
 

 

 

Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 

 
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2012 අදගෝසත්ු 

 
සංයුක්ත ගණිතය II                                               පැය තුනයි. 

 
B දකොටස 

11)(a).  P නේ අංශුවක් O ලක්ෂHදේදී ගුරුත්වය යටදත් um%දේගදයන් සිරස් දලස 

ඉහළට m%ක්දෂේප දකදර්. 
𝑢

2𝑔
 කාලයකට පසු , Q නේ තවත් අංශුවක් O ලක්ෂHදේදී 

ගුරුත්වය යටදත් v(>u) m%දේගදයන් සිරස් දලස ඉහළට m%ක්දෂේප දකදර්.A යනු 
P අංශුව ලඟාවන ඉහලම ලක්ෂHය යැයි ගනිමු. P හා Q අංශු A දී හමුදේ. P හා Q 
අංශු වල සේපූර්ණ චලිතය සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාර එකම රූප සටහනක 
අඳින්න. 
 
දමම m%දේග-කාල m%ස්තාර දයොොදගන  

I. 𝑂𝐴 =
𝑢2

2𝑔
 බව, 

II. 𝑣 =
5𝑢

4
හා A හි දී Q හි m%දේගය 

3𝑢

4
 බව, 

III. Q අංශුව ඉහළතම ලක්ෂHයට ලඟාවන විට P අංශුව, O ලක්ෂHදේ සිට 

පිහිටින උස 
7𝑢2

32𝑔
  බව දපන්වන්න. 

(b).  ස්කන්ධය M kg වන දමෝටර් රථයක් සඳහා සියලු දේග සඳහා නියතයක් වන 
R m%තිදරෝධයකට එදරහිව තැනිතලා මාර්ගයක ගමන් කදර්, එන්ජිදමහි උපරිම 
බලය H kW හා තැනිතලා මාර්ගයක දමෝටර් රථදේ උපරිම දේගය v ms-1 නේ, 
M,H හා v ඇසුදරන් R m%තිදරෝධය දසොයන්න. 
 

තිරසට 𝛼 ආනත ඍජු මාර්ගයක් දිදේ, 

I. 
𝑣

3
 ms-1 දේගදයන් දකලින්ම ඉහළට , 

II. 
𝑣

2
 ms-1 දේගදයන් දකලින්ම පහළට, 

චලනය වන විට M.H,v,g හා 𝛼 ඇසුදරන් දමෝටර් රථදේ ත්වරණය 
ගණනය කරන්න. 

 
(ii) අවස්ථාදේදී රථදේ ත්වරණය (i) අවස්ථාදේ ත්වරණය දමන් දෙගුණයක් දේ 

නේ, M,H,v හා g ඇසුදරන් sin 𝛼 දසොයන්න. 
 
 



 

 

දමම අවස්ථාදේ රථය මාර්ගදේ දකළින්ම ඉහළට චලනය වන විට එයට 
ලබාගත හැකි උපරිම දේගය v ඇසුදරන් දසොයන්න.  
12)(a).  O ලක්ෂHයක සිට k උසකින් පිහිටි C නේ ලක්ෂHයකදී තිරසට 𝜃 
දකෝණයකින් ආනතව u m%දේගදයන් අංශුවක් ගුරුත්වය යටදත් සිරස් තලයක 
m%ක්දෂේප දකදර්. m%ක්දෂේපණ තලය මත O ලක්ෂHය ඔස්දසේ තිරස් හා සිරස් දර්ඛා 
පිළිදවලින් Ox හා Oy අක්ෂ දලස ගනිමින් ඍජුදකෝණාi% කාටිසීයානු ඛණ්ඩාංක 
පද්ධතියක් සලකමු. t කාලදේදී අංශුව (x,y) ලක්ෂHදේ පිහිටයි නේ, 

𝑦 = 𝑘 + 𝑥 𝑡𝑎𝑛𝜃 −
𝑔𝑥2𝑠𝑒𝑐2𝜃

2𝑢2  බව දපන්වන්න. 

