
 

 

 
 
 
 

Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 

 
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2011 අදගෝසත්ු 

 
          සංයුක්ත ගණිතය II                                               පැය තුනයි 
 

B දකොටස 

11)(a).  පහන් කණු තුනක් ඉහළම ලක්ෂH වන A , B හා C තිරස් තලයක වූ 
පාෙයක දිග a වන සමපාෙ ;%sදකෝණයක ශීර්ෂ වල පිහිටා ඇත. සුළඟක් සතත u 

දේගදයන් 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ හි ෙශාවට හමා යයි. සුළඟට සාදේක්ෂව 𝑣(> 𝑢) දේගයක් ඇති 
කුරුල්දලක් AB දිදේ A සිට B ෙක්වා ෙ , BC දිදේ B සිට C ෙක්වා ෙ පියාඔයි.  

ඒ නයින් , A සිට C ෙක්වා B හරහා වූ ගමන සඳහා ගතවන මුළු කාලය 
4𝑎

𝑢+√4𝑣2−3𝑢2
  

බව  දපන්වන්න.     
 
(b).  ස්කන්ධය 2m වූ සුමට කූඤ්ඤයක ස්කන්ධ දක්න්øය ඔස්දසේ යන ABC 
;%sදකෝණාකාර සිරස් හරස්කදෙහි A ශීර්ෂදේ දී කුො සුමට කේපියකට සවිකර ඇත 
.  
BC ඔස්දසේ යන මුහුනත අචල සුමට තිරස ්දේසයක් මත තබා ඇත. AB හා AC යනු 

අොල මුහුණත්වල වැඩිතම බෑවුේ දර්ඛා යැයිෙ , ABC = ACB =  𝛼 යැයිෙ දී ඇත. 

ස්කන්ධ පිළිදවලින් m හා 𝜆m (𝜆 > 1) වූ P 
හා Q සුමට අංශු දෙකක් සහිත අවිතනH 
තන්තුවක දෙදකළවරට අමුනා ඇත . තන්තුව 
කේපිය මතින් යන අතර , P හා Q අංශු , 
පිළිදවලින් AB හා AC මත රූපදේ දපන්වා 
ඇති පරිදි තන්තුව නුබුරුල්ව පවතින අයුරින් 
තබා ඇත. 
පද්ධතිය නිසලතාදවන් මුොහැදර් , 
P හා Q අංශු සඳහා පිළිදවලින් BA හා AC 
ඔස්දසේ ෙ, පද්ධතියට තිරසට ෙ චලිත සමීකරණ ලබා ගන්න. 
කූඤඤ්යට සාදේක්ෂව P හා Q එක එකක ත්වරණදයහි විශාලත්වය 

(𝜆−1)(𝜆+3)𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼

(𝜆+1)[(𝜆+3)−(𝜆+1)𝑐𝑜𝑠2𝛼]
 බව දපන්වන්න. 

 



 

 

Q අංශුව C දවත එළදෙන විට තන්තුව හදිසිදේම කැඩී යයි. P අංශුව කේපිය දවත 
ලංගාවිදනොමැති බව උපකල්පනය කරමින් , තන්තුව කැඩීයාදමන් දමොදහොතකට 
පසු , කූඤ්ඤයට සාදේක්ෂව P හි ත්වරණදේ විශාලත්වය ලියා ෙක්වන්න.  
 

12).  අරය a වූ දක්න්øය O  හි 
5𝜋

6
 

දකෝණයක් ආපාතනය කරන්නා වූ , 
වෘත්තාකාර චාපයක් හැෙැති සුමට 
සිහින් ACB බටයක්, OA තිරස ්ව ෙ , 
බටදයහි පහළම ලක්ෂHය  වන   C  
අචල තිරස ් දපොදළොවක ස්පර්ශ 
කරමින් ෙ සිරස ්තලයක රූප සටහදන් 
දපන්වා ඇති පරිදි සවි කර ඇත.  
 
 

ස්කන්ධය m වූ සුමට P අංශුවක් √2𝑔𝑎  දේගදයන් A දකළවදර්දී බටය තුලට 

සිරස්ව පහළට m%ක්දෂේප කරනු ලැදබයි. 
 

