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ැරකිඹ සුයුතුයි සු:- 

  සුA සුක ොටසින් සුප්රලනන සු5්  සුවා සුB ක ොටසින් සුප්රලනන සු5්  සුක ෝයාක න සුප්රලනන සු0නනට සුිළිතතුු  සුඳඹන්න  

 ප්රලනන සුරට සුිළිතතුු  සුැඳයීකේ සුදී සුඅාශ සුිළඹය සුවා සුනිැයදි සුඒ   සුලිඹා සු් න්න  

 ෑභ සුප්රලනනඹ ටභ සුරකුණු සු0න සුඵැිනන් සුිමිවක.  

 ඳතුකේ සුඅයඹ සුr  සු සුඋ සුh  සුන සුෘජු සුක් තු  සුඳරිභා සු
 

 
       සු, සුඅයඹ සුr වු සුක ෝරඹ  සුඳරිභා සු

 

 
      

 ක.  

A ක ොටස 

 ප්රශ්නන5ක ට5මණක් 5ිළිතුරරු5සමන්නන  

1) පුද් රකඹ්  සුු  02 සුනනන  සුමුර්  සුාර්ෂි  සුකඳොිත සුඅනුඳාති ඹ සු=05% සුවු සුA ඵැලකුක. සු ැනඳත් සු ය සුඅවුු ද් ට සු

ඳසු සුරැකඵන සුමුළු සුමුර සුාර්ෂි  සුකඳොළී සුඅනුඳාති ඹ සු25% සු්  සුන සුB නේ සුකනත් සුඵැලකු  සු ැන්ඳත් සු යයි  සු 

I) භා සු6 ට සුඳසු සුඹේ සුඅලය ාඹ්  සුවා සුB ඵැලකුකන් සුඑභ සුමුර සුරඵා සු නීනේ සුඔහුට සුරැකඵන සුමුළු සු

මුර සුකොඹන්න  

II) එභ සුමුළු සුමුරභ සුකඹොා සුඔහු සුආනඹනි  සුඳරි න  සු ට්ටරඹ්  සුිවරදී සු ැනිභට සුකඹොන සුඅ ය සුඒ සුවා සු

05% සු  සුතීු  සුඵද්්  සුඅඹ ය සුතිබුණීන සුනේ සුඑභ සුඋඳාල  ට්ටරකේ සුආනඹනි  සුිවශ සුකොඹන්න  

 

2) Y=    -3 ප්රන ායඹ සුඇදීභට සු න සු යන සුර සුඅේපූර්ණ සුගු්  සුඳව  සුදී සුඇ   

 

 

I) X =-1  විට5Y හි5අගන5කසොන්නන  

II) X අ් ෂන5දිකගත්5Y අ් ෂන5දිකගත්5කුඩා5කෙදුම්510කි්න5ඒ  51් 5ෙැගි්න5නිරමකන5වන5කසේ5

මරිණාක5කනොදා5ගනිමි්න5ඉහත5ශ්රීතක 5ප්රසනතායන5 ඩදාියන 5අින්නන  

 ප්රන ායඹ සුබාද් කඹන් සුඳව  සුවන් සුප්රලනන සුරට සුිළිතතුු  සුඳඹන්න  

III) අභ සුඅ ඹ සුලිඹන්න  

IV) Y -2 න සුX ිම සුඅ ඹ සුඳයාඹ සුලිඹන්න  

V)    -3=0 ිම සුධන සුමුරඹ සුකොඹන්න  

VI) ඉව  සුශ්රි ඹ සුY අ් ඹ සුදිකේ සුඒ   සු4්  සුඉවරට සුද්නථාඳනඹ සු ශ සුද්ට සුරැකඵන සුශ්රි කේ සුකර යණඹ සු

කොඹන්න  

X -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y 15 5 …….. -3 -1 -5 15 

 

 

 

 

විෂනන 

Subject 

 

 

