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මුදල් භාවිතය ශා ගනුශ්දනු
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ක්රියාකාරකම 01
වඳයාගත යුතු ශ්ේ  ශ්ශොඳින් පිරිසිදු කර ග්  රුපියල් 20, රුපියල් 50 ශා
රුපියල් 100 වැබෑ ශ්නෝට්ටු ශ්ශෝ
රුපියල් 20

රුපියල් 50

ශ්ව වකව් කරග්  ආශ්ේ ශ්නෝට්ටු
 ඔශ්ේ නිශ්ලව් ඳරිවරශ්යන් වඳයාගත ශැකි ඳතුරු
කිහිඳයක් (අඹ, ගව්බු, ශ්ේර, ශ්ොවි
මල්ක්......ලැනි) ශ්ශෝ මැටිලලින් වකව් කර ග් 
ඳතුරු ආකෘති
 ඳතුරුල මි ලිය ඳත්රිකා ඳශත ඳරිදි
ගව්බු - රුපියල් 50

අඹ - රුපියල් 20

ශ්දොඩම් - රුපියල් 40

ශ්ේර - රුපියල් 30
ශ්ොවි මල්- රුපියල් 60

ආදී ශ්ව

(ඔබ වඳයාග්  ඳතුරුල නම් ශ්යොදාගන්න.)

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 ඳතුරු සියල් ශ්ම්වය උඩ ශ්ඳෂට තබා ඒ ඒ ඳතුර
ඉදිරිශ්යන් එහි මි වශන් පුලරුල තබන්න.
 සදානම් කරග්  ශ්නෝට්ටු දරුලාට ශ්ඳන්ලමින්
ඒලාශ්ේ ලටිනාකම විමවන්න
 ශ්නෝට්ටු දරුලාට බාශ්දන්න.
 ශ්ම්වය මත ඇති ඳතුරු එක එකක් මි දී ගැනීමට
ශ්ගවිය යුතු මුදට අදාෂ මුදල් ශ්නෝට්ටු ශ්් රීමට
දරුලාට ඳලවන්න .
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 ඒ වශා දරුලා වමඟ කතා කරමින් එහි නිලැරදි බල
තශවුරු කරගන්න.
 ශ්කොෂයක ශ්ශෝ අභයාව ශ්ඳොතක ඳතුරු ඇ ඒ
ඉදිරිශ්යහි ඒ ඳතුර වශා ශ්ගවිය යුතු මුදල් ශ්නෝට්ටු
ඇඳීමට කියන්න.
 උදා -

රුපියල් 20

ක්රියාකාරකම 02 - ඉතුරු මුද ශ්වොයමු
වඳයාගත යුතු ශ්ේ ශ්ඳර ක්රියාකාරකමට ශ්යොදාග්  මුදල් ශ්නෝට්ටු
 පිරිසිදු කර ග්  රුපිය, රුපියල් 2, රුපියල් 5 ශා රුපියල්
10 වැබෑ කාසි ශ්ශෝ ශ්කොෂයකට යටින් කාසි තබා මුද්රණයය
කරග්  (අච්චු ගවාග් ) කාසි කඳා කාඩ්ශ්බෝඩ් රවුම්ල
අලා ගැනීම.
 නිලශ්වේ ඇති ද්රලය අතරින් උඳකරණය කීඳයක්
(උදා: - ඳැන්ව, මකනය, කටරය, කතුර,ඳෑන,අඩිශ්කෝදුල ලැනි)
 ඳශත ඳරිදි මි ලිය ඳත්රිකා
රුපියල් 8

රුපියල් 10

රුපියල් 20

රුපියල් 15
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රුපියල් 5

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 බඳුන් ශ්දකකට වඳයාග්  කාසි ශා ශ්නෝට්ටු ශ්ලන
ශ්ලනම දමන්න.
 වඳයා ග්  ඳෑන ,ඳැන්ව ,මකනය ,අඩිශ්කෝදුල ,කතුර
ලැනි උඳකරණය 5 ඉදිරිශ්යන් මි ලිය ඳත්රිකා තබන්න.

රුපියල් 8

රුපියල් 10

රුපියල් 20

රුපියල් 5

රුපියල් 15

 ඔශ්ේ දරුලා බඩු විකුණයන තැනැ් තා බල ඳලවන්න.
 ඔබ ඳැන්වක් මිදී ශ්ගන රුපියල් 10 කාසියක්
දරුලාට බාශ්දන්න.
 එහි ඉතුරු මුද ඉල්ා සිටින්න.
 ඉතුරු මුද ශ්වොයන ආකාරය ඳශත ඳරිදි ඳැශැදිලි කර
ශ්දන්න.
o 10 න් 8 ක් අඩු කිරීම මගින් ඉතුරු මුද ශ්වොයාගත
ශැකි ආකාරය
o 8 සිට 10 ශ්තක් ඉදිරියට ගණයන් කිරීම මගින්
ඉතුරු මුද ශ්වොයාගත ශැකි ආකාරය
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 ශ්ම් ආකාරයට ඳශත ද්රලය මිදී ගැනීමට අදාෂ මුදල්
බා දී ඉතුරු මුද ශ්වවීමට කියන්න.
 අඩිශ්කෝදුලක් ශ්ගන රුපියල් 20 ශ්නෝට්ටුලක් දුන්
විට ඉතුරු මුද කීයද?
 මකනයක් ශ්ගන රුපියල් 10 කාසියක් දුන් විට
ඉතුරු මුද කීයද?
 ඳෑනක් ශ්ගන රුපියල් 20 ශ්නෝට්ටුලක් දුන් විට
ඉතුරු මුද කීයද?
 නිලැරදිල ඉතුරු මුද ශ්වවීමට දරුලාට උදවු කරන්න.

ක්රියාකාරකම 03 - භාණ්ඩ ශ්දකක මි ශ්වොයමු
වඳයාගත යුතු ශ්ේ  ඉශත ක්රියාකාරකමට වකව් කරග්  උඳකරණය ශා මි
ඳත්රිකා
 කාසි ශා ශ්නෝට්ටු

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 භාණ්ඩ ශ්දකක් තමාට අලය බල ඳලවන්න.
 භාණ්ඩ ග්  ඳසු ශ්දකටම ශ්ගවිය යුතු මුද ශ්වවීමට
ඳශත ඳරිදි වාකච්ඡාලක් කරන්න.
මට කතුරක් ශා අඩිශ්කෝදුලක් ශ්දන්න. ශ්දකටම ශ්ගවිය
යුතු මුද කීයද?
කතුරක මි
- රුපියල්
අඩිශ්කෝදුලක මි - රුපියල්
ශ්දශ්කහිම මි
- රුපියල්

20 . 00
+10 . 00
30 . 00

 ශ්මහි දී භාණ්ඩ ශ්දශ්කහි මි එකතු කර ශ්ගවිය යුතු
මුද ශ්වොයන ආකාරය ශ්ඳන්ලන්න.
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 එම මුද කාසි ශා ශ්නෝට්ටු භාවිතශ්යන් ශ්ගලන
ආකාරය ශ්ඳන්ලන්න.
ශ්ම් ආකාරයට නිලශ්වේ වාමාජිකයින් ද වශභාගි කර
ගනිමින් එහි ඇති භාණ්ඩ ශ්දකක් ශ්ගන ශ්ගවිය යුතු
මි ලියා එකතු කර ශ්ඳන්වීමට්  එම මුද ශ්ගවිය
ශැකි ආකාරය්  ශ්නෝට්ටු ශා කාසි ඇසුරින්
ශ්ඳන්වීමට දරුලාට කියන්න.
උදා:
i. ඳැන්වක් ශා කතුරක්
ii. අඩිශ්කෝදුලක් ශා මකනයක්
iii. ඳෑනක් ශා කතුරක්
 ශ්ම් ආකාරයට භාණ්ඩ මිදී ගැනීමට්  ශ්ගවිය යුතු
මුද ශ්වවීමට්  ඉතුරු මුද දීමට්  කාය
බාශ්දමින් දරුලා ක්රියාකාරකශ්මහි ශ්යොදලන්න.

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 40 , 41
අභයාව කිරීමට මඟ ශ්ඳන්ලන්න .

6

වංඛ්යා ඳටිඳාටිගත කිරීම
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ක්රියාකාරකම 01- විා ශා කුඩා වංඛ්යාල ශ්වොයමු
වඳයාගත යුතු ශ්ේ  දිග ශා ඳෂ අඟල් ශ්දකක් ව කාඩ්ඳ්  කඳාගන්න
 එම කාඩ්ඳ් ල ඳශත වංඛ්යා ඳැශැදිලිල ලියාගන්න
4

9

5

15

32

34

57

73

23

84

 කුඩා ලට්ටි ශ්ශෝ ශ්ඳට්ටි ශ්දකක්
 එම භාජන ශ්දශ්කහි කුඩා
විා යන ශ්ල්බල්
ශ්දක අලාගන්න

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 වකව් කර ග්  වංඛ්යා කාඩ්ඳ් ලලින් 4 වශ 9







යන කාඩ්ඳ්  දරුලාට ශ්ඳන්ලා වංඛ්යාල විමවන්න.
එයින් කුඩා වංඛ්යාල “කුඩා”යන ශ්ල්බය ඇව
ශ්ඳට්ටියට් , විා වංඛ්යාල “විා” යන ශ්ල්බය
ඇව ශ්ඳට්ටියට්  දැමීමට දරුලාට කියන්න.
ඊෂඟට 5 වශ 15 යන කාඩ්ඳ්  ශ්දශ්කන් කුඩා ශා විා
වංඛ්යාල ශ්තෝරා අදාෂ භාජනලට දැමීමට දරුලාට
කියන්න. ශ්ම් ආකාරයටම 15 ශා 34 කාඩ්ඳ්  ද විා
ශා කුඩා වංඛ්යාල ශ්ව ශ්ලන්කර භාජනලට දැමීමට
කියන්න
මීෂඟට 57 ශා 73 යන වංඛ්යා කාඩ්ඳ්  දරුලාට ශ්ඳන්ලා
එම වංඛ්යාල කුමක්ද ?අවමින් පිමිතුරු බාගන්න.
57 වංඛ්යා කාඩ්ඳත ශ්ඳන්ලමින් එහි ඇති දශශ්ේ ඒලා
ගණයන ශා එශ්ක් ඒලා ගණයන විමවන්න. (දශශ්ේ ඒලා 5,
එශ්ක් ඒලා 7ශ්ව)
8

