙැනීදම්දී එකතු කළ අමතර මුෙල ද ායන්න.  

 

2.  ෘජුදකෝණාස්රයක වර්ෂෙලලය 216 cm2 වන අතර එහි දිෙ එහි පළල දමන් දෙගුණයකට වඩා 8 cm කින් වැඩිය. එම 
 ෘජුදකෝණාස්රදේ පළල ද න්ටිමීටටර 𝑥 දල  ෙත් විට 𝑥 හී අෙය 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟏𝟎𝟖 = 𝟎 වර්ෂෙජ  ීටකරණය තෘප්ත 
කරන බව දපන්වා, එම වර්ෂෙජ  ීටකරණය වර්ෂෙ පූර්ෂණ ක්රමදයන් දහෝ අන් ක්රමයකින් දහෝ වි ඳා,  ෘජුදකෝණාස්රදේ 
දිෙ හා පළල දවන දවනම ද ායන්න.  
(√112 හි අෙය  ඳහා 10.58 දයාොෙන්න.) 
 

 

 

 

A B 

ේ න් තු  5%  
ර්   ලි ක්! 

ේ න් තු  4%  
ර්  ල් ලි ක්! 
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ෙණිතය    

Mathematics    

කාලය   පැය තුනයි. 

Time   Three Hours  

 ණි  ප්ර  ්ර  2022 යි 13  දි  නු ේ  ක්  ේදී ය  ු  ික  ්ර ය  වි   ස න  ු  වන න්   
 වන  ජී ේදීන් ේ   Mathematics Lanka Education   ක්  වි   වන ු වන මු   වි න් වූ  ම් න්්ර  
 මි ල්  ු න් ප්ර  ්ර ි.   

 ප්ර  ්ර ේ ු    ිය  වි  ප්ර  නු න් 2016  ක්රි ම          වි  නිර් ේ  නුකූ     
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3. −2 ≤ 𝑥 ≤ 4 ප්රාන්තරය තුළ 𝑦 = 𝑥2 − 2𝑥 වර්ෂෙජ ශ්රිතදේ  𝑥 අෙයකට අනුරූප 𝑦 අෙය ෙැක්දවන අ ම්පූර්ෂණ වගුවක් 
පහත දී ඇත.  𝑥 −2 −1 0 1 2 3 4 𝑦 8 3 0 −1 0 …… 8 

 

(i). 𝑥 = 3 වන විට 𝑦 හි අෙය ද ායන්න.  

(ii).  ම්මත අක්ෂ පද්ධ්තිය  හ සුුසු පරිමාණයක් දයාො ෙනිමින්, ඉහත අෙය වගුවට අනුව, දී ඇති වර්ෂෙජ 

ශ්රිතදේ ප්ර ේතාරය ප්ර ේතාර කඩොසියක අඳින්න.  

(iii). ප්ර ේතාරදේ හැරවුම් ලක්ෂයදේ ණ්ඩාැංක ලියන්න.  

(iv). දී ඇති වර්ෂෙජ ශ්රිතය 𝑦 = (𝑥 − 𝑎)2 + 𝑏 ආකාරයට ප්රකාශ කරන්න; දමහි 𝑎 හා 𝑏 යනු  ැංණයා දෙකකි. 

(v). −1 < 𝑦 ≤ 3 ප්රාන්තරය තුළ ශ්රිතය වැඩි වන 𝑥 හි අෙය ප්රාන්තරය ලියන්න.  

 

 

 

4. රූපදේ ෙැක්දවන ABC ත්රිදකෝණදේ D හා E යනු පිළිදවලින් AB හා AC පාෙ වල මධ්ය ලක්ෂයය දේ. DE දර්ෂණාව F 

ෙක්වා දික් කර ඇත්දත් DE = EF වන පරිදිය.  
 

(i). 𝐴𝐷𝐸∆ ≡ 𝐶𝐸𝐹∆ බව  ාධ්නය කරන්න. 

(ii). 𝐷𝐵𝐶𝐹  මාන්තරාස්රයක් බව 

දපන්වන්න. 

(iii). 𝐷𝐸 = 12 𝐵𝐶 බව දපන්වන්න.  

(iv). 𝐴𝐷𝐸∆ වර්ෂෙලලය =  14 𝐷𝐵𝐶𝐹 

 මාන්තරාස්රදේ වර්ෂෙලලය බව 

 ාධ්යනය කරන්න.  

