
 

 

 
 

Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 
 

අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2000 wfm%a,a 
 

          සංයුක්ත ගණිතය II                                               පැය තුනයි 
 
 

01)(a).  දිග 100𝑚 ක් වූ දුේරියක් 𝐴 නැවතුේ දපොළකින් නිශ්චලතාදේ සිට ගමන් 

අරඹා, නියත ත්වරණයකින් චලනය දවයි. පසුව, දුේරිය , 𝐵 කණුවක් පසු කිරීමට 

තත්පර 10 ක් ගනී. දුේරිදේ පිටුපස 𝐵 පසුකරන විට දුේරිය චලනය වන්දන් 

11 𝑚𝑠−1 m%දේගදයනි. දුේරිදය චලිතය සඳහා m%දේග කාල m%ස්ථාරයක් අඳින්න.  
එය භාවිතදයන් දහෝ අන් අයුරකි දහෝ, 

I. දුේරිය ඉදිරිපස 𝐵 කණුව පසුකර ගිදේ කුමන m%දේගයකින් , කුමන 
කාලදේ දී ෙැයි දසොයන්න. 

II. දුේරිදේ ත්වරණය දසොයා, එහි පිටිපස 𝐵 හි ඇතිවිට දුේරිය ගමන් කළ දුර 
මීටර 302.5 බව දපන්වන්න. 
  

(b).  පළල 𝑑 වූ ඍජු ගඟක ජලය ඒකාකාර 𝑢  m%දේගදයන් ගලා යයි ජලයට 

සාදේක්ෂ ව 𝑣 දේගදයන් පිහිනීමට හැකි මිනිදසක් ගං ඉවුරට ලේභකව ගඟ හරහා 

චලනය වන පරිදි පිහිනයි. ගඟ තරණය කිරීමට මිනිසා ගන්නා 𝑇 කාලය දසොයන්න.  
 

එම මිනිසාට 𝑑 දුරක් ඉවුරට සමාන්තරව උඩු ගං බලා පිහිනා ආපසු ආරේභක 

ස්ථානයට පිහිනීමට ගතවන කාලය 
2 𝑣𝑇

√𝑣2−𝑢2
 බව දපන්වන්න. 𝑢 ට වඩා 𝑣 විශාල විය 

යුත්දත් ඇයි? 
 

02)(a).  ස්කන්ධය M සහ දකෝණය 𝛼 වූ සුමට කූඤඤ්යක් , තිරසට ආනතිය 𝛼 වූ 
අචල සුමට තලයක් මත තබා ඇත්දත් කූඤ්ඤදයහි උඩත් මුහුනත තිරස ් වන 
පරිදිය. දමම තිරස් මුහුනත මත ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් තබා පද්ධතිය 
නිශ්චලතාදේ සිට මුොහරිනු ලැදේ. අංශුව සහ කූඤඤ්දයහි ත්වරණය ගණනය 
සඳහා චලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වන්න. අංශුදේ ත්වරණදේ විශාලත්වය 
(𝑀+𝑚)𝑔 𝑠𝑖𝑛2𝛼 

𝑀+𝑚𝑠𝑖𝑛2𝛼
 බව සාධනය කරන්න. එහි දිශාව කුමක්ෙ? 

 
 
 
 
 



 

 

(b).  500 𝑘𝑊 නියත ජවයකින් l%sයා කරන එන්ජිමක් (දුේරිය මාර්ගය දිදේ 
මැදනන) 196 ට 1 වූ ආතතියක ඉහළට දුේරියක් ඇෙදගන යයි. එන්ජිම සමඟ 

දුේරිදේ මුළු ස්කන්ධය 2.5 × 105 𝑘𝑔 දවයි. එහි දේගය 24 𝑘𝑚ℎ−1 වන විට 

ත්වරණය 0.2 𝑚𝑠−2 දවයි. දුේරිදේ චලිතයට එදරහි නියත m%තිදරෝධය, නිේටන් 

වලින් දසොයන්න.  ( 𝑔 = 9.8 𝑚𝑠−2)   
 

