
1.   සහ (  
 

 
 ) යනු ධන පූර්ණ සංබ්යා දදකකි.   සහා ගත හැකි අගයයන් දකොඳමණ ප්රමාණය්  ඳලී ද? 

 

 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

 

2. ද් ලා ඇති ඳරිදි සර්ලසම ඍජුදකෝණාස්ර දදක්  සමාන දකොටස් තුනකට සහ දදකකට දබ්දා ඇත. 1 සහ 2 

රූඳයන්හි අඳුරු කරන ද දකොටස් පිළිලලින් A සහ B නම්, A හි B දකොඳමණ ගණන්  ඇතුළත් දේ ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 (A) 
 

 
 (B) 

 

 
 (C) 2 (D)  

 

 
 (E)  

 

 
 

 

3. දම සංඛ්යාලක සංඛ්යාංකය්  දහෝ අනුයාත සංඛ්යාංක කිහිඳය්  උඩින් ඇඳි දර්ඛ්ාල්  මගින් එම දර්ඛ්ාලට 
ඳහළින් පිහිටන සංඛ්යාංක රටාල දකළලර්  දනොමැතිල පුනරාලර්තනය ලන බ්ල දැ් දේ. උදාහරණය්  දස 

     ̅̅ ̅̅ ̅                
ඳහත දැ් දලන දම සංඛ්යා අතුරින් ශාාම සංඛ්යාල මකම් ද? 

(A)     ̅̅̅̅  (B) 0.   ̅̅ ̅̅ ̅ (C) 0.    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (D) 0.     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (E) 0.    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

4. සරත් සහ කමා සතුල ඳබ්ළු සමූහය්  බ්ැගින් ඇත. සරත් ඳබ්ළු 4්  කමාට දුන් ශාට, දදදදනා සතුල ඇති 

ඳබ්ළු ගණන සමාන දේ. කමා ඳබ්ළු 4්  සරත් ට දුන් ශාට සරත් සතුල ඇති ඳබ්ළු ගණන කමා සතුල ඇති 

ගණන දමන් තුන් ගුණය්  දේ.  
 

සරත් සතුල ඳබ්ළු දකොඳමණ ගණන්  ඳලී ද? 

 

(A) 12 (B) 16 (C) 20  (D) 24 (E) 28 

 

5. දිලීඳ ඳැත්තක දිග 2013 cm ලන ලී ඝනකය්  දගන එහි මුහුණත් මත රතු ීන්ත ආදේඳ කරයි. ඉන් අනතුරුල 

ඔහු එය ඳැත්තක දිග 1cm ලන මකඩා ඝනක 2013
3 කට සම්පූර්ණදයන්ම දලන් කරයි. එදසේ බ්ාගත් ඝනක 

අතුදරන් දකොඳමණ ප්රමාණයක හරියටම මුහුණත් දදකක ඳමණ්  රතු ලර්ණය ආදේඳ වී තිදේ ද?  

 

(A) 2011 8 (B) 2013×8 (C) 2011×12 (D) 2013×12 (E) (2013×2013   4)×6 

 

6. ක්රික  තරගාලලියක ඳළමු ලටදේ දී සෑම කණ්ඩායම් ම අදනමකත් සෑම කණ්ඩායම්  සමඟම එ්  තරගය්  

ඳමණ්  බ්ැගින් ක්රීඩා කිමටමට යයමිත අතර එම ලටදේදී තරග 45 ්  ඳැලැත් දේ. තරගාලලියට සහභාගී ලන 

කණ්ඩායම් ගණන දකොඳමණද ? 

 

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10  (E) 11 

26.   සහ   යන දදකම එකශාට ශුනය දනොලන තාත්ශාක සංඛ්යා සහා     
       

     
 දස අර්ථ දැ්  දේ. 

ඳහත සහන් ප්රකා ලලින් කලර්  සතය දේද? 

I.   සහ   ඕනෑම තාත්ශාක සංඛ්යා දදක්  සහා        නම්     දේ. 

II.          ලන ඳරිදි     ධන පූර්ණ සංබ්යා 2්  ඳලී. 

III.         ලන ඳරිදි (   ) ඳටිඳාටිගත යුග ගණන ඳරිමිත දේ. 

 (A) I ඳමණි (B) II ඳමණි (C) I සහ II ඳමණි  (D) II සහ III ඳමණි  (E) සියේම 

27.  6, 96, 996, 9996, … , 9999…96, … යන සංඛ්යා අනුරමය සළකන්න. දමහි   ලන ඳදදේ 9 සංඛ්යාංක 

    ්  ඇත. ඳහත ප්රකා ලලින් කලර්  සතය දේ ද? 

