
 6 ෙශ�්�ය -ග�තය 

1) ෙමම රෑපෙය් �ක්ෙවන වෘත්ත සංඛ�ාව කීය ද?     

2)  { } යන සංඛ�ා පමණක් භා�ත කර පහත ම�ක් ෙකාටුව 5,6,7,8,9,10,11,12,13
     පුරවන්න. (සෑම සංඛ�ාවක් ම එක්වරක් පමණක් ෙය�ය යුත� ය.) 

3) �  ට ගැළෙපන ඉලක්ක� ෙසායන්න.  A,B,C,D

4) එක් ගි�ක�රක පිහිටුම ෙවනස් කර නිව�� කරන්න.    
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5) 7 ග�ණාකාර නිව��ව ලැෙබන ෙස් ෙමම ෙකාටුෙ� ඉවත පිහි� සංඛ�ා එම ෙප්ළිෙය්ම ඉ��ෙය් 
    වූ ෙකාටු ත�ළට ෙසාදන්න. 

6) ෙමම ඔරෙල�සු මුහුණෙත් �ක්ෙවන්ෙන් රාත�ී කාලෙය් ෙ�ලාවකි. එම ෙ�ලාව ස�මත ආකාරයට 
    ලියන්න.  

7)   යන සංඛ�ාව පහත ගණක රාමුෙ� දක්වන්න.දහඅට �ලියන  ෙ�ෙළාස් දහස් හයසිය �ස්ස

8) 42578911242 ��යන සංඛ�ාව කලාපවලට ෙවන්කර වචනෙයන් ලියන්නත.   �
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7 ෙශ�්�ය -ග�තය  

1) ෙමම රෑපවල සම�තික අක්ෂ අ�න්න.  

2) ෙමම ක�ලකයට සු�සු නාමයක් ෙය�ජනා කරන්න. 

3)    හි අගය ෙසායන්න   8 - 4x2

4)   හි අගය ෙසායන්න  (8-3)-2x2

5)  ඉලක්ක� ද�ශකය 9 වන ඉලක්ක� 3 සංඛ�ා ෙදකක් ලියන්න 

6)   යන සංඛ�ාව 9න් ෙබෙද් න� හිස්තැනට ගැළෙපන සංඛ�ාව ෙසායන්න. 523...

7)   යන සංඛ�ා ෙදෙකහි (i) මහා ෙපා� සාධකය   (ii) ක�ඩා ෙපා� ග�ණාකාරය ෙසායන්න. 8,�20

8)   යන සංඛ�ා ෙදෙකහි මහා ෙපා� සාධකය 3 වන අතර ක�ඩා ෙපා� ග�ණාකාරය 36ෙ�.12,�a
     a ෙසායන්න. 
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9) ෙමම ෙවන් රෑපෙය් අවයව ප�ක්ෂාකර එය �ස්තර කි�මක් ෙලස දක්වන්න. 

10) 32 = 2x2x2x2x2 න� 32, ද�ශක ආකාරෙයන් ලියන්න.  

11)  ෙමහි �ක්ෙවන සමාන්තර ෙ�ඛා ෙදක අතර �ර ෙකාපමණ ද? 

12) ක�ි.ව 2021 අයත් වන්ෙන් කී වැනි සියවෙස් කවර දශකයට ද?  
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8 ෙශ�්�ය -ග�තය    
1) ෙමම රටාෙ� ඊ ළඟ රටාව ෙගාඩනැගීමට අවශ� ෙපා� පදය ෙසායන්න. 

2) ෙපා� පදය 3n�+2 වන සංඛ�ා රටාෙ� 71 යන කී වැනි පදය ද? 

3) ෙමම ත�ිෙක�ණෙය් ශී�ෂ ෙදකක ඇති සංඛ�ා එකත�ෙවන් එහි මැද සංඛ�ාව ලැෙ�. 
    A+B+C  හි අගය ෙසායන්න. 

4) ක�ඩයක �ත්තර ඇත්ෙත් 100ට අඩු සංඛ�ාවකි. එම සංඛ�ාව 2න් ෙබ� �ට 1ක් ද, 3න් ෙබ� �ට 
    2ක් ද, 4න් ෙබ� �ට 3ක් ද, 5න් ෙබ� �ට 4ක් ද ඉති� ෙ�. ක�ඩෙය් ඇති �ත්තර සංඛ�ාව 
    කීය ද? 

