
 

 

 
Y%S ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 

 
අධHයන දපොදු සහතික ප;%(උසස් දපළ),2009 අදගෝසත්ු 

 
          සංයුක්ත ගණිතය II                                               පැය තුනයි 
 
 

01)(a).  බැලුනයක් දපොදළොවට සාදේක්ෂව නියත u m%දේගයකින් ඉහළ නගියි. 

කාලය 𝑡 = 0 හි දී P අංශුවක් , බැලුනයට සාදේක්ෂව v m%දේගදයන් , බැලුනදේ 

සිට සිරස්ව ඉහළට m%ක්දෂේප කරනු ලැදේ. කාලය 𝑡 = 𝑡1 හි දී තවත් Q අංශුවක් , 
බැලුනයට සාදේක්ෂව v m%දේගදයන් ම බැලුනදේ සිට සිරස්ව ඉහළට m%ක්දෂේප 

කරනු ලැදේ. කාලය 𝑡 = 𝑡2 හි දී P සහ Q අංශු දෙක එකිදනකට හමු දේ. 

i. 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1  දී බැලුනයට සාදේක්ෂව P හි චලිතය, 

ii. 𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡2 දී P ට සාදේක්ෂව Q හි චලිතය  
සඳහා m%දේග-කාල m%ස්තාරවල ෙළ සටහන් දවන දවන ම අඳින්න. 

එ නයින් දහෝ අන්l%මයකින් දහෝ 𝑡2 =
v

g
+

1

2
𝑡1 බව දපන්වන්න.  

අංශු දෙක හමුවන විට Q සහ P හි m%දේග පිළිදවලින් 𝑢 ±
1

2
𝑔𝑡1 බව, තවදුරටත් 

දපන්වන්න. 
 

(b).  𝑢 𝑘𝑚ℎ−1 දේගදයන් ගමන් කරන සේමැරීනයක් ෙකුණින් 30° ක් බටහිර 

දිශාවට 𝑑 𝑘𝑚 දුරකින් මුහුදේ වූ නැවක් ෙකියි. එම නැව 𝑣 𝑘𝑚ℎ−1  දේගදයන් 

උතුරට ගමන් කරමින් තිදේ ; දමහි 𝑢 < 𝑣 < 2𝑢 දේ. නැවට සාදේක්ෂව 
සේමැරීනදේ චලිතය සැලකීදමන් නැව අල්ලා ගැනීම සඳහා සේමැරීනය දිශා 
දෙකකින් එකක් ඔස්දසේ ගමන් කළයුතු බව දපන්වා. එම දිශා දෙක අතර දකෝණය 
දසොයන්න. 

ඒවාට අනුරූප කාල , පැය 
𝑑√4𝑢2−𝑣2

𝑣2−𝑢2  කින් දවනස ්වන බව තවදුරටත් දපන්වන්න.  

 
02)(a).  ස්කන්ධය 2m වූ සුමට කූඤ්ඤයක ස්කන්ධ දක්නøය ඔස්දසේ වූ හරස්කඩ 

C දී ඍජුදකෝණී වූ ABC ;%sදකෝණයකි .BAC දකෝණය 60° වන පරිදි වූ A 
ශීර්ෂදයහි  කුඩා සුමට කේපියක් සවි කර ඇත . සැහැල්ලු අවිතනH තන්තුවක් 
කේපිය උඩින් යන අතර එහි දෙදකළවරට ස්කන්ධය පිළිදවලින් 3m හා m වූ P 
සහ Q අංශු ඈඳා ඇත කූඤඤ්ය එහි BC මුහුනත සුමට තිරස් දේසයක ස්පර්ශ වන 
පරිදි තබා ඇත. Q අංශුව AC සිරස ්මුහුණත සමඟ ස්පර්ශ වන පරිදි A ට සිරස්ව 
පහළින් අල්ලා තබන අතර P අංශුව AB ආනත තලය මත තබා ඇත .ෙැන්, Q 

නිෙහස් කරනු ලබයි නේ , කූඤ්ඤදේ ත්වරණය 
√3𝑔

23
 බව දපන්වා තන්තුදේ ආතතිය 

ගණනය කරන්න. 