 

h ධන වන A(0,h) ලක්ෂHදේදී තිරසට 𝛼 දකෝණයක් ආනතව v m%දේගදයන් P 
නේ අංශුවක් ගුරුත්වය යටදත් සිරස් තලදේ m%ක්දෂේප දකදර්. එම දමොදහොදත්දීම 

𝐵 (0,
ℎ

2
) ලක්ෂHදේදී තිරසට 𝛽(> 𝛼) දකෝණයකින් ආනතව w m%දේගදයන් Q 

නේ තවත් අංශුවක් ගුරුත්වය යටදත් සිරස් තලදේ m%ක්දෂේප දකදර්. තිරස් දුර d 
වන ලක්ෂHදේදී P හා Q අංශු දෙක හමු දේ නේ , 
 

𝑣 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑤 𝑐𝑜𝑠𝛽 හා ℎ = 2𝑑(𝑡𝑎𝑛𝛽 − 𝑡𝑎𝑛𝛼) බව දපන්වන්න. 

අංශු හමුවිමට ගතවන කාලය 
ℎ

2(𝑤 𝑠𝑖𝑛𝛽−𝑣 𝑠𝑖𝑛𝛼)
 බවෙ දපන්වන්න. 

 
(b).  තිරස ්දපොදළොවක සිට මීටර 3 ක උසකින් පිහිටි සිවිලිමකට සැහැල්ලු අවිතනH 
තන්තුවක එක් දකළවරක් සේබන්ධ කර ඇත. තන්තුව, ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් 
සවි කර ඇති චලනය වියහැකි සැහැල්ලු සුමට P නේ කප්පියක් යටින් ෙ, සිවිලිමට 
සේබන්ධ කර ඇති සැහැල්ලු සුමට කප්පිය උඩින්ෙ යවා ඇත. තන්තුදේ අදනක් 
දකළවරට ස්කන්ධය M ( > m) වූ Q නේ අංශුවක් සේබන්ධ කර ඇත. චලනය විය 

හැකි P කප්පිය හා Q අංශුව දපොදළොදේ සිට පිළිදවලින් මීටර 
1

2
  හා මීටර 1 ක 

උසකින් ෙ, කප්පි සමඟ ස්පර්ශ දනොවන තන්තු දකොටස සිරස්ව ෙ පිහිටින විට 
පද්ධතිය නිශ්චලතාදවන් මුො හැදර්. 
Q හි ත්වරණය හා තන්තුදේ ආතතිය දසොයන්න. 

Q තත්පර √
4𝑀+𝑚

(2𝑀−𝑚)𝑔
  කාලයකට පසුව දපොදළොවට ළඟා වන බව හා P කප්පිය 

දපොදළොදේ සිට මීටර  
1

2
+

3𝑀

4𝑀+𝑚
 උසකට ඉහළ නගින බව දපන්වන්න. 

 

13)  A හා B යනු සුමට තිරස ්දේසයක් මත එකිදනක අතර දුර 8𝑙 වන ලක්ෂH 
දෙකකි. ස්කන්ධය m වූ සුමට P නේ අංශුවක් A හා B අතර ,AB මත පිහිටි 

ලක්ෂHයක තබා ඇත. ස්වභාවික දිග 3𝑙 හා m%තHස්ථතා මාපාංකය 4𝜆 වන සැහැල්ලු 

m%තHස්ථ තන්තුවක් මඟින් A ට ෙ ස්වභාවික දිග 2𝑙 හා m%තHස්ථතා මාපාංකය 𝜆 වන 
සැහැල්ලු m%තHස්ථ තන්තුවක් මඟින් B ලක්ෂHයට ෙ P අංශුව සේබන්ධ දකදර්. 



 

 

P අංශුව C ලක්ෂHදේදී සමතුලිතතාදේ පවතී නේ, 𝐴𝐶 =
42

11
𝑙 බව දපන්වන්න. 

Pඅංශුව AB හි මධHලක්ෂHය වන M ලක්ෂHදේ තබා නිශච්ලතාදවන් මුො හදර්. 
P අංශුව, AB දිදේ A සිට x දුරින් පිහිටින විට තන්තු දෙදක් ආතති ලබා ගන්න. 
40

11
𝑙 ≤ 𝑥 ≤ 4𝑙 සඳහා P අංශුදේ චලිත සමීකරණය ලියා ෙක්වා සුපුරුදු අංකනදයන්, 

�̈� +
11𝜆

6𝑚𝑙
(𝑥 −

42

11
𝑙) = 0 බව දපන්වන්න. 

𝑦 = 𝑥 −
42

11
 දලස ලිවීදමන් , �̈� +

11𝜆

6𝑚𝑙
𝑦 = 0 බව දපන්වන්න. 

ඉහත සමීකරණදේ විසඳුම 𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 ආකාරදේ යැයි 

උපකල්පනය කරමින් , A,B හා 𝜔 නියත දසොයන්න. 

