
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
   

       
           

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) වර්ගමූලය  

 

1. √15 හි අගය ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සසායන්න. 

 

2. √117 හි පළමු සන්ිකර්ෂණය සසායන්න. 

 

3. √72 හි අගය කුමන පූර්ණ සංඛ්යා අතර පිහිටයි ද? 

 

4. 4761 සංඛ්යාසේ වර්ගමූලය සසායන්න. 

 

5. 96 හි දශස්ථාන එකකට ිවැරදිව අගය සසායන්න. 

 

6. √32 ට ආසන්න අගය සතෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 (𝑖) 5.5  (𝑖𝑖) 5.6  (𝑖𝑖𝑖) 5.7 (𝑖𝑣) 5.8 
 

7. ඝනකයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2646𝑐𝑚2 සේ. ඝනකසේ පැත්තක දිග සසායන්න. 

 

8. සමම සමද්විපාද සෘජුසකෝණික ත්රිසකෝණසේ කර්ණසේ දිග 6𝑐𝑚 නම් ත්රිසකෝණසේ 

ඉතිරි පාද වල දිග සසායන්න. 

 

 

 

9. අරය 7𝑐𝑚 වූ වෘත්තයක වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලසයන් යුතු සමචතුරස්රයක පාදයක දිග ආසන්න 

පළමු දශමස්ථානයට සසායන්න. 

 

10. පැත්තක දිග 22𝑐𝑚 වූ සමචතුරස්රයක වර්ගඵලයට සමාන වර්ගඵලසයන් යුතු අර්ධ වෘත්තයක අරය 

පළමු සන්ිකර්ෂණයට සසායන්න. 

 

 

(2) භාග ආශ්රිත ගැටළු  

  

1. සුළු කරන්න.   
1

2
+

1

7
 

 

2. සුළු කරන්න. 2
2
7

− 1
1
3

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්තුව 

අේබලන්තදගාඩ අධ්යාපන කලාපය 

Southern Province -Department of Education 

Zonal Education Office - Ambalangoda 

සංඛ්යා 11 දරේණිය 



3. සුළු කරන්න. 2
4
5

+ 1
1
7

× 3
1
2

 

 

4. සුළු කරන්න. (1
3
7

−
3
4

) ÷ (
2
5

+ 1
1
2

) 

 

5. සුළු කරන්න. 1
4
9

 න් 
3

10
÷ (3

1
2

+
2
5

) 

 

6. සක්ක සගඩියකින් 
1

7
 ක් ද, 

1

3
 ක් ද, යහළුවන් සදසදසනකු කෑමට ගත්හ. සක්ක් සගඩිසේ ඉතිරි සකාටස 

සසායන්න. 

 

7. ිවසස් සිට ආසරෝගයශාාවට පිටත් වූ ශෂිි ගමින් 
2

5
 ක් බසසයන් ද, ගමසනන් ඉතිරි සකාටසින් 

2

3
 ක් 

ත්රිසරෝද රථසයන් සගාස් අවසාන සකාටස පයින් ගමන් කළාය. පයින් ගමන් කළ සකාටස සම්පූර්ණ 

ගමින් සකාපමණ භාගයක්ද? 
 

8. රුපියල් 3500 න් 
2

7
 ප්රමාණය සසායන්න. 

 

9. 10.8𝑘𝑚 න් 
3

5
 සකාපමණද? 

 

10. ලී වලින් තනන ලද ඝනකයක මුළු ගැට ගැසීම සඳහා කම්ියක් සගන ආ ිමල්, එම කම්ිසයන් 
1

3
 ක් 

කපා ඉවත් කර ඉතිරි සකාටසින් සමාන කම්ි කැිලි 6 ක් කපා ගන්නා ලදී. කපා ගත් එක් 

කැබැල්ලක් භාග සංඛ්යාවක් සලස ලියා දක්වන්න. 

