ගණිතය
හතරවන ශ්රේණිය
තුන්වන වාරය
සැකසුම - උතුරුමැද පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තතුව

1

9999 ට ශ්නාවැඩි සංඛ්යා ිපාිාපාගත කරයි
ක්රියාකාරක - 1
සංඛ්යා පදකන්ත විශාල සංඛ්යාව
ගතපත පකපසේද?

ා ඩාමාම සංඛ්යාව පවත කහ

නාදා

පියවර - 01

4

7

0

2

 දී ඇති ඉලක්ක් භාවිේයට පගද ඒ ඇසුපහත,
 විශාල ම සංඛ්යාව ...................
 ඩාමා ම සංඛ්යාව ..................
 එම ඉලක්ක්වලිත සෑදිය ැන් පවදත් සංඛ්යාවක් ...............
පගාම දගතද.

පියවර 02
9

0
1

 පකාටුපේ ඇති ඉලක්ක් පයාදා ගනිමිත ඉලක්ක්
ක් පගාමදගතද.
.................

................

................

................
2

...............

ේපතම සංඛ්යා

පියවර 03

 ඔබ පගාමදගද ලද ඉ ේ සංඛ්යා ෝපහණ ක රමයට සකසේ කහතද.
01. .................

02. ................

04. ...............

0 . ................

03.

...............

03.

...............

 එම සංඛ්යා අවපහණ ක රමයට සකසේ කහතද.
01. .................

02. ................

04. ...............

0 . ................

පියවර 04

 දී ඇති සංඛ්යා ෝපහණ ක රමයට ලියතද.
(1) 3 68, 6 24, 16 0

...............................................

(2) 789 , 462 8,9214

...............................................

(3) 3 42, 337 , 3780

...............................................

(4) 7800, 8700, 7080

...............................................

(5) 6902, 6991, 697

...............................................

 දී ඇති සංඛ්යා අවපහණ ක රමයට ලියතද.
(1) 27 2, 172 , 13 4

...........................................

(2) 3 78, 428 , 4127

..........................................

(3) 42 , 770 , 3898

............................................

(4) 422 , 403 , 4 42

............................................

(5) 603 , 46 4, 787

............................................
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ඉලක්ක් ේහ පේක් වූ සංඛ්යා පදකක් පගදයාම එක්
සේථාදයන්ත පමකක් සහිේව එකතු න්රීම
ක්රියාකාරක - 01
ප ේ ගැටලුව පදස බලතද පදතද.
උදා හක :- පකාළඹ දිසේික්කපක පකාපහණදා ෝසාදිේයත සංඛ්යාව
1138න්. ග්ප දිසේික්කපක පකාපහණදා ෝසාදිේයත සංඛ්යාව 12
දිසේික්ක පදපක් ම ළු ක පකාපහණදා ෝසාදිේන්ත ගකද පකාපමකද?
පකාළඹ දිසේික්කපක පකාපහණදා ෝසාදිේයත සංඛ්යාව =
ග්ප දිසේික්කපක පකාපහණදා ෝසාදිේයත සංඛ්යාව

1138

= + 12

දිසේික්ක ශ්ෙශ්ක් මුළු ශ්කාශ්රෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්යාව = 2393

පමම ගැටලුව විසඳීප්දී,
දා

සී

ද

එ
එකතු කලා

+

1

1

1

2

2

3

3+1

8

13
9

3

4

න්.

පියවර 01
ප ේ ගැටලු විසඳතද.

1

2

1 7 2 8

3 4 8 1

+1 2 2

3
3 6 3 2

+2 3 2 2

+2 7 2

පියවර 02
ප ේ දැක්පවද ගැටලු විසඳතද.
12
44
+ 2

1 2

3041

6421

322

1 08

304

+216

4221

+ 92

ක්රියාකාරක - 02
පියවර 01

ප ේ ෝකාහපක කහකැවිය ැන් සංඛ්යා ්රයක් සාදාගතද.

408

32
62

4100

114

2 10
3022

5

1048

 සංඛ්යා ්රය එක් වහක් කහකවා දැවතුණු විට ඊ හිස පයාළු වී ඇති
සංඛ්යාව ලියතද.
 එපලස ේව පදවහක් සංඛ්යා ්රය කහකවා ලැපබද සංඛ්යාවල
එකතුව පසායතද.
පළළුවහ ලැබුණු සංඛ්යාව

-

........................

පදවදවහ ලැබුණු සංඛ්යාව

-

........................

පේවදවහ ලැබුණු සංඛ්යාව

-

........................

එකතුව

-

ප් ෝකාහයට සංඛ්යා ්රය භාවිේා පකාට ගැටලු
විසඳතද.
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ක් නිතමමාකය කහ

ග්රෑ් ⇌ න්පලණග්රෑ් ඒකක පරිවතමේද සහිේ බහ මැනීප්
සහල ගැටලු විසඳන්
ක්රියාකාහක් අංක 01
 ඔබපග්ර මව / පියා / සප ණදහ / සප ණදරියත සමඟ එකතු වී පසල්ල්
කමයක් සාදාගතද.
 ඒ සඳ ා විවිධ් ප්රමාකපක බහවලිත ුකක්ේ නිවසිත පසායා ගේ ැන්
භාණ්ම න්හිපයක් පසායා මැද බහ සට ත කහගතද.
උදා හක - පැපපාල් පගඩියක්, පදල් පගඩියක්, පලතුරු වතමග, ලී ඩාඩු, වැලි
 ේහාදියක් පයාදාපගද ද්රවය පවද පවදම මැද පල්බල් කහගතද.
 ේැටි ේහාදියක් , ග්රෑ් ස න්පලණග්රෑ් මිනු් පඩි සපයා ගතද.
 සට ත කහ ගතදා ලද විවිධ් භාණ්මවල බහ එකතු කහතද.
උදා හක :- පැපපාල් පගඩිපක බහ 1 𝐾𝑔 350 𝑔ක් ස පදල් පගඩිපක බහ
2 𝐾𝑔 200 𝑔 න්. පගඩි පදකම එකවහ න්හාගත් විට ලැබුණු බහ
3 𝐾𝑔 550 𝑔 න්.
පැපපාල් පගඩිපක බහ
පදල් පගඩිපක බහ
පගඩි පදපක් ම ළු ක බහ

