
 

 

201.     කාසි තුනක් උඩ දැමූ විට ඉන් දදකක් අගය උඩට සිටින ද ේ වැදේ. නැවත වතාවක් කාසි 

තුන උඩ දැමූ විට යලිත් අඩු වශදයන් කාසි දදකක් අගය උඩට සිටින ද ේ වැටීමට තිදෙන 

 ම්භාවිතාව කුමක්ද@ 

202. සිසුන් 51 දදදනකු සිටින පන්තියක සුමිත් ඉහළ සිට පහළට 27 වන  ේථානදේ සිටී. පහළ 

සිට ඉහළට ඔහු සිටින  ේථානය කීයද? 

203. මාදේ  දහෝදරයා මට වඩා දින 580 ක් වැඩි මහල් දේ. මම ඉපදුදන්  දුදා නම්  දහෝදරයා 

ඉපදුදන් කවදාද? 

204. මාදේ  දහෝදරයා මට වඩා දින 698 ක් වැඩි මහල් දේ. මම ඉපදුදන් ඉරිදා නම්  දහෝදරයා 

ඉපදුදන් කවදාද 

205. එක්තරා දවළද  ැලක  ැමන් ටින් අසුරා ඇත්දත් ඉහළ සිට පහළට යන විට  ැමන් ටින්  

එකින් එක වැඩිවන පරිදිය. යටම දේළිදේ  ැමන් ටින් 30 ක් තිබුදන් නම් එහි තිබුණු මුලු  ැමන් 

ටින් ප්රමාණය දකාපමණ? 

206. දදමාපියන්  හ දරුවන් කිහිපදදදනකුදගන් යුත් පවුලක 2003.01.01 දින වන විට ඔවුන්දේ 

වය  වල එකතුව 273 එම පවුලට නැවත දවනත් අදයකු එකතු දනාවූදේ නම් 2014.01.01 වන 

විට ඔවුන්දේ වය ේවල එකතුව 328 ක් අතර විය. එම පවුදල් එක් පිරිමි දරුවකු ඇත්නම් ගැහැණු 

දරුවන් කී දදදනක් සිටීද? 

207.  ඩිජිටල් ඔරදලෝසුවක දවලාව කන්නාඩියකින් දපදනන්දන්    දල  

ඔරදලාසුදේ දැක්දවන  ෑෙෑ දවලාව කියද? 

208. එක්තරා පාරක දිග 1 km දේ. එහි ආරම්භදේ සිටම අව ානය දක්වා පාර දදප ම දකාඩි 

කනු සිටුවීමට අවශයව ඇත. 50 m ක් පරතරය ඇතිව දකාඩිකනු සිටුවන්දන් නම්  හ දදප ම 

 මාන දකාඩි කනු ගණන ෙැගින් ඇත්නම් එහි සිටුවීමට අවශය දකාඩි කණු ගණන කීයද? 

209. රතු පාට දව ක් කුඩුවක දකාන් හතදේ දරෝ  පාට කුඩු හතරක්ද  ෑම දරෝ  කුඩුවකම 

කහපාට කුඩු 3 ක්ද   ෑම කහපාට කුඩුවකම සුදූපාට කුඩු 2 ක්ද එල්ලා ඇත්නම්  හ  ෑම 

කුඩුවකටම එක ෙල්ෙය ෙැගින් දයාදා ඇත්නම් කුඩු සියල්ලටම ෙල්ෙ කීයක් අවශය දේද? 

210. එක්තරා නගරයක ජනගහනය 2500ක් දේ. එහි ම කට මිනිසුන් 50 ෙැගින් එකතු දේ. තවත් 

නගරයක ජනගහනය 5200ක් දේ. එහි ජනගහනය ම කට 100 ෙැගින් අඩු දවි නම් දමම නගර 

දදක අතර ජනගහනය  මාන වීමට දකාපමණ මා  ගණනක් ගත දේද? 

211. එක්තරා බිමක වේ.ඵලය වේ. ද න්ටිමීටේ 35,800ක් දේ නම් එම බිම ආවරණය කිරීමට 

දිග 24cm ක් වූ  හ පළල 15cm ක් වූ බිම් උළු දකාපමණ ප්රමාණයක් අවශය දේද?  

a) 100   b) 99   c) 98   d) 101  

212. එක්තරා ආයතනයක දත් පානය  දහා දිනකට සීනි 2Kg අවශය දේ. සීනි මිලදී ගත යුතුව 

ඇත්දත් 5 Kg පැකේ වලින් නම් දම් අයතනදේ දින 16ක්  දහා අවශය සීනි ප්රමාණය මිලදී 

ගැනීමට මිලට ගත යුතු අවම සීනි පැකේ  ංඛ්යාව කීයද?  

a) 8  b) 7  c) 6   d) 5  

   
 



 

 

213. එක්තරා ගංගාවකින් මුහුදට 10m3s-1 ජලය කදක් මුහුදට ගලා ෙසියි. එම ගංගාදවන් පැයකදී 

මුහුදට ගලා ෙසින ජල ප්රමාණය ද ායන්න.  

● පහත  ංඛ්යාව රටාවලට ගැලදපන පිලිතුර දතෝරන්න  

214.                              

 

215.  

      

216.  

  

217. අඩි 13ක් දිග ඉනිමගක් අඩි 12 උ   ෘජු බිත්තියකට දහේත්තු කර ඇත. බිත්තිය  හ ඉනිමදේ 

යට දකලවර අතර දුර කීයද?  

218. අඩි 10ක් දිග ඉණිමගක්  ෘජු බිත්තියකට දහේත්තු කර අත්දත් ඉනිමදග යට දකලවර  හ 

බිත්තිය අතර දුර අඩි 6ක් වන පරිද්දදනි. බිත්තිදේ උ  ද ායන්න.  