 

 

 

 

5. පතුදල් අරය 8 cm ෙ උ  10 cm ෙ වන  ෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරාකාර ඝන දලෝහ කුට්ටටිමයක් උණු කර,  මාන කුඩා ඝන 
 ෘජු වෘත්ත දක්තු 12 ක්  ාෙනු ලැදේ. එම දක්තුවක උ  6 cm දේ. දමද ේ  ෑදීදම්දී දලෝහ 125.6 𝑐𝑚2 ක පරිමාවක් 
අපදත් යයි. Π හි අෙය 3.14 දල  දෙන, 
 

(i). සිලින්ඩරාකාර දලෝහ කුට්ටටිමදේ පරිමාව ෙණනය කරන්න. 

(ii).  ාෙනු ලබන දක්තුවක පරිමාව ද ායා, එම දක්තුවක පතුදල් අරය r, 𝑟2 = 1576.28 මගින් දෙනු ලබන බව 

දපන්වන්න. 

(iii). ලඝුෙණක වගු භාවිතදයන් 𝑟2 හි අෙය ද ායා, 𝑟 හි අෙය ලබාෙන්න. 

 

 

 

A 

B C 

D 
E F 
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6.  මතලා බිමක A ලක්ෂයදයහි සිටිමන මිනිද ක් ඔහුදෙන් ීටටර 100 ක් ුරින් 127 ⁰ දිොැංශයකින් යුතු C ලක්ෂයදයහි 
ඇති අඹ ෙ ක් ෙකියි. ඔහු A ලක්ෂයයට ෙකුණින් ෙ C ලක්ෂයයට බටහිරින් ෙ පිහිටිම B ලක්ෂයදයහි දපාල් ෙ ක් ෙ 
ෙකියි.  
 A, B, C ලක්ෂය වල පිහිටීම ෙැක්දවන ෙළ  ටහනක් රූපදයහි ෙැක්දේ.  
 

(i). දී ඇති රූපදේ ඔදේ පිළිතුරු පත්රදේ පිටපත් කරදෙන ඉහත 

දතාරතුරු එහි ලකුණු කර ෙක්වන්න.  

(ii). ත්රිදකෝණමිතික වගු භාවිතදයන් මිනි ා  හ දපාල් ෙ  අතර 

ඇති ුර AB ආ න්න ීටටරයට ද ායන්න.  

(iii). මිනි ාටත් දපාල් ෙ ටත් හරි මැදින් පිහිටිම D ලක්ෂයයත් B 

ලක්ෂයදයහි පිහිටිම දපාල් ෙ ට ීටටර 118 ක් බටහිරින් පිහිටිම E 

ලක්ෂයයත්, පිටපත් කළ රූපදේ ලකුණු කරන්න. 𝐴𝐵 ුර  ෙහ 

ඉහත (ii) දකාටද හි ලබා ෙත් ආ න්න අෙය  හ 

ත්රිදකෝණමිතික වගු භාවිතදයන් 𝐵�̂�𝐸 හි විශාලත්වය 

ද ායන්න.  

 

7. පහත ෙැක්දවන ජයාමිතිය නිර්ෂමාණ  ඳහා cm/mm පරිමාණය  හිත  රල ොරයක්  හ කවකටුවක් පමණක් භාවිත 
කරන්න. නිර්ෂමාණ දර්ෂණා පැහැදිලිව ෙක්වන්න.  
 

(i). දිෙ 9.0 cm වන AB  රල දර්ෂණා ණ්ඩයක් ෙ එහි ලම්බ  ම්ච්ජදදෙකය ෙ නිර්ෂමාණය කරන්න.  

(ii). විෂේකම්භය AB වන අර්ෂධ් වෘත්තයක් නිර්ෂමාණය කර, එහි දක්න්රය දල  C නම් කරන්න.  

(iii). අර්ෂධ් වෘත්තදේ අරයට AP  මාන වන ද ේ P ලක්ෂයය අර්ෂධ් වෘත්තය මත ලකුණු කර, APB ත්රිදකෝණය 

අඳින්න.  

(iv). අර්ෂධ් වෘත්තය මත Q ලක්ෂයය පිහිටන ද ේ APQB ත්රැපීසිසියම නිර්ෂමාණය කර 𝑃�̂�𝐵 දේ  මච්ජදදෙකය 

නිර්ෂමාණය කරන්න.  