𝐾𝑔 𝑔
=
1
3 0
= +2
200
=
3
0

ේව දුහටත් ේ වුරු වීමට පවදත් එවැනි භාණ්ම පදකක් ප ණ න්හිපයක්
මැද බහ එකතුව සට ත කහතද.
ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

...................g ............. kg
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ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

...................g ............. kg

ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

....................g ............. kg

ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

....................g ............. kg

ක්රියාකාරක - 02
ඒකක පරිවතමේදය සහිේව බහ ප්රමාක එකතු කහළු.
ප් සඳ ා ඔබපග්ර පසල්ල් කමපක ඇති බපහත වැඩි ඒකක පරිවතමේදය
කළ ැන් භාණ්ම පදකක් පේණහා ගතද.
ඒවා ේහාදිය පයාදාපගද මැද බලතද.
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උදා හක :පකාමඩු පගඩිපක බහ 2 𝐾𝑔 350 𝑔 න්.
වට්ටක්කා පගඩිපක බහ 1 𝐾𝑔 800 𝑔 න්.
දැත භාණ්ම පදපක්ම බහ ේහාදිය පයාදාපගද මැද බලතද.
උදා හක :𝐾𝑔

𝑔

පකාමඩු පගඩිපක බහ

=

2

3 0

වට්ටක්කා පගඩිපක බහ

=+ 1

800

පගඩි පදපක්ම බහ

=

1 0

4

 න්පලණග්රෑමයට ග්රෑ් 1000 ඇති බව මේක ේබා ගතද.
1000 𝑔 = 1 𝐾𝑔
 ඉ ේ බහ එකතු න්රීප්දී 350𝑔 + 800 𝑔 එකතු කළ විට1150 𝑔පේ.
 1150 𝑔 තුළ න්පලණග්රෑ් 1 ක් ා ග්රූ් 1 0ක් ඇේ.
 ඉ ේ සඳ ත ෝකාහයට ේවත් එවැනි පේ ේහාදිපක පයාදාපගද මැද
ගැටලු 3ක් නිතමමාකය කහ විසඳතද.
ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

................g ............. kg

ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

................g ............. kg
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ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
එකතුව

................g ............. kg

ක්රියාකාරක 03
 ප ේ ගැටලුව ඇසුපහත ද්රවය අඩු න්රීම ඉපගද ගළු.
උදා හක :කපේ තිබු සීනි ප්රමාකය
මව මිලදී ගත් සීනි ප්රමාකය
ඉතිරි සීනි ප්රමාකය

=

𝐾𝑔 𝑔
3
7 0
= - 1
2 0
=
2
00

 ඉ ේ ෝකාහයට ේවත් ගැටලු 3ක් නිතමමාකය කහ විසඳතද.
ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
අඩු කළ පසු....................g ............. kg
ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
අඩු කළ පසු....................g ............. kg
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ද්රවය 1. ................g ............. kg
2. ................g ............. kg
අඩු කළ පසු................g ............. kg

ක්රියාකාරක 04
 ප ේ ගැටලු විසඳතද.
01. උදා හකයක් පලස ාල් 5𝐾𝑔 250𝑔 ඇති මල්ලන්ත ේාත්ේා ස ල්
2𝐾𝑔 500𝑔 මිල දී ගත් විට කපේ ඉතිරි ස ල් ප්රමාකය පකාපමකද?
02. කමල 10𝐾𝑔 දැමිය ැන් මල්ලක කමල 7𝐾𝑔 600𝑔 තිපේ ද්
10𝐾𝑔 ස්ුතමක වීමට ේව පකාපමක කමල දැමිය ුකතුද?.
03. එක මල්ලක පිටි 10𝐾𝑔 870𝑔 ද ේවත් මල්ලක පිටි 12𝐾𝑔 300𝑔 ද
ඇති ද් ම ක පදපක් පිටි ප්රමාකවල පවදස පසායතද.
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ඉලක්ක් තුද පේක් වූ සංඛ්යාවන්ත එයට අඩු සංඛ්යාවක් (පගද
ඒම සියයසේථාදපයත ද යසේථාදයට පමකක් සහිේ ව) අඩු කහ
පිළිතුරු ප්රකාශ කහන්
ක්රියාකාරක - 01
දුපේ / ුපත් අපට ප් අඩු න්රීප් පාමප් දී ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යාවන්ත
ඊට අඩු සංඛ්යාවක් ේමන් අඩු කහතද තිපයතපත. පමප ම අඩු කහද විට
දැත්ද් සංඛ්යා පදක අේහ පවදස ප ායද විට අපට සියයසේථාදපයත
ද යසේථාදයට පගද යතදත් පවදවා.
එප ම ද් අපි අද අඩු කහතපත,
 ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යා
 සියයසේථාදපයත ද යසේථාදයටත් පගද යදවා.
දුපේ / ුපත් ප් දවසේවල ගසේවල මල් පිරිලපත පතද? පරිසේසමිත එළියට
බැ ැලා මල් වට්ටියක් කමා ගත්ේා. ේව ගල්කැට ටිකඩාත් එකතු කහ
ගත්ේා.
මල් ටික අහපගද ප ේ ෝකාහයට ගකත දළු. පගද යා් සහිේව අඩු
කහළු. අපි දැත 22 ත 14 ක් අඩු කහද ැටි බලළු.
-