OP දර්ඛාව OA සමඟ 𝜃 (0 ≤ 𝜃 ≤
𝜋

2
) දකෝණයක් සාෙන විට P අංශුදේ දේගය 

√2𝑔𝑎(1 + 𝑠𝑖𝑛𝜃) බව ෙ , P අංශුව මත බටදයන් ඇති වන m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය 

𝑚𝑔(2 + 3 𝑠𝑖𝑛𝜃) බව ෙ දපන්වන්න.  
 
P අංශුව C දවත එළදෙන විට, බටය තුළ C හි නිසලව ඇති ස්කන්ධය m වූ සුමට 

Q නේ තවත් අංශුවක් හා ගැදටයි. P හා Q අංශු අතර m%තHdගති සංඝුණකය 
1

2
 දවයි.  

ගැටුමට දමොදහොතකට දපර P අංශුදේ දේගය දසොයා, ගැටුමට දමොදහොතකට පසුව 

P හා Q අංශුවල දේග පිළිදවලින් 
1

2
√𝑔𝑎 හා 

3

2
√𝑔𝑎 බව දපන්වන්න.  

 

P අංශුවකිසිවිදටක බටය හැර දනොයන බවත් , Q අංශුව 
1

2
√5𝑔𝑎 දේගය සහිතව B 

දකළවර දවත එළදෙන බවත් දපන්වන්න. 
 
Q අංශුව බටය හැරගිය පසු එය දපොදළොදවහි සිට ළඟාවන උපරිම උස දසොයන්න. 
   

13). ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ සැහැල්ලු m%තHdස්ථ තන්තුවක එක් දකළවරකට ස්කන්ධය 
m වූ P නේ අංශුවක් ඈඳා ඇත. තන්තුදවහි අදනක් දකළවර තිරස ්දපොදළොවක 

සිට 4𝑙 උසින් පිහිටි අචල O ලක්ෂHයකට සවිකර ඇත. P අංශුව සමතුලිතතාදේ 

එල්දලන විට තන්තුදේ විතතිය 𝑙 දේ.  
තන්තුදේ m%තHdස්ථ මාපාංකය mg බව දපන්වන්න. 
 



 

 

 
 

P අංශුව O හි තබා , √𝑔𝑙 m%දේගයකින් සිරස ්ව පහළට m%ක්දෂේපණය කදර්. P අංශුව 

𝑙 දුරක් වැටුනු විට එහි m%දේගය දසොයන්න.  

තන්තුදේ දිග 2𝑙 + 𝑥 වන විට , P අංශුව සඳහා චලිත සමීකරණ ලියා ෙක්වා , සුපුරුදු 

අංකනදයන් �̈� +
𝑔

𝑙
𝑥 = 0 බව දපන්වන්න.; දමහි −𝑙 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑙 දේ. 

 

ඉහත සමීකරණදයන් 𝑐(> 0) නියතයක් වන �̇�2 =
𝑔

𝑙
(𝑐2 − 𝑥2)  දෙනු ලැදේ යැයි 

උපකල්පනය කරමින් , c හි අගය දසොයන්න. 
 
P දපොදළොවට එළදෙන විට ක්ෂණිකව නිශ්චල වන බව දපන්වා , O සිට 

දපොදළොවට එළඹීමට ගතවන කාලය 
1

3
(3√3 − 3 + 2𝜋)√

𝑙

𝑔
 බව දපන්වන්න. 

 
14)(a).  a හා b දෙශික දෙකක තිත් ගුණිතය වන a.b අර්ථ ෙක්වන්න. 

a,b,c හා d ඕනෑම දෙශික හතරක් සඳහා  

(𝑎 + 𝑏). (𝑐 + 𝑑) = 𝑎. 𝑐 + 𝑏. 𝑐 + 𝑎. 𝑑 + 𝑏. 𝑑 යැයි උපකල්පනය කරමින් |𝑎 +
𝑏|2 = |𝑎|2 + 2(𝑎. 𝑏) + |𝑏|2 බව දපන්වන්න. 
 

|𝑎 − 𝑏|2 සඳහා අනුරූප m%කාශනයක් ලියා ෙක්වන්න. 
 

|𝑎 + 𝑏|2 = |𝑎 − 𝑏|2   නේ 𝑎. 𝑏 = 0 බව දපන්වන්න. 
 