I. ඉහත අනුරමදේ පූර්ණ ලර්ගය්  ඳලී. 

II. ඉහත අනුරමදේ 8න් දබ්දදන ඳද අඳරිමිත ගණන්  ඳලී. 

III. ඉහත අනුරමදේ ඳදය්  8න් දබ්දදනු ැදේ නම් එය 16න් ද දබ්දදනු ැදේ. 

(A) I ඳමණි         (B) III ඳමණි      (C) I සහ II ඳමණි   (D) II සහ III ඳමණි (E) කිසිල්  දනොදේ 

28. සියලු   ගණින සංඛ්යා සහා  ( )    හි ඉර ද  ධන සාධක ගණන –   හි ඔත්දත් ධන සාධක ගණන දේ. 

ඳහත සහන් ලගන්ති අතරින් කලර්  සතය දේ ද? 

I.  (  )    
II.  ( )       ලන ඳරිදි   ධන පූර්ණ සංබ්යාල්  ඳලී. 
III. 1 සිට 20122013 ද් ලා ඇති සංඛ්යාලලින් හරි අඩ්  දහෝ ලැඩි ප්රමාණය්  සහා  ( )      දේ. 

(A) I ඳමණි (B) I සහ II ඳමණි (C) I සහ III ඳමණි  (D) II සහ III ඳමණි  (E) සියේම 

29. අනුයාත ධන පූර්ණ සංඛ්යා දදකක දහෝ ඊට ලැඩි ගණනක ඓකයය්  දස ලිශාය හැකි ධන පූර්ණ සංබ්යාල්  

‘දසෞමය’ සංඛ්යාලකි. එම අර්ථ දැ් වීමට අනුල ඳහත මකමන ප්රකා සතය දේ ද? 

I. 2013 ‘දසෞමය’ සංඛ්යාලකි. 
II. සංබ්යාල්  ‘දසෞමය’ දනොදේ නම් එහි ගුණාකාර කිසිල්  ‘දසෞමය’ දනොදේ. 
III. ‘දසෞමය’ දනොලන සංබ්යා අඳරිමිත ගණන්  ඳලී.  

(A) I ඳමණි (B) II ඳමණි (C) I සහ III ඳමණි  (D) II සහ III ඳමණි  (E) සියේම 

30. A සහ B දදදදනාම අංකය්  ලියන ද දතොප්පිය්  බ්ැගින් ඳැ දගන සිටියි. A සහ B දදදදනාටම තමා 
ඳැඳි දතොප්පිදේ ඇති අංකය දනොදඳදනන නමුත් අදනකා ඳැඳි දතොප්පිදේ ඇති අංකය  දඳදනයි. A හට B 
දේ දතොප්පිදේ අංක 5 ත්, B හට A දේ දතොප්පිදේ අංක 4 ත් දඳදනයි. A ඳැඳි දතොප්පිදේ ධන පූර්ණ සංඛ්යා 
දදකක ගුණිතය දැ් දලන බ්ලත් B ඳැඳි දතොප්පිදේ එම යඛි දදදකහිම එකතුල දැ් දලන බ්ලත් ඔවුන්ට 

දන්ලා ඇත. ඳළමුල B දගන් එම ධන පූර්ණ සංඛ්යා දදක දන්දනහි දැයි ශාමසනු ැදේ. B දේ පිළිතුර 
‘දනොදයමි’ නම් එම ප්ර්නයම A දගන් ශාමසනු ැදේ. දමදස එ්  අදය්  ‘දයමි’ යන පිළිතුරු දදන දත්  
මාරුදලන් මාරුලට එම ප්ර්නය A සහ B දගන් අසනු ැදේ. A සහ B දදදදනාම ඳරිපූර්ණ තර්ක ාස්ත්රඥයයන් 
නම් සහ ඔවුන් අලංකල පිළිතුරු දදන්දන් නම් කවුරුන් ඳළමුල ‘දයමි’ යන පිළිතුර බ්ා දදන්දන් ද යන්නත් 

එම ප්ර්නයට එදසේ පිළිතුරු ැබුදන් මකමන අලස්ථාදේ ද යන්නත් ලනුදේ, 
 

(A) B, ඇයට දයොමු කළ දදදලය ප්ර්නදේදී 

(B) B, ඇයට දයොමු කළ දතදලය ප්ර්නදේදී 

(C) A, ඇයට දයොමු කළ ඳළමු ප්ර්නදේදී 

(D) A, ඇයට දයොමු කළ දදදලය ප්ර්නදේදී 

(E) කිසිදල්  ‘දයමි’ යැයි දනොඳලසයි. 