22
14
08

 අපිට එකසේථාදපක ඇති 2 ත 4 ක් අඩු කහතද බැ ැ. අපි එ ා
පැත්පේත (ද යසේථාදපයත) එකක් ඉල්ලා ගතදවා.
 එවිට අගය වතපත 12 න්. දැත අපි මල් 12 ක් අහ ගනිළු. එන්ත මල් 4
ක් අඩු කහළු. (ප ේ ූපපක පරිදි)
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 දැත ඉතිරිය ගකත කහතද. 12 ත 4ක් අඩු කළාම දැත අපි ළඟ මල්
08 ක් ඉතිරිව තිපයදවා.
 අපි දැත එකසේථාදපක පිළිතුහ 8 ලියළු.
 දැත ද යසේථාදපක ඉතිරි වතපත 1 න්.
 අපි දැත 1ත 1ක් අඩු කහළු. 1 ත 1ක් අඩු කළාම ඉතිරියක් දැේ.අගය
0 පේ. (ප ේ ූපපක පරිදි)

අපි දැත ේවත් ගකදක් දලා බලළු.
පගද යා් සහිේව අඩු කහළු. අපි දැත 4 ත 18 ක් අඩු කහද ැටි බලළු.
4
- 1 8
2 7
 අපිට එකසේථාදපක ඇති
ත 8 ක් අඩු කහතද බැ ැ. අපි එ ා
පැත්පේත (ද යසේථාදපයත) එකක් ඉල්ලා ගතදවා.
 එවිට අගය වතපත 1 න්. දැත අපි මල් 1 ක් අහත එන්ත මල් 8 ක්
අඩු කහළු. (ප ේ ූපපක පරිදි)
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 දැත ඉතිරිය ගකත කහතද. 1 ත 8ක් අඩු කළාම දැත අපි ළඟ මල්
07 ක් ඉතිරින්.
 අපි දැත එකසේථාදපක පිළිතුහ 7 ලියළු.
 දැත ද යසේථාදපක ඉතිරි වතපත 3 න්.
 අපි දැත 3ත 1ක් අඩු කහළු. එවිට 2 ක් ඉතිරි පේ. (ප ේ ූපපක පරිදි)

ඔතද දරුවපත අපි දැත දතපත පලාඩා ගකදක් . ඒත් රිම පල්සින්.
-

7 1 8
3
1 8 3
 ප ේ ූපපක පරිදි 8 ත
3 ලියතද.

ක් අඩු කහතද. එකසේථාදපක පිළිතුහ වද

 1 ත 3 ක් අඩු කහතද බැ ැ. ඒ නිසා සියයසේථාදපයත (7ත 1 ක්) 1
ක් ඉල්ලා ගතදවා.
 ප ේ ූපපක සඳ ත පරිදි 11 ත 3 ක් අඩු කහතද. ද යසේථාදපක
පිළිතුහ වද 8 ලියතද.

 ප ේ ූපපක සඳ ත පරිදි 6 ත
පිළිතුහ 1 ලියතද.
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ක් අඩු කහතද. සියයසේථාදපක

ප් විදියට ගල් කැට අහපගද මිදුපල් ලියලා ප් ගකත දළු.
2

1
4 2

4

-

8

1

3
2

9 0 -6

7 2

7

3

4
4 2

4

8
-

1

2
7 2

IV පියවහ

819
672

7
11

437

281
744

 කාේ පපත් ඉ ළ පකාටුපේ ඇති සංඛ්යාපවත ප ළ පකාටුව තුළ ඇති
කවහ ප ණ සංඛ්යාවක් පගද අඩු න්රීප් ගකත ක් සාදතද.
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V පියවහ
 ප ේ ගැටලු විසඳතද.

01.අල්ලු ගප් පලාඩා අඹ වත්ේක් තිබුකා. ප් අඹ වත්ේ අන්ති මාමා
දවසක් අඹ කමදවා. අඹ පගඩි 34 ක් කැඩුවා. එන්ත ඉනාණු අඹ තිබුකා
1 2 ක් ඔයාලට ප ායතද ු කවතද අළු අඹ කීයද න්යලා. ඔතද
එප ද් ප ායතද පකණ?
02.එක්ේහා පාසලක ළු ක සිසුත ගකද 82 ත 342 ක් ගැ ැනු ළමන්. පිරිමි
ළමන් ගකද පසායතද.
03.සත්ත්ව පගාවිපලක එ කවත ස ගවන්ත 28 සිටිති. එ කවත 2 3 ක් ද්
ගවන්ත ගකද පසායතද.
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ිරි ාව හා ධාරිතාව ගැටලු විසඳී
ක්රියාකාරක -1
පරිමාව ස ධ්ාරිේාව මැනීමට අදාළ සහල එකතු න්රීප් ගැටලු විසඳීම.
දියහ මැනීමට මිනු් සහාවක් අවශයන්.
ඔබ පාසපල් දී මිනු් සහාව දැක ඇේ. අපි මිනු් සහාවක් දළු. ඔබ ළුලිතම
ජලය ලීටහයක් අල්ලද විනිවිද පපපදද කට පේක් ම සමාද පළලිත ුකත්
පබණේලයක් ගතද. ුනීලයක් පයණගට් පකණප්පයක්, ේවත් ජල බනාදක්
සපයා ගතද. විනිවිද පපපදද ලීටහපක පබණේලයට ජලය ුහවතද.
පබණේලපක ඇති ජලය පයණගට් පකණප්පපක දාහය පේක් ුහවා ඉවත්
කහමිත කීයක් තිපේ දැන් ගකත කහ බලතද. ඔබට පයණගට් පකණප්පපයත
10 ක් ලැපබතද ඇති. දැත ලීටහපක පබණේලපක ඉ ළ සිට ප ළට කමදාසි
තීරුවක් අලවා පබණේලයට ුනීලය ේබා ජලය පයණගට් පකණප්පපයත එකක්
දමා ඉහක් ගසා සලඩාණු කහ ගතද. ඒ ෝකාහයට පකණප්පපයත
පකණප්පයට

සලඩාකක්

පයාදා

ස්ුතමක

ෝකාහයට

පකණප්පපයත

පකණප්පයට සලඩාකක් පයාදා ස්ුතමක පබණේලය පිපහද විට ලීටහය
ස්ූතමක

පේ.

