
                                .Ks;h ld¾h m;%sldj 

10 fY%aKsh       .Ks;h       fkdjeïn¾ 01 i;sh 

30' iïNdú;dj          f;audj - iïNdú;dj 

fuu i;sh  ;=< kshñ; mdvï j,ska ,nd.; hq;= bf.kqï M,  

 ir, isoaê y÷kd .kshs' 

 ixhqla; isoaê y÷kd .kshs' 

 wfkHdakH jYfhka nysIaldr isoaê y÷kd .kshs' 

 wkqmQrl isoaaê y÷kd .kshs' 

 ksheos wjldYh fldgq oe,l olajhs' 

 ksheos wjldYh rela igykl olajhs' 

YsIHd l< hq;= ld¾hhka fláfhka       

 fmr bf.kqï ld¾h m;%sldj, we;s l%shdldrlï iïmQ¾K lrñka bf.k .kak 

 iajhx wOHhk  ld¾h m;%sldfõ ksoiqka wOHhkh lrñka l%shdldrlïj, ksr; jkak 

 .Ks;h fm< fmdf;a  143 msgqfõ iïNdú;dj mdvfï 30'1 wNHdih  iïmQ¾K lrkak  

 30'2 wNHdih  iïmQ¾K  lsrSu i|yd iajhx wOHhk ld¾h m;%sldfõ m<uq  fldgi  wOHkHh lrkak 

 30'3 wNHdih  iïmQ¾K  lsrSu i|yd iajhx wOHhk ld¾h m;%sldfõ 2jeks  fldgi  wOHkHh lrkak 

 30'4 wNHdih  iïmQ¾K  lsrSu i|yd iajhx wOHhk ld¾h m;%sldfõ 3jeks  fldgi  wOHkHh lrkak 

 30'5 wNHdih  iïmQ¾K  lsrSu i|yd iajhx wOHhk ld¾h m;%sldfõ 4jeks  fldgi  wOHkHh lrkak 

 ñY% wNHdih  iïmQ¾K  lsrSu i|yd iajhx wOHhk ld¾h m;%sldfõ wod,  fldgi  wOHkHh lrkak' 
miq msfgys we;s tall mrSlaIKh  iïmQ¾K lrkak' 

 e ;lai,dj" e keK mshi" .=re f.or" youtube kd,sld" mdi,a YsIH iuQy (Whatsapp, Viber, …) Google 

class room, online bf.kqï" mdi,a fjí wvú" fm< fmd; fyda uqøs; fmd;a m;a wd§ bf.kqï wdOdrl 
u`.ska mdvug wod< b.ekaùï" mdvï  ,nd f.k bf.k .kak' 

 

by; ls%hdldrlï i|yd Wmldr lr .; yels fmd;a m;a" website LMS mdvï fjk;a wdOdrl  

 10 ශ්රේණිය ගණිතය ii ශ්ෙළ ශ්ෙශ්ේ පිටු අංක 139 සිට 161 දක්වා  

 ගණිතය ෙහසුශ්වන් - කුලක හා සම්භාවිතාව - ජාතික අධ්යාෙන ආයතනය (පිටු අංක 38 හා 42) 
 ගණිත ශූරයා ග්රන්ථය - ගණිත ශාඛාව, අධ්යාෙන අමාතයංශය (පිටු අංක 348 සිට 360 දක්වා ) 

 E - නැණ පියස ශ්වබ් අඩවිය 

 zi;=áka .Ks;hZ inr.uq m<d;a 10 fYa%Ksh Telegram isiq iuQyh 

 https://t.me/joinchat/e7B47qD7E-Q3ZDI1  

 e keK mshi fjí wvúh - inr.uq m<d;" i;=áka .Ks;h bf.kqï f.dkqj (PDF),  
o fmr bf.kqï ld¾h m;s%ld$ iajhx wOHhk lÜg,h$ tall mÍlaIKh 
 https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=108#section-29 