1 රූඳය 2 රූඳය 

2 7 



21. දකුණේ දැක්ණලන ණෙවාකරණය ඳැත්තක දිග 1 cm ලන වර්ලවම 
ඩස්රයන්ණගන් වෑදී ඇත. ඳශත දැක්ණලන පිළිතුරු අතරින් කුමක් එම 
ණෙවාකරණණේ ඩස්රයන්හි ණක්න්ද්ර ණදකක් අතර දුර නිරඳණය 
ණනොකරයිද? 

 

(A) 3 cm (B)     cm (C) 2   cm   

(D)     cm  (E)    cm 

 

 

22.       වශ   යන එකිණනකෙ ණලනව් ධන පූර්ණ වංඛ්යා වතර             යන වමීකරණය තෘප්ත 

කරයි නම්           යන්නෙ ‘කදිම’ ඳටිඳාටිගත වංඛ්යා ුතුර්කයක්  යැයි කියනු ැණේ. උදාශරණයක් ණව 

 9, 10, 1, 12  ‘කදිම’ ඳටිඳාටිගත වංඛ්යා ුතුර්කයකි. එලැනි ඳටිඳාටිගත වංඛ්යා ුතුර්ක ණකොඳමණ ඇත් ද? 

(A) 1 (B) 4 (C) 8 (D) 32 (E) අඳරිමිත ගණනක් 

 

23. ණ ොරුකාරයන්ණේ ණේණේ පුරලැසිණයෝ සියල්ණෝම සුදු, කළු ණශෝ රතු කල්ලි තුණනන් එකක් වශ එකකෙම 
ඳමණක් අයත් ණලති. සුදු කල්ලි වාමාජිකයන් වෑමවිෙම වතයය ්රකා කරන අතර කළු කල්ලි 
වාමාජිකයන්ණේ ්රකා වෑමවිෙම අවතයය ණ.. රතු කල්ලි වාමාජිකණයෝ ඇතැම් විෙ වතයය ්රකා කරති. 
එකිණනකෙ ණලනව් කල්ලිලෙ අයත් ලන A, B වශ C යන ණ ොරුකාරයන්ණේ ණේණේ පුරලැසියන් 
තිණදනාණගන් වශ තලත්  D නම් ණ ොරුකාරයන්ණේ ණේණේ පුරලැසිණයකුණගන් තමා අයත් කල්ලිය වශ D 
අයත් කල්ලිය විමසූ විෙ  ා දුන් පිළිතුරු ඳශත දැක්ණ.; 

 

A. මම සුදු කල්ලිණේ ණනොණලමි; D කළු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

 B. මම කළු කල්ලිණේ ණනොණලමි; D රතු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

 C. මම රතු කල්ලිණේ ණනොණලමි; D සුදු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

D. මම කළු කල්ලිණේ ණනොණලමි; මම සුදු කල්ලියෙ අයත් ණලමි.  

 ඉශත ්රකා මිනන් අණඳෝශනය කෂ ශැකි ලන්ණන්? 

  (A) D රතු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

(B) D සුදු කල්ලියෙ අයත් ලන අතර C රතු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

(C) A, B, C වශ D පිලිණලලින් රතු, කළු, සුදු වශ සුදු කල්ලි ලෙ අයත් ණ..    

(D) C සුදු කල්ලියෙ වශ D රතු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

(E) B රතු කල්ලියෙ අයත් ණ.. 

 

24. ඳශත නිලැරදිල විවා ඇති එකතු කිරීණම් ගැෙලුණ. A, D, E, I, L, Q, R, S වශ U යන අකුරු ලලින් 0 සිෙ 9 

දක්ලා ණලනව් වංඛ්යාංක නිරඳණය කරන අතර E වශ S නි්ශූනය ණ..  

 E Q U A L 

 S I D E S    + 

S Q U A R E 
 

“SQUARE” යන්ණනන් නිරඳණය ලන වංඛ්යාලෙ ගත ශැකි උඳරිම අගය ලනුණේ කුමක් ද? 
 