පසුව

ප ළ

100 𝑚𝑙 , 200 𝑚𝑙 , 300 𝑚𝑙 , … … … … … … . … … . . , 1000 𝑚𝑙

සිට
ඉ ළට

සලඩාණු කහතද. දැත ඔබට මිනු් සහාවක් සකසේ වී ඇේ. කමදාසි පටියට
උඩිත පසපලණ පට්ප් එකක් අලවා ගතද.
උදා හක :ප ේ දී ඇති ක්රියාකාහකම බලතද. මා ළඟ තිබුකා ුං බ ම ම පබණේල්
පදකක්. එක පබණේලයක් 300 𝑚𝑙 ක් ා අපදක් පබණේලපක
450 𝑚𝑙 ක් ම ම තිබුකා. ඒ පබණේල් පදපක් ම පැණි ම ම මම එක
පබණේලයකට දැ්මා. දැත පලාඩා පබණේපල් ඇති පැණි ම ම ප්රමාකය
බලළු.
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300 𝑚𝑙

+

450 𝑚𝑙

=

750 𝑚𝑙

ඩාමා පබණේලපක පැණි ම ම

= 300 𝑚𝑙

පලාඩා පබණේලපක පැණි ම ම

= 450 𝑚𝑙

පබණේල් පදපක්ම ඇති පැණි ම ම

= 750 𝑚𝑙

අපි

ැපමණම කැමතින්. වතුහ එක්ක පසල්ල් කහතද. ඔබත් ප්

ක්රියාකාහකම කහතද.
පගදහ තිපබද හිසේ ජෑ් පබණේලයක්

ා ඩාමා හිසේ ම ම පබණේලයක්

ගතද. ඔපේ මිනු් සහාවත් ගතද. ජෑ් පබණේලයට

ා ඩාමා ම ම

පබණේලයට වතුහ ුහවා ගතද. පලාඩා භාජදයක් ගතද. ජෑ්
පබණේලපක ඇති වතුහ මිනු් සහාපවත මැද පලාඩා භාජදයට
දමතද.ඩාමා ම ම පබණේලපක ජලය ද මැද පලාඩා භාජදයට දමතද.
දැත මිනු් සහාව භාවිේා කහ පලාඩා භාජදපක ඇති ජලය ප්රමාකය මැද
බලතද. ඉ ේ නිදසුද ෝකාහයට එකතු කහ බලතද. පිළිතුහ සසඳතද.
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උදා හක :අපප් පගදහට ටිකක් පලාඩා ම ම පබණේලයක් පගදාවා. ඒ පබණේපල්
2ℓ 250𝑚ℓ ප්රමාකයක් සට ත කහලා තිබුකා. ේවත් ඊට වමා ටිකක් පලාඩා
පබණේලයකට ම ම පගදාව. ඒ පබණේලපක 3ℓ 200𝑚ℓ ක් තිබුකා. පබණේල්
පදපක්ම ම ම එක භාජදයකට දමා මැදලා බැලුවා. මිනු් සහාපවත මැදලා
බැලුවම 5ℓ 450𝑚ℓක් තිබුකා. එය පමපසේ ලියා බලළු.
ℓ

𝑚ℓ

ළුලිත ම පගදා ම ම පබණේලපක ප්රමාකය

=

2

250

ඊළඟට පගදා ම ම පබණේලපක ම ම ප්රමාකය

=

3

200

පබණේල් පදපක්ම ම ම ප්රමාකය

=

5

450

 ප් ක්රියාකාහක් සිදුකහතද.
ඔපේ පගදහ තිපබද පලාඩා පබණේලයක් ගතද. ේවත් ටිකක් පලාඩා
පජණගුවක් ගතද. මිනු් සහාව

ා පලාඩා භාජදයක් ගතද.

පබණේලයටත් , පජණගුවටත් වතුහ ුහවා ගතද. දැත ළුලිත ම
පබණේලපක ඇති වතුහ මිනු් සහාපවත මැද පලාඩා භාජදයට දමතද.
පජණගුපේ ඇති වතුහ ද මිනු් සහාපවත මැද පලාඩා භාජදයට දමතද.
දැත පලාඩා භාජදපක ඇති වතුහ ප්රමාකය මැද බලතද. පබණේලපක
ස පජණගුපේ ජල ප්රමාක එකතු කහ පිළිතුහ සසඳා බලතද.
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ක්රියාකාරක - 02
ඒකක පරිවතමේද සහිේව ලීටහ ා මිලි ලීටහ ප්රමාක එකතු න්රීම.
ප තිත දී ඇති උදා හක බලතද.
උදා හක මපග්ර ළඟ පජණගුවක් ා බාල්දියක් තිබුකා. පජණගුවට ජලය දමා මිනු්
සහාපවත මැද බැලු විට 2ℓ 800𝑚ℓ ක් ද බාල්දියට ජලය දමා මැද
බැලූ විට 4ℓ 700𝑚ℓක් ද තිබුණි. භාජද පදපක් ම ජලය එක් බනාදකට
දමා මැද බැලූ විට 7ℓ 500𝑚ℓක් තිබුණි. එය පමපසේ ලියා විසඳළු.
ℓ