 එශ්වම 73 වංඛ්යා කාඩ්ඳත ශ්ඳන්ලා එම වංඛ්යාශ්
දශශ්ේ ඒලා වශ එශ්ක් ඒලා ගණයන විමවන්න.පිමිතුරු
බාගන්න. (දශශ්ේ ඒලා 7, එශ්ක් ඒලා 3 ශ්ව)











 57 හි දශශ්ේ ඒලා 5 කි
 73 හි දශශ්ේ ඒලා 7 කි.
73 හි දශශ්ේ ඒලා ලැඩි නිවා එය විා වංඛ්යාල ශ්ව
ශඳුන්ලා ශ්දන්න.
57හි දශශ්ේ ඒලා අඩු නිවා එය කුඩා වංඛ්යාල ශ්ව
ශඳුන්ලා ශ්දන්න.
විා වංඛ්යාල “විා” ශ්ව නම් කෂ භාජනයට් 
කුඩා වංඛ්යාල “ කුඩා ” ශ්ව නම් කෂ භාජනයට් 
දැමීමට දරුලාට කියන්න
වකව් කර ග්  වංඛ්යා කාඩ්ඳ්  සියල් ශ්ම්වය මත
මුණින් අතට ශරලා තබන්න.
ඉන් කැමති වංඛ්යාඳ්  ශ්දකක් ගැනීමට දරුලාට
ඳලවන්න.
ඒලාශ්ේ දශයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම අනුල කුඩා
වංඛ්යාල ශා විා වංඛ්යාල ශ්තෝරා අදාෂ භාජනලට
දැමීමට දරුලාට කියන්න
ශ්මශ්ව වංඛ්යා කාඩ්ඳ්  අලවන් ලන තුරු ශ්මම
ක්රියාකාරකශ්මහි ශ්යශ්දන්නට දරුලාට කාය
බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 02 - ඉක්කම් 3 හි වංඛ්යා ශ්දකක විා
ශා කුඩා වංඛ්යාල ශ්වොයමු
වඳයාගත යුතු ශ්ේ  ඳශත වංඛ්යා කාඩ්ඳ්  වකව් කර ගන්න.
576

868

450

725

405

722

431

573

562

853

728

653

652

457

 විා ශා කුඩා ශ්ල්බ ඇව භාජන ශ්දක

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 ඳෂමුල 725 ශා 431 කාඩ්ඳ්  ශ්දක ශ්ගන එම වංඛ්යා
දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
725- ශ් සිය විසි ඳශ
431- ශාරසිය තිව් එක
 වංඛ්යා ශ්දශ්කහි සියයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම
විමවන්න.
725 - සියශ්ේ ඒලා 7 යි
431 - සියශ්ේ ඒලා 4 යි
 සියයව්ථානය අනුල 7 ඉක්කම අගය ලැඩි බල්  4
ඉක්කම අගය අඩු බල්  ඳැශැදිලි කරශ්දන්න.
 සියයව්ථානශ්ේ අගය අනුල විා වංඛ්යාල ශා කුඩා
වංඛ්යාල ශ්් රීමට දරුලාට කියන්න
 කුඩා වංඛ්යාල 431 වශ විා වංඛ්යාල 725 බල තශවුරු
කරන්න.

10

 ඳශත වංඛ්යාලලින් විා ශා කුඩා වංඛ්යාල ශ්තෝරා
බඳුන් තුෂට දැමීමට දරුලාට කියන්න.
 562, 431
 853, 573
 573, 431
 431 වශ 450 යන කාඩ්ඳ්  ශ්දක දරුලාට ශ්ඳන්ලමින්
වංඛ්යා ශඳුනාගැනීමට දරුලාට කියන්න.
 එහි කුඩා ශා විා වංඛ්යාල ශ්් රීමට ශ්යොමු කරන්න.
 සියයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම අනුල ශ්් රීමට ශැකිද ?
යන්න විමවන්න.
 සියයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම වමාන බල ඳලවන්න.
 එබැවින් දශයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම අනුල ශ්තෝරමු
යයි ඳලවමින් දශයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම් ශ්දක
කුමක්ද ?යන්න දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
450 හි දශයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම 5
431 හි දශයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම 3
 ඒ අනුල කුඩා වංඛ්යාල ශා විා වංඛ්යාල ශ්තෝරා
භාජනලට දැමීමට දරුලාට කියන්න.
 ඳශත වංඛ්යා යුගල කුඩා ශා විා වංඛ්යාල
ශ්ලන්කර බඳුන් ශ්දකට දැමීමට දරුලාට කියන්න.
 562 ශා 573
 868 ශා 853
 405 ශා 450
 576 ශා 573 කාඩ්ඳ්  ශ්දක දරුලාට ශ්ඳන්ලා
සියයව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම් ශා දශයව්ථානශ්ේ ඇති
ඉක්කම් පිමිබ විමවන්න.
සියයව්ථානය

576
572

5
5

දශයව්ථානය

7
7
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ශ්මහිදී සියයව්ථාන ශා දශයව්ථානල ඇති ඉක්කම්
අනුල කුඩා ශා විා වංඛ්යාල ශ්් රීමට ශ්නොශැකි බල
ඳැශැදිලි කරන්න.
 එමනිවා එකව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම අනුල කුඩා ශා
විා වංඛ්යාල ශ්තෝරන බල ඳලවන්න.
 576හි එකව්ථානශ්ේ ඉක්කම 6
 573 හි එකව්ථානශ්ේ ඉක්කම 3
එමනිවා කුඩා වංඛ්යාල 573
විා වංඛ්යාල 576 බල ශ්ඳන්ලා ශ්දන්න.
 ඳශත වංඛ්යාඳ්  යුගල කුඩා ශා විා වංඛ්යා ශ්ලන්
කර බඳුන් ශ්දකට දැමීමට දරුලාට කියන්න.
 457 ,450
 722 ,728
 652 ,653
 නිලැරදි විය යුතු නම් නිලැරදි කර ශ්ඳන්ලන්න.

ක්රියාකාරකම 03
වඳයාගත යුතු ශ්ේ
 1 සිට 9 ශ්තක් වංඛ්යා ලිය කාඩ්ඳ්  9 ක්
 10, 22, 28, 885, 240, 561 යන වංඛ්යා ලිය කාඩ්ඳ් 

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 5,3,8යන කාඩ්ඳ්  දරුලාට ශ්ඳශ්නන ශ්ව ශ්ම්වය
මත තබන්න.
 ඒ අතරින් කුඩාම වංඛ්යාල දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
 ශ්් ර වංඛ්යාල ලැරදි නම් තල අලව්ථාලක් බා දී
නිලැරදි කාඩ්ඳත ශ්් රීමට උදවු කරන්න.
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 ශ්් ර වංඛ්යාල 3 ශ්ලනම තබන්න.
 දැන් ඉතිරි කාඩ්ඳ්  ශ්දක අතරින් කුඩා වංඛ්යාල
ශ්් රීමට දරුලාට කියන්න.
 එය කලින් ශ්් ර වංඛ්යාලට දකුණු ඳැ් ශ්තන්
තබන්න.
3,5
 ඉතුරු වංඛ්යාඳත ද දකුණු ඳසින් තබන්න.
3, 5, 8
 ශ්මහි කුඩාම වංඛ්යාල ඳෂමුල ද ඊට විා වංඛ්යාල
ශ්දලනුල ද විාම වංඛ්යාල අලවානශ්ේ ද ඇති බල
ඳැශැදිලි කරන්න.
 කුඩාම වංඛ්යාශ් සිට විා වංඛ්යාල දක්ලා
අනුපිමිශ්ලෂට තබා ඇති බල ඳලවන්න.
 මීෂඟට 28 ,10 ,22 වංඛ්යාඳ්  බා දී කුඩා වංඛ්යාශ්
සිට විා වංඛ්යාල දක්ලා අනුපිමිශ්ලෂට තැබීමට
දරුලාට කියන්න.
 ඉක්කම් තුශ්න් ඳශත වංඛ්යා තුන ශ්ම්වය මත තබන්න.
385, 240, 561
 වංඛ්යාල කියවීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 ඳෂමුල ඇති වංඛ්යා ශ්දශ්කන් කුඩා වංඛ්යාල
ශඳුනාගැනීමට දරුලාට කියන්න.
385 ශා 240 ශ්දශ්කන් 240 කුඩා වංඛ්යාල ශ් .
 එය ශ්ම්වශ්ේ ශ්ලනම තබන්න.
 මීෂඟට 385 වශ 561යන වංඛ්යා ශ්දශ්කන් කුඩා
වංඛ්යාල ශ්් රීමට දරුලාට කියන්න.(සියයව්ථානශ්ේ
ඇති ඉක්කශ්මන්)
 එම වංඛ්යාල 240 කාඩ්ඳතට දකුණු ඳැ් ශ්තන් තබන්න.
240,385
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 ඉතුරු වංඛ්යාල ඊෂඟට දකුණු ඳසින් තබන්න.
240, 385, 561
 ශ්මහි අනුපිමිශ්ලෂට කුඩා වංඛ්යාශ් සිට විා
වංඛ්යාල දක්ලා ඇති බල ඳලවන්න.
 එය ශ්ඳොශ්්  ලිවීමට දරුලාට කියන්න.
 මීෂඟට 1සිට 9 ශ්තක් වංඛ්යාඳ්  ඇසුරින් ඉක්කම්
තුශ්න් වංඛ්යා තුනක් වකව් කිරීමට දරුලාට කියන්න.
 ශ්ඳර ඳරිදි වංඛ්යා තුන, ශ්දක බැගින් ශ්ගන වංවන්දනය
කර කුඩාම වංඛ්යාශ් සිට විා වංඛ්යාල දක්ලා
අනුපිමිශ්ලෂට වකව් කර ලිවීමට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 ශ්මශ්ව තල්  වංඛ්යා තුන බැගින් වාදමින් ඒලා
අනුපිමිශ්ලෂට වකව් කර ලිවීමට දරුලාට කියන්න.