 

11. ඉඩමකින් 
1

3
 ක් ිකුණා දැමූ පිසයකු ඉතිරි සකාටස සමාන සකාටස් 5 කට සබදන ලදී. ඉන් සකාටස් 2 

ක් භාර්යාවසේ නමට සවන් කර ඉතිරි සකාටස පුතුන් තිසදනා සහ දියණිය අතර සමසස් සබදා සදන 

ලදී. එක් දරුවකුට ලැබුණු සකාටස කවර භාගයක් ද? 

 

12. වයාපාරිකසයකුසේ ඉඩමක, ඉඩසමන් 
2

7
 ක් සපාල් වගා කර ඇත. ඉතිරිසයන් 

3

5
 ක කුරුඳු වගා කර 

ඇත. ඉන්පසු ඉතිරි වූ සකාටසින් 
1

4
 ක තම පරිසභෝජනය සඳහා එළවළු වගා කර ඇත. අවසානසේ ඉතිරි 

සකාටසසහි පලතුරු වගා කර ඇති අතර එම සකාටස පර්චස් 75 කි. 

I. කුරුඳු වගා කර ඇති සකාටස මුළු ඉඩසමන් කවර භාගයක ද? 

II. එළවළු වගා කර ඇති සකාටස මුළු සකාටස මුළු ඉඩසමන් භාගයක් සලස ලියන්න. 

III. පළතුරු වගා කර ඇති සකාටස මුළු ඉඩසමන් සකාපමණ භාගයක් ද? 

IV. මුළු ඉඩසම් පර්චස් ප්රමාණය සකාපමණද? 

 

13. පාසසල් සිටින සියළුම සිසුන් ිෂය සමගාමී ක්රියාවන් සදකක වත් සයදිය යුතු බව උදෑසන රැස්ීසම් දී 

තිස්ස ිදයාලසේ ිදුහල්පති දැනුම් සදන ලදී. 

ඒ අනුව පාසසල් සිසුන් සගන් 
3

8
 ක්රීඩාවල ිරත වූහ. ඉතිරි සකාටසින් 

3

5
 ක් පාසසල් පවත්වන ලද 

සංගම් වල සාමාජිකත්වය ලබා ගත්හ. ඉතිරි සකාටස සමාන ව සකාටස් සදකකට සබදී, බාල දක්ෂ 

කණ්ඩායමට හා පරිසර ියමු භට කණ්ඩායමට එක් වූහ. 

I. සංගම් වල සමාජිකත්වය ලබාගන්සන් මුළු සිසුන්සගන් සකාපමණ භාගයක්ද? 

II. පරිසර ියමු භට කණ්ඩායමට එක් වූ සිසුන්, මුළු සිසුන්සගන් කවර භාගයක් ද? 

III. බාල දක්ෂ කණ්ඩායමට එක් වූ සිසුන් ප්රමාණය 45 ක් නම් මුළු සිසුන් ප්රමාණය සකාපමණද? 



IV. සංගම්වල සමාජිකත්වය ලබාගත් සිසුන්සගන් 
1

3
 ක් ක්රීඩාවලටද, සහභාගී සේ නම්, එිට 

ක්රීඩාවලටද, සහභාගී සේ නම්, එිට ක්රීඩාවලට සම්බන්ධ මුළු සිසුන් පිරිස සකාපමණ ද? 

  

14. එක්තරා පාසලක සිසුන් සේ සඳුදා දින පැමිණීම, මුළු සිසුන්සගන් 
15

16
 කි. එදින සනාපැමිණි අයසගන් 

1

2
 

ක් අඟහරුවාදා දින සනාපැමිණි සිසුන්සගන් 
1

2
 ක් බදාදා දින සනාපැමිණි අතර බ්රහස්පතින්දා දින 

සියළුම සිසුන් පාසලට පැමිණියහ. 

I. සඳුදා දින සනාපැමිණි සිසුන්, මුළු සිසුන්සගන් කවර භාගයක් ද? 

II. අඟහරුවාදා දින සනාපැමිණි සිසුන්, මුළු සිසුන් සගන් සකාපමණ භාගයක් ද? 

III. බදාදා දින සනාපැමිණි සිසුන් ප්රමාණය 12 ක් නම්, බ්රහස්පතින්දා දින පැමිණි සිසුන් ප්රමාණය 

සකාපමණද? 