𝑚ℓ

පජණගුපේ අල්ලද ජල ප්රමාකය

=

2

800

බාල්දිපක අල්ලද ජල ප්රමාකය

=

4

700

භාජද පදපක්ම අල්ලද ජල ප්රමාක

=

7

00

 ඉ ේ ගැටලුපේ දී 800 𝑚ℓ ා 700 𝑚ℓ එකතු කළ විට 1500 𝑚ℓ ක්
ලැපේ. එම ප්රමාකපයත 500 𝑚ℓ මිලි ලීටහ තීහපක ේබා ලීටහ 1
ලීටහ තීහයට එකතු කහන්. ඒ අනුව ලීටහ තීහපක ඇති 6 ℓට එකක්
එකතු කළ විට 7 ℓ ක් ලැපේ.
 ඔබත් ප් ක්රියාකාහකම සිදුකහ බලතද.
පගදහ තියද ටිකක් පලාඩා බාල්දියක් ගතද. ේව පේසමඩාත් ගතද.
මිනු් සහාවක් ගතද. ටිකක් පලාඩා භාජදයඩාත් ඕදෑ. ප් වැපේ පග්ර
ඇතුපල් ද් කහතද. බෑ. ළුලිත ම බාල්දියට වතුහ ුහවල මිනු්
සහාපවත මැදල පලාඩා භාජදයට දමතද. ඊළඟට පේසමට වතුහ ුහවා
මිනු් සහාපවත මැදලා පලාඩා භාජදයට දමතද. දැත පලාඩා පේසප්
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වතුහ මිනු් සහාපවත මැද බලතද. භාජද පදපක් ජල ප්රමාක එකතු
කහ බලා ඔබට ලැබුණු පිළිතුහ සසඳා බලතද.
ක්රියාකාහකම 03
පරිමාව ස ධ්ාරිේාව ඇතුළත් අඩු න්රීප් ගැටලු විසඳීම.
උදා හක :ප ේ සඳ ත ගැටලුව විසඳද ෝකාහය බලතද.
ේාත්ේා උපේ 8ℓ 850𝑚ℓ ක ජල පබණේලයක් ම ම සඳ ා පගදාවා.
වස බලද විට පබණේලපක වතුහ ටිකක් ඉතිරි වී තිබුකා. මට
උවමදා වූපණ් ම මට ගත් ජල ප්රමාකය දැද ගැනීමටන්. ඒ සඳ ා මම
කපළේ ඉතිරි වී තිබුණු වතුහ ටික මැද බැලීමටන්. ඉතිරි වී තිබුණු
ප්රමාකය 1ℓ 300𝑚ℓ න්. එපසේ ද් ම මට ගත් ජල ප්රමාකය
7ℓ 550𝑚ℓ ක් පේ. එය පමපසේ පසායළු.
ℓ

𝑚ℓ

ම මට පගදා ජල පබණේලපක ප්රමාකය

=

8

8 0

ඉතිරි වී තිබු ජලය ප්රමාකය

=

1

300

ම මට ගත් ජල ප්රමාකය

=

7

0

 ප් ක්රියාකාහකම සිදු කහතද.
පගදහ ඇති ඩාමා පේසමකට වතුහ ුහවතද. පේසප් ඇති ජලය
මිනු් සහාපවත මනිතද. එය සට ත කහ ගතද. ඩාමා පජණගුවක්
පගද පේසප් වතුහවලිත පජණගුවක් ුහවා ඉවත් කහතද. ඉත පසු
පේසප් ඉතිරි වූ ජලය ප්රමාකය මිනු් සහාපවත මැද බලතද. ඔබට
පජණගුපේ අල්ලද ජලය ප්රමාකය පසායා ගේ ැන් දැන් බලතද.
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ක්රියාකාරක

04

ඒකක පරිවතමේද සහිේ ව ලීටහ, මිලි ලීටහ ද්රව ප්රමාක අඩු න්රීප් ගැටලු
විසඳීම.
න්රි ලන්ත න්රි 8ℓ 400𝑚ℓ ක ප්රමාකයක් පගදාවා. එන්ත පගදහ අය ම ම
සඳ ා න්රි ප්රමාකයක් ගත්ේා. ඉතිරි ප්රමාකය මිනු් සහාවට දමා මැද බැලූ
විට එහි ඉතිරි වී තිබුපණ් 2ℓ 600𝑚ℓ න්. පරිපභණජදයට ගත් න්රි ප්රමාකය
5ℓ 800𝑚ℓන්.
එය පමපසේ පසායා බලළු.
ℓ
පගදා න්රි ප්රමාකය
ඉතිරි වූ න්රි ප්රමාකය