ඒ නයින් සමානතරාi%දේ විකර්ණ සමාන නේ එය ඍජුදකෝණාi%යක් බව 
දපන්වන්න. 
 
 (b).  A, B, C, D, E හා F යනු පැත්තක දිග 2a වන සවිධි ෂෙi%යක වමාවර්ත අතට 
ගන්නා ලෙ ශීර්ෂ දේ. විශාලත්වය P,2P,3P,4P,5P,L,M හා N වන බල පිළිදවලින් 
AB,CA,FC,DF,ED,BC,FA හා FE දිදේ , අක්ෂර අනුපිදළදවලින් ෙැක්දවන දිශා 
අතට l%sයා කරයි. 
පද්ධතිය සමතුලිතතාදේ පවතී නේ, P ඇසුදරන් L,M හා N දසොයන්න.  
 
15)(a).  AB හා BC ඒකාකාර ෙඬු දෙකක් දිගින් සමාන දේ. AB හි බර 2w වන 
අතර  BC හි බර w දේ. ෙඬු B දී සුමට දලස අසේ කර ඇති අතර ෙඬු වල මධH 
ලක්ෂH සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවකින් සේබන්ධ කර ඇත. A හා C සුමට තිරස් 
දේසයක් මත සිටින දසේ පද්ධතිය සිරස් තලයක සමතුලිතතාදේ ඇත. 
 

𝐴�̂�𝐶 = 2𝜃 නේ, තන්තුදේ ආතතිය 
3

2
𝑤 𝑡𝑎𝑛𝜃 බව දපන්වන්න. 



 

 

B හි දී m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය හා එය තිරස සමඟ සාෙන දකෝණය දසොයන්න.   
 

(b).  𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐴, හා 𝐴𝐶  සැහැල්ලු ෙඬු පහක් , රූප සටහදනහි ෙක්වා ඇති 
පරිදි රාමුකට්ටුවක් සෑදෙන ආකාරයට , ඒවාදේ දකළවරවලදී සුමට දලස සන්ධි 
කර ඇත. 
 

𝐴�̂�𝐶 = 𝐴�̂�𝐶 = 𝐷�̂�𝐶 = 30° හා 𝐵�̂�𝐶 = 60° 
දේ. රාමුකට්ටුව D හි දී සුමට දලස අසේ කර ඇති 

තර ,B  හි දී නිේටන් 10√3  ක බරක් ෙරයි. AB  
තිරස් වන පරිදි රාමුකට්ටුව සිරස් තලයක තබා 

ඇත්දත් A හි දී වූ නිේටන් P  තිරස් බලයක් මඟිනි. 
 

i. 𝑃 හි අගය දසොයන්න. 

ii. 𝐷 හි m%තිl%sයාදේ විශාලත්වය හා දිශාව දසොයන්න. 
iii. දබෝ අංකනය භාවිතදයන් රාමුකට්ටුව සඳහා m%තHdබල රූප සටහනක් 

ඇඳ  ආතති හා දතරපුේ දවන්දකොට ෙක්වමින් ෙඬු සියල්දලහි m%තHdබල 
දසොයන්න.  
 

16).  අරය 𝑎 වූ ඒකාකාර ඝන අර්ධදගෝලයක ස්කන්ධ දක්න් øය , එහි සමමිතික 

අක්ෂය මත අර්ධදගෝලදේ ආධාරකදේ සිට 
3

8
𝑎 දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න.  

 

ඒකාකාර ඝන අර්ධදගෝලාකාර කවචයක අභHන්තර හා භාහිර අරයන් 𝑎 හා  𝑏 (>
𝑎) දේ. දක්න් øදේ සිට සමමිතික අක්ෂය දිදේ එහි ස්කන්ධ දක්න් øයට  දුර 
3(𝑎+𝑏)(𝑎2+𝑏2)

8(𝑎2+𝑏2+𝑎𝑏)
 බව දපන්වන්න. 