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 42,43 හි ඇති
අභයාව වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න .
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දිග මැනීම ආශ්රිත ගැටලු
විවඳීම
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ක්රියාකාරකම 01
 මීටර ශ්කෝදුලක් ශ්ශෝ මීටර එකක් දිග ශ්කෝටුලක් වඳයා
ගන්න.
 නිලව තුෂ ශා එමිමශශ්න් මීටර ශ්කෝදුශ්ලන් මැනිය ශැකි
මීටර 1 ට ලඩා ලැඩි ශ්ේලල් 10ක් අභයාව ශ්ඳොශ්් 
ලියන්න.
උදාශරණය -කාමරශ්ේ දිග, ශ්දොශ්ර් උව
මීටර ශ්කෝදුශ් ආරම්භක ශ්ර්ඛ්ාල/මීටරයක් දිග
ශ්කෝටුශ් එක් ශ්කෂලරක් මනින ශ්දශ්යහි ආරම්භක
ව්ථානයට තබා ඔබ ලියාග්  ඒලායින් 5ක දිග මනින්න.
 ඳශත වශන් ලගුල අභයාව ශ්ඳොශ්තහි ලියා මැනග්  දිග
ප්රමාණයයන් එහි වටශන් කරන්න.
 මීටරය වශා m වංශ්ක්තය ශ්යොදා ලියන්න
මනින ද ශ්දය

දිග

උදා -කාමරශ්ේ දිග

5m

1.
2
3
4
5

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව් අලවාන ශ්කොටව මැනීශ්ම් දී මීටර ශ්කෝදුශ් බාගයට ලඩා
ලැඩි ව විට මීටර 1ක් ශ්ව ද, බාගයට ලඩා අඩු ව විට එය
අතශැර ද ගණයනය කිරීමට දරුලාට කියාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 02
 දිග ණුලක් ශ්ශෝ ශ්රදි ඳටියක් වඳයා ගන්න .
 ලැඩිහිටියකුට කියා එම ණුල ශ්ශෝ ශ්රදි ඳටිය / විවිධ
දිග ප්රමාණයශ්ේ කැබලි ඳශකට කඳා ගන්න. (මීටර 1 ්  5
්  අතර ප්රමාණයයට)
 ඳශත ආකාරශ්ේ ලගුලක් අභයාව ශ්ඳොශ්්  ඇගන්න.
ණු කැබලි

සිත දිග

වැබෑ දිග

1

3m

3m

2
3
4
5
 එම ණු කැබලිල දිග මීටරයක ප්රමාණයය ශ්මන්
ශ්කොඳමණය දැයි සිතා ලගුශ් වටශන් කරන්න.
 දැන් නිලශ්වේ ශ්කශ්නකුශ්ේ ද වශය බාශ්ගන මීටර
ශ්කෝදුශ්ලන් එම ණුල දිග මැන ලගුශ් වටශන්
කරන්න.
 සිත දිග වශ මැනීශ්ම්දී ැබුණු දිග අතර ලැඩි ශ්ලනවක්
තිශ්ේ දැයි බන්න.
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ක්රියාකාරකම 03
 විවිධ දිග ප්රමාණයලලින් යුතු ණු /ඳටි /නල් 5ක් වඳයා
ගන්න .
 ලැඩිහිටියකුශ්ේ වශය බාශ්ගන එමිමශන් ව්ථානයක
කණුලක් සිටුලා වෑම ණු කැබැල්ක ම එක්
ශ්කෂලරක් එම කණුශ් ගැට ගවන්න .
 දැන් එම ණුකැබලි බිම දිශ්ේ ශ්ශොඳින් දිගශැර අශ්නක්
ශ්කෂලරට ගල් කැටයක් බැගින් තබන්න .

 දැන් කණුශ් සිට එක් එක් ණු කැබැල්ශ්ල් ශ්කෂලරට
දිග ශ්කොඳමණය දැයි නිමානය කර (සිතා) අභයාව
ශ්ඳොශ්්  වටශන් කරන්න.සිත දිග නිලැරදි දැයි බැලීම
වශා මීටර ශ්කෝදුලකින් දිග මැන බන්න.
ශා පිටු අංක 48 ඇති අභයාව
ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්් 
වශා
මඟ ශ්ඳන්ලන්න
.
න්ලන්න
.
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වංඛ්යා එකතු කිරීශ්ම් ගැටලු
විවඳීම

19

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
වඳයාගත යුතු ශ්ේ  ශ්කොටු 100 ක වැැව්ම 9 ක්
 ශ්කොටු 10 ක කඩදාසි ඳටි 9 ක්
 ශ්ලන් ශ්ලන්ල වකවා ග්  කුඩා ශ්කොටු වහිත කාඩ්ඳ් 
9 ක්
(ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්තහි පිටු අංක 49 හි වශන්
ආකාරයට, කඩදාසි ශ්කොෂල වකව් කර ඝනකම්
කාඩ්ශ්බෝඩ්ල ශ්ශෝ ලී කුට්ටිල අලා ගන්න)
 0 සිට 9 ශ්තක් ලිය වංඛ්යාඳ්  කට්ට 2 ක්
0



1

2

3

සියශ්ේ ඒලා

4

5

6

දශශ්ේ ඒලා

7

8

9

එශ්ක් ඒලා

ශ්ව විාල වකවා ග්  ඳත්රිකාලක්
 ඳශත වංඛ්යා ලිය කාඩ්ඳ් 
327

58

532
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ක්රියාකාරකම 01
 වංඛ්යා එකතු කිරීම පිමිබල වර ප්ර්න කිහිඳයක්
දරුලාශ්ගන් විමවන්න. පිමිතුරු බාගන්න.
 10 ට 7 ක් එකතු කෂ විට කීය ද ?
 20 ට 5 ක් එකතු කෂ විට කීය ද ?
 25 ට 8 ක් එකතු කෂ විට කීය ද ?

 325 + 112 හි පිමිතුර බා ගැනීමට කෂ යුතු ශ්ේ
ඳත්රිකාල ඇසුශ්රන් දරුලාට ඳැශැදිලි කරන්න.
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සියශ්ේ ඒලා

දශශ්ේ ඒලා

එශ්ක් ඒලා

 ඳෂමුල 325 වංඛ්යාල ඉශත ඳත්රිකාශ් නිරඳණයය කෂ
යුතු බල දරුලාට ඳලවන්න.
 325 වංඛ්යාශ් සියශ්ේ ඒලා 3 ක් තිශ්බන බල ඳැශැදිලි
කර 300 නිරඳණයය කිරීමට, සියශ්ේ ශ්කොටු වැැව්ම 3
ක් තැබිය යුතු බල දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
 සියශ්ේ ඒලා තීරශ්යහි එම ශ්කොටු වැැසුම් තැබීමට
දරුලාට කියන්න.
 325 වංඛ්යාශ් දශශ්ේ ඒලා 2 ක් තිශ්බන බල ඳැශැදිලි
කර (20) එය නිරඳණයය කිරීම වශා ශ්කොටු 10
කඩදාසි ඳටි 2 ක් දශශ්ේ ඒලා තීරශ්ේ තැබීමට කියන්න.
 325 වංඛ්යාශ් එශ්ක් ඒලා 5 ක් තිශ්බන බල ඳැශැදිලි
කර එය නිරඳණයය කිරීමට කුඩා ශ්කොටු වහිත කාඩ්ඳ් 
5 එශ්ක් ඒලා තීරශ්යහි තැබීමට දරුලාට කියන්න.
 ඉශත ඳත්රිකාශ්ලහි 325 වංඛ්යාල නිරඳණයය කෂ
ආකාරය දරුලාට කිහිඳලරක් ඳශදා ශ්දන්න.
 325 වංඛ්යාලට එකතු කෂ යුතු අශ්නක් වංඛ්යාල (112)
ශ්ඳර තැබ ඳරිදි, සියශ්ේ ඒලා, දශශ්ේ ඒලා, එශ්ක් ඒලා
තීරුල තැබීමට දරුලාට කියන්න..
 එක් එක් තීරු ඳශෂට එකතු කර පිමිතුරු බාගැනීම
වශා ඳෂමුල එශ්ක් ඒලා තීරුශ්ලහි වශන් කාඩ්ඳ් 
එකතු කිරීමට දරුලාට අලව්ථාල ශ්දන්න.
 ඉන්ඳසු දශශ්ේ ඒලා තීරුල එකතු කිරීමට ද අලවානශ්ේ
සියශ්ේ ඒලා එකතු කිරීමට ද කියන්න..
 පිමිතුර දරුලාශ්ගන් විමවන්න. පිමිතුර බාග් 
ආකාරය නැලත ඳැශැදිලි කරන්න.
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ක්රියාකාරකම 02
 325 + 112 වංඛ්යාශ් පිමිතුර ඳශත ආකාරයට ද බා
ගත ශැකි බල දරුලාට ඳලවන්න.
 ඳත්රිකාල ශ්ම්වය මත තබා 325 වංඛ්යාල වංඛ්යාඳ් 
ඇසුශ්රන් නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට අලව්ථාල බා
ශ්දන්න.
සියශ්ේ ඒලා

දශශ්ේ ඒලා

3

2

එශ්ක් ඒලා
5

 ව්ථානීය අගය අනුල කාඩ්ඳ්  නිලැරදි ව්ථානශ්ේ
තබන්ශ්න්දැ යි බන්න.
 325 ට එකතු කෂ යුතු 112 වංඛ්යාලට අදාෂ වංඛ්යා
කාඩ්ඳ්  ශ්තෝරා ගැනීමට දරුලාට අලව්ථාල
බාශ්දන්න.
 ශ්ඳර තැබ වංඛ්යාඳ්  යටින් නිලැරදි ව්ථානශ්ේ එම
කාඩ්ඳ්  තැබීමට දරුලාට කියන්න.
 ඳෂමුල එශ්ක් ඒලා තීරුල ද ශ්දලනුල දශශ්ේ ඒලා තීරුල ද
අලවානශ්ේ සියශ්ේ ඒලා තීරුල ද එකතු කර පිමිතුර බා
ගැනීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 පිමිතුර බාග්  ආකාරය පියලශ්රන් පියලර නැලත
දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
 543 + 204 හි එකතුල ඉශත ක්රියාකාරකම කෂ
ආකාරයට ම බාගැනීමට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 03
 ඳශත ගැටලුල දරුලාට ඉදිරිඳ්  කරන්න.
 එක් ඳාවක සිටින ගැශැනු ෂමයින් ගණයන 167 කි.
පිරිමි ෂමයින් ගණයන 215 කි. ඳාවශ්ල් සිටින මුළු
ෂමයින් ගණයන කීය ද?
 පිමිතුර බා ගැනීමට කුමක් කෂ යුතුදැයි දරුලාශ්ගන්
විමවන්න.
 වංඛ්යා ශ්දක එකතු කෂ යුතු බල දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
 වංඛ්යා ඳත්රිකාල ශ්ම්වය මත තබන්න.
 167 ඳෂමුල නිරඳණයය කෂ යුතු බල්  එය වංඛ්යා
ඳත්රිකාශ් නිරඳණයය කිරීමට 100 ශ්කොටු වැැව්ම,
ශ්කොටු 10 කඩදාසි ඳටිය ශා කුඩා ශ්කොටු ශ්යොදා ගත
ශැකි බල දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
සියශ්ේ ඒලා