IV. සිකුරාදා දින සනාපැමිණි සිසුන් 
1

64
 ක් සලස භාගයකින් දැක්වූ ිට, එමඟින් ිරූපණය වන 

සිසුන් සංඛ්යාව සසායන්න. 

 

15. අධයාපන කලාපයක පැවැත් වූ ගණිත දැනුම මිනුම තරගවලියක තරගයට සත්රි පත් වූ සිසුන්සගන් 
5

12
 

ක් ගැහැණු ළමයි වූහ. තරගයට සත්රුණු පිරිමි ළමුන් සගන් 
4

7
 ක් පළාත් ගණිත දැනුම තරඟයට 

සතෝරන අතර, පළාත් තරඟාවලියට, ගැහැණු ළමයි 
5

12
 න් 

1

5
 ක් සහභාගී ිය. (මුළු සිසුන් යනු කලාප 

තරගාියට සත්රී පත් වූ සිසුන් සංඛ්යාව සේ.) 

I. කලාප තරගාවලියට සත්රුණු පිරිමි ළමුන් මුළු සිසුන්සගන් සකාපමණ භාගයක්ද? 

II. පළාත් ගණිත දැනුම මිනුම තරග සඳහා සත්රී පත් වූ පිරිමි ළමුන් මුළු සිසුන්සගන් සකාපමණ 

භාගයක්ද? 

III. පළාත් තරගවලට සහභාගී වූ ගැහැණු ළමයි සංඛ්යාව මුළු සිසුන්සගන් සකාපමණ භාගයක්ද? 

IV. පළාත් තරගවලට සහභාගී වූ ගැහැණු ළමයින්සගන් 
1

3
 ක් ජාතික තරගාවලියට සහභාගී ිය. 

සහභාගී වූ ගැහැණු ළමයි සංඛ්යාව 5 නම්, මුළු සිසුන් ප්රමාණය සකාපමණද? 

 

 

(3)  ප්රතිදලෝම සමානුපාත 

  

1. පැයට කිසලෝමීටර 90 ක ඒකකාර සේගසයන් අධිසේගී මාර්ගසේ ගමන් කරන සමෝටර් රථයක් 

මිිත්තු 45 ක දී ගමන අවසන් කරයි. පැයට කිසලෝමීටර 100 ක ඒකාකාර සේගසයන්, සමෝටර් රථය 

ධාවනය කළසහාත් එම ගමනට ගතවන කාලය සකාපමණද? 

  

2. මිිසුන් 4 සදසනකුට කණුවක් කැපීම සඳහා දින 8 ක් ගතසේ. මිිසුන් 16 සදසනකු සයද වූ ිට 

කාණුව කැපීම සඳහා ගතවන දින ගණන කීයද? 
 

3. 45𝑘𝑚ℎ−1 ක ඒකාකාර සේගසයන් ගමන් කරන වාහනයකට නගරසේ 𝐴 සිට 𝐵 නගරයට යෑමට පැය 

1 මිිත්තු 20 ක් ගත සේ. 60𝑘𝑚ℎ−1 ක සේගසයන් 𝐵 නගරසේ සිට නැවත නගරයට ඒමට වාහනයට 

ගතවන කාලය සසායන්න. 
 

4. ගැහැණියකට තිිවම උදයානයක් පිරිසිදු කිරීමට දින 12 ක් ගතසේ. මිිසසකුට සමම උදයානය පිරිසිදු 

කිරීමට දින 8 ක් ගතසේ. එක් ගැහැණියකට සහ මිිසුන් සදසදසනකුට උදයානය පිරිසිදු කිරීමට 

ගතවන දින ගණන සසායන්න. 
 



5. වැඩිමක මිිසුන් 3 සදසනකු කරන වැඩ ප්රමාණය සඳහා කාන්තාවන් 5 සදසනකු සයදිය යුතුය. 