(v). 𝑃�̂�𝐵 හි විශාලත්වය ද ායන්න. 

 

 

8. රූපදේ ෙැක්දවන 𝐴𝐵𝐶𝐷 වෘත්ත චතුරස්රදයහි 𝐷�̂�𝐵 = 𝐴�̂�𝐶 =45⁰ දේ. 𝐵 සිට 𝐴𝐷 ට ලම්භව ඇඳි  රල දර්ෂණාවට 𝐸 හිදී වෘත්තය 
හමුදවයි. 𝑃𝐴𝑄 දර්ෂණාව 𝐴 හිදී වෘත්තයට ඇඳි  ේපර්ෂශකයයි.  
 

දමහි 𝐶𝐸 යනු වෘත්තදේ විෂේකම්භයක් බව ෙ එය 𝑃𝐴𝑄 

 ේපර්ෂශයකට  මාන්තර බව ෙ  ාධ්නය කරන්න.  
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9. සුරතල්  තුන් හිමි පවුල් 115 ක් ඇසුදරන්  ීටක්ෂණයක් කරන ලදි. එම පවුල් අතුදරන් සුරතල්  තුන් දල  
බල්ලන්, බළලුන්  හ මත් යයන් හිමි පවුල් පිළිබඳ දතාරතුරු හා ඊට අනුරූපව අඳින ලෙ අ ම්පූර්ෂණ දවන් 
රූප ටහනක් පහත දී ඇත.  

 

 පවුල් 4 කට ඉහත තුල් වර්ෂෙදේම සුරතල්  තුල් හිමි දේ. 

 බල්ලන් පමණක් හිමි පවුල්  ැංණයාව 19 කි. 

 පවුල් 24 ක්  තුව බල්ලන්  හ බළලුන් යන දෙවර්ෂෙයම ඇති අතර, පවුල් 21 ක්  තුව බල්ලන්  හ 

මත් යයන් යන දෙවර්ෂෙයම ඇත. 

 පවුල් 11 ක ඉහත තුන් වර්ෂෙදයන් එක් වර්ෂෙයකවත් සුරතල්  තුන් දනාමැත. 

 

(i). දී ඇති දවන් රූපය ඔදේ පිළිතුරු පත්රයට පිටපත් කරදෙන ඉහත දතාරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.  

(ii). බල්ලන් හිමි පවුල්  ැංණයාව, මත් යයන් හිමි පවුල්  ැංණයාව දමන් දෙගුණයකි. බල්ලන් හිමි දනාවන 

නමුත් මත් යයන් හිමි පවුල්  ැංණයාව ද ායන්න.  

(iii). බළලුන් පමණක් හිමි පවුල්  ැංණයාව ය ය ෙ?  

(iv). මත් යයින් පමණක් හිමි පවුල්  ැංණයාව, බල්ලන් හිමි දනාවන නමුත් බළලුන්  හ මත් යයන් හිමි 

පවුල්  ැංණයාව දමන් දෙගුණයකි.  ීටක්ෂණයට ලක් වූ පවුල් අතුදරන් අහඹු දල  දතෝරා ෙනු ලබන 

පවුලක් මත් යයින් පමණක් හිමි පවුලක් ීදම්  ම්භාවිතාව ද ායන්න.  

 

 

10.  මාන්තර දරේඪියක මුල් පෙය හා අව ාන පෙය පිළීදවලින් −8 ෙ, 36 ෙ දේ. එම දරේඪිදේ පෙ වල එකතුව 
168 නම්, එහි  

(i). පෙ  ැංණයාව ද ායන්න. 
(ii). දපාු අන්තරය ද ායන්න. 

 

ගුදණෝත්තර දරේඪියක හතරවැනි පෙය 10 වන අතර දෙවැනි පෙය හත්වැනි පෙය 80 දේ. දරේඩිදේ 

(i). මුල් පෙය ද ායන්න.  
(ii). දපාු අන්තරය ද ායන්න. 
(iii). දරේඪිදේ හයවැනි පෙය, තුන් වැනි පෙය දමන් 8 ගුණයක් බව ෙ දපන්වන්න.  

 

 

 

බල්ලන් හිමි පවුල් 

බළලුන් හිමි පවුල් 

මත් යයින් හිමි පවුල් 

ε 
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(a) 

(b) 
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