ප්රථණ5වාය5මරී් ෂකන5-52020 ණාර්ුර 

1st   Term Test -  March 2020 
 

ශ්රි5මංණලගව5විදයාවන55-5මානදුය 

Sri Sumangala College  - Panadura 

 

මත්රන 

Paper 
 

 

 

කරේණින 

Grade   

 

11 ගණිතන  II  ාවන 

Time  සු සු සු සු සුඳැඹ සුන3 

 

 නභ සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  ඳලතිඹ සු සු:-  සු සු……………………… 
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3) එ්  යා සුදින දී සුකශැර  සුද්කුණන සුර සුඇඳේ සුක ඩි සු8න  සුන න්ධඹ්  සුිළිතඵ සුක ොයතුු  සුඇතුරත් සුගු්  සු

ඳව  සුැ් ක.  සුකභිම සු06න-07න සුඹන සු06නg කවෝ සුඊට සුැඩි සුවා සු07නg ට සුඅඩු සුඹන්න සුක.  

 

 

 

 

 

I) ිවන් සුඅවඹු සුකර සුඇඳේ සුක ඩිඹ්  සුිවරදී සු   සුකවොත් සුඑඹ සු2නනg සුකවෝ සුඊට සුැඩි සුක ඩිඹ්  සුවීකේ සු

ේබාද් ා සුකොඹන්න  

II) භා  සුඳන්තිඹ සුකුභ්  සු? 

III) දින දී සුඅරද් සු යන සුර සුඇඳේ සුක ඩිඹ  සුභධයනය සුන න්ධඹ සුආන්න සුේරූභඹට සුකොඹන්න  

IV) ඇඳේ සු0නනg   සුිවර සුු   සු6න සු්  සුනකේ සුඉදිරි සුතිඹ සුතුර සුඇඳේ සුක ඩි සු5නන්  සුඅකරද්කඹන් සුු   සු6න සුනනන ට සු

ඩා සුැඩි සුආාඹභ්  සුරැබීභට සුඔහුකේ සුඵ සුකවේතු සුිම  සුකඳන්න්න  

 

4)  සුa) දි  සු2Y වා සුY+3 වු සුෘජුක ෝණාස්රා ාය සු වඩුකින් සුඳැත්   සුදි  සුY වු සුභචතුයස්රා ාය සුක කට්  සු ඳා සු

ඉත් සු ශ සුද්ට සුරැකඵන සුඉතිරි සුක ොටකේ සුර් පරඹ සු55cm2 කි  සුදී සුඇති සුක ොයතුු  සුඇසුරින් සු, 

I)   +6Y-55=0 ඵ සුකඳන්න්න  

II) ෘජුක ෝණාස්රා ාය සු වඩුක. සුදිර සුවා සුඳශර සුකනකනභ සුකොඹන්න  

 සුb)  සුළු සු යන්න  

 
 

   
  -  

 

    
         

 

5) a) දුේරිඹ සුනථාන සුක ්  සුඅ ය සුදුය සු34නkm කි  සුකභභ සුදුේරිඹ සුනථාන සුකක න් සුඑ භ සුක.රා  සුදී සුභාන් ය සු

දුේරිඹ සුභාර්  සු2්  සුඔනකේ සුඑකිකන ාට සුමුහුණරා සුඒ ා ාය සුක. කඹන් සු භන් සුඅයමන සුදුේරිඹ සුක කින් සුඑ්  සු

දුේරිඹ  සුක. ඹ සුඅකන්  සුදුේරිඹට සුඩා සු      කින් සුැඩිඹ  සුඳැඹ සුක  ට සුඳසු සුදුේරි සුක  සුඅ ය සුඑකිකන ාට සු

30km ්  සුදුරින් සුිළිමටයි සුනේ සුදුේරි සුකක්  සුක. කන සුකනභ සුකොඹන්න  

b)  සුළු සු යන්න  සු සු සු2x සු+ සු3Y සු=  5 

      3X – Y     = -9 
 
 