5) �පෙය් ෙපන්වා ඇත්ෙත්  �ශාල සමචත�රස�යකින් පැත්තක �ග 2cmක් වූ ක�ඩා සමචත�රස�යක් 
    කපා ඉවත් කි�ෙමන් ලැෙබන ප��තිය 20cmක් වූ රෑපයකි. �ශාල සමචත�රස�ෙය් පැත්තක
    �ග ෙසායන්න. 
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6) ෙමම සංඛ�ා ෙ�ඛාව මගින් නිරෑපනය කරන්ෙන් කවර සංඛ�ා ෙදකක අඩු කි�මක් ද? පිළිත�ර ක�මක් ද?

7)   ෙමම රෑපෙය් �ක්ෙවන ෙතාරත�රැ අනුව ��PQ,RS සරල ෙ�ඛා ෙදක O හි� ෙ�දනය ෙ�. 

     OT  සරල ෙ�ඛාවකි. �O ලක්ෂ�ය වටා පිහි� ඉති� ෙක�ණවල අගය ෙසායන්න. 

8) ෙමම පතෙරාෙමන් සා� ගන්නා ප්ෙල්ෙට� කැටය ක�මක් ද?  

9)  පහත ��ය ප�කාශන සාධකවලට ෙවන් කරන්න. 
     (I)  ax+bx      (ii)  2xb+3x+6b+9   
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 9 ෙශ�්�ය -ග�තය 
1)  රෑපෙය් �ක්ෙවන්ෙන් සමචත�රස�ාකාර ත�නී ෙල�හ තහඩුවකින් එක් ශී�ෂයක් අයත්වන ප�� 
       ක�ඩා සමචත�රස�ාකාර ෙකාටසක් කපා ඉවත් කර ලැෙබන ෙකාටස සම�තික ෙලස ෙකාටස් ෙදකකට 
        කපා ෙවන් කි�ෙමන් පාස්සා සා�ගත් සෘජුෙක�ණාසුාකාර ෙල�හ  තහඩුවකි. 

i)  මුල් තහඩුෙ� පැත්තක �ග  a ද කැපූ ක�ඩා සමචත�රස�ෙය්  පැත්තක �ග b ද  ෙලස ෙගන සෑ� 
    සෘජුෙක�ණාස�ෙය් ව�ගඵලය ��ය ප�කාශනයක් ෙලස දක්වන්න. 

ii)   a �හා  b  පූ�ණ සංඛ�ාන්මක අගයන් ෙලස සලකා  සෑ� තහඩුෙ� ප��තිය ඒකක�40��ද 
      ව�ගඵලය ව�ග ඒ්කක 96 ද ෙලස සලකා සාධක �නුම භා�තෙයන් �a,b ෙසායන්න 

iii)  ඉහත පැත්තක �ග  a වූ ෙල�හ තහඩුෙවන් ඉහත ආකාරයට සකස්කර ගතහැකි 
       සෘජුෙක�ණාස�ාකාර  තහඩුවකට ලබාගත හැකි උප�ම පූ�ණ සංඛ�ාත්මක ප��තිය ෙසායන්න.
       (ෙමහි b ද පූ�ණ සංඛ�ාත්මක අගයකි.)

))((22 bababa -+=-



2) ලාභ - අලාභ පිළිබඳ �නුම භා�තෙයන් පහත වග�ව ස�පූ�ණ කරන්න.    

3) �ග, පළල හා උස පිළිෙවලින් 2m, 2m,1m ක් උස ටැංකියක පත�ෙළ් වූ සි�රක් ෙහ්ත�ෙවන්
   සෑම තත්පරයකටම ජලය 10ml බැගින් කාන්� ෙ�.
   එක්තරා �නක ටැංකිය ස�පූ�ණෙයන්ම පුරවා පැය 3කට පසුව තත්පරයකට 15mlබැගින් 
   ජලය සපයන නලයකින් යලි ටැංකිය පරවන ල�. ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙසායන්න.
        

 

ගත් �ල          ලක�ණු කළ �ල    �ක�ණු� �ල           ව�ටම          ලාභය/අලාභය     ව�ට� ප�තිශතය  ප�තිශත  ලාභය/
අලාභය

රැ.800       රැ.1000      රැ.920             ............          ..............           ..............      ................

  ............         රැ. 6000           රැ5280             ...........            ..............          ...........           32% 

රැ. 1200            ................       රැ1080              ...........            .............             25%             ..............   

...................       ..............         2400             ................          .............             20%                20% 

රැ.5000             .............          5390              ............             .........                2%               ........                       

       1m

2m 
2m
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