=

පරිපභණජදය කළ න්රි ප්රමාකය

𝑚ℓ

=

8

2

600

=

400
800

 පමහිදි 400𝑚ℓ ත 600𝑚ℓ ඉවත් කළ පදා ැන් නිසා ලීටහ
පප්ලිපයත එකක් මිලි ලීටහ පප්ලියට 1000𝑚ℓ පලස පගද 1400𝑚ℓ
ත ඉවත් කළ විට 800𝑚ℓ ක් ඉතිරි පේ. දැත 8 ℓත එකක් මිලි ලීටහ
වලට ගත් නිසා එේද ඇත්පත් 7 ℓන්. එන්ත2 ℓ ක් අඩු කළ විට 5 ℓක්
ඉතිරි පේ.
 පමම ක්රියාකාහකම සිදු කහතද.
ඔපේ පගදහ තිපබද ේහමක් පලාඩා බාල්දියක් ප ණ පේසමක් ගතද.
ඊට වමා ඩාමා පේසමඩාත් ගතද. මිනු් සහාපවත මැදලා පලාඩා
පේසමට වතුහ ුහවතද. ඊට පසේපසේ පලාඩා පේසප් ඇති වතුහවලිත
ඩාමා පේසමට වතුහ එකක් ුහවා ගතද. ඒ වතුහ එක මිනු් සහාපවත
මැදලා මල් ග කට දාතද. දැත පලාඩා පේසප් ඉතිරි වී ඇති ජල
ප්රමාකය දැවේ මැද බලතද. ඉතිරි වී ඇති ජලය ප්රමාකය පකාේහ්
ප්රමාකයක් දැන් ඔබට ලැපේ. ළුලිත පේසප් තිබු ප්රමාකපයත ඉවත්
කළ ප්රමාකය අඩු කළ විට ඉතිරි ප්රමාකය ලැපේ. ඔබ මැද බැලු
ප්රමාකය සමඟ සසඳා බලතද.
පපළ පපාේ 101, 102 පිටුවල අභයාස කහතද.
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ඉලක්ක් පදකකට පදාවැඩි සංඛ්යා 2 සිට
සංඛ්යාවන්ත ස 10ත ගුක න්රීම

පේක් වූ

ක්රියාකාරක - 1
 ඔබට ප සුපවත පසායා ගේ ැන් ඇට වතමගයක් පසායා ගතද.
 එන්ත පදපක් පගාමවල් ගසතද. එහි ඇති ළු ක ඇට ගකද කීයදැන්
බලතද.
 තුපත පගාමවල් ගසතද. එහි ඇති ළු ක ඇට ගකත ගතද කහතද.
 ඔබ සෑදු පදපක් ා තුපත ගුකද වගුව ශේද දගා න්යවතද.
ක්රියාකාර

-2

ඉ ේ ක්රියාකාහකම 1 අනුගමදය කහමිත 4,
දඟතද. ශේද දගා න්යවතද.

ා 10 ගුකද වගුවද පගාම

ක්රියාකාරක - 3
සංඛ්යා ගුක න්රීප්දී අප ප ේ පිළිපවළ අනුගමදය කහද බව මේක ේබා
ගතද.
උොහරණ - 01
32
2X
64

36
2X
72

පමහිදී එකසේථාදපක 6, පදපකත ගුක කළ විට
ලැපබද 12 හි ද පක ඒවා 1 ද යසේථාදපක 3,
පදපකත ගුක න්රීපමත ලැපබද යට එකතු
කහනු ලැපේ.

උොහරණ - 02
12
3X
36

26
3X
78

පමහිදී එකසේථාදපක 6, තුපදත ගුක කළ විට
ලැපබද 18 හි ද පක ඒවා 1 ද යසේථාදපක 2,
තුපදත ගුක න්රීපමත ලැපබද යට එකතු
කහනු ලැපේ.

උොහරණ - 03
21
4X
84

16
4X
64

පමහිදී එකසේථාදපක 6, ේපහත ගුක කළ විට
ලැපබද 24 හි ද පක ඒවා 2 ද යසේථාදපක 1,
ේපහත ගුක න්රීපමත ලැපබද ේහට එකතු
කහනු ලැපේ.
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ක්රියාකාරක - 4
දැත එම ගුකද වගු භාවිේපයත ප ේ ක්රියාකාහක් වල නිහේ වතද.
ඔපේ පවුපල් අය සමඟ ක්රිකට් රීමාපේ නිහේ වතද. ඒ සඳ ා ප ේ සඳ ත
පරිදි පගමිදුපල් ක්රිකට් පිටියක් සකසේ කහ ගතද

2
3
4
5
10

01. 2,3,4,
ා 10 පරිදි සීමා ලඩාණු කහතද. රීමාපේ පයදීප්දී ඔබ
ලඩාණු 2ක් ලබා ගත් වාහ ගකද කීයද?
.....................................................................................................
02. ඒ අනුව 2 බැගිත ගැසූ ප හවල්වලිත ලබාගත් ළු ක ලඩාණු කීයදැන්
ගකදය කහතද.
.................................................................................
03. 10 පලස ගැසු ප හවල් ගකද ද වාහ ගකද ා ලඩාණු ප්රමාක
කීයදැන් පවද පවදම ගකදය කහතද.
................................................................................
04. අවසාදපකදී
ඔබ ලැබූ ළු ක ලඩාණු ගකදය කහතද.
............................

ක්රියාකාරක - 5
A4 පකාළ

ක් ා පාට සපයා ගතද.

01. පාපැදි 20ක් ඇඳ පාට කහ එහි පහණද ගකද 2ත 2 ගකත කහතද.
02. ත්රී පහණද හථ 12ක් ඇඳ පාට කහ ඒවාපක ඇති පහණද ගකද 3ත 3
ගකත කහමිත ලියතද.
03. බල්ලත 1 ක් ඇඳ පාට කහ ඔවුතපග්ර කඩාල් 4ත 4 ගකත කහමිත
ලියතද.
04. පපති පප ේ මල් 20ක් ඇඳ පාට කහ ඒවාපයහි පපති ත ගකත
කහමිත ලියතද.
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05. අඹ පගඩි 10 බැගිත ඇති කූම 10ක් ඇඳ පාට කහ ඒවාපක ඇති අඹ
පගඩි 10ත 10 ගකත කහමිත ලියතද.