 
ස්වකීය වl%  පෘෂ්ඨය තිරස් රලු දපොදළොවක් හා සමාන දලස රලු සිරස් බිත්තියක් 
සමඟ ස්පර්ශ වන පරිදි දමම අර්ධ දගෝලාකාර කවචය සමතුලිතතාදේ පවතී. 
සේතුලිතය සීමාකාරී නේ තිරසට ආධාරකදේ ආනතිය 

sin−1 {
8𝜇𝑏(1+𝜇)(𝑎2+𝑏2+𝑎𝑏)

3(1+𝜇2)(𝑎+𝑏)(𝑎2+𝑏2)
} බව දපන්වන්න ; දමහි 𝜇 යනු කවචය හා රලු පෘෂඨ 

අතර ඝර්ෂණ සංඝුණකය දේ.  
 
17)(a).  හිස වැටීදේ සේභාවිතාව p වූ නැඹුරු කාසියකින් නිමල්, සුනිල් හා පියල් 
l%sොවක දයදෙති. නමල්, සුනිල් හා පියල් එම පටිපාටියට දමම කාසිය උෙ ෙමති. 
අගය ලබා ගත් පළමුදවනි තැනැත්තා l%sොව දිනයි.  
නිමල් ඔහුදේ 

i. දෙවන වාරදේදී , 
ii. දතදවන වාරදේදී , 



 

 

l%sොව දිනීදේ සේභාවීතාව දසොයන්න. 
ඒ නයින් අවසානදේදී , නිමල් l%sොව දිනීදේ සේභාවීතාව දසොයන්න. 
 
කාසිදේ හිස වැටීමට වො අගය වැටීමට වැඩි භවHතාවක් ඇත්නේ , නිමල්ට l%sොව 
දිනීම සඳහා 50% ට වො ඉෙක් ඇති බව අදපෝහනය කරන්න. 
 

(b).  {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} නිරීක්ෂණ කුලකදේ මධHනHය හා සේමත අපගමනය 

පිළිදවලින් �̅� හා 𝑠𝑥 දේ. a හා b නියත වන 𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 දර්ඛීය පරිමානය 

දයොොදගන , {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} නිරීක්ෂණ කුලකය {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} කුලකයට 
පරිණාමනය කර ඇතයි සිතමු. 

�̅� = 𝑎 + 𝑏�̅� හා 𝑠𝑦
2 = 𝑏2𝑠𝑥

2 බව දපන්වන්න; දමහි �̅� හා 𝑠𝑌 යනු {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} 
කුලකදේ මධHනHය හා සේමත අපගමනය දේ. 
 

i. {1,2,3,4,5,6,7} නිරීක්ෂණක් කුලකදේ මධHනHය හා සේමත 
අපගමනය දසොයන්න. 
 
ඒ නයින්  
(𝛼). {2.01, 3.02, 4.03, 5.04, 6.05, 7.06, 8.07} නිරීක්ෂණක් කුලකදේ 
මධHනHය හා සේමත අපගමනය , 

(𝛽).  මධHනHය 5 හා සේමත අපගමනය 6 වන අගය හතක් දසොයන්න. 
 

ii. ලුණු , මලුවල අසුරනු ලබන තර නිෂපාෙකයා ඒවා එක එකක 25kg ක් 
ඇති බව සඳහන් කරයි. නියම බර දනොෙන්නා එවැනි මලු 80 ක් සඳහා 
පහත ෙැක්දවන දතොරතුරු දී ඇත; 
 

∑ (𝑥𝑖 − 25) = 27.280
𝑖=1  හා ∑ (𝑥𝑖 − 25)2 = 85.180

𝑖=1  ; දමහි 𝑥𝑖(𝑖 =
1,2, … ,80) මඟින් 𝑖 දවනි මල්දල් නියම බර ෙැක්දේ. සුදුසු දර්ඛීය 
පරිමානයක් දයොොදගන දහෝ දවනත් ආකාරයකින් දහෝ මලු අසූදවහි 
නියම බදරහි මධHනHය හා විචලතාව දසොයන්න.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