2009 



 

 

 

(b).  දිග 𝑙 වූ සරල අවලේබයක් නිශ්චලතාදේ එල්ලී ඇත්දත් බට්ටා තිරස ්දගබිමක 

සිට 2𝑙 උසකින් ඇතිවිටය. බට්ටාට සමාන ස්කන්ධදයන් යුත් අංශුවක් බට්ටා සමඟ 

තිරස්ව ගැටී පසුව තන්තුව ආරේභක දර්ඛාදේ සිට 𝑙/2 තිරස ් දුරකින් පිහිටි 
ලක්ෂHයක දී දගබිමට ලඟා දේ.ක්ෂණික නිශ්චලතාවට පැමිණීමට දපර තන්තුව 

𝛼 සුළු දකෝණයකින් හැදරයි නේ , අංශු දෙක අතර m%තHdගති සංගුණකය 
8 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
−1

8 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
+1

 

බව දපන්වන්න. 
 

03). ස්කන්ධය 𝑚 අංශුවක් දිග 𝑙 වූ සැහැල්ලු අm%තHdස්ථ තන්තුවක එක් 

දකදළවරකට සේබන්ධ කර ඇත. තන්තුදේ අදනත් දකදළවර අචල 𝑂 
ලක්ෂHයකට සේබන්ධ කර ඇති අතර, අංශුව ගුරුත්වය යටදත් සමතුලිතව පවතී. 

අංශුව ඊළඟට 𝑢 දේගදයන් තිරස්ව m%ක්දෂේප කරනු ලැදේ.   

i. 𝑂 ඔස්දසේ යන යටිඅත් සිරස සමග තන්තුව 𝜃 දකෝණයක් සාෙන විට එහි 

ආතතිය 𝑚(3𝑔 cos𝜃 − 2𝑔 +
𝑢2

𝑙
) බව දපන්වන්න. 

ii. පසුව , අංශුව 𝑂 හි තිරස ්මට්ටමට ළඟාවීමට හැකිවන පරිදි 𝑢 ට තිබිය හැකි 
අඩුතම අගය දසොයන්න. 

iii. තන්තුව පළමුවරට තිරස ්වන විට , එහි චලන තලයට ලේබව , 𝑂 සිට 
𝑙

2
 ක 

දුරකින් සවිකර ඇති සිහින් තිරස් ෙණ්ඩක් සමග ස්පර්ශ දේ . 2𝑔𝑙 < 𝑢2 <
7

2
𝑔𝑙 දවයි නේ, අංශුව ෙණ්දේ මට්ටදමන් 

𝑙

2
 ක උසකින් පිහිටි උච්චතම 

ලක්ෂHයට ලඟා වීමට දපර තන්තුවා බුරුල් වන බව දපන්වන්න. 
 

04).  P අංශුවක් 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2 වෘත්තය මත , ඒකාකාර 𝑎𝜔 දේගදයන් චලනය 

දවයි. Q යනු P සිට 𝑦 −අක්ෂදේ මත ලේබදේ අඩිය නේ, කාලාවර්ථය 
2𝜋

𝜔
 වූ සරල 

අනුවර්තී චලිතයක Q දයදෙන බව දපන්වන්න. 

ස්වාභාවික දිග 𝑙 වූ සැහැල්ලු සර්පිල දුන්නක් ස්වකීය අක්ෂය සිරස්ව ඇතිව , පහත 

දකදළවදරහි සවි කර ඇත. දුන්දන් උඩු දකදළවර මත තබන ලෙ ස්කන්ධය 𝑚 වූ 

අංශුවකට නිංශ්චලව තිදබන දුන්න 𝑑 දුරක් සේපීඩනය කළ හැකිය. දමහි 𝑑 < 𝑙 
දේ. එම අංශුවම ℎ උසක සිට දුන්දන් උඩු දකදළවර මත වැටීමට සැලැස්වූදේ නේ 

𝑙 ≥ 𝑎 + 𝑑 බව දී ඇති විට විස්තාරය 𝑎 = √𝑑2 + 2𝑑ℎ වන සරල අනුවර්තී 
චලිතයක අංශුව දයදෙන බව දපන්වන්න. 