ක්රියාකාරක - 6
පකණච්ච බයක් සෑදිය ැන් ෝකාහයට පවදම පපට්ටි 11ක් සකසේ කහ ගතද. දී
ඇති පමාමිපදණ පත් සකසේ කහ එක බැගිත පපට්ටිවල අලවතද.
60

7x5

90

8x5

40

6x10

10
0

45

10x10

15

7x10

20

9x10

100 4x5

50

3x5

70

2x5

35

9x5

10x5

පමාමිපදණ පත් සුදුසු පරිදි ගලපමිත පකණච්ච බ පපට්ටි සකසේ කහ පකණච්ච බය
නිතමමාක කහතද.
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ඉලක්කම් තුන ශ්තක් වූ සංඛ්යා 23 3 සහ 4 න් ශ්ෙදීශ්ම් සරල
ගැටලු විසඳයි
ක්රියාකාරක

-1

ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යාවක් 3 ත පබදීම.
පියවහ 1
තුපදහි ගුකද වගුව මේක් කහ ගතද.
ප ේ ගැටලුව ඒ අනුසාහපයත විසඳතද.
3x3

- ......................................

3x7

- ......................................

3x 12 - .....................................

ඉලක්ක් පදපක් සංඛ්යාවක් තුපදත පබදීම සිදුකළ ෝකාහය ප ේ නිදසුද
ඇසුපහත පැ ැදිලි කහගතද.
උදා හක පපාල් පගඩි 7 ක් සමාදව පගාමවල් තුදකට පවත කළ විට එක පගාමක
පපාල් පගඩි කීයද?
උදා හක -

2
3

7
6
1
1
0

7 ÷ 3 = 25
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ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යාවක් පළළුව පගද යා් හහිේව දීතමබ පබදීප්
ෝකාහයට තුපදත පබදළු.
උදා හක -

2
3

1 6
1
06
06
0

1 6 ÷ 3 = 52

ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යාවක් පදවනුව පගද යා් සහිේව දීතමබ පබදීපමත
තුපදත පබදළු.
උදා හක 149
3

447
3
14
12
27
27
0

447 ÷ 3 = 149

ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යා දීතමබ පබදීප් රමයට ප ේ ගැටලු විසඳතද.
01. 183 ÷ 3
02. 105 ÷ 3
03. 306 ÷ 3
04. 482 ÷ 3
05. 526 ÷ 3
06. 459 ÷ 3

පපළ පපාපත් පිටු අංක 10 අභයාස කහතද.
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ක්රියාකාරක 02
ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යා 4 ත පබදද ෝකාහය ඉපගද ගනිළු.
උදා හක :අඹ පගඩි 488 ක් පගාමවල් 4 කට පබදා පවත කළ විට එක පගාමක
ඇති අඹ පගඩි ගකද කීයද?
දීතමබ පබදීපමත විසඳළු.
උදා හක -

112
4

448
4
04
04
08
08
0

448 ÷ 4 = 112

ප ේ දී ඇති ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යා දීතමබ පබදීම භාවිේපයත 4 ත
පබදතද.
01. 164 ÷ 4
02. 244 ÷ 4
03. 804 ÷ 4
04. 480 ÷ 4
05. 124 ÷ 4
06. 249 ÷ 4

පපළ පපාපත් 106 පිටුපේ 3, 4 අභයාස සිදු කහතද.
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ක්රියාකාරක - 03

පියවහ 1
ඉලක්ක් තුද පේක් වු සංඛ්යාවක් 3 ත පබදීප් සහල ගැටලු විසඳළු.
උදා හක හඹුටත පගඩි 360 ක් සමාදව කූම තුදකට දැළු විට එක් කූමයක ඇති
හඹුටත පගඩි ගකද කීයද?
දීතමබ පබදීම මගිත පිළිතුහ ලබාගතදා ෝකාහය.
උදා හක -

120
3

360
3
06
06
00
00
0

360 ÷ 3 = 120

පියවහ 2
ඉලක්ක් තුද පේක් වු සංඛ්යාවක් 4 ත පබදීප් සහල ගැටලු විසඳළු.
උොහරණ :පදාම් පගඩි 440 ක් කූම 4 කට සමාදව දැමූ විට එක් කූමයක ඇති
පදාම් පගඩි ගකද කීයද?
110
4

440
4
04
04
00
00
0

440 ÷ 4 = 110

පපළ පපාපත් පිටු අංක 107 ත අභයාස අංක 0 සිදු කහතද.
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පියවර 03
ඉලක්ක් තුපත සංඛ්යා 2 ත ස
විසඳළු.

සංඛ්යා 4 ත පබදීප් සහල ගැටලු

උොහරණ
පෑත 242 ක් පගාමවල් පදකකට සමාදව පවත කළ විට එක පගාමක
ඇති පෑත ගකද කීයද?

2

121
242
2
04
04
02
02
0

242 ÷ 2 = 121

ක්රියාකාරකම් 04
පියවර 01
ඉලක්ක් තුද පේක් වූ සංඛ්යා 2, 3 ස 4 ත පබදීම.
උොහරණ :සිසුත 18 පදපදක් කණ්මාය් තුදකට සමාදව පබදුව ප ාත් එක්
කණ්මායමක කීපදපදක් සිටීද?
අඹ පගඩි 24 ක් පගඩි 4 බැගිත පාතමසල් කළ විට එක් පාතමසලයක අඹ
පගඩි කීයද?

30

ඉ ේ උදා හක ෝශ්රපයත ප ේ ගැටලු විසඳතද.

÷2

÷3

÷4

58 ÷ 2 =

39 ÷ 3 =

48 ÷ 4 =

104 ÷ 2 =

100 ÷ 3 =

114 ÷ 4 =

217 ÷ 2 =

257 ÷ 3 =

236 ÷ 4 =

118 ÷ 2 =

306 ÷ 3 =

288 ÷ 4 =
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පහණම සංඛ්යා භාවිේ කහන්. i සිට x පේක් පහණම සංඛ්යාංක
නාදාපගද භාවිේ කහන්
ක්රියාකාරක - 1
i සිට v පේක් පහණම සංඛ්යා ළුලිතම ඉපගද ගනිළු.
ළුලිතම ඉවේට දමක කාේපබණේ එකක් පගද අපි භාවිේ කහද ඉලක්ක්
පයාදාපගද (හිතදු අහාබි සංඛ්යා ) 1, 2, 3, 4, පිකා ක් කපා ගතද
1

2

3

4

ඊට පසුව ේවත් පිකා ක් කපා පගද පහණම සංඛ්යාංක ලියා ගතද.
i

ii

iii

iv

v

වත්ේට යතද මල් 1 ක් කමාපගද එතද. පිකා පමපලස ේබතද. මල්
පගාමවල් ගසතද.