03).  දක්න්øය 𝑂 සහ අභHන්තර අරය 𝑎 වූ අචල කුහර දගෝලයක සුමට අන්තර් 

පෘෂ්ඨය මත චලනය වීමට නිෙහස ඇති 𝑃 අංශුවක් , එම පෘෂ්ඨදේ පහත් ම 𝐴 

ලක්ෂHදේ තබා ඇත. ඊළඟට අංශුව ආරේභක √𝑛𝑔𝑎 දේගදයන් තිරස ්ව m%ක්දෂේප 

කරනු ලැදේ. දමහි 𝑛 > 0 දේ. අංශුව පෘෂ්ඨය සමඟ ස්පර්ශ ව තිදබන අතරතුදර් 

දී , 𝑂𝑃 හැදරන දකෝණය 𝜃 වන විට, පෘෂ්ඨදයන් අංශුව මත m%තිl%sයාව දසොයන්න. 

2 < 𝑛 < 5 දවයි නේ √
(𝑛−2)𝑔𝑎

3
 දේගයක් සහිත ව 𝑃 අංශුව පෘෂ්ඨදයන් ඉවත් වන 

බව දපන්වන්න. 

පෘෂ්ඨය 𝑃 ඉවත්වන්දන් 𝑂 හි මට්ටදමන් 
𝑎

2
 උසක තිබිය දී නේ, 

i. 𝑛 =
7

2
 බවත්, 

ii. ගුරුත්වය යටදත් පසුව සිදුවන නිෙහස් චලිතදේ  දී 𝑃 හි දපත 𝐴 
හරහා යන බවත්  

දපන්වන්න. 
 

04)(a).  ස්කන්ධය 𝑚 වූ කුඩා සුමට 𝐴 දගෝලයක්, සුමට තිරස ්දේසයක් මත 𝑢 
m%දේගදයන් චලනය දවමින්, දේසය මත නිශ්චලව ඇති සමාන තරදේ, ස්කන්ධය 

2𝑚 වූ තවත් කුඩා සුමට 𝐵 දගෝලයක් සමග සරල දලස ඝට්ටනය දවයි. m%තHගති 

සංඝුණයක 𝑒 ය.  

i. 𝐵 දගෝලය ලබා ගන්නා m%දේගය (1 + 𝑒)
𝑢

3
 බව දපන්වා. දගෝල අතර 

ආදේගය , 𝐽 දසොයන්න. 

ii. ගැටුම නිසා සිදුවන චාලක ශක්ති හානිය 𝐸 =
𝐽

2
(1 − 𝑒)𝑢 ආකාරදයන් 

ෙක්වන්න.  

iii. ගටුම නිසා 𝐴 හි චලිත දිශාව m%තිවර්ථ වූදේ නේ 𝑒 >
1

2
 බව හා 𝐸 <

1

4
𝑚𝑢2 

බව දපන්වන්න.    
 

(b).  ස්කන්ධය 𝑚 වූ දකොටයක් තිරස ් දේදිකාවක් මත සාදේක්ෂ නිශ්චලතාදේ 

තිදබන අතර, දේදිකාව විස්තාරය 𝑎 සහ කාලාවර්තය 𝑇 වන සිරස ්සරල අනුවර්තී 
දෙෝලන සිදු කරයි. දේදිකාදේ, මධHනH පිහිටීදේ සිට සිරස් ව ඉහළට මැන්න 

විස්ථාපනය 𝑥 වන විට, දේදිකාදවන් දකොටය දකදරහි m%තිl%sයාව 𝑚 (𝑔 −
4𝜋2𝑥

𝑇2 ) 

බව දපන්වන්න.  



 

 

𝑇 = 1𝑠 නේ, දකොටය දේදිකාදවන් ඉවත් දනොවන පරිදි තිබිය හැකි විශාලතම 

විස්තාරය, මීටර වලින් අදපෝහනය කරන්න.( 𝜋2 = 9.8 = 𝑔 දලස ගන්න)  
 

05).  ඒකතල බල පද්ධතියක්(𝑁 වලින් මනින ලෙ) , බල තුනකින් සමන්විත වන 
අතර, ඒවා l%sයා කරනුදේ පහත ෙැක්දවන දලස නියමිත ලක්ෂHවල දී ය.  
 