කාන්තාවන් 20 සදසනකු දින 10කින් ිම කරන වැඩ ප්රමාණයක් අවසන් කිරීමට මිිසුන් 8 

සදසනකුට දින කීයක් ගත සේද? 
 

6. පන්සල් වත්ත පිරිසිදු කිරීම සඳහා කාන්තාවන් 5 සදසනකුට දින 8 ක් ගත සේ. එම වැඩය දින 2 කින් 

ිම කිරීමට කාන්තාවන් කී සදසනකු සයදිය යුතු ද? 
 

7. මිිසුන් 7 සදසනකුට දින 10 කදී වයාපෘතියක් අවසන් කළ හැකිය. එසහත් වයාපෘතිය සඳහා 

සයාදවාගත හැකි වූසේ මිිසුන් 5 සදසනකු පමණි. සමම වයාපෘතිය අවසන් කිරීමට ගතවන සින 

ගණන සසායන්න. 
 

8. ළමා උදයානයක් සකස් කිරීමට මිිසුන් 25 සදසනකුට දින 12 ක් ගතවන බව සැළසුම් කර ඇත. පළමු 

දින 2 සඳහා මිිසුන් 30 සදසනකු සයදීය. 

I. මුළු වැඩ ප්රමාණය මිිස් දින කීයද? 

II. මුළු දින සදසක්දී අවසන් කර ඇති වැඩ ප්රමාණය සකාපමණද? 

III. දින 8 ක් තුල උදයානසේ වැඩ අවසන් කිරීමට අසේක්ෂා කරයි නම්, ඉතිරි දින 6 සඳහා අවශය 

මිිසුන් ප්රමාණය සකාපමණද? 
 

9.  අනාථ ිවාසයක සිටින ළමුන් 12 සඳහා දින 10 කට ප්රමාණවත් කිරි පිටි තිබුණි. දින තුනකට පසු 

තවත් ළමයි සදසදසනකු සමම ිවාසයට එකතු ිය. 

I. අනාථ ිවාසසේ තිබුණු කිරිපිටි ප්රමාණය එක් ළමසයකු සඳහා දින කීයකට ප්රමාණවත් සේද? 

II. ළමයි සංඛ්යාව වැඩිීම ිසා ඉතිරි කිරපිටි ප්රමාණය දින කීයකට ප්රමාණවත් සේද? 

III. ළමුන් 12 සඳහා ගබඩා කර තිබූ කිරිපිටි ප්රමාණය සෑසහන දින ගණන දින කීයකින් අඩුී ද? 
 

10. 𝐴 නගරසේ සිට 𝐵 නගරය සතක් 60 𝑘𝑚ℎ−1 ක් ඒකාකාර සේගසයන් පැය 2 මිිත්තු 30 ක කාලයක් 

ගමන් කරන රථයක්, 𝐵 නගරසේ සිට 𝐶 නගරයට 70𝑘𝑚ℎ−1 ක ඒකාකාර සේගසයන්, පැය 1 මිිත්තු 

30 ක කාලයක් ගමන් ගනී. නැවත 𝐶 සිට 𝐵 හරහා 𝐴 නගරය සතක් පැමිණීසම්දී ක ඒකාකාර සේගයක් 

රඳවා ගනී. 

I. 𝐴 සිට 𝐶 නගරයට දුර ගණනය කරන්න 

II. ආපසු ඒසම්දී (𝐶 සිට 𝐴 සතක්) රථයට සකාපමණ කාලයක් ගතීද? 

 

 

 

(4)  දර්ශක හා ලඝුගණක 

  

1. සුළු කරන්න. 
𝑎2 × 𝑎3

𝑎 × 𝑎0  

 

2. සුළු කරන්න. 23 × 2−2 × 2 × 20 

 

3. log5 𝑥 = 2 නම්, 𝑥 හි අගය සසායන්න. 

 

4. log10 𝑥 = 3 නම්, 𝑥 හි අගය සසායන්න. 

 

5. log2 64 හි අගය සසායන්න. 
 

6. lg 1000 හි අගය සසායන්න.  

 

7. lg 0.001 හි අගය සසාේනන.  