P අංශුව A ලක්ෂHදේ සිට 
42

11
𝑙දුරින් පිහිටින විට එහි m%දේගය දසොයන්න. 

 
14)(a).  A හා B යනු O ලක්ෂHයක් සමඟ ඒක දර්ඛීය දනොවන m%භින්න ලක්ෂHය 
දෙකක් යැයි ගනිමු. O ලක්ෂHය අනුබද්ධදයන් A හා B ලක්ෂHය වල පිහිටුේ 
දෙශික පිළිදවලින් a හා b යැයි ගනිමු. D යනු BD=2DA වන පරිදි AB මත පිහිටි 

ලක්ෂHය නේ, O ලක්ෂHය අනුබද්ධදයන් D ලක්ෂHදේ පිහිටුේ දෙශිකය 
1

3
(2𝑎 +

𝑏)බව දපන්වන්න. 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑘𝑎(𝑘 > 1) හා O,D හා C ලක්ෂH ඒක දර්ඛීය නේ, k හි අගය හා OD:DC 
අනුපාතය දසොයන්න. 

a හා b ඇසුදරන් 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ m%කාශ කරන්න.  
 
තවෙ , AC ට සමාන්තරව O ලක්ෂHය ඔස්දසේ යන දර්ඛාවට E හි දී AB හමුදේ නේ,  
6DE = AB බව දපන්වන්න. 
 
(b). OX හා OY ඍජුදකෝණාi% කාටීසියානු අක්ෂ අනුබද්ධදයන් A,B හා C 

ලක්ෂHය වල ඛණ්ඩාංක පිළිදවලින් (√3, 0), (0, −1) හා (
2√3

3
, −1) දවයි. 

විශාලත්ව නිේටන් 6𝑝, 4𝑝, 2𝑝 හා 2√3𝑝 වන බල පිළිදවලින් OA,BC,CA හා BO 
පාෙ දිදේ , අක්ෂර අනුපිළිදවලින් ෙක්දවන දිශාවට l%sයා කරයි. දමම බල වල 
සේm%යුක්තදේ විශාලත්වය හා දිශාව දසොයන්න. 
 
ඒ නයින් , සේm%යුක්තදේ  l%sයා දර්ඛාදේ සමීකරණය දසොයන්න. 
 
 
 
 



 

 

විශාලත්වය නිේටන් 6√3𝑝 වන දවනත් බලයක් අක්ෂර අනුපිළිදවලින් ෙැක්දවන 
දිශාවලට AB දිදේ, බල පද්ධතියට දයොෙනු ලබයි. විශාලත්වය නිේටන් මීටර 10p 
වන යුේමයකට බල පද්ධතිය ඌනනය වන බව දපන්වන්න. 
 

15)(a).  එක එකක බර W වන AB හා AC එකාකාර සමාන ෙඬු දෙකක්, A හි දී 
සුචල දලස සන්ධි කර ඇති අතර B හා C දකළවර සැහැල්ලු අවතනH තන්තුවක් 

මඟින් සේබන්ධ කර ඇත. එක එකක් තිරසට 𝛼 දකෝණයකින් ආනත සුමට තල 
දෙකක් මත B හා C දකළවරවල් පිහිටින දසේ ඳඩු සිරස් තලයක සමතුලිතතාදේ 
තබා ඇත. BC තිරස ්වන අතර BC ට පහළින් A දවයි. B හි m%තිl%sයාව දසොයන්න.   
 

𝑡𝑎𝑛𝜃 > 2𝑡𝑎𝑛𝛼 නේ තන්තුදේ ආතතිය 
1

2
𝑊(𝑡𝑎𝑛𝜃 − 2𝑡𝑎𝑛𝛼) බව දපන්වන්න; 

දමහි දේ. A සන්ධිදේ m%තිl%sයාව දසොයන්න. 
 
(b).  OA, OB, AC, AB හා BC සැහැල්ලු සමාන ෙඬු 5ක් , රූපදේ පරිදි රාමු 
කට්ටුවක් සෑදෙන ආකාරයට ඒවාදේ දකළවරවල් සුමට දලස සන්ධි කර ඇත.  
 

රාමුකට්ටුදේ O හි දී සුමට දලස 
අසේ කර ඇති අතර C හි දී 

නිේටන් 5√3 ක බරක් ෙරයි. OB 
තිරස් වන පරිදි A දී නිේටන් P වන 
තිරස් බලයක් මගින් රාමුකට්ටුව 
සිරස් තලදේ තබා ඇත. 

i. p හි අගය දසොයන්න. 
ii. O හි m%තිl%sයාදේ 

විශාලත්වය හා දිශාව දසොයන්න. 
iii. දබෝ අංකනය දයදීදමන් , රාමුකට්ටුව සඳහා m%තHdබල රූප සටහනක් 

ඇඳ, ආතති දතරපුේ දවන්දකොට ෙක්වමින් ෙඬු සියල්දලහි m%තHdබල 

දසොයන්න. 
        