ලක්ෂHය පිහිටුේ දෙශිකය බලය 

𝐴 2𝑖 + 5𝑗 𝑃(𝑖 + 3𝑗) 

𝐵 4𝑗 −𝑃(2𝑖 + 𝑗) 

𝐶 −𝑖 + 𝑗 𝑃(𝑖 − 2𝑗) 

   

  දමහි 𝑖, 𝑗 මගින් පිළිදවලින් 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 ඍජුදකෝණාi% කාටීසිය අක්ෂ දිදේ ඒකක 
දෙශිකය ෙක්වන අතර, දිග මනින ඒකකය මීටර දේ. 
 
අොල යුදුේ ලක්ෂHවල  ඛණ්ඩාංක ෙක්වමින්, දමම බල, සංරචක ආකාරදයන් 
නිරූපණය කරන්න.  
 

ඒ නයින් දහෝ අන් අයුරකින් දහෝ පද්ධතිය 10𝑃 𝑁𝑚 ඝුර්ණය සහිත යුේමයකට 
තුලH බව දපන්වා, දමම යුේමදේ අභිදිශාව ෙක්වන්න. 
 

𝐷 යනු 2𝑖 පිහිටුදේ දෙශිකය සහිත ලක්ෂHය දවයි. 𝑂𝐴𝐷 ;%sදකෝණදේ පාෙ දිදේ 
පිළිදවලින් දයදූ, ඒවාදේ දිගට සමානුපාතික අතිදර්ක බල තුනකින්, දෙන ලෙ 
පද්ධතිය සමතුලිතතාවට දගන ආ හැකි ය. දමම බල දෙශික ආකාරදයන් 
දසොයන්න.  
 

06)(a).  බර 𝑊 සහ දිග 2𝑎 වූ ඒකාකාර 𝐴𝐵 ෙණ්ඩක්, 𝐴 දකළවර රළු සිරස් 

බිත්තියකට ස්පර්ශ ව සමතුලිතතාදේ තබා ඇත; එය ආධාර කරනු ලැබ ඇත්දත් 𝐵 

අදනක් දකළවර, 𝐴 ට සිරස ්ව ඉහළින් බිත්තිදේ පිහිටි 𝐶 ලක්ෂයHකට සේභන්ධ 

දකදරන සමාන 2𝑎 දිගින් යුත් සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවක් මගිනි, ෙණ්ඩ, උඩු 

සිරසට 𝜃 දකෝණයකින් ආනත වන අතර, එය බිත්තියට ලේබ සිරස් තලයක 
පිහිටයි. 
 

තන්තුදේ ආතතිය දසොයා 𝜃 ≥  𝑐𝑜𝑡−1 (
𝜇

3
) බව දපන්වන්න; දමහි 𝜇 යනු ඝර්ෂණ 

සඝුණකයයි.  
 

(b).  තල ආධාරකදේ අරය 𝑎 වූ, ඒකාකාර ඝන අර්ධ දගෝලයක ගුරුත්ව දක්න්øය, 

එම ආධාරකදේ සිට 
3𝑎

8
 දුරින් පිහිටින බව දපන්වන්න. 

 



 

 

ඒකාකාර ඝන වස්තුවක් සාො ඇත්දත්, අරය 𝑎 වූ සමපාත තල ආධාරකයක එකට 

පෑස්සූ ඝන අර්ධ-දගෝලයකින් සහ අඩ-සිරස ් දකෝණය 𝛼 වූ ඍජු වෘත්ත 
දක්තුවකිනි. දමම වස්තුව අර්ධ දගෝලීය පෘෂ්ඨදේ ඔනෑම ලක්ෂHයකින් තිරස ්

දේසයක් මත ස්පර්ශ කරමින් සමතුලිතතාදේ තිබිය හැකි නේ 𝛼 හි අගය 
දසොයන්න. 
 