(A) 105348 (B) 106439 (C) 107329 (D) 107458 (E) 108239 

 
25.       වශ   යනු          තෘප්ත කරන ධන පූර්ණ වං යා ණ..   වශා ගත ශැකි එකිණනකෙ ණලනව් 

අගයයන් ගණන ලනුණේ, 
 

(A) ශුනයයයි (B) එකයි (C) ණදකයි (D) තුනයි (E) අඳරිමිත ගණනක් 

7. වංඛ්යාංක ණදකක් වහිත වංඛ්යා අතුරින් ණකොඳමණ ගණනක් තම වංඛ්යාංක එකතුල ණමන් ශතර යකණයක් ණ. 
ද?   

 

(A) 1 (B) 2 (C) 3  (D) 4 (E) 5 

 

8. ලැලි ඔරණෝසුලක් එකිණනක වම් න්ධ කරන ද වීදුරු ණගෝ ණදකකින් වමන්විත ණ.. එමිනන් කාය මිනුම් 

කරනු  න්ණන් ලැලි ඉශෂ සිෙ ඳශෂෙ ගා යාමෙ වැැව්වීණමනි. පිළිණලලින් මිනිත්තු 4ක් ශා 9ක් මැනිය 

ශැකි ලැලි ඔරණෝසු ණදකක් ඇත. ඳශත ්රකා අතුරින් කලරක් වතය ණ. ද? 

 

I. ලැලි ඔරණෝසු ණදක භාවිතා කරමින් මිනිත්තු 13ක් නිලැරදිල මිනුම් කෂ ශැක. 

II. ලැලි ඔරණෝසු ණදක භාවිතා කරමින් මිනිත්තු 16ක් නිලැරදිල මිනුම් කෂ ශැක. 

III. ලැලි ඔරණෝසු ණදක භාවිතා කරමින් මිනිත්තු 29ක් නිලැරදිල මිනුම් කෂ ශැක. 

 (A) I ඳමණි (B) II ඳමණි (C) III ඳමණි  (D) I වශ II ඳමණි (E) සියල් 

9. ඳශත රඳණේ දැක්ණලන ඳරිදි ඳෂමු ඉක්කණේ අරයයන් ඒකක 3 වශ 4 ව ඒක ණක්න්ද්රීය ලෘත්ත ණදකක් ඇත. 

ණදලන ඉක්කණේ අරයයන් ඒකක 1, 2, 3, වශ 4 ව ඒක ණක්න්ද්රීය ලෘත්ත ශතරක් ඇත. එක් එක් ඉක්කණේ  
විාම  ලෘත්තයන් පිළිණලළින් වමාන ණක්න්ද්රික ඛ්ේඩ ශයකෙ වශ අෙකෙ ණ දා ඇති අතර රඳණේ දක්ලා 
ඇති ඳරිදි අඳුරු කර ඇත.     
අන්ලර්,  ාුන්ද්රන් වශ ුරිත් අශු  ්රීඩාලක නිරත ණ.. ඔවු ද දක්ලා ඇති ඉක්ක ණලත ඊත එල් කරති. 
ඊය අඳුරු කර ඇති ණඳණදවකෙ ලැදුණු විෙ කුණු 1 ක් හිමිණ.. ලැඩිම කුණු  ා ගන්නා ්රීඩකයා  ය ග.. 
්රීඩකයන් තිණදනාණගන් ඕනෑම අණයකු ඕනෑම ඉක්කයක ඕනෑම ව්කානයක ලදින ඳරිදි ඊයක් එල් කිරීමෙ 

වමාන වම්භාවිතාලක් ඇත. ණමණශදී, අන්ලර් ඳෂමු ඉක්කයෙ ඳමණක්,  ාුන්ද්රන් ණදලන ඉක්කයෙ 

ඳමණක්, ුරිත් ඉක්ක ණදකෙම වමාන අලව්කා ලන ඳරිදි ඊත විදී නම් ශා එක් එක් පුේගයා අලව්කා 10 ක් 

 ා ගත්ණත් නම් ඳශත ්රකා අතුරින් වතය ලනුණේ කුමක් ද? (ණමහි      ,      ශා      යනු පිළිණලලින් 

අන්ලර්,  ාුන්ද්රන් ශා ුරිත්  යග්රශණය කිරීණම් වම්භාවිතා ණ..   
 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                

(B)                
(C)                
(D)                

(E)                

 
10.  ඔ ෙ ැබී ඇති ණමම SLMC 2013 ්ර්න ඳ්රය පිු    කින් වමන්විතය. එහි ණකො ඉදිරියෙ ඳමණක් 

ණඳරමින් ශා එක් පිු ලකෙ එක් ලරක් ඳමණක් යමින් අලවන් පිු ල කරා ෂඟා විය ශැකි එකිණනකෙ ණලනව් 

ආකාර ගණන කීයද? 
 