දශශ්ේ ඒලා

එශ්ක් ඒලා

 167 වංඛ්යාල නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට අලව්ථාල බා
ශ්දන්න.
 ඊට යටින් ව්ථානීය අගය අනුල 215 නිරඳණයය කිරීමට
අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 පිමිතුර බාගැනීමට එකතු කෂ යුතු බල ද දරුලාට
ඳලවන්න.
 ව්ථානීය අගය වකමින් එශ්ක් ඒලායින් ආරම්භ කර
එකතු කරන අයුරු ශ්ඳන්ලා ශ්දන්න.
එහි දී ඳශත කරුණු අලධාරණයය කරන්න.
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 එශ්ක් ඒලා තීරශ්ේ 7 වශ 5 එකතු කෂ විට 12 ලන බල.
 එශ්ක් ඒලා තීරශ්ේ 12 තැබිය ශ්නොශැකි බල.
 තනි ශ්කොටු වහිත කාඩ්ඳ්  10 ක්, ශ්කොටු 10 ක තනි
කඩදාසි ඳටියකට හුලමාරු කෂ යුතු බල.
 එශ්ක් ඒලා තීරශ්යහි තනි ශ්කොටු වහිත කාඩ්ඳ්  2 ක්
ඉතුරුලන බල ශා දශශ්ේ ඒලා තීරයට තල ශ්කොටු 10
කඩදාසි ඳටියක් එකතු ලන බල.
 දැන් මුළු 10 කඩදාසි ඳටි ගණයන 8 ලන බල.
 සියශ්ේ ඒලා තීරශ්ේ 100 ශ්කොටු වැැව්ම 3 ක් ඇති බල.

 පිමිතුර 382 බාග්  ආකාරය නැලත කිහිඳලරක්
දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.

ක්රියාකාරකම 04
 ඳත්රිකාල ශ්ම්වය මත තබන්න.
සියශ්ේ ඒලා දශශ්ේ ඒලා

එශ්ක් ඒලා

 167+ 215 හි පිමිතුර කාඩ්ඳ්  මගින් බාගැනීමට ද
ශැකි බල දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
 ව්ථානීය අගය වකමින් 167 වංඛ්යාල කාඩ්ඳ් 
තබමින් ඳත්රිකාශ් නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට කියන්න.
 ව්ථානීය අගය වකමින් 215 වංඛ්යාල ඊට යටින්
කාඩ්ඳ්  ඇසුශ්රන් තැබීමට දරුලාට කියන්න.
 ඳෂමුල එශ්ක් ඒලායින් ආරම්භ කර එකතු කරන අයුරු
ශ්ඳර දැක්ව ආකාරයට කිහිඳලරක් ඳශදා ශ්දන්න.
 වකවා ග්  වංඛ්යා ලිය කාඩ්ඳ්  ලරකට ශ්දක බැගින්
ශ්ගන, එකතුල බා ගැනීමට දරුලාට අලව්ථාල බා
ශ්දන්න.
24

ක්රියාකාරකම 05
 ඳශත ගැටලුල දරුලාට ඉදිරිඳ්  කරන්න.
 බවයක ගැශැනු 12 ශ්දශ්නක් ද පිරිමි 20 ශ්දශ්නක් ද
සිටිති.බවශ්ේ සිටින මුලු මගීන් වංඛ්යාල කීයද?
 ගැටලුල කිහිඳලරක් ඳලවන්න.
 ගැටලුල සිතා පිමිතුර දීමට දරුලාට උදවු කරන්න.
 ඉශත ආකාරශ්ේ ගැටලු කීඳයක් දරුලාට ඳලවා පිමිතුර
බාගන්න.
 ඳශත ආකාරශ්ේ ගැටලුලක් ඉදිරිඳ්  කර එය ලගන්ති
ලියා විවන ආකාරය පියලශ්රන් පියලර දරුලාට
ඳැශැදිලි කරන්න.
 ලට්ටියක සුදු මල් 135 ක් ද, කශ මල් 118 ක් ද තිශ්ේ.
ලට්ටිශ්ේ ඇති මුළු මල් ගණයන කීය ද?
සුදු මල් වංඛ්යාල
135
කශ මල් වංඛ්යාල
118
මුළු මල් වංඛ්යාල
253

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 49,50,51,52,53
අභයාව වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න.
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අඩු කිරීශ්ම් ගැටලු
විවඳීම
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වඳයාගත යුතු ශ්ේ ගැටලු වහිත අලව්ථාල දී භාවිතය වශා ඳශත වශන්
දෑ අතුරින් ඔබට ඳශසුශ්ලන් වඳයාගත ශැකි ශ්ේලල්
ශ්තෝරාගන්න.
 ඇට ලර්ගයකින් 30 ක් ඳමණය (කඩ ඇට, රබර් අට,
මදටිය ඇට ආදී)
 අඟල් 3ක් ඳමණය දිග ඉරටු කැබලි 30 ක් ඳමණය
 ශ්ටොනික් මඩි 30 ක් ඳමණය
 ශ්ඳට්ටියක්
 අඩු කිරීශ්ම් ප්රකාන වශන් ඳත්රිකා කඩදාසි
ශ්කොෂල ලියා කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලාගන්න.
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ක්රියාකාරකම - 01
 මශ්නෝමශ්යන් පිමිතුරු බාගැනීම වශා අඩු කිරීශ්ම්
ගැටලු කිහිඳයක් දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
 මා ෂඟ රඹුටන් ශ්ගඩි 16 ක් තිබුණයා. මා ඉන් 3ක් නංගීට
දුන්නා. මා ෂඟ ඉතුරු රඹුටන් ගණයන කීයද?
 කමා ෂඟ ලෂලු 8 ක් තිශ්ේ. මාා ෂඟ තිශ්බන්ශ්න්
ලෂලු 5 කි. කමාශ්ේ ලෂලු ගණයනට වමාන වීමට
මාාට තල ලෂලු කීයක් ඕනෑද?
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 තරගයක් දිනීමට අලය කුණු ගණයන25 කි. දැනට අඳ
කණ්ඩායම රැව්කර ඇති කුණු ගණයන14 කි. තරගය
දිනීමට තල කුණු කීයක් අලයද?
 මා ෂඟ ඳැන්වල් 16 ක් තිබුණයා. මා එයින් 3ක් නංගීට
දුන්නා. මා ෂඟ ඉතුරු ඳැන්වල් ගණයන කීයද?
 ඉශත ගැටලුල කිහිඳලරක් දරුලාට කියවීමට ශ්දන්න.
 ගැටලුල ලගන්ති ලියා විවන ආකාරය පියලශ්රන්
පියලර දරුලාට ඳැශැදිලි කරන්න.
ඉතුරු ඳැන්වල් ගණයන ශ්වොයන්ශ්න් ශ්කශ්වේද?
මා ෂඟ ඇති ඳැන්වල් ගණයන

16

නංගිට දුන් ඳැන්වල් ගණයන
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මා ෂඟ ඉතුරු ඳැන්වල් ගණයන
 මශ්නෝමශ්යන් පිමිතුරු දීම වශා බාදුන් ගැටලුලට ද
ලගන්ති ලියා පිමිතුරු බාගැනීමට දරුලාට කියන්න
(පිමිතුරු බාගැනීමට ඇට ලර්ග භාවිත කරන්න)
 ඳාඩම අලවානශ්ේ ඇති ඇමුණුම1 හි වශන් ගැටලු ලිය
ඳත්රිකා ශ්ඳට්ටියකට දමන්න.
 දරුලාට එයින් කැමති ඳත්රිකාලක් බාගැනීමට අලව්ථාල
බාශ්දන්න.
 එහි වශන් ගැටලුල කිහිඳලරක් ශ්ශොඳින් කියලා ලගන්ති
ලියා විවඳීමට දරුලාට කියන්න.
 ශ්ඳට්ටිශ්යන් ලරකට එක බැගින් ගැටලු ඳත්රිකා 5ක් ශ්ගන
ලගන්ති ලියා පිමිතුරු බාගැනීමට දරුලාට අලව්ථාල
බාශ්දන්න.
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ක්රියාකරකම 02
 දරුලාශ්ගන් ඳශත ආකාරශ්ේ ප්ර්න කිහිඳයක්
අවන්න.
 8 න් 3 ක් අඩු කෂ විට ඉතුරු කීයද?
 16 න් 4 ක් අඩු කෂ විට ඉතුරු කීයද?
 26 න් 5 ක් අඩු කෂ විට ඉතුරු කීයද?
 එකම අඩු කිරීශ්ම් ප්රකානයක් විවිධ ආකාරයට
විවඳිය ශැකි බල දරුලාට ඳලවන්න.
 විවඳිය ශැකි ක්රම දරුලාට ශඳුන්ලා ශ්දන්න.
I ක්රමය

8 5
- 3 2
5 3

 අඩු කිරීම වාමානයශ්යන් සිදුකරන ආකාරය ශ්මය බල
දරුලාට ඳලවන්න.
 තල ක්රමයක් ශ්ව ශ්මශ්ව අඩුකර පිමිතුරු බාගත
ශැකි බලද ඳලවමින් දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න
11 ක්රමය
8 5
- 3 2
3
+ 5 0
5 3

 මුලින් එකව්ථානශ්ේ 5 න්2 ක්
අඩුකර පිමිතුර 3 බාගන්න.
 ශ්දලනුල දශයව්ථානශ්ේ 80 න්
30 ක් අඩුකර පිමිතුර 50
බාගන්න.
 දැන් 50 +3 53
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 ඳශත අඩු කිරීශ්ම් ප්රකාන ඉශත වශන් කෂ
ආකාරයට ක්රම ශ්දශ්කන්ම වාදා පිමිතුරු බාගැනීමට
දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
3 5

6 5

9 7

- 1 2

-2 4

-3 3

 වකවා ග්  අඩු කිරීශ්ම් ප්රකාන වශන් ඳත්රිකා දරුලාට
බාශ්දන්න.
 දරුලාට ලඩා්  ඳශසු අඩු කිරීශ්ම් ක්රමය ශ්යොදා ගනිමින්
පිමිතුරු වැඳයීමට අලව්ථාල බාශ්දන්න.