 E - තක්සලාව ශ්වබ් අඩවිය 

 https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=537&section=33   
ගුරු ශ්ගදර නාලිකාව  - https://youtu.be/JNJpEwcqEWA  
ශ්වනේ Youtube link  - https://youtu.be/Vo6Ro2KRgyk   

https://t.me/joinchat/e7B47qD7E-Q3ZDI1
https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=108#section-29
https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=537&section=33
https://youtu.be/JNJpEwcqEWA
https://youtu.be/Vo6Ro2KRgyk


                                                         tall mrSlaIKh - සම්භාවිතාව 

^01& 1 isg 6 f;la wxl fhoQ odoQleghla tl jrla Wv oeñfï wyUq mrSlaIKfha 

  i&  ksheos wjldYh ,shkak  
^ii&   ir, isoaê folla ,shkak 
^iii&  ixhqla; isoaê folla ,shkak 

^02& 1 isg4 f;la wxl fho Qචතුසේතල odoQleghla tl jrla Wv oeñfï wyUq mrSlaIKfha  

^i& ksheos wjldYh ,shkak 
(ii) my; isoaê wjhj iys;j ,shkak 

(a) A={j¾. ixLHd} 
(b) B={m%%%:ul ixLHd} 
(c) C={ ;%sශ්කෝණ ixLHd} 
(d) D={ ඔේශ්ේ ixLHd} 
(e) E={ ඉරට්ට ixLHd}                               

wfkHdakH වශශ්යන් බහිෂේකාර සිද්ධි යුගල ශ්තෝරන්න. 

^03&  1 සිට 5 ශ්තක් අංක ලියන ලද එකම තරශ්ම් ශ්බෝල 5කින් අහඹු ශ්ලස එක ශ්බෝලයක් ඉවතට ගැනීශ්ම් 
සසම්භාවී ෙරීක්ෂණශ්ේ  

1.  නියැදි අවකාශය ශ්සායන්න. 
2.  A යනු ඔේශ්ේ සංඛයාවකි A කුලකය අවයව සහිතව ලියන්න. 
3.  A' සිද්ධිය අවයව සහිතව ලියන්න 
4.  n(A) ශ්සායන්න. 
5.  p (A)  ශ්සායන්න. 

^04&  1 සිට 4 ශ්තක් අංක ශ්යදූ චතුසේතල දාදු කැට 2ක් එකවර උඩ දැමීශ්ම් අහඹු ෙරීක්ෂණය නියැදි   අවකාශය ශ්කාටු 
දැලක දක්වන්න. 

1) දාදුකැට 2හිම එකම අගයක් ලැබීශ්ම් සිද්ධිය වටකර A ශ්ලස නම් කරන්න. 
2) n(A) කීයද? 
3) දාදු කැට ශ්දශ්කහිම m%ථමක සංඛHdවක් ලැබීශ්ම් සම්භාවිතාව ශ්සායන්න. 

( 05)    මල්ලක ඇති එකම තරශ්ම් රතු ශ්බෝල 3ලක් හා නිල් ශ්බෝල 2ක් අතරින් අහඹු ශ්ලස එක ශ්බෝලයක් ඉවතට 
ශ්ගන ලැබුණ වර්ණය සටහන් ශ්කාට එය ආෙසු දමා තවේ ශ්බෝලයක්  ඉවතට ගනු ලැශ්බ්. 

1) fමu අහඹු ෙරීක්ෂණශ්ේ නියැදි අවකාශය රූෙ සටහනක දක්වන්න. 
2) ලබා ගේ ශ්බෝල 2ම රතු ොට වීශ්ම් සම්භාවිතාව ශ්සායන්න. 
3) ලබා ගේ ශ්බෝල 2ම එකම වර්ණශ්යන් යුතු එවා වීශ්ම් සම්භාවිතාව ශ්සායන්න. 

 

 

එම් ඒ සී එසේ බණ්ඩාර - සීශ් ෝේ ක වි. - යටියන්ශ්තාට 

 