දමම චලිතදේ දී අංශුව, අඩු තරමින් 
3𝜋

2
√

𝑑

ℎ
 කාල m%dන්තරයක් වත් දුන්න මත රැඳී 

පවතී නේ (
ℎ

𝑑
  ) හි උපරිම අගය දසොයන්න. 

 



 

 

05)(a).  බර W වූ ඒකාකාර වෘත්තාකාර වළල්ලක්, තිරසට 30° දකෝණයකින් 
ආනත වූ අචල රළු පීල්ලක් මත නිශචලතාදේ ඇත. වළල්ල සහ පීල්ල එකම සිරස ්
තලදේ තිදේ. වළල්ල සමතුලිත්තාදේ අල්ලා තබා ඇත්දත්, වළල්දලන් ස්පර්ශීව 

ඉවත්වන සහ පීල්ලට 30° ආනතියකින් යුත් තන්තුවක් ආධාරදයනි.දමම 
දකෝණය පීල්දල් ආනතිය මනින අතටම මනිනු ලැදේ. තන්තුදේ ආතතිය දසොයා, 

පීල්ල සහ වළල්ල අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය (2 − √3)√2 cos 15° ට වඩා අඩු 

දනොවිය යුතු බව දපන්වන්න. 
 

(b).  ABCDEF යනු පැත්තක දිග මීටර 𝑎 වූ සවිධි ෂඩi%යකි. නිේටන් 𝑝, 3𝑝, 2𝑝, සහ 

4𝑝 බල පිළිදවලින් BA, EB, DE, සහ AD දිදේ, අකුරු පිළිදවළට ෙැක්දවන 
දිශාවලට l%sයා කරයි. පේධතිදේ සේm%යුක්තදේ විශාලත්වය සහ දිශාව දසොයන්න. 
 
ෂඩi%දයහි එක් ශීර්ෂයක් වටා ඝූර්ණ ගැනීදමන්, සේm%යුක්තදේ l%sයා දර්ඛාවත් 
දසොයන්න.  
 
ෂඩi%දයහි තලදේ l%sයා කරන කුමන බල යුේමයක් පේධතියට එකතු කිරීදමන් 

පදිධතිය 𝐹𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ දිදේ l%sයා කරන තනි බලයකට ඌනනය දවයි ෙ? 
 

06)(a).  එක එකක දිග 2𝑎 සහ බර W වූ AB, BC සුමට ඒකාකාර ෙඬු දෙකක් B 

හිදී නිෙහස් දලස අසේකර, O අචල ලක්ෂHයකට බැඳී එක එකක දිග 2𝑎 වූ AO, 

CO සැහැල්ලු අවිතනHය තන්තු දෙකකින් එල්ලා ඇත. බර W සහ අරය 
𝑎

3
 වූ 

ඒකාකාර දගෝලයක් ෙඬු සමඟ ස්පර්ශව සහ ඒවායින් ආධාර කරනු ලැබ ඇත. 

සමතුලිත පිහිටීදේදී එක්  එක් ෙණ්ඩ සිරස සමඟ සාෙන 𝜃 දකෝණය                                   

𝑐𝑜𝑡3𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 − 30 = 0 සමීකරණය මගින් දෙනු ලබන බව දපන්වන්න. 
 

𝑐𝑜𝑡𝜃 සඳහා තිබිය හැකි එකම අගය දසොයා, ඒ නයින් ,B අසේදේ m%තිl%sයාව  W 
බව දපන්වන්න. 
 
 
 
 
 



 

 

(b).  රූපදේ ෙැක්දවන, සැහැල්ලු ෙඬුවලින් සැදි රාමු 
සැකිල්දලහි තිරස ්සහ සිරස ්ෙඬු සමාන දිගින් යුක්ත 

වන අතර , සියලු ම දකෝණ 90° දහෝ 45° දහෝ දේ. 
සිරස ් තලයක පිහිටින එය, A හි දී සුමට දලස 
විවර්තනය කර, B හි දී AB ට ලේබ P බලයකින් 
ආධාර කරනු ලැබ ඇති අතර, C, D, E හිදී නිේටන් 
W භාර ෙරයි. P හි අගය  W ඇසුදරන් දසොයන්න. 
CD ෙණ්දේ m%තHdබලය ශුනH වන බව තවදුරටත් දී 
ඇත්නේ, BD, BC සහ DE ෙඬුවල m%තHdබල දසවීම 
සඳහා , දබෝ අංකනය භාවිතදයන් m%තHdබල සටහනක් අඳින්න. දමම m%තHdබල 
දසොයා, ඒවා ආතති ෙ, දතරපුේ ෙ යන්න m%කාශ කරන්න.        
        