07).  පදසකින් ෙැක්දවන රූප සටහනින් නිරූපණය 
වන්දන් සුමට දලස සන්ධි කරන ලෙ සමාන දිගින් යුතු 
සැහැල්ලු ෙඬු පහකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලකි. රාමු 

සැකිල්ල, අචල 𝐴 ලක්ෂHදයහි දී සුමට දලස අසවු කර ඇති 

අතර, 𝐷 හී දී 𝑊 භාරයක් ෙරයි; එය, 𝐴𝐶 තිරස ්වන පරිදි සිරස් 

තලයක සමතුලිතතාදේ තබා ඇත්දත්, 𝐵 හි දී දයොෙන ලෙ 

𝐶𝐴 දිශාවට සමාන්තර 𝑃 බලයකිනි. 
 

𝑃 හි විශාලත්වයත්, 𝐴 අසේදේ m%තිl%sයාදේ තිරස් සහ සිරස ්
සංරචකත් දසොයන්න. දමම m%තිl%sයාදේ දිශාව අදපෝහනය 
කරන්න. 
 
දබෝ අංකනය භාවිතදයන්, රාමු සැකිල්ල සඳහා m%තHdබල රූප සටහනක් අඳින්න. 

ඒ නයින් , ආතති සහ දතරපුේ දවන්කර ෙක්වමින් , ෙඬු පදහේ m%තHdබල 𝑊 
ඇසුදරන් දසොයන්න. 
 

08)(a).  𝐴 සහ 𝐵 යනු 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

4
 සහ 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝐵′) =

5

12
 වන පරිදි වූ 

සසේභාවී සිද්ධි දෙකකි; දමහි 𝐵′ යනු 𝐵 හි අනුපූරක සිද්ධියයි. 

i. 𝑃(𝐵|𝐴) 
ii. 𝑃(𝐵) 

iii. 𝑃(𝐴|𝐵) සහ 

iv. 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) යන දේව දසොයන්න. 
 

𝐴 සහ 𝐵 සිද්ධි අදනHdනH වශදයන් බහිෂ්කාර දේ ෙ? ඒවා ස්වායක්ත දේ ෙ? එක් 
එක් අවස්ථාදේ දී ඔදේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.  
 
(b).  “ පිරිමි ළමදයකුදේ ඉපදීම” සහ ගැහැනු ළමදයකුදේ ඉපදීම සමදසේ විය හැකි 
සිද්ධි සහ ස්වායක්ත සිද්ධ් දලස උපකල්පනය දකදර්. ළමයින් දෙදෙදනකු සිටිනා 
පවුලකින් එක් ළමදයක් පිරිමි බව දී ඇත. අදනත් ළමයා,  
 
 
 
 



 

 

i. පිරිමි වීදේ  
ii. ගැහැනු වීදේ  

සේභාවීතා දසොයන්න. 
 
 

09).  පහත ෙැක්දවන වගුව, එක්තරා විදුලි බලබ නිශප්ාෙනාගාරයක m%තිොන 
අතුදරන් සසේභාවී දලස ගත් බල්බ 200 කින් සමන්විත නියැදියක ආයුකාලවල 
සමුහිත සංඛHdත වHdේතියකි. 
 

ආයුකාලය(සති) බල්බ ගණන 

95-99 10 
90-94 14 
85-89 16 
80-84 21 
75-79 35 
70-74 41 
65-69 38 
60-64 15 
55-59 7 
50-54 3 

    
a) දමම ආයුකාල වල  

i.  මධHස්ථය 
ii. පහළ චතුර්ථකය  

iii. ඉහළ චතුර්ථකය  
           යන දේවා එක් ෙශම ස්ථානයකට නිමානය කරන්න. 
 

b) දමම වHdේතිදේ  
i. මධHනHය  

ii. සේමත අපගමනය, 
iii. කුටිකතා සගුණකය, 

           යන දේවා එක් ෙශමස්ථානයට අගයන්න. 
           දමම වHdේතිදේ හැඩය කුමක්ෙ?   
 
 