ක්රියාකරකම - 03
 ඳාඩම අලවානශ්ේ ඇති ඇමුණුම හි 2 වශන් ගැටලු ලිය
ඳත්රිකා ශ්ඳට්ටියකට දමන්න.
 ශ්ඳට්ටිශ්යන් දරුලාට කැමති ඳත්රිකාලක් බාගැනීමට
අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 ගැටලුල ශ්ශොඳින් අලශ්බෝධ කරශ්ගන පිමිතුරු වැඳයීමට
අලව්ථාල බාශ්දන්න. ( අලය නම් ඇට ලර්ග
ශ්යොදාගන්න)
 ශ්ඳට්ටිශ්යන් ලරකට අඩුකිරීශ්ම් ඳත්රිකා එක බැගින් ශ්ගන
පිමිතුරු වැඳයීමට දරුලාට කියන්න.
ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්තහි පිටු අංක 54, 55,56
අභයාව වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න
.
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ඇමුණුම 1
ඳශත ඳත්රිකා ශ්ලන්කර කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලන්න.
ශ්ඳට්ටියක ඇති සුදු වශ රතු බි් තර ගණයන 64 කි.
ඒලායින් 23 ක් සුදු බි් තර ශ් . ශ්ඳට්ටිශ්ේ ඇති රතු
බි් තර ගණයන කීයද ?
පුල් ඳ්  ශ්ලෂවක විකිණීමට තිබුණු පුල් ඳ් 
ගණයන 96 කි.එයින් පුල් ඳ්  50 අශ්වි විය.
ශ්ලෂවශ්ල් ඉතිරි පුල් ඳ්  ගණයන කීයද?
ශ්ලශ්ෂන්ශ්දක් ෂඟ විකිණීමට තිබුණු ශ්දොඩම්ශ්ගඩි
ගණයන 89 කි. ශ්ලශ්ෂන්දා එයින් ශ්දොඩම් ශ්ගඩි 56ක්
විකිණුශ් ය. විකිණීමට ඇති ඉතිරි ශ්දොඩම් ශ්ගඩි
ගණයන කීයද?
පුව්තකායක තිබුණු සිංශ ශා ඉංග්රීසි ශ්ඳෝ 
ගණයන 77 කි. පුව්තකාශ්ේ සිංශ ශ්ඳෝ  54
තිබුණි. එහි ඇති ඉංග්රීසි ශ්ඳෝ  ගණයන කීයද?
ඳාවක සිටින පිරිමි ෂමයින් වශ ගැශැනු ෂමයින්
ගණයන 86 කි. ඳාවශ්ල් සිටින ගැශැනු ෂමයින්
ගණයන 41 කි. ඳාවශ්ල් සිටින පිරිමි ෂමයින් ගණයන
කීයද?
ලට්ටියක ඇති කශ වශ නිල් මල්ල එකතුල 85 කි.
එහි ඇති නිල් මල් ගණයන 43 කි. ලට්ටිශ්ේ ඇති කශ
මල් ගණයන කීයද?
කඩයක ඇති අඹශ්ගඩි ගණයන 59 කි. එයින් ශ්ගඩි
10 නරක් වී තිබුණි. කඩශ්ේ ඇති නරක් ශ්නොව
අඹශ්ගඩි ගණයන කීයද?
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ඇමුණුම 2
ඳශත ඳත්රිකා ශ්ලන්කර කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලන්න.
25 න් 14 ක් ඉල්  කෂවිට කීයද?

12 – .....

10

15 – 4
මා ෂඟ ශ්ලරළු ශ්ගඩි 18 තිබුණයා. 7 ක් මා යශළුශ්ලකුට
දුන්නා. මා ෂග ඉතුරු ශ්ලරළු ශ්ගඩි ගණයන කීයද?
A කණ්ඩායම රැව් කෂ කුණු වංඛ්යාල 25 යි. B
කණ්ඩායම රැව් කෂ කුණු වංඛ්යාල 35 යි.කණ්ඩායම් 2
හි කුණු වමාන වීමට A කණ්ඩායම රැව් කෂ යුතු
කුණු වංඛ්යාල ශ්වොයන්න.
මශ්ේ ශ්ඳොශ්්  පින්තර 16 ක් ඇවිය ශැකිය. මාෂඟ ඇති
පින්තර ගණයන 12 කි. පින්තර ශ්ඳොත වම්පුර්ණය වීමට තල
පින්තර කීයක් අලයද?
3

6

- --- --2

2

5

- 1

5

2
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බර මැනීම ආ ශ්රිත ගැටලු
විවඳීම
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ක්රියාකාරකම 01
වඳයාගත යුතු ශ්ේ :
- තැටි තරාදියක්
- වැබෑ තැටි තරාදියක් වඳයා ගැනීම අඳශසු නම්
වකව් කරග්  තැටි තරාදියක්
- බර මැනීශ්ම් මිනුම් වශා සුදුසු ආශ්ේ ද්රලය
(ටීක් ශ්බෝ, බැටරි කෑලි, එක වමාන
ප්රමාණයශ්ේ ගල්කැට ................ආදිය)
- ලැලි උරයක් ( කිශ්ෝග්රෑම් 01 ක බර)

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්:
 ලැලි උරය දරුලා අතට බාශ්දන්න .
 එහි බර පිමිබල අතට දැශ්නන ආකාරය ගැන කතා
කරන්න.
 බර ශ්වොයාගන්නා ආකාරය දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
 ශ්ඳර අ් දැකීම් අනුල බර කිරා බැලිය යුතු බල දරුලා
ප්රකා කරනු ඇත.
 බර කිරාගන්ශ්න් කුමකින් ද බර මනින්ශ්න් කුමන
ඒකක (අභිමත) මගින් ද ? යන්න දරුලාශ්ගන්
විමවන්න.
 තරාදිය මගින් බර මැනීම ශා ඒකක වශා ශ්ඳර භාවිත
කෂ ශ්ේ පිමිබ සිහිඳ්  කරනු ඇත.
 ලැලි උරශ්ේ බර තැටි තරාදිය මගින් මැනීමට දරුලාට
කියන්න.
 තරාදිය දරුලාශ්ේ උසින් නිදශව්ල එල්න්න.
 ලැලි උරය අභිමත ඒකකලලින් (ගල්කැට, ටීක් ශ්බෝ)
මැනීමට ශ්යොමු කරන්න. එය ප්රකා කිරීමට දරුලා
ශ්යොමු කරන්න. (ලැලි උරශ්ේ බර ටීක් ශ්බෝ 15 යි
යනාදී ශ්ව)
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 වඳයා ග්  ශ්ලන්  අභිමත ඒකකලලින් බර මැන ප්රකා
කිරීමට දරුලාට කියන්න..
 බර මනින අලව්ථාශ් තරාදිශ්ේ ශ්දඳව වමබරල ඇතිවිට
බර වටශන් කරගැනීම සිදුකරන බල දරුලාට ඳශදා
ශ්දන්න .
 ඒ ඒ ඒකකශ්යන් බර මැන්න විට ආ මිනුම් ඳශත ඳරිදි
ශ්ඳොශ්්  ශ්ශෝ ශ්කොෂයක වටශන් කිරීමට දරුලාට
ඳලවන්න.
ලැලි උරශ්ේ බර
ටීක් ශ්බෝ ......................
බැටරි කෑලි .....................
.......................................
.......................................

ක්රියාකාරකම 02
වඳයාගත යුතු ශ්ේ - ශ්ඳර ක්රියාකාරකශ්මහි බර වටශන් කරන ද ඳත්රිකාල
- තැටි තරාදියක් (වැබෑ ශ්ශෝ වකව් කරග් )
- කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ මිනුම් ඳඩි
- මිනුම් ඳඩියක් ශ්වොයාගැනීම අඳශසු නම් කිශ්ෝග්රෑම්
එකක බර ඳාර්වල් (සීනි ,ඳරිේපු, ලැලි ආදිය)
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ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්:
 තැටි තරාදිය දරුලාශ්ේ උසින් නිදශව්ල එල්න්න.
 ශ්ඳර ක්රියාකාරකශ්මහි බර වටශන් කරන ද ඳත්රිකාශ්
ශ්තොරතුරු පිමිබ දරුලා වමඟ ඳශත ප්ර්න වාකච්ඡා
කරන්න.
1. ලැලි උරශ්ේ බර ශ්කොඳමණය ද?
2. එකින් එකට ශ්ලනව් ව ප්රමාණය ඇ් ශ්්  ඇයි ?











එකිශ්නකට ශ්ලනව් ව ද්රලය භාවිත කෂ නිවා බල දරුලා
ඳලවනු ඇත. නැතිනම් ඒ පිමිබල ඳැශැදිලි කරන්න.
අභිමත ඒකකලලින් බර මනින විට එකම ද්රලයය වශා
ශ්ලනව් බර ැශ්බන බල දරුලාට ඳශදා ශ්දන්න.
වඳයාග්  කිශ්ෝග්රෑම් එකක් ව ඳාර්වල් ශ්දකක්
තරාදිශ්ේ ශ්දඳවට දමා බර වමාන බල ශ්ඳන්ලා ශ්දන්න.
එශ්වේ බර වමාන වශ්ේ ශ්කශ්වේද යන්න විමවන්න ?
දිග මැනීශ්ම් දී ශ්මන්ම බර මැනීශ්ම් දී ද ශ්ඳොදු ඒකකයක්
ඇති බල්  ,එශ්වේ වීම අලය බල්  ඳැශැදිලි කරශ්දන්න.
එකම මිනුමකින් බර මැනීම නිවා එම ඳාර්වල්ල බර
වමාන ව බල ඳැශැදිලි කරන්න.
ශ්ම් ඳාර්වල් එක එශ්කහි බර ශරියටම කිශ්ෝග්රෑම් එකක්
බල ප්රකා කරන්න.
වඳයාග්  කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ ඳඩිය දරුලාට ශ්ඳන්ලන්න.
කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ ඳඩියක් ශ්නොමැති නම් කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ
ඳාර්වල් ඇසුරින් එහි බර පිමිබ අදශවක් දරුලාට
බාශ්දන්න.
කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ ඳඩිශ්ේ ශ්ශෝ බර වටශන් දලටනල ඇති
1kg යනුශ්ලන් දැක්ශ්ලන අලව්ථා ශ්ඳන්ලා කිශ්ෝග්රෑමය
වශා ලන වංශ්ක්තය kg බල ශඳුන්ලා ශ්දන්න.
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 කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ ඳඩිය ඇසුරින් ඳාර්වල්ල බර මැනීමට
දරුලාට කියන්න.
කිශ්ෝග්රෑමය - kg ( සිම්ඳල් ඉංග්රීසි අකුරින්)
 වම්මත වංශ්ක්තය ශ්යොදා බර ලිවීම සිදුකරන ආකාරය
ශ්ඳන්ලන්න.
 කිශ්ෝග්රෑම් 1 - 1kg
 කිශ්ෝග්රෑම් 2 - 2kg
 කිශ්ෝග්රෑම් 3 - 3kg
 වම්මත වංශ්ක්තය ඉක්කමට ඳසුල ශ්යොදන බල
ඳැශැදිලි කරශ්දන්න.