07).  දක්න්øදේ 2𝛼 දකෝණයක් ආපාතනය කරන, අරය 𝑟 වූ ඒකාකාර වෘත්ත 

චාපයක ස්කන්ධ දක්න්øය, දක්න්øදේ සිට 
𝑟 sin𝛼

𝛼
 දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න.    

 

ඒ නයින්,  දක්න්øදයහි 2𝛼 දකෝණයක් ආපාතනය කරන, අරය 𝑎 වූ ඒකාකාර 

වෘත්ත කණ්ඩයක ස්කන්ධ දක්න්øය, දක්න්øදේ සිට 
2𝑎 sin𝛼

3𝛼
 දුරකින් පිහිටින බව 

දපන්වන්න. 
 

ළසඳ හැඩ ඒකාකාර ආස්තරයක්, රූපදයහි ෙැක්දවන පරිදි, දක්න්øය 𝑂 සහ අරය 

𝑎 වූ අර්ධ වෘත්තයකින් සහ ස්වකීය 𝐶 දක්න්øදයහි 
2𝜋

3
 දකෝණයක් ආපාතනය 

වෘත්ත චාපයකින් පරයන්තගත දේ. 
 

දමම ආස්තරදේ ස්කන්ධ දක්න්øය, 𝐶 සිට 𝑘𝑎 දුරකින් පිහිටින බව දපන්වන්න; 

දමහි 𝑘 =
3√3𝜋

𝜋+6√3
 දේ.  

 
 
 



 

 

ආස්තරදේ ස්කන්ධය M යැයි ගනිමු. දිග 2𝑎 සහ ස්කන්ධය m වන AD සිහින් 

ඒකාකාර ඍජු ෙණ්ඩක්, දික් කරන ලෙ BA දර්ඛාව දෙදේ පිහිටින පරිදි A 
දකදළවදර්දී ෙෘඪ දලස ළසඳට සවි කර , රූපදයහි ෙැක්දවන පරිදි ෙෑකැත්තක් සාො 
ඇත. ආස්තරය තලය සිරස්ව, අර්ධ වෘත්තය සහ ෙණ්දේ නිෙහස් D දකළවර, 
දගබිම ස්පර්ශ කරන පරිදි , ෙෑකැත්ත තිරස ්දගබිමක තබා ඇත. දමම පිහිටීදේ, එය 

සමතුලිතව පවතී නේ , 𝑀(√3𝑘 − 1) < 4√6𝑚 බව දපන්වන්න.  

 

08).  A හා B යනු 𝑃(𝐴) > 0 වන සිේධි දෙකකි. 

A දී ඇති විට B හි අසේභාවH සේභාවිතාව වන 𝑃(𝐵 𝐴⁄ ) අර්ථ ෙක්වන්න. 
 

A, B හා C සිෙධ් තුනක් සඳහා 𝑃(𝐴) > 0 හා 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) දවදතොත් ,                   

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐶|(𝐴 ∩ 𝐵)) බව දපන්වන්න.  
 

(𝐵1, 𝐵2, 𝐵3) යනු Ω නියැදි අවකාශයක විභාගනයක් ෙ , A යනු Ω හි ඕනෑම 
සිදිධියක් යැයි ෙ ගනිමු.  

𝑖 = 1,2,3 සඳහා 𝑃(𝐵𝑖|𝐴) =
𝑃(𝐵𝑖) 𝑃(𝐴|𝐵𝑖)

𝑃(𝐵1)𝑃(𝐴|𝐵1)+𝑃(𝐵2)𝑃(𝐴|𝐵2)+𝑃(𝐵3)𝑃(𝐴|𝐵3)
 බව 

දපන්වන්න. 
 