 



8. lg𝑎 81 = 𝑏 නම්, 𝑎 හා 𝑏 ට ගැලසපන අගය කුලකයක් ලියන්න.  

 

9.  34 = 81 

I. ලඝුගණක ආකාරසයන් ලියන්න. 

II. වචනසයන් ිසතර කර ලියන්න.  

10. log𝑎 𝑏 = 𝑐 දර්ශක ආකාරසයන් ලියන්න.  

 

11. lg 3.562 = 0.5516 දර්ශක ආකාරසයන් ලියන්න.  

 

12. 69.72 = 101.8433 සේ. lg 69.72 හි අගය ලියන්න. 

 

13. lg 732.5 හි ලඝුගණකය, ලඝුගණක වගුව ඇසුසරන් සසායන්න. 

 

14. log10 (
1

100
) හි අගය සසායන්න. 

 

15. log3 (
1

243
) හි අගය සසායන්න. 

 

16. lg 0.01 = −2 සමම ලඝුගණකය දර්ශක ආකාරසයන් ලියා දක්වන්න. 

 

17. 𝑎𝑛𝑡𝑖 log 1.9318 හි අගය ලඝුගණක වගුව ඇසුසරන් සසායන්න. 

 

18. log14 16 + log3 27 − log2 8 + 1 හි අගය සසායන්න. 

 

19.   

I. lg 𝑎 = 2𝑥 හා lg 𝑏 = 4𝑥 නම්, lg(𝑎𝑏) හි අගය ඇසුසරන් සසායන්න. 

II. 𝑥 = 125 නම්, lg(𝑎𝑏) හි අගය සසායන්න. 

 

20.   

I. lg (
64

5
) + lg (

25

8
) − lg(4) හි අගය සසායන්න. 

II. lg(400) + lg(300) − lg(12) හි අගය සසායන්න. 

 

21. log2 28 = 𝑥 නම්, log2 56 හි අගය 𝑥 ඇසුසරන් ලියන්න. 

 

22. ිසඳන්න. 

I.  lg 𝑥 − lg 4 = lg 5 − lg 2 + 1 

II.  log3 18 − log3 2 = log3 𝑥 + 2 
ලඝුගණක වගුව ඇසුසරන් සුළු කරන්න. 

 

23.   
23.21 × 1.002 

15.06
 

 

24.  
63.29 × 5.378 

2.031
 

 

 

25.  
138.5 × 71.62 

3.82 × 52.71
 

 



(5) ප්රතිශත 

  

1. ප්රතිශත සලස ලියා දක්වන්න. 

I. රුපි:200 ක් රුපි: 1000ක 

II. 450𝑚𝑙 ක් 1𝑙 ක 

III. සිසුන් 80 ක් සිසුන් 1600 ක 

IV. 15𝑔 ක් 1𝑘𝑔 ක 

V. තත් 30 ක් මිිත්තු 5 ක 

 

2. සමම ප්රතිශතවල ප්රමාණයන් සසායන්න. 

I. රුපි:2250 න් 20% ක් 

II. 12𝑔 න් 20%ක් 

III. 1.2𝑚 න් 6% ක් 

IV. සිසුන් 1500 න් 25% ක් 

V. මිිත්තු 12 න් 2% ක් 

 

3. රුපි : 250 කට ගත් භාණ්ඩවක් රුපි: 300 කට ිකිණීසමන් ලැසබන ලාභ ප්රතිශතය සසායන්න.්් 

 

4. රුපි: 250 000 ක් වටිනා භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීසම්දී 20% ක් තීරු බදු වශසයන් සගීමට සිදු සේ. 

තීරු බදු වශසයන් සගවන මුදල කීයද? 
 

5. චානුක රුපි:30 000 ක් ඉතිරි කිරීසම් ගිණුමක තැන්පත් කරයි. වාර්ෂික සුළු සපාළිය 8% ක් නම්, 

වසරක් අවසන් වූ ිට ඔහු සතුව ගිණුසමහි ඇති මුදල කීයද? 
 