ක්රියාකාරකම 03
වඳයාගත යුතු ශ්ේ :
- කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ මිනුම් ඳඩියක් / කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ
බර වහිත ඳාර්වයක්
- විවිධ බර වහිත ද්රලය
(නිශ්ලව් ඳරිවරශ්යන් වඳයාගත ශැකි ගශ්ඩොල්
කැටයක් , ගව්බු ශ්ගඩියක් ....යනාදී)
- තැටි තරාදියක්

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්  තරාදිය දරුලාට වම උසින් නිදශව්ල එල්න්න.
 වඳයාග්  ද්රලයල බර කිශ්ෝග්රෑමශ්ේ ඳඩිශ්යන් ශ්ශෝ
කිශ්ෝග්රෑමයක් බර ඳාර්වය භාවිතශ්යන් මෑනීමට
ශ්යොමුකරන්න.
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 තරාදිශ්ේ පිහිටිම අනුල ද්රලයල බර
 කිශ්ෝග්රෑමයට වමානද?
 කිශ්ෝග්රෑමයට ලඩා බර අඩුද?
 කිශ්ෝග්රෑමයට ලඩා බර ලැඩිද?
ඒ ඒ ද්රලයශ්යහි බර
 කිශ්ෝග්රෑමයට වමානවිට තරාදිශ්ේ පිහිටිම.
 කිශ්ෝග්රෑමයට ලැඩිවිට තරාදිශ්ේ පිහිටිම.
 කිශ්ෝග්රෑමයට අඩුවිට තරාදිශ්ේ පිහිටිම පිමිබල දරුලා
වමග වාකච්ඡා කරන්න.

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 57 , 58 හි අභයාව
වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න.
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ප්රව්තාර කියවීම
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ක්රියාකාරකම - 01
වඳයා ගත යුතු ශ්ේ ශ්කොෂයක ඳශත ලගුල ඇගන්න
සිසුන් ලඩා්  කැමති මල්
මල් ලර්ගය
පිච්ච

ලාර ගණයන

11111 11111

වංඛ්යාල
10

අරලිය

11111 1

……

ශ්රෝව

11111 111

……

ශ්නලුම්

11111 11111 11

…….

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 වකව් කරග්  ලගුල දරුලාට බාශ්දන්න
 එහි ඇති ශ්ේ විමවන්න.
 දරුලා දුන් පිමිතුරු වාකච්ඡා කර ඳන්තියක සිසුන්
මල්ලට කැමති ප්රමාණයය, ඒ ඒ මල්ලට ඉදිරිශ්ේ ඉරි
කැබලි මගින් ශ්ඳන්ලන බල ශා එය ලාර ගණයන ශ්ව
දැක්ශ්ලන ඳශදා ශ්දන්න.
 ලාර ගණයන ගණයන් කරමින් ඒ ඒ මල්ලට කැමති සිසුන්
ගණයන ලිවීමට දරුලාට කියන්න.
 ලගුල ශ්දව බා ඳශත ප්ර්නලට දරුලාශ්ගන් පිමිතුරු
බාගන්න.
i. ලගුශ් වශන් මල්ලර්ග ශ්මොනලාද?
ii. පිච්ච මල්ලට කැමති ෂමයින් ගණයන කීයද?
iii. ලැඩි ම ෂමයින් ගණයනක් කැමති ම කුමක්ද?
iv. අඩු ම ෂමයින් ගණයනක් කැමති ම කුමක්ද?
 ප්ර්නලට බාදුන් පිමිතුරු නිලැරදි විය යුතු නම් ඒ
අලව්ථාල දරුලාට අලය ඳරිදි උදවු බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 02 වඳයාගත යුතු ශ්ේ :ඳශත වටශන ශ්කොෂයක සදානම් කරගන්න
ලගු අංක - 01

කශ ඳාට

රතු ඳාට

නිල් ඳාට

තැඹිලි ඳාට

ලගු අංක - 02
සිසුන් කැමති ලර්ණය ( ඳාට)
ලර්ණයය
කශ ඳාට
රතු ඳාට
නිල් ඳාට
තැඹිලි ඳාට

ලාර ගණයන

11111
11111
11111
11111

11111
111
1
1111

ඳාට ලර්ග (ඳාට ඳැන්වල්, ඳැව්ටල් ලැනි)
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සිසුන් වංඛ්යාල
10
8
6
9

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 ලගුල අංක 02 දරුලාට බාශ්දන්න.
 ඒ ඒ ඳාටට කැමති සිසුන් ගණයන දරුලාශ්ගන් විමවන්න.
පිමිතුරු බාගන්න.
 ඒ ඇසුශ්රන් “රඳ ප්රව්තාරයක් අඳිමු” යයි ඳලවා ඳශත
ක්රියාකාරකමට ශ්යොමු කරන්න.
 ලගුශ් ඇති ඒ ඒ ඳාටට කැමති ගණයන නැලත කියලන්න.
 කශ ඳාටට කැමති සිසුන් ගණයන කශ ඳාට රවුම් ලලින්
නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට කියන්න.
(උදාශරණයශ්ේ දැක්ශ්ලන ඳරිදි)
 ඊෂඟට රතු ඳාටට කැමති සිසුන් ගණයන රතු ඳැශැති
රවුම්ලලින් නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට කියන්න. ශ්ම්
අයුරින් නිල් ඳාටට ශා තැඹිලි ඳාටට කැමති සිසුන්
ගණයන ද නිරඳණයය කිරීමට දරුලාට කියන්න
 නිම ව ඳසු නැලත ඳාට කරන ද රවුම් ගණයන ලගුල
අනුල නිලැරදි ද? ශ්වොයා බන්න.
 රඳ ප්රව්තාරය ඇසුශ්රන් ඳශත ප්ර්න අවමින් ඒ පිමිබල
තල දුරට්  දරුලා වමඟ කතා කරන්න.
 ෂමයින් ලැඩිශ්යන්ම කැමති ලර්ණය ශ්මොනලා ද?
 ෂමයින් අඩු ගණයනක් කැමති ලර්ණයය කුමක් ද?
 ප්රව්තාරශ්ේ දැක්ශ්ලන මුළු ෂමයින් ගණයන කීය ද?
 රතු ශා කශ ලර්ණය ශ්දකට කැමති ෂමයින් ගණයන
කීය ද?
 ප්රව්තාරය ශ්දව බා ලැකි කිහිඳයක් ඳැලසීමට
දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
උදා: ෂමයි ලැඩි ශ්දශ්නකු කැමති ලර්ණය ශ්දකකි.
 එම ලැකි ලිවීමට ශ්යොමු කරන්න.
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ක්රියාකාරකම 03
වඳයාගත යුතු ශ්ේ -

 ලර්ග ශතරක මල් 10ක්, 9ක්, 8ක් ශා 6 ක් බැගින්
ගන්න.
 ඒලා එක ලට්ටියකට දමන්න.
 ශ්ඳර ක්රියාකාරකශ්මහි ඳරිදි ඳශත ලගුල ශා ප්රව්තාර
ඇඳීමට වටශන වකව් කරගන්න.
ලට්ටිශ්ේ ඇති මල්
මල් ලර්ගය

ලාර ගණයන

මල් ගණයන

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 මල්ල නම් එක් එක් තීරුලට යටින් ලියන්න
 වඳයාග්  මල් ඇසුශ්රන් ලගුල වම්පූර්ණය කිරීම ශා
ප්රව්තාරය ඇඳීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
 ප්රව්තාරය ඇසුශ්රන් ලගන්ති කිහිඳයක් ලිවීමට ශ්යොමු
කරන්න.

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 59,60 හි අභයාව
වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න.
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ගුණය කිරීශ්ම් ගැටලු විවඳීම
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ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
වඳයාගත යුතු ශ්ේ
ගැටලු වහිත අලව්ථාල දී භාවිතය වශා ඳශත වශන්
දෑ අතුරින් ඔබට ඳශසුශ්ලන් වඳයාගත ශැකි ශ්ේලල්
ශ්තෝරාගන්න.
 ඇට ලර්ගයකින් 50 ක් (කඩ ඇට, රබර් ඇට,
මදටිය ඇට ලැනි )
 අඟල් 3 ඳමණය දිග ඉරටු කැබලි 50 ක්
 ශ්ටොනික් මඩි 50 ක්
 ගුණය කිරීශ්ම් ප්රකාන වශන් ඳත්රිකා (කඩදාසි
ශ්කොෂල ලියා කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලා ගන්න)
 ශ්ඳට්ටියක්
1 2
x 2

3 1
x 2

4
x

3
2

3 0
x 2

1 1
x 5

3 1
x 5

5
x

1
5

7 0
x 5

ක්රියාකාරකම 01
 ශ්දශ්කහි ගුණයන ලගුල ඳැලසීමට දරුලා ශ්යොමු
කරන්න.(එක් ලරක් ශ්දක ශ්දකයි, ශ්දලරක් ශ්දක
ශතරයි.......... දශලරක් ශ්දක විව්වයි.)

