
 

 

1. පැයට කිල ෝමීටර් 10ක ලේගලයන් ගමනක් ලගොස් පැයට කිල ෝමීටර් 15ක 

ලේගලයන් පැමිණිලේ නම් ඔහුලේ ගමලන් සොමොනය ලේගය ලසොයන්න.  

2. 65 ලෙලනකු සිටින විසිර යොලම් උත්සවයකදී සෑම ලකලනක්ම අලනක් සෑම අලයක් 

සමගම අතට අත දුන්ලන් නම් අතට අත දීම් කීයක් සිදු වූලේෙ?  

පහත දී ඇති ලතොරතුරු අශ්රලයෙන් 3-7ෙෙක්වොෙප්රශ්නෙව ට පිලිතුරු සපයන්න.  

A + B යන්ලනන් A ලේ දියණිය B බව  

A - B යන්ලනන් A ලේ සලහෝෙරයො B බව  

A / B යන්ලනන් A ලේ බිරිෙ B බව  

A x B යන්ලනන් A ලේ පියො B බව  

A = B යන්ලනන් A ලේ මව B බව  

3. X/Y = Z නම් Z යනු X ලේ කවුෙ? 

4. X +Y x Z නම් Z යනු X ලේ කවුෙ? 

5. X – Y/Z නම් Z යනු X ලේ කවුෙ? 

6. X = Y + Z නම් Z යනු X ලේ කවුෙ? 

7. X x Y – Z නම් Z යනු X ලේ කවුෙ? 

8. සෘජුලකෝණොස්රයක වර්ගඵ ය 25% වැඩිකර නැවත 25% අඩුකලේ නම් එහි 

වර්ගඵ යෙලවනස් වීලම් ප්රතිශතය ලසොයන්න.  

9. ටැැංකියකට A හො B යනුලවන් න  2ක් විවෘතව ඇත. A නළලයන් ටැැංකිය පිරීමට 

විනොඩි 4ක්ෙ, B නළලයන් ටැැංකිය පිරීමට විනොඩි 12ක්ෙ ගත ලේ නම් න  2ම 

විවෘතව තැබු විට ටැැංකිය පිරීමට ලකොපමණ කො යක් ගත ලේෙ?  

 

පහත දී ඇති ලතොරතුරු අශ්රලයෙන් 10-13ෙෙක්වොෙප්රශ්නෙව ට පිලිතුරු සපයන්න.  

 

පොපැදි තරගයක 1 – 4 ෙක්වො ස්ථොන  බොගත්ලතෙ ක්රිෂ්ණන්, නුවන්, අහමඩ්, ප්රසන්න 

යන තරගකරුවන් හතර ලෙනො ලේ. (පිලිලවලින් ලනොලේ) ඔවුන් නිලයෝජනය ක  

දිස්ික්ක වනුලේ බදුේ , නුවරඑළිය, අම්පොර සහ ගොේ  ලේ. (පිලිලවලින් ලනොලේ) 

නුවරඑළිය නිලයෝජනය කලේ ප්රසන්න ලේ. ලෙවන තැන  බොගත්ලතෙ අහමඩ්ය. 

අම්පොර නිලයෝජනය ක  අය  බොගත්ලතෙ හතරවන සථ්ොනයයි. ගොේ ෙනිලයෝජනය 

ක  අය 1 ලහෝ 2  බොගත්ලතෙ නැත.නුවන්  බොගත්ලතෙ 4 වන ස්ථොනය ලනොලේ.  

 

10. ක්රිෂ්ණන් නිලයෝජනය කලේ කවර පළොතෙ?  

11. අහමඩ් නිලයෝජනය කලේ කවර පළොතෙ?  

12. පළමු ස්ථොනය  බොගත් පුද්ග යො නිලයෝජනය කලේ කවර පළොතෙ?  

13. ගොේ  නිලයෝජනය කලේ කවර පුද්ග යොෙ?  