(A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 15 (E) 16 

6 3 

ඉක්කය - 1  ඉක්කය - 2  



B 

P 
𝜃 

A 
R 

Q

C 

11.  යශළුලන්  තිදදදනකුට ඳාවල් දඳොත්ශදන් රුපියල් 45, රුපියල් 55, රුපියල් 65, රුපියල් 75 වශ රුපියල් 

100 යන ඉතා අඩු මිලට අභ්යාව දඳොත් අදවි කරන අලව්ථාදේ මිට ගැනීමට අලය විය  නුතත් ුළළු 

සිුළන් පිරිවක් ලැඩි අභ්යාව දඳොත් ප්රමායයක් මිී  ගන්නලාට ලාා සිුළන් ලැඩි ප්රමායයක් අභ්යාව දඳොත් මිී  

ගැනීම ඳාවල් දඳොත්ශදල් හිමිකරුදේ කැමැත්ත විය  සිුළදලකු   ලැනි අභ්යාව දඳොත මියට ගන්නා විට ඔහුට 

දඳොදත් මි දමන්   ගුයයක මික් දගවීමට සිදුවිය  දමම සිුළන් තිදදනා ඳෂුත ලරට දමම අභ්යාව දඳොත් 

මිී  ගන්දන් නම් ශා ඔවුන් තිදදනාට එක්ල දමම අභ්යාව දඳොත් ශැම ලර්ගදයන්ම එකක් ලන ඳරිදි අභ්යාව 

දඳොත් 5ක් මිී  ගැනීමට යන අලම මි දකොඳමය ද?  

 

(A) 270 (B) 305 (C) 330 (D) 365 (E) 425 

 

12.  A, B, C වශ D දගෝ ශතරක් පිළිදලළින් දේළිය මත තබා ඇත  ඳශත වශන් ක්රියාකාරම එම දගෝ දේළිය 

වශා සිදු කෂ ශැක.  

 
ක්රියාකාරම 1: ඳෂුත දගෝය දගන එය අලවන් දගෝයට දඳර ඇති ව්ථානයට ඇතුළු කිරීම. 
ක්රියාකාරම 2: අලවන් දගෝය දගන එය ඳෂුත දගෝයට ඳුළ ඇති ව්ථානයට ඇතුළු කිරීම. 
 
ඳෂුත පියලර දව ක්රියාකාරම 1 න් අරඹා දමම ක්රියාකාරම් දදක මාරුදලන් මාරුලට කරනු ැදේ  එදවේ නම්  
පියලර 2013න් ඳුළ දගෝ  4 පිහිටන ආකාරය කුමක්ද? 

 
(A) ABCD (B) BCAD             (C) BDCA           (D) DCBA      (E) ී  ඇති කිසිලක් දනොදේ. 

 

13. ඳශත වශන් ප්රකා අතරින් කලරක් වතය දේද? 

I. 1/3, 3 ඳාදදයන් ලියූ විට 5 1 දේ  

II. 1/3, 15 ඳාදදයන් ලියූ විට 5  ̅ දේ  

III. 15 ඳාදදේී  1   0. ̅ දේ  

 

 (A) I ඳමණි  (B) II ඳමණි  (C) III ඳමණි  (D) I වශ II ඳමණි   

 (E) සියල්ම 

 

14.            වශ      යනු එකම තදේ පිහිටි වර්ලවම අර්ධ ලෘත්ත 3කි. 

        දේ. (රඳය ඇ ඇත්දත් ඳරිමායයට දනොලන බල වකන්න)   හි 
අගය ලනුදේ? 

(A) 120   (B) 135  (C) 50     

(D) 105  (E) 108  
 

15.  ඳශත රඳදේ දක්ලා ඇති ශීර් 10 ඳාට කෂ යුත්දත් දර්ඛාලක් මගින් වම්බන්ධ ශීර් දදකක ඳාට වමාන 
දනොලන අයුරිනි. දම් වශා අලය අලම ඳාට ගයන දකොඳමය ද?  