 මශ්නෝමශ්යන් පිමිතුරු බා ගැනීමට දරුලාශ්ගන්
ඳශත ආකාරශ්ේ ප්ර්න අවන්න.
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 ශ්දලරක් ශ්දක කීයද?
 3 ශ්දශ්කන් ගුණය කෂ විට පිමිතුර කුමක්ද?
 නල ලරක් ශ්දක කීයද?
 ලගන්ති වහිත ගැටලුලක් ද දරුලාට ඉදිරිඳ්  කරන්න.
උදා: එක් අශ්යකුට 2 බැගින් සිසුන් 6 ශ්දශ්නකුට
ශ්බදා දීමට ඳැන්වල් කීයක් අලයද?
 එහි පිමිතුර බාගන්ශ්න් ශ්කශ්වේද යන්න දරුලාශ්ගන්
විමවන්න.
 එක් අශ්යකුට ඳැන්වල් ශ්දක බැගින් 6 ශ්දශ්නකුට
බාශ්දන ආකාරය ඳැශැදිලි කරන්න.
(අලය නම් ඉශත වඳයාග්  දෑ භාවිත කරන්න.)
 වංඛ්යා ඇසුශ්රන් ලියා විවන ආකාරය ඳශදා ශ්දන්න.
6 x 2 = 1
2

වශ

6 ශ්ව
x 2
1 2

 ඳාඩම අලවානශ්ේ ඇති ඇමුණුම 1 හි වශන් ගැටලු ලිය
ඳත්රිකා ශ්ඳට්ටියකට දමන්න.
 දරුලාට කැමති ඳත්රිකාලක් බා ගැනීමට අලව්ථාල
බාශ්දන්න.
 එහි වශන් ගැටලුල කිහිඳ ලරක් කියලා ඉශත ඳරිදි
විවඳීමට දරුලාට කියන්න.
 ලරකට එක බැගින් ගැටලු ඳත්රිකා ශ්ගන, පිමිතුරු
වැඳයීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 02
 ශ්දශ්කහි ගුණයන ලගුල නැලත ඳැලසීමට දරුලා ශ්යොමු
කරන්න.
 ඳශත ගැටලුල දරුලාට ඉදිරිඳ්  කරන්න.
1 2
x 2

 ශ්මහි 12 යන වංඛ්යාල 2 න් ගුණයකිරීශ්ම් දී ඳෂමුල
එකව්ථානශ්ේ ඇති වංඛ්යාල 2 න් ගුණය කෂ යුතු බල
ඳශදා ශ්දමින් අලධාරණයය කරන්න.
 ඉන්ඳසු දශයව්ථානශ්ේ ඇති වංඛ්යාල 2 න් ගුණය කෂ යුතු
බල ඳශදා ශ්දන්න.
1 2
x 2
2 4

 ව්ථානීය අගය පිමිබල වැකිලිම්  ශ්ලමින් පිමිතුර
ශ්ව 24 ලියන ආකාරය ඳැශැදිලි කරන්න.

 වකව් කරග්  2 න් ගුණය කිරීශ්ම් ප්රකාන වශන්
ඳත්රිකා ලරකට එක බැගින් ශ්ගන පිමිතුරු වැඳයීමට
දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න. (අලය නම් ඉශත
වඳයාග්  දෑ භාවිත කරන්න)
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ක්රියාකාරකම 03
 ඳශ්ශහි ගුණයන ලගුල ඳැලසීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
(එක් ලරක් ඳශ ඳශයි, ශ්දලරක් ඳශ දශයයි ...................
දශ ලරක් ඳශ ඳනශයි)
 අලය අලව්ථාල දී වශාය ශ්ලමින් 5 ගුණයන ලගුල
කිහිඳ ලරක් ඳැලසීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 මශ්නෝමශ්යන් පිමිතුරු දීම වශා ප්ර්න කිහිඳයක්
දරුලාශ්ගන් අවන්න.
 තුන් ලරක් ඳශ කීයද?
 ශයලරක් ඳශ කීයද?
 දශය ඳශ්ශන් ගුණය කෂ විට පිමිතුර කීයද?
 ලගන්ති වහිත ගැටලුලක් ද ඉදිරිඳ්  කරන්න.
උදා : එක් අශ්යකුට ශ්ටොපි 4 බැගින් 5 ශ්දශ්නකුට දීමට
අලය ශ්ටොපි ගණයන කීයද?
 වංඛ්යා ඇසුශ්රන් විවන ආකාරය ඳශදා ශ්දන්න.
4 x 5 = 20 වශ

4 ශ්ව
x 5
2 0

 ඇමුණුම 2 හි වශන් ගැටලු ලිය ඳත්රිකා ශ්ඳට්ටියකට
දමන්න.
 දරුලාට කැමති ඳත්රිකාලක් බා ගැනීමට අලව්ථාල
බාශ්දන්න.
 එහි වශන් ගැටලුල කිහිඳ ලරක් ශ්ශොඳින් කියලා
විවඳීමට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 ලරකට එක බැගින් ගැටලු ඳත්රිකා ශ්ගන පිමිතුරු
වැඳයීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 04
 ඳශ්ශහි ගුණයන ලගුල ඳැලසීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
 ඳශත ගැටලුල ඉදිරිඳ්  කරන්න.

2 1
x 5

පිමිතුර බාගන්නා ආකාරය ඳශත ඳරිදි ඳැශැදිලි කරන්න.
 ශ්මහි 21 වංඛ්යාල 5 න් ගුණය කිරීශ්ම් දී ඳෂමුල
එකව්ථානශ්ේ ඇති වංඛ්යාල 5 න් ගුණය කෂ යුතු බල
ඳැශැදිලි කරන්න.
 ඉන්ඳසු දශයව්ථානශ්ේ ඇති වංඛ්යාල 5 න් ගුණය කෂ
යුතු බල ඳැශැදිලි කරන්න.
2 1
x 5
1 0 5
 ව්ථානීය අගය අනුල පිමිතුර ලිවිය යුතු බල අලධාරණයය
කරන්න.
105 පිමිතුර බාග්  ආකාරය නැලත පියලශ්රන්
පියලර ඳැශැදිලි කරන්න.
 වකව් කරග්  5 න් ගුණය කිරීශ්ම් ප්රකාන වශන්
ඳත්රිකා ලරකට එක බැගින් ශ්ගන පිමිතුරු වැඳයීමට
දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
(අලය නම් ඉශත වඳයාග්  දෑ භාවිත කරන්න.)
ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 61,62,63,64
අභයාව වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න
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ඇමුණුම - 01
ඳශත ඳත්රිකා ශ්ලන්කර කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලා ගන්න.

එක් බෑගයකට ශ්ඳෝ  2 බැගින් බෑේ 5 කට දැමිය ශැකි ශ්ඳෝ 
ගණයන කීයද?
එක් ශ්ඳෝච්චියකට මල් ඉති 2 බැගින් ශ්ඳෝච්චි 8 කට මල් ඉති
දමා තිබිණි. මුළු මල් ඉති ගණයන කියද?
එක් මිතුශ්රකුට ශ්ටොපි 2 බැගින් මිතුරන් 6 ශ්දශ්නකු වශා
දීමට අලය ශ්ටොපි ගණයන කීයද?
ෂමශ්යකුට ඇඳල් ශ්ගඩි 2 බැගින් ෂමයින් 7 ශ්දශ්නකුට දීමට
ඇඳල් ශ්ගඩි කීයක් අලය ද ?
මාා එක් ඳාටකින් බැලුන් 2 බැගින් ඳාට 9 කින් බැලුම් මිදී
ග් තා ය. ඇය මි දී ග්  බැලුන් ප්රමාණයය ශ්කොඳමණයද?
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ඇමුණුම - 02
ඳශත ඳත්රිකා ශ්ලන්කර කාඩ්ශ්බෝඩ් කැබලිල අලා ගන්න.
එක් කණ්ඩායමක ෂමයි 5 ශ්දශ්නක් සිටිති. එලැනි
කණ්ඩායම් 6 ක සිටින ෂමයින් ගණයන කීයද?
ශ්ේමියක පුටු 5 බැගින් තබා ඇත. එලැනි ශ්ේමි 8 ක
තිශ්බන පුටු ගණයන කීයද?
එක් ෂමශ්යකුට ඳැන්වල් 5 බැගින් ෂමයින් 4 ශ්දශ්නකුට
දීමට අලය ඳැන්වල් ගණයන කීයද?
එක් ශ්ඳට්ටියකට වබන් කැට 5 බැගින් ශ්ඳට්ටි 9 කට
වබන් කැට දමා තිබිණි. ශ්ඳට්ටි 9 හි ඇති වබන් කැට
ගණයන කීයද?
ශ්ඳොකුරක මල් 5 බැගින් මල් ශ්ඳොකුරු 7 ක ඇති මුළු මල්
ගණයන කීයද?
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ඳරිමාල ශා ධාරිතාල ඇතුෂ් 
ගැටලු විවඳීම
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ක්රියාකාරකම 01
 ලීටර 1 භාජනයක් වකව් කර ගැනීමට විනිවිද ශ්ඳශ්නන
ේාව්ටික් ශ්බෝතයක් ශ්වොයාගන්න.
 එහි 1l ක් ලන ව්ථානශ්ේ 1l ශ්ව වටශන් කර භාජනය
වකව් කරගන්න.