6. 12% සුළු සපාලියට රුපි: 8000 ක් ණයට ගත් මිිසකු අවු: 1 මාස 7 කට පසු ණය මුදලින් ිදහස් 

සවයි. ඔහු සගවූ මුළු මුදල සකාපමණද? 
 

7. ජංගම දුරකථනයක් රුපි: 8800 කට ිකිණීසමන් 12% ක අලාභයක් ලබන රදිල 8% ක ලාභයක් 

ලැබීමට එය ිකිණිය යුත්සත් සකාපමණ මුදලකටද? 
 

8. රුපි: 36 000 ක මුදලක් ණයට දුන් අසයකුට වසරක් අවසානසේ රුපි: 39 600 ක මුදලක් ආපසු ලැසේ. 

වාර්ෂික සුළු සපාලී අනුපාතිකය සසායන්න. 
 

9. ිමල් රුපි: 250 000 ක් සඳහා වර්ෂ 3 කට සුළු සපාලිය සලස රුපි: 120 000 ක් අය කරයි. වාර්ෂික 

සපාලී අනුපාතිකය සසායන්න. 
 

10. සුළු සපාලී අනුපාතිකය 15% වන මුලය ආයතනයකින් රුපි : 40 000 ක් ණයට ගත් ිට මාස 18 කදී 

සගිය යුතු සපාලිය සකාපමණද? 
 

11. වයාපාරිකයකුසේ වාර්ෂික ආදායම රුපි : 850 000 ක් ිය. සමම මුදලින් රුපි : 500 000 ක් ආදායම් 

බද්වසදන් ිදහස් ය. ඉතිරි මුදල සඳහා වාර්ෂික සපාළි අනුපාතිකය 8% කි. වයාපාරිකයා ිසින් සගිය 

යුතු වාර්ෂික බදු මුදල කීයද? 
 

12. වසරකට 11% සුළු සපාලියට යමු මුදලක් ණයට ගත් ගිහාන් ට වසර 3 ක් අවසානසේ දී රුපි: 133 000 

ක් සගවා ණසයන් ිදහස් ිය හැකිය. ගිහාන් ණයට ගත් මුදල සකාපමණද? 
 

13. මාසික දුරකථන ිල් සඳහා 15% ක VAT බද්වදක් අය සකසර්. රුපි: 900 ක දුරකථන ිලක් සඳහා අය 

කරන්  VAT බද්වද සකාපමණද? 
 



14. පළාත් පාලන ආයතනයකින් එක්තරා සගාඩනැගිල්ලක් සඳහා එහි වාර්ෂික තක්සස්රු වටිනාකමින් 

6% ක මුදලක් වරපිනම් බදු සලස අය කරයි. අය කරන ලද වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල රුපි: 900 කි. 

සගාඩනැගිල්සල් වාර්ෂික තක්සස්රු වටිනාකම සසායන්න. 
 

15. ිදුලි උපකරණ ආනයනසේදී අයකරන තීරු බදු ප්රතිශතය 20% කි. ආනයන වටිනාකම රුපි: 60 000 

ක් වූ ශීතකරණයක් සඳහා සගිය යුතු තීරු බදු මුදල සසායන්න. 
 

16. ිදුලි උපකරණ ආනයනය සඳහා අය කරන තීරු බදු ප්රතිශතය 30% කි. 

I. 𝐴 නම් ආයතනය ිසින් සරදි සසෝදන යන්ර ආනයනය කරන අතර එම ආයතනසේ රුපියල් 

48000 ක් වටිනා සරදි සසෝදන යනුරයක් සඳහා සගවන තීරු බදු මුදල සකාපමණද? 

II. තීරු බදු මුදල අය කළ පසු සරදි සසෝදන යන්රසේ වටිනාකම සකාපමණද? 

III. සරදි සසෝදන යනුරය ිකිණීසම්දී එම ආයතනය ිසින් රුපියල් 22 000 ක ලාභයක් අසේක්ෂා 

කරයි. සරදි සසෝදන යන්රය ලකුණු කරන ලද මිල කීයද? 