 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 

16. ඳශත දැක්දලන භ්ාග වංඛයා අතුරින් අන්ත දමයක් ලනුදේ කුමක්ද? 
  

(A) 
    

        (B) 
     

            (C) 
     

            (D) 
            

    
 (E) 

    

      

 

17. {3.7, 4.1,  , 8.5, 9.2, 2 }  
ආදරෝශය පිළිදලට වකවා ඇති වංඛයා 6ක් ී  ඇත  වංඛයා 6හි ඳරාවයට (= උඳරිම අගය - අලම අගය) ගත 
දනොශැකි අගයක් අාංගු දනොලන ලරයය දතෝරන්න  

 
(A) 4.0, 5.2, 7.3, 11.6, 12.9 
(B) 5.1, 7.5, 11.1, 12.3, 14.0 
(C) 7.3, 11.6, 12.2, 14.1, 15.3 

(D) 5.8, 8.1, 11.6, 12.9, 13.3  

(E) 5.4, 7.3, 10.6, 12.9, 13.0 
 

18. දලෂවැක දදොාම් දගඩි පිරමිාාකාර දව අුළරා ඇත්දත්       ලන තට්ටුල,   ලන තට්ටුදේ එකිදනක 
ගෑදලන දදොාම් දගඩි 4 කින් වෑී  ඇති හිදැව් සියල් මත අසිරීදමනි   බිම් මට්ටදම් පිහිටි දදොාම් තට්ටුල දිග 

අතට දදොාම් දගඩි   ද ඳෂ අතට   ද (     ) ඇති       දදොාම් වහිත ඍජුදකෝයාස්රාකාර තට්ටුලකි  
අලුතින් දදොාම් තට්ටුලක් ඇසිරිය දනොශැකි ලන දතක් දදොාම් අතුරන ද්දද් නම් ඉශම තට්ටුදේ ඇති 
දදොාම් වංඛයාල ලනුදේ, 

 

(A)       
(B)     
(C)       
(D)     
(E)       

 

19. මනුජ තන්තුලක් භ්ාවිතදයන් වවිධි බහු-අස්රයක (වවිධි ඳංචාස්රයක ඳාද දිේ 
කිරීදමන් වෑදදන තරුල)  ආකෘතියක් නිර්මායය කරන ී   බහු-අස්රදේ ඳාද 
වශා තන්තුල ඍජුල ඳලත්ලා ගත් අතර ුතලු ලී  ලෘත්ත චාඳ දව තන්තුල නමන 

ී .  රඳදේ    යනු එම ලෘත්ත චාඳලලින් එකක් දේ     මගින් තම දක්න්ද්රය 
මත ආඳාතිත දකෝයය දකොඳමයද?  

 

 (A) 36    (B) 72   (C) 108   (D) 144   (E) 162  
 

20. දදදදදනක් ගල් කැට 5 වශ 18 බැගින් ඇති ගල් දගොාලල් දදකක් භ්ාවිතා කරමින් ඳශත වශන් ක්රීාාල කර.  
වෑම ලාරයකී ම ක්රීාකදයකු විසින් ගල් කැට ලැඩිදයන් ඇති දගොඩින්, ගල් කැට අඩු දගොදාහි ඇති ගල් කැට 
ගයදන් නි්ශුනය ගුයාකාරයක් ඉලත් කෂ යුතුය  දමදව ක්රීාකයන් දදදදනා මාරුදලන් මාරුලට ගල් කැට 
ඉලත් කරන අතර ඳෂුතදලන් ගල් දගොාක් හිව් කරන ක්රීාකයා තරගය ජයග්රශයය කර.  ඳශත වශන් ප්රකා 
අතරින් කුමක් වතය දේ ද? 

 

(A) ඳෂුත ක්රීාකයාට ජයග්රශයය කෂ ශැකි උඳාය මාර්ගයක් ඇත. 

(B) දදලන ක්රීාකයාට ජයග්රශයය කෂ ශැකි උඳාය මාර්ගයක් ඇත.  

(C) තරඟය අලවන් දනොදේ  

(D) කිසිදු ක්රීාකදයකුට දිනීදම් උඳායක් නැත. 

(E) දදලන ක්රීාකයා වෑම විටම ඳරී . 

A 

B 
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