6) a) අයඹ සු5cm ්  සුවා සුඇර සුඋ සු02cm ්  සුවු සුකුවය සුක් තු්  සුේපූර්ණකඹන්භ සුජරකඹන් සුපුයා සුඇ   සුඑඹට සුඅයඹ සු

න 5cm ් වු සුකරෝකවේ සුක ෝර සුඹේ සුප්රභාණඹ්  සුැමු සුද්ට සුඑිම සුඇති සුජරකඹන් සු  ⁄  ්  සුඉත් සුද්ඹ ැමු සුකඵෝර සු ණන සු

කොඹන්න  

b)  රඝු සුගු සුබාද් කඹන් සුඅ ඹ සුකොඹන්න  සු සු සු සු√       
 

 x සු75 8 

 

 

 

 

 

 

 

සන ්නධන5kg 160-170 170-180 180-190 190-200 200-210 210-220 

කගඩි5ගකන 06 10 1ක 23 18 08 
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B ක ොට 

 

 ප්රලනන සුඳව ට සුඳභණ්  සුිළිතතුු  සුඳඹන්න  

 

7) භචතුයස්රා ාය සුකේඹ්  සුටා සුසි. සුකකනකුට සුඅසුන් සු ැනිභට සුවැකින සුකේ සුඑැනි සුකේ සු2්  සුඇමේකේන් සුවඹ සු

කකනකුට සුඅසුන් සු ැනීභට සුවැකින සුකේ සුඑැනි සුකේ සු3්  සුඑකිකන ට සුේඵන්ධ සුකිරිකේන් සුඅට සුකකනකුට සුඅසුන් සු

 ැනීභට සුවැකින සුකේ සුලාරා  සුකේ සුවා සුපුටු සු න සු ය සුඇ   

I) එිම සුමුේ සුිළිතකඹර සුකිරිේ සුඳකවේ සුඇති සුආන සු ණින් සුලිඹා සුඑඹ සුකුභන සුකරේඩිඹ  සුිළිමටන්කන්ැයි සුකවේතු සු

් ිවන් සුලිඹන්න  

II) කේ සුආ ායඹට සුකේ සු0න්  සුඈදීකේන් සුආන සුකීඹ්  සු න සු ශ සුවැකිැයි සුකොඹන්න  

III) ිවනිසුන් සු32 සුකකනකුට සුාඩි සුවී සුවැකින සුඳරිදි සුආන සුැ සීභට සුඅලය සුකේ සු ණන සුකීඹ? 

IV) කභභ සුලාරා සුතුශ සු සුකේ සුආ ායඹට සුකේ සු25ක ්  සුඇඳීකේන් සුඅසුන් සු න සු ය සුතිබුණි සුනේ සුඑභ සුලාරා සු

තුශ සු65න ට සුඩා සුැඩි සුිළරි ට සුඅසුන් සු   සුවැකි සුඵ සුකඳන්න්න  

 

8) ඳව  සු ැ් කන සු නිර්භාණ සු වා සු   ටු සු ව සු cm/mm ඳරිභාණඹ සු =ඳව  සු යර සු ායඹ සු ඳභණ්  සු බාද් ා සු

 යන්න  

I) BC = 7cm , A ̂C =     ්  සුAB = 5cm  සුනකේ සුABC ත්රික ෝණඹ සුනිර්භාණඹ සු යන්න  

II) BC ිම සුරේඵ සුභච්කේ ඹ සුනිර්භාණඹ සු යන්න  

III) A ̂B ිම සුක ෝණ සුභච්කේ  සුනිර්භාණඹ සු ය සුඑඹ සුඉව  සු(II) ඇදි සුරේඵ සුභච්කේ ඹ සුකේන සුර් ඹ සුP 

කර සුනේ සු යන්න  

IV) P ිම සුසිට සුAC ට සුරේඵඹ්  සුනිර්භාණඹ සු ය සුඑඹ සුAC වමුන සුන:dනඹ සුL කර සුනේ සු යන්න  