1l

 ඒ අනුල ලීටර වශා වම්මත වංශ්ක්තය ශ්ව ඉංග්රිසි
සිම්ඳල් l අක්රය ශ්යොදන බල ශ්ශොඳින් දැනුල් 
කරන්න.
 පුනීයක් ශ්යොදාශ්ගන ලීටරශ්ේ භාජනය නිලැරදිල ජය
පුරලන ආකාරය ශඳුන්ලා දී එහි ලීටර 1 ක් ජය ඇති
බල ඳලවන්න.
 ලීටරශ්ේ භාජනශ්යන් එක්ලරක් ජය ශ්ලන් 
භාජනයකට දමා එහි 1 l ශ්ව ශ්ල්බයක් ඇවීමට
දරුලාට කියන්න.
 ලීටරශ්ේ භාජනශ්යන් ශ්දලාරයක් ශ්ලන්  භාජනයකට
ජය දමා එහි 2 l ශ්ව ශ්ල්බයක් වාදා ඇවීමට
දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
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ක්රියාකාරකම 02
 ආවන්න ලශ්යන් ලීටර් 1ක්, ලීටර් 2ක්, ලීටර 3ක් ශා
ලීටර 4ක් දැමිය ශැකි විවිධ භාජන කීඳයක් වඳයා
ගන්න.
උදා :-

ශ්බෝතය
1l

ේාව්ටික් බඳුන කෑන් එක
2l

3l

බාල්දිය
4l

 1 l, 2 l, 3 l , 4 l ශ්ව l වංශ්ක්තය ශ්යොදා ශ්ල්බල් ලියා
වකව් කරගැනීමට උදවු කරන්න.
 එක් එක් භාජනය ලීටරශ්ේ භාජනය ශ්යොදාශ්ගන පුරලා
එහි දැම ජ ප්රමාණයයට අදාෂ ශ්ල්බය ඇවීමට
දරුලාට කියන්න.
 වෑම භාජනයකම ශ්ල්බල් අලා අලවන් ව ඳසු ඳශත
ලගුල පිරවීමට දරුලාට කියන්න..
 වම්මත වංශ්ක්ත ශ්යොදා ලගුල වම්පූර්ණය කිරීමට උදවු
කරන්න.
භාජනය අල්න ජ ප්රමාණයය
කෑන් එක 3 l
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ක්රියාකාරකම 3
ශ්දමාපියන් වශා උඳශ්දව්
 ශ්ඳර ක්රියාකාරකමට ශ්යොදා ග්  ලීටරශ්ේ භාජනය ශ්ශෝ
ලීටරශ්ේ මිනුම් වරාලක් ශ්යොදා ගන්න.
 ආවන්න ශ්ව 2 l, 3 l, 4 l , 5 l ජ ප්රමාණය අල්න
භාජන කීඳයක් වඳයා ගන්න.
උදා:-

 2 l, 3 l, 4 l , 5 l ශ්ව ශ්ල්බල් වකව් කිරීමට දරුලාට
උදවු කරන්න.
 ලීටර් වශා ශ්යොදන වම්මත වංශ්ක්තය l බල දරුලාට
කියාශ්දන්න.
 ශ්ල්බල් කීඳලරක් කියවීමට ශ්යොමු කරන්න. කියවීමට
අඳශසුතා ඇති නම් දරුලාට උදවු කරන්න.
 ශ්ඳර ක්රියාකාරකමට ශ්යොදාග්  ලීටරශ්ේ භාජනශ්යන්
ශ්ශෝ මිනුම් වරාශ්ලන් වඳයාග්  භාජන පුරලමින් ඒ
භාජනයට ජය ලීටර කීයක් පිරවිය ශැකිදැ යි ශ්වොයා
ගැනීමට දරුලාට අලව්ථාල බාශ්දන්න.
 ජය පිරවීමට පුනීය ශ්යොදා ගැනීමට දරුලාට
කියන්න.
 මනින ද භාජනල ශ්ල්බල් ඇවීමට දරුලාට
කියන්න.
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 භාජන දරුලාට ශ්ශොඳින් ශ්ඳශ්නන ශ්ව තබන්න.
 එක් එක් භාජනශ්ේ ජ ප්රමාණය වංවන්දනය කිරීමට
ශ්යොමු කරන්න.
උදා: ඳෂමු භාජනයට ලඩා තුන්ලන භාජනශ්ේ ජය
ශ්කොඳමණය ප්රමාණයයක් ලැඩිශ්යන් තිශ්ේද?
 අලවන් භාජනය පිරවීමට ලීටරශ්ේ භාජනශ්යන් කී
ලාරයක් ජය දැමීමට සිදුශ් ද?
 2l ක් දැම භාජනයට ලඩා 1l ක් ලැඩිශ්යන් අල්න
භාජනශ්ේ ජය ශ්කොඳමණය තිශ්ේද?

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 67හි අභයාව වශා
මඟ ශ්ඳන්ලන්න.
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ශ්බදීශ්ම් ගැටලු විවඳීම
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ක්රියාකාරකම 01
වඳයාගත යුතු ශ්ේ
 එකම ලර්ගයකින් ද්රලය 20 ක් (ශ්ශොඳින් පිරිසිදු කෂ ඇට
ලර්ගයක් / මඩි ලර්ගයක් / ගල් කැට)
 ශ්යෝගට් ශ්කෝේඳ 3 ක් (ශ්ඳොල් කටු ලැනි ශ්දයක් )
 11 සිට 20 ශ්තක් වංඛ්යා ලිය කාඩ්ඳ් 
වංඛ්යාල ශ්දශ්කන් ශ්බදවිට එක බඳුනකට ගණයන

ඉතුරු

ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 ගණයක 20 බඳුනකට දමා ශ්ම්වය මත තබන්න.
 වකව් කරග්  කාඩ්ඳ්  10 ද ශ්ම්වය මත එකින්එක
මුණින් අතට තබන්න.
 අශ්නක් භාජන ශ්දකද ශ්ම්වය මත තබන්න.
 කැමති කාඩ්ඳතක් ගැනීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
 එහි දැක්ශ්ලන වංඛ්යාලට වමාන ප්රමාණයයක් ද්රලය
ගැනීමට ශ්යොමු කරන්න.
 බාග්  ද්රලය ප්රමාණයය නිලැරදි ද බා බඳුන් ශ්දකට එම
ද්රලය වමානල ශ්බදීමට උඳශ්දව් බාශ්දන්න.
( ද්රලය ශ්දක බැගින් ශ්ගන එක් භාජනයකට එක බැගින්
භාජන ශ්දකට දැමීමට ශ්යොමු කරන්න)
 ද්රලය ඉතුරු ශ් ද? ශ්නොශ් ද ? යන්න විමවන්න.
ශ්තොරුතුරු වකව් කර ග්  ලගුලට ඇතුෂ්  කරන්න.
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 ද්රලය ප්රමාණයය
 ශ්දකට ශ්බද විට එක භාජනයක ඇති
ප්රමාණයය
 ඉතුරු ද්රලය ප්රමාණයය
 ශ්මශ්ව කාඩ්ඳ්  සියල් ම අලවන් ලනතුරු
ක්රියාකාරකම සිදු කරන්න.

ක්රියාකාරකම 02
ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 9 වංඛ්යාඳත දරුලා අතට ශ්දන්න.
 වංඛ්යාල විමවන්න. ශ්ඳර ඳරිදිම ද්රලය එම
ප්රමාණයය ශ්ගන
ශ්ගොඩලල් ශ්දකකට ශ්ලන්
කිරීමට ශ්යොමු කරන්න.
 ද්රලය 4 බැගින් වමානල ශ්ගොඩලල් ශ්දකකට ශ්බශ්දන
අතර 1 ක් ඉතුරු ශ් .
 එය ශ්මශ්වේ ශ්ඳන්ලන්න.
9 ÷ 2 4 ඉතුරු 1
 නලය ශ්දශ්කන් ශ්බදීම තල්  ආකාරයකට දරුලාට
ඳැශැදිලි කරන්න.
2 9

4
2 9
8
1
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-----

2x 4 = 8
9- 8 = 1

ඳැශැදිලි කිරීම
ඳෂමුලන පියලර
2

4
9

--- 9 ට ශ්දශ්ක් ඒලා 4 යි

ශ්දලන පියලර
2

4
9
8

--- 2 ඒලා 4 ක් 8 යි

ශ්තලන පියලර
4
2 9
8
1

---



9 න් 8 ක් අඩු කෂවිට ඉතුරු 1 යි

ඉශත ආකාරයටම 13 ÷ 2 ඳැශැදිලි කරශ්දන්න
(1)

(2)

(3)

6
2 13

--- 13 ට ශ්දශ්ක් ඒලා 6 යි

6
2 13
12

--- 2 ඒලා 6 ක් 12 යි

6
2 13
12
1

13 ÷ 2

---

13 න් 12ක් අඩු කෂ විට ඉතුරු 1යි

6 ඉතුරු 1යි
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 ඳශත ගැටලු විවඳීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
2 5

2 17

2 11

2 15

 පිමිතුරු දරුලා වමඟ වාකච්ඡා කරන්න.
 ඳශත ගැටලු විවඳීමට දරුලා ශ්යොමු කරන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)

19 ÷ 2
16 ÷ 2
14 ÷ 2
18 ÷ 2

පිමිතුරු දරුලා වමඟ වාකච්ඡා කරන්න. නිලැරදි විය යුතු
තැන් දරුලාට ඳැශැදිලි කරශ්දන්න.

ක්රියාකාරකම 03 - 20 ට ලැඩි වංඛ්යා ශ්බදීම
ශ්දමාපියන්ට උඳශ්දව්
 ඳශත ගැටලුල දරුලාට ඇශ්වන ශ්ව කියලන්න.
 ශ්ඳෝ  28 ක් වම වමල ශ්ගොඩලල් ශ්දකකට ශ්ලන්
කරන දී. එක් ශ්ගොඩක ඇති ශ්ඳෝ  ගණයන කීයද?
 28, 2 න් ශ්බදමු කියා ඳශත ඳරිදි ගණයන ලියන්න.
විවන අයුරු ලියා ඳැශැදිලි කරන්න .
2 28
 දශයව්ථානශ්ේ ඉක්කම 2 බල ශා එකව්ථානශ්ේ
ඉක්කම 8 බල
1
2 28
2
0
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 දශයව්ථානශ්ේ ඉක්කම 2න් ශ්බදවිට 1 යි . එවිට
දශයව්ථානශ්ේ 10 ඒලා නැත.
14
2 28
2
08
8
0

 එකව්ථානශ්ේ ඇති ඉක්කම ඳශෂට ගැනීම. එය
8කි.
 8 ශ්දශ්කන් ශ්බදවිට 4 කි. එවිට එකව්ථානශ්ේ ද
ඉතුරු නැත.
එමනිවා 28 ÷ 2 14
 ඉශත ආකාරයට ඳශත ගැටලු විවඳීමට ශ්යොමු
කරන්න.
(1)
(2)
(3)
(4)




24 ÷ 2
26 ÷ 2
42 ÷ 2
48 ÷ 2

දරුලාට ගැටලු විවඳීමට කාය බාශ්දන්න .
නිලැරදි විය යුතු ව්ථාන වශා දරුලාට නැලත උදවු
කරන්න.

ගණිතය ශ්ඳෂශ්ඳොශ්්  පිටු අංක 65,66 හි අභයාව
වශා මඟ ශ්ඳන්ලන්න.
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