 

 

 

පහත දී ඇති රූපය ආශ්රලයන්ෙ14-16ෙෙක්වොෙප්රශන්ෙව ට පිලිතුරු සපයන්න.  

          පහතෙදීෙඇතිෙපලතොරම ෙඝනකයක්ෙසොෙොෙගතෙහැකෙ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14. 4 ට විරුද්ධ පැත්ලත් ඇති සැංඛ්යොව කුමක්ෙ?  

15. 3ට විරුද්ධ පැත්ලත් ඇති සැංඛ්යොව කුමක්ෙ?  

16. 2ට විරුද්ධ පැත්ලත් ඇති සැංඛ්යොව කුමක්ෙ?  

 

17. එක්තරො කුඩ කර්මොන්තෙශො ොවක් ඉදිරිපිට වර්ණ 5කින් කුඩ 5ක් (එක් කුඩයක එක් 

වර්ණයක්) ෙකරයි. එම කුඩ 5ම ලයොෙොලගන කුඩ ලප ගැසීම එකිලනකට ලවනස් 

ආකොරලයන් ෙවස් කීයක් ප්රෙර්ශනය ක  හැකිෙ?  

පහතෙදීෙඇතිෙසැංඛ්යොෙරටොෙව ටෙසුදුසුෙපිළිතුරෙෙ ලතෝරන්න 

18. 29, 31, 37, ………. 

19. 6, 15, 28, 45, ………. 

20. 64, 81, 100, ………… 

21. 256, 625, 1296, ……….. 

22. 343, 512, 729, ………. 

23. 7, 10, 14, 19, ……… 

24. 60, 85, 121, 170, ………. 

25. 344, 345, 353, 380, ……… 

26. 83, 76, 69, ……… 

27. 108, 36, 12,  ………… 

28. A සහ B යනු එකිලනකට විරුද්ධ දිශොවන්ට ගමන් කරන දුම්රිය 2ක් ලේ. A දුම්රිය 

45ms-1 ලේගලයන් ගමන් කරන අතර එහි දිග 80m ලේ. B දුම්රිය 10ms-1 ලේගලයන් 

ගමන් කරන අතර එහි දිග 30m ලේ. දුම්රිය 2 එකිලනකට පසු කිරීම ලකොපමණ 

කො යක් ගත ලේෙ?   
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29. ප්රශ්න පත්තරයක ප්රශ්න 30ක් ඇත. එක නිවැරදි උත්තරයකට  කුණු 4ක්  බොලෙන 

අතර එක වැරදි උත්තරයකට  කුණු 2ක් අඩු කරනු  ැලේ. ඔහු  බොගත්  කුණු 

ප්රමොණය 60ක් නම් ඔහු නිවැරදිව පිලිතුරු සැපයූ ප්රශ්න ගණන කීයෙ?  

30. එක්තරො ගලඩො ක බර එහි මුලු බරින් 30% සහ තවත් 2100g කි. ගලඩොලේ මුලු බර 

ලසොයන්න.  

31. පුද්ග ලයකුට වැඩක් කිරීමට දින 9ක්ෙ, එම වැඩයම තවත් අලයකුට කිරීමට දින 

18ක්ෙ ගත ලේ නම් ලෙලෙනොම එක්ව ඒ වැඩය කිරීමට ගතවන කො ය ලසොයන්න.  

32. එක්තරො ලගොවිලපො ක සිටින කිකිළියන්ලේ සහ ගවයන්ලේ එකතුව 60කි. 

සතුන්ලේ කකුේව  එකතුව 180ක් නම් ගවයින් සහ කිකිළියන් ලවන ලවනම 

ලසොයන්න.  

33. මීට වසර 15කට ලපර පුතොලේ වයස ලමන් තොත්තොලේ වයස 3 ගුණයකි. ෙැන් 

තොත්තොලේ සහ පුතොලේ වයස්ව  එකතුව 90ක් නම් තොත්තොලේ සහ පුතොලේ ෙැන් 

වයස ලසොයන්න.  