● පහත ේරශේන වල වරහන් තුලට එන  ංඛ්යාව දතෝරන්න.  

219. 9 (16)      5 

        8 (25)      3  

       3  (     )      2 

220. 4 (49)      3 

          7 (    )      2  

          6  ( 64)      2 

4     5      3 8    10   6  12          5  



 

 

 

 

221. 3 ( 9  )      1 

          4         (144)      3  

          7  (     )      1 

● P යන්දනන් + ද, Q යන්දනන් – ද, R යන්දනන් / ද, S යන්දනන් x ද අදහ ේ දේ නම් පහත ඒවා 

ද ායන්න.  

222. 20 P 4 R 8  =  

223. 3 S 7 P 11 R 11 = 

224. 48 Q 80 R 10 P 5  = 

225. 121 R 11 P 24 R 3 = 

226. 65 R 13 P 358  =  

227. ඇදේ වය  මදේ වය  දමන් දදගුණයක්  හ තවත් අවුරුදු 5කින් වැඩිය. මදේ වය  

අවුරුදු 12යි නම් ඇදේ වය  ද ායන්න.  

228. ඇදේ වය  මදේ වය  දමන් දදගුණයකට වඩා 5ක් අඩුය. මදේ වය  12යි නම් ඇදේ 

වය  ද ායන්න. 

229. මම ඇය දමන් තුන් ගුණයක්  හ තවත් අවුරුදු 7ක් වැඩිය. ඇය අවුරුදු 10 නම් මාදේ වය  

ද ායන්න.  

230. මිශ්ර දලෝහයක නිකල්, ක්දරෝමියම්  හ සිල්වේ යන දලාහ ෙර අනුව 12 : 3 : 1 

අනුපාතදයන් මිශ්ර කර ඇත. දමම දලෝහ මිශ්රණදේ 96g ක් තුල ඇති දලෝහ ප්රමාණය දවන 

දවනම ද ායන්න 

● එක්තරා අමාතයවරු ප ේදදදනක්  හභාගි වූ විදද ේ  ංචාර පිළිෙද වි ේතරයක් පහත දක්වා ඇත. 

ඒ ආශේදරයන් ේරශේන අංක 239 – 243 දතක් පිළිතුරු  පයන්න.  

A, B, C, D, E අමාතයවරු 5 දදනා වන අතර ඔවුන් ආරක්ෂක, ආේÓක, දයෞවන කටයුතු, විදද්ශ 

කටයුතු, පළාත් පාලන අමාතයවරුන් දේ. ඔවුන් රුසියාව, ජපානය, අදමරිකාව, ඉන්දියාව, 

පකි ේථානය යන රටවල් වල  ංචාරය කදළේය.  

✔ C පළාත් පාලන අමාතයවරයා වන අතර ඔහු ඉන්දියාදේ  ංචාරය කදළේය.  

✔ ඇදමරිකාදේ  ංචාරය කදළේ ආේÓක කටයුතු අමාතයවරයාය.  

✔ A දයෞවන කටයුතු ඇමති දනාවන අතර ඔහු ජපානදේ  ංචාරය කදළේය.  

✔ D විදද්ශ කටයුතු අමාතයවරයා වන අතර ඔහු පකි ේථානදේ  ංචාරය දනාකදළේය. 



 

 

✔ E පකි ේථානදේ  ංචාරය කදළේය. 

231. E කවර අමාතයවරයාද?  

232. D  ංචාරය කදළේ කවර රටකද?  

233. ආේÓක කටයුතු අමාතයවරයා කවුද?  

234. රුසියාදේ  ංචාරය කදළේ කවර අමාතයවරයාද?  

235. A  ංචාරය කදළේ කවර රටකද? 

236. එක්තරා තරගයකට ඉදිරිපත් වී ඇති තරගකරුවන්  ංඛ්යාව 10ක් දේ නම් ඔවුන්  ෑම 

දදදනක්ටම  ෑම දකදනක්  මගම තරග වැදීමට සිදු දේ නම්, ඒ  දහා පැවැත්විය යුතු තරග 

ගණන කීයද?  

237. එක්තරා අධ්යාපන පාඨමාලාවක් හැදෑරූ සිසුන් ගණන 31ක් දේ. එම පාඨමාලාව හමාරවී 

පැවැත්වූ විසිර යාදම් උත් වදේදී  ෑම අදයක්ම තවත්  ෑම පුද්ගලදයක්  මග ඡායා රූපයකට 

දපනී සිටිදේ නම් එහිදී ගත් ඡායාරූප  ංඛ්යාව කීයද?  

238. පැයට කිදලෝමීටේ 7ක දේගදයන් දගා ේ පැයට කිදලෝමීටේ 10ක දේගදයන් පැමිණි 

පුද්ගලදයකුදේ ගමදන්  ාමාන්ය දේගය ද ායන්න. 

239. එක්තරා දවළද  ැලක  ැමන් ටින් අසුරා ඇත්දත් ඉහළ සිට පහළට යන විට  ැමන් ටින්  

එකින් එක වැඩිවන පරිදිය. යටම දේළිදේ  ැමන් ටින් 42 ක් තිබුදන් නම් එහි තිබුණු මුලු 

 ැමන් ටින් ප්රමාණය දකාපමණ? 

240. පැයට කිදලෝමීටේ 15ක දේගදයන් දගා ේ පැයට කිදලෝමීටේ 20ක දේගදයන් පැමිණි 

පුද්ගලදයකුදේ ගමදන්  ාමාන්ය දේගය ද ායන්න. 

 
 