IV. සරදි සසෝදන යන්රය මිලදි ගන්නා සනුජි 10% ක ලාභයක් තබාසගන එය මිතුරකුට ිකුණන 

ලද්වසද්ව නම්, මිතුරා ිසින් සරදි සසෝදන යන්රයට සගවන ලද මුදල ගණනය කරන්න.  
 

17. ිසදස්ගත මිතුරකුසගන් 4% ක වාර්ෂික සපාලී අනුපාතිකයකට රුපිේ 150 000 ක් ණයට ගන්නා 

සුිල් එම මුදල 12% ක වාර්ෂික සපාලියක් සගවන මුලය ආයතනයක තැන්පක් කරයි. 

I. සුිල් ිසින් ිසදස්ගත මිතුරාට වාර්ෂිකව සගිය යුතු සපාලිය සකාපමණද? 

II. මුලය ආයතනසයන් ඇයට ලැසබන වාර්ෂික සපාළිය සකාපමණද? 

III. මුලය ආයතනසයන් ලැසබන සපාලී මුදලින් වාර්ෂිකව මිතුරාට සපාලී මුදල ලබා දුන් පසු වසර 

3 කදී සුිල් ිසින් ඉතිරි කරගන්නා මුදල සකාපමණද? 

  

18. වයාපාරිකසයකුසේ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 1 755 000 කි. සමම මුදලින් රුපි: 500 000 ක් ආදායම් 

බද්වසදන් ිදහස් ය. ඉන්පසු පළමු රුපි: 500 000 සඳහා 4% ක බද්වදක්ද, ඉතිරි රුපියල් 500 000 සඳහා 

8% ක බද්වදක්ද, ඉන්පසු ඉතිරි වන මුදල සඳහා 12% ක ආදායම් බද්වදක්ද අයකරනු ලැසේ. 

I. පළමු රුපියල් 500 000 සඳහා අය කරන ආදායම් බද්වද සසායන්න. 

II. සදවන රුපියල් 500 000 සඳහා ආදායම් බද්වද සසායන්න. 

III. ඉතිරි මුදල සඳහා අය කරන ලද ආදායම් බද්වද සකාපමණද? 

IV. වයාපාරිකයා ිසින් වාර්ෂිකව සගවන ලද ආදායම් බද්වද සසායන්න. 

V. වයාපාරිකයා ිසින් සගවන ලද ආදායම් බද්වද වාර්ෂික ආදායසම් ප්රතිශතයක් ලියා දක්වන්න. 

  

 

(6)  සමාන්තතර දරේඪි 

  

1. පළමු පදය 2 හා සපාදු අන්තරය 7 වන සමාන්තර සර්ඪියක මුල් පද තුන ලියන්න. 

 

2. පළමු පදය 5 සහ සපාදු අන්තරය -2 වන සමාන්තර සර්ඪියක මුල් පද තුන ලියන්න. 
 

3. පහත දැක්සවන එක් එක් සමාන්තර සර්ඪිසේ සපාදු අන්තරය ලියා දක්වන්න. 

I.  8, 15, 22, … 

II.  -5, -1, 3, … 

III. 
1

2
 , 3 , 5

1

2
, … 

 

4. ඉහත සමාන්තර සර්ණිවල 𝑛 වන පද හැකි සරලම ආකාරසයන් ලියන්න. 

 

5. 𝑛 වන පදය වන (𝑎) 3𝑛 − 1    (𝑏)11 − 2𝑛 එක් එක් අනුක්රමසේ, 

I.  පළමු පද තුන ලියන්න. 

II.  සපාදු අන්තරය සසායන්න. 



III. 20 වැි පදය සසායන්න. 
 

6. පළමු පදය 3 හා සපාදු අන්තරය 5 වන සමාන්තර සර්ඪියක 12 වන පදය සසායන්න. 
 

7. 30, 25, 20, … සමාන්තර සර්ඪිසේ 20 වැි පදය සසායන්න. 
 

8. සමාන්තර සර්ඪියක, පළමු පදය 5 සහ සපාදු අන්තරය 4 සේ. සර්ඪිසේ 105 වන්සන් කී සවි පදය ද? 
 