34. ලමය සොමොනය එකතු කිරීලම් ගැටලුවකි. එක් එක් අක්ෂර වලින් නිරූපණය වන 

සැංඛ්යො ලසොයන්න.  

D   E    F 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙE    F 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙF 

------------ 

F    F   F 

 

එක් එක් ප්රශ්න සෙහො ගැටලුවක් හො ප්රකොශ ලෙකක් දී තිලේ. දී ඇති ගැටලුවට පිලිතුරු 

සැපයීම සෙහො අැංක 1 ප්රකොශය පමණක් ප්රමොණවත් නම් A අක්ෂරයෙ, අැංක 2 

ප්රකොශය පමණක් ප්රමොණවත් නම් B අක්ෂරයෙ, අැංක 1 සහ 2 ප්රකොශ ලෙකම අවශයෙ

ලේ නම් C අක්ෂරයෙ, ප්රකොශ ලෙකම ප්රමොණවත් ලනොලේ නම් D අක්ෂරයෙ, පිලිතුරු 

ල ස ලතෝරන්න. 

35. පුද්ග යන් 4ක් සිටී. ලම් සිේලෙනො අතරින් උසම පුද්ග යො කවුෙ?  

A. අමේ කමේට වඩො උස වන මුත් විමේ තරම් උස ලනොලේ 

B. බිමේ කමේ තරම් උස ලේ.  

 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ01.   A            02.  B            03. C             04.  D 

36. එක්තරො පැංතියක සිටින ගෑණු සහ පිරිමි ළමයින් සැංඛ්යොව 49කි. එහි සිටින ගැහැණු 

ළමයින් සැංඛ්යොව කීයෙ? 



 

 

A. පන්තිලේ ගැහැණු ළමයින්ට වඩො වැඩි ප්රමොණයක් පිරිමි ළමයින් සිටිති.  

B. පිරිමි ළමයින් සැංඛ්යොලවන් හරි අඩකට වඩො අඩු ප්රමොණයක් ගැහැණු ළමයින් 

සිටිති.       

    01.   A 02.  B               03. Cෙ 04.  D 

37. ලටස්් ක්රික් ක්රීඩො කරන රටවේ 10ක් අතරින් ශ්රී  ැංකොව සිටින්ලන් කී ලවනි 

ස්ථොනලේෙ?  

A. ලෙවන ස්ථොනලේ සිටින රට එැංග න්තය ලේ  

B. ඉන්දියොව ඉදිරිලයන් වූ තැනක ශ්රී  ැංකොව සිටින අතර ඉන්දියොව සිටින්ලන් 

සිේවන ස්ථොනලේය. 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ01.   A               02.  B                03. C                04.  D 

38. ල ෝහ වර්ගෙ5ක් අතරින් වඩොත්ම මි  අධික ල ෝහය කුමක්ෙ?  

A. රත්තරන් ව ට වඩො ප් ැටිනම් මි  අධික ලේ.  

B. තඹ මි  අඩුම ල ෝහය ලේ. 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ01.   A               02.  B               03. C               04.  D 

39. අලප්ක්ෂකයන් සිේ ලෙලනකු තරග ක  ජනොධිපතිවරණයකදී වැඩිම ඡන්ෙ  බො ගත් 

පුද්ග යො කවුෙ?  

සුමින්ෙ  බො ගත් ඡන්ෙ සැංඛ්යොව 65510 කි. 

සුමින්ෙ  බො ගත් ඡන්ෙ ප්රතිශතය 50.15 %  කි. 

ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ01.   A             02.  B ෙෙෙෙෙෙෙ03. C                 04.  D 

40. මො සහ ඇය එකතුව වැඩක් කිරීමට දින 20ක් ගත ලේ. ඇයට තනිවම එම වැඩය 

කිරීමට දින 45ක් ගත ලේ නම් මට එම වැඩය තනිවම කිරීමට දින කීයක් ගත ලේෙ?  

 