V) P ක් න්ද්රඹ සුවු සුPL අයඹ සුවු සුෘත් ඹ සුනිර්භාණඹ සු ය සුCL දි  සුභැනීකේන් සුක ොය සුකවේතු සු් ිවන් සුලිඹා සු

් න්න  

 

9) P නේ සු ක ොඩනැිනේර  සු 9m ්  සුඋසින් සු ිළිමටි සු ජකන්රඹ්  සු අර සු සිටින සු දුරාන් සු ඔහුට සු ඉදිරිකඹන් සුඇති සුQ නේ සු

කනත් සු ක ොඩනැිනේර  සු මුදුන සු       සු ආකයෝවණ සු ක ෝණඹකින් සු එභ සු ක ොඩනැිනේකේ සු ඳාමුර සු       සු

අකයෝවණ සු ක ෝණඹකින් සු කී  සු සුදුසු සු ඳරිභාණඹ සු කඹොා සු  නිිවන් සු ඳරිභාණ සු රූඳ සු ටවන්  සු ඇ සු ඒ සු ඇසුරින් සු

ක ොඩනැිනලි සුක  සුඅ ය සුදුය සුවd Q  සුක ොඩනැිනේකේ සු සුඋ සුකොඹන්න  

 

10) O ක් න්ද්රඹ සුවු සුෘත් ඹ  සුAB ද්න ේඵඹ්  සුක.  සුAP ජයාකඹන් සුB ̂S භච්කේනඹ සුන සුඅ ය සුPQ=PA න සුඳරිදි සු

AS ඳාඹ සුQ ් ා සුදි්  ය සුඇ   

I) OP වා සුAQ භාන් ය සුඵ 

II) A ̂P =     +   ̂  ඵ 

III) A ̂Q =   ̂S   ඵ 

IV) S Q =     ඵ සුාධනඹ සු යන්න  
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11) රූඳකේ සුPB=BQ  සුP ̂A=C  ̂Q වා සුB ̂Q=B ̂P ක.  

I) PBC   වා සුQBA   අල භ සුඵ සුවා සු 

II) RA = RC ඵ සුාධනඹ සු යන්න  

 

 

 

12)  සුඒ්  යා සුඅාාඳන සුලාරා ට සුඳැිවණි සු0නන සුකනකු සුරඵා ත් සු

අවාය සුවා සුඳාන සුර්  සුිළිතඵ සුකා ායතුය්  සුඳව  සුැ් කා.  සු 

 32 සුක ෝිළ සුඳානඹ සු ශව  

 4න සුකත් සුඳානඹ සු ශව 

 5න සු්  සු ට්රට් සුඅනුබ සු ශව  

 17 සු්  සුfේ කිs්  රඵාfkd ත්y 

 කත් සුවා සුක ෝිළ සුරඵා ත් සුකිසික්  සුකනොවීඹ  

 ඉව  සුක ොයතුු  සුඇසුරින් සුඅමේන සුර සුඅේපූර්ණ සුකන් සුරූඳ සුටවන්  සුඳව  සුැ් ක.  

 

 

 

 

   
 

 

 

 

I) ඉව  සුක ොයතුු  සුකන් සුරූඳ සුටවකන් සුඇතුරත් සු ය සු ට්රට් සුඳභණ්  සුරඵා ත් සු ණන සුකොඹන්න  

 

08 සුකකන්  සුක ෝිළ සුවා සු ට්රට් සුිවරදි සු න්නා සුර සුනේ සුකන් සුරූඳ සුටවන සුේපූර්ණ සු ය සුඒ සුඇසුරින් සු, 

II) කත් සුඳභණ්  සුරඵා ත් සු ණන සුකොඹන්න  

III) ක ෝිළ සුිවරදී සුකනො ත් සුිළරි සුක ොඳභණ සු? 

 

 

f;a 
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