9. සමාන්තර සර්ඪියක 12 වැි පදය 63 ද, 20 වැි පදය 103 ද සේ නම්, සර්ඪිසේ පළමු පදය හා සපාදු 

අන්තරය සසායන්න. 
 

10. 5, 15, 25, 35, … සමාන්තර සර්ඪිසේ මුල් පද 12 හි ඓකයය සසායන්න. 
 

11. සමාන්තර සර්ඪියක පළමු පදය 12 ද, අවසාන පදය 108 ද එම පදවල ඓකයය 780 ද සේ.  

I. එම සර්ඪිසේ පද ගණන සසායන්න. 

II. සපාදු අන්තරය සසායන්න. 

III. මුල් පද 20 හි ඓකයය සසායන්න. (පද ගණන දීර්ඝ කළ ිට) 
 

12.   සමාන්තර සර්ඪියක 𝑛 වන පදය 𝑇𝑛 = 56 − 3𝑛 සේ. 

I.  මුල් පද හතර ලියා දක්වන්න. 

II. මුල් පද 18 හි ඓකයය සසායන්න. 

III. මුල් පදසේ සිට පද කීයක ඓකයය 418 සේ ද? 
 

13.  පාසලක ආරම්භක දිනසේ වත්ත පිරිසිදු කිරීම සඳහා පාසසල් ිසයෝජය ිදුහල්පිතිතුමා ිසින්, පිරිසදුුු 

කිරීමට තිසබන ප්රමාණය අනුව, සිසුන් කණ්ඩායම් කැන ලද්වසද්ව පහත ආකාරයටයි. 
බුදු මැදුර අවට පිරිසිදු කිරීම සඳහා සිසුන් තුන්සදසනක්සගන් යුතු කණ්ඩායමක් ද, එක්-එක් සර්ණිවලට 

අයත් පන්ති කාමර අවට පිරිසුදු කිරීම සඳහා පිළිසවළින්, සිසුන් 5, 7, 9, 11,... සලසද කණ්ඩායම් 

කරන ලදී. 
සම් ආකාරයට පාසසල් සිටින සියළුම සිසුන් කණ්ඩායම් 25 කට අයත්වන පරිදි පාසල් වත්ත පිරිසිදු 

කිරීම ආවරණය කරන ලදී. 

I. 12 වැි කණ්ඩායමට අයත් සිසුන් ගණන සසායන්න.   

II. 12 වැි කණ්ඩාවම සතක් සිටින මුළු සිසුන් ගණන සසායන්න. 

III. අවසාන කණ්ඩායසම් සිටින සිසුන් ගණන සසායන්න. 

IV. පාසසල් සිටින මුළු සිසුන් ගණන සසායන්න. 

 

14.  තට්ටු 9 කින් යුත් සවසක් සතාරණක පහළම තට්ටුසේ බල්බ 52 ක් ද, ඊළඟ තට්ටුසේ ිදුලි බල්බ 47 

ක්ද, ඊළඟ තට්ටුසේ ිදුලි බල්බ 42 ක් ද යනාදි වශසයන් ඉහළම තට්ටුව දක්වා ිදුලි බල්බ සිකර 

තිබුණි. 

I. ඉහළම තට්ටුසේ ඇති ිදුලි බල්බ ගණන සසායන්න. 

II. ඉහළම තට්ටුසේ ඇති ිදුලි බල්බ ගණන  

III. සවසක් සතාරසණ් තට්ටු 9 හි තිසබන මුළු ිදුලි බල්බ ගණන සසායන්න.  

 

15. සමාන්තර සර්ඪියක මුල් පද හතසරහි එකතුව 56 සේ. දහනව වන පදය 146 සේ. සමම සර්ඪිසේ මුල් 

පදය හා සපාදු අන්තරය සසායා මුුුල් පද 22 හි ඓකයය සසායන්න. සමම සර්ඪිසේ මුළු පද ගණන 22 

නම් සර්ඪිසේ අවසාන පදය සසායන්න. 