16).  උස ℎ වූ ඒකාකාර ඝන ඍජු වෘත්තාකාර දක්තුවක් ස්කන්ධ දක්න්øය, එහි 

සමමිතික අක්ෂය මත , ආධාරකදේ සිට  
1

4
ℎ දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න.  

රූපදේ ෙක්දවන පරිදි එකට සවිකර ඇති ආධාරකදේ අරය 3𝑟  හා උස ℎ වූ ඍජු 

වෘත්තාකාර දක්තුවකින්  හා අරය 𝑟 උස 2ℎ වන ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයකින් 
ඒකාකාර ඝණ සංයුක්ත වස්තුවකින් සමන්විත දේ. 



 

 

සංයුක්ත වස්තුදේ ස්කන්ධ දක්න්øය , එහි 
සමමිතික අක්ෂය මත , දක්තුදේ ශීර්ෂදේ 

සිට  
5

4
ℎ දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න. 

 
එක් දකලවරක් සිවිලිමකට හා අදනත් 
දකළවර දක්තුදේ වෘත්තාකාර පතුදල් 
පරිදිදයහි A නේ ලක්ෂHයකට සවිකර 
ඇති සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවක් මඟින් 
සංයුක්ත වස්තුව සිරස් තලයක නිෙහදසේ එල්දලමින් තිදබයි. 
 

සංයුක්ත වස්තුදේ සමමිතික අක්ෂය යටි අත් සිරස සමඟ 𝛼 දකෝණයක් සාෙයි නේ, 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
12𝑟

ℎ
  බව දපන්වන්න. 

 
දක්තුදේ ශීර්ෂදේදී සංයුක්ත වස්තුව සමමිතිකඅක්ෂය දිදේ P නේ බලයක් 
දයදීදමන් වස්තුදේ සමමිතික අක්ෂය තිරස් වන ආකාරයට සමතුලිතතාදේ 

තැදබයි. P බලය සහ තන්තුදේ ආතතිය, W හා 𝛼 ඇසුදරන් දසොයන්න; දමහි W 
යනු වස්තුදේ බර දේ. 
 
17)(a).  මල්ලක සුදු 5ක් , කලු 3ක් හා රතු 7 ක් වශදයන් සර්වසම දබෝල අඩංගු 
දේ. m%තිස්ථාපන රහිතව දබෝල තුනක් සසේභාවී දලස මල්දලන් ගනු ලැදේ. 

i. දබෝල තුනම කලු වීදේ, 
ii. දබෝල තුදනන් කිසිම දබෝලයක් සුදු දනොවීදේ, 

iii. යටත් පිරිසයින් එක දබෝලයක් සුදු වීදේ, 
iv. කලු , රතු, ඊලඟට සුදු යන පටිපාටියට දබෝල තුන ගැනීදේ  

සේභාවිතාව දසොයන්න. 
 
(b).  එක්තරා පන්තියක සිසුන්ට සංඛHdනය m%ශ්න ප;%යක් දෙනු ලැදේ. දමම සිසුන් 
ලබා ගන්නා ලකුණු පහත ෙක්වා ඇත. 
 

ලකුණු පරාසය සිසුන් ගණන 

00 - 20 14 
20 - 40 𝑓1 
40 - 60 27 
60 - 80 𝑓2 

80 - 100 15 
 

 



 

 

20 – 40 හා 60 – 80 ලකුණු පරාසවල සංඛHdත , වගුදවහි ෙක්නට නැත. දකදසේ 
නමුත් සමූහික සංඛHdත වHdප්තිදේ මාතය සහ මධHස්ථය පිළිදවලින් 48 හා 50 බව 
ෙනී. වගුදේ ෙක්නට දනොමැති සංඛHdත දෙක ගණනය කරන්න. 
ඒ නයින්,  සංඛHdනය m%ශ්න ප;%ය සඳහා දපනී සිටි මුලු සිසුන් ගණන ලබාගන්න. 
සමූහිත ෙත්ත වHdප්තිදේ මධHනHය  හා සේමත අපගමනය දසොයන්න.   
        

 
 