හරස ්මාර්ගයක දවත ළඟාදවන වාහන, වමට , ෙකුණට දහෝ ඍජුව ඉදිරියට යන 

දිශා තුනකින් එකක් ඔස්දසේ යා යුතුය. බටහිර දෙසින් පැමිදණන වාහනවලින් 50% 

ක් වමට හා 20% ක් ෙකුණට හරවන අතර, ඉතිරි වාහන ඍජුව ඉදිරියට ධාවනය 
කරන බව රථවාහන ඉංජිදන්රුවන් නිරීක්ෂණය කර ඇත. එක් එක් වාහනදේ 
රියැදුරු ස්වායක්ත දලස දිශාව දතෝරා ගන්දන් යැයි උපකල්පනය කරමින්, බටහිර 
දෙසින් හරස ්මාර්ගය දවත ළඟාදවන ඊළඟ වාහන තුනකින් , 
 

i. සියල්ලම ඍජුව ඉදිරියට, 
ii. සියල්ලම එකම දිශාවට, 

iii. දෙකක් ෙකුණට හා එකක් වමට හරවා, 
iv. සියල්ලම දවනස ්දිශාවලට, 

ධාවනය කිරීදේ සේභාවිතාව දසොයන්න. 
 
අනුයාත වාහන තුනම එකම දිශාවට ධාවනය දකදර් නේ, දබොදහෝවිට ඒවා 
සියල්ලම වමට හරවන බව දපන්වන්න.  
 
  
 
 
 



 

 

 
 
09)(a).  සංගහනයකින් ගන්නා ලෙ තරම n වන සසේභාවී නියැදියක අගයන් 

𝑥1, 𝑥2 …𝑥𝑛 යැයි ගනිමු.   
 

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 = ∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1  බව දපන්වන්න; දමහි �̅� යනු නියැදි 

මධHනHය දේ.  
 

පිටු 250 ක් අඩංගු දපොතක පළමු පිටු 200 තුළ එක එකක දෙෝෂ ගණන වන 𝑥 
නිරීක්ෂණය කරණ ලෙ අතර, පහත සඳහන් විස්තර දසොයා ගන්නා ලදි. 
           මුøණ දෙෝෂවල මුළු ගණන 920, 
           මුøණ දෙෝෂවල වර්ගවල එකතුව 5032 
පිටුවක ඇති මුøණ දෙෝෂ ගණදනහි මධHනHය හා සේමත අපගමනය දසොයන්න. 
අවසාන පිටු 50 තුළ පිටුවකට ඇති මුøණ දෙෝෂවල  මධHනHය හා සේමත 
අපගමනය පිළිදවලින් 4.4 හා 2.2 දේ. m%මූල ධර්ම උපදයෝගී කර ගනිමින් 
දපොදතහි පිටුවකට ඇති මුøණ දෙෝෂ ගණදනහි මධHනHය හා සේමත අපගමනය 
ෙශමස්ථාන දෙකකට නිවැරදි ව දසොයන්න. 
 
(b).  පරීක්ෂණයක දී සිසුන් කණ්ඩායමක ශුේධ ගණිතය සඳහා ලබාගත් 
ලකුණුවල මධHනHය 45 දේ. දමම ලකුණු මධHනHය 50 හා සේමත අපගමනය 
15 වන ආකාරයට දර්ඛීය දලස පරිමාංකනය කරනු ලැදේ. තවෙ පරිමාංකනය 
කරන ලෙ 80 ලකුණ, 70 මුල් ලකුණකට අනුරූප වන බව දී ඇත. 
 

i. දර්ඛීය පරිමාණය, 
ii. මුල් ලකුණුවල සේමත අපගමනය, 

iii. පරිමාංකනය මගින් දවනස ්දනොවන ලකුණ  
ගණනය කරන්න. 
 
පරිමාංකනය කරන ලෙ ලකුණුවල අඩුතම හා වැඩිතම ලකුණු පිළිදවළින් 2 හා 92 
යයි දී ඇත. ඒවාට අනුරූප මුල් ලකුණු දසොයන්න. 
 
 
 
       

 
   

  
 
 
 