1

2

3

4

5

i

ii

iii

iv

v

i

පහණම සංඛ්යා එක

ii

පහණම සංඛ්යා පදක

iii

පහණම සංඛ්යා තුද

iv

පහණම සංඛ්යා ේහ

v

පහණම සංඛ්යා ප

පලස න්යවතද
පපාපත් ලියා ගතද
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ක්රියාකාරක - 2






vi සිට x පේක් පහණම සංඛ්යා නාදා ගනිළු.
6-10 දක්වා ඉලක්ක් පිකාවල ලියා ගතද. ඒවා කපා ගතද.
පසුව ේවත් පිකා කපා පගද ඒවාපක vi, vii, viii, ix ා x පලස ලියා
ගතද.
සියඹලා ඇට ටිකක් ප ණ ගල්කැට ටිකක් පසායා ගතද.
ගල්කැට 6ක පගාමක් ගසතද. එම පගාම ඉදිරිපයත 6පක පිකාවත්
පහණම සංඛ්යාවල vi ලියා ඇති පිකාවත් ේබතද. එය න්යතද.
(පපාපත් ඇඳ ලියතද.)
6

7

8

9

10

Vi

vii

viii

ix

x

නිවැරදිව යා කරන්න
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
vii
viii
v
vi
iv
ix
iii
i
ii
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විවිධ් කාලසට ත, වගු ස ප්රසේථාහ න්යවන්.ැසසේ කහද ලද
පේාහතුරු ඇසුරිත තීහ ප්රසේථාහ පගාම දඟන්. නිූපිේ
පේාහතුරු න්යවන්.
ක්රියාකාරක - 1
ඔබට ප සුපවත පසායා ගේ ැන් ඇට වතමගයක් පසායා ගතද.
ඔපේ පගවත්පත් ඇති ගසේවතමග නිරීක්ෂකය කහ පබාප ණ ගසේවතමග
ඔපේ පගවත්පත් තිපබදවා ඇති. එම ගසේ වතමග 0 ක් පමක පේාහා
ගතද. එක් ජාතියන්ත එම ගසේ වතමග කීයක් ඔපේ වත්ේ ුහා තිපේ දැන්
ගකත කහ බලතද. (උදා හක පලස- පකාප ාඹ, පත්ක්ක, අඹ,
ල්මිල්ල, පකාසේ පලස ගසේ වතමග 0 ක් පලස දැක්විය ැක)
පදමේපියත ා සප ණදහ සප ණදරියතපග්ර ස ය ඇතිව පත්ක්ක ගසේ
න්යද? අඹ ගසේ න්යද ?ෝදී පලස ඔබට සට ත කහ ගේ ැන්ය.
දැත ඔයාලපග්ර පගවත්පත් පේණහා ගත් එම ගසේ වතමගවල පවද පවදම
එකතුව පගද වගුවක් පගාමදගා ගේ ැක. එය අපට පේාහතුරු වගුව
පලස ැඳිතවිය ැන්ය.
ශ්ගවත්ශ්ත් ඇති ගසේ
පකාප ාඹ
අඹ
ල්මිල්ල
පත්ක්ක
පකාසේ

ගසේ ගණන

මුළු සංඛ්යාව

ගසේ සංඛ්යාව

ඉහත වගුව ඇසුශ්රන් ප්රසේාාරයක් නි් ාණය කරන්න

ගසේවල ද්
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1.
2.
3.
4.

ඔපේ පගවත්පත් වැඩිුහම ඇති ගසේ පමාදවා ද?
සමාද ප්රමාකපයත ඇති ගසේ තිපේද? එපසේ ද් ඒ පමාදවා ද?
අඩුපවත ඇති ගසේ පමාදවා ද?
අඩුම ස වැඩිම ගසේ වතමග අේහ ඇති පවදස පකාපමක ද?

ක්රියාකාරක - 2
 ඔපේ පගවත්පත් ඇති මල් වතමගවල පාට නිරීක්ෂකය කහතද.
 මල්වතමග 0 ක් පාට අනුව පකාපමක දැන් වගුගේ කහතද.
ශ්ගවත්ශ්ත් ල්වල ිාට
සුදු පාට
හතු පාට
ේැඹිලි පාට
ක පාට
පහණස පාට

ල් ගණන

මුළු සංඛ්යාව

පාට මල් සංඛ්යාව

ඉහත වගුව ඇසුශ්රන් ප්රසේාාරයක් නි් ාණය කරන්න

මල්වල පාට

01. ඔපේ පගවත්පත් වැඩිුහම ඇත්පත් ඩාමද පාට මල් ද?
එම මල් වතමග 02ක් ලියතද.
02. ඔපේ පගවත්පත් අඩුපවතම ඇත්පත් ඩාමද පාට මල් ද?
එම මල් වතමග 02ක් ලියතද.
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මුෙල් භාවිතය හා ගනුශ්ෙනු ආශ්රිත ගැටලු විසඳී
ක්රියාකාරක -01
ද්රවය න්හිපයක මිල ගකදය න්රීම

රු.240. 0

රු.6 .00

රු.10 .00

රු.128. 0
රු.4

.00

රුපියල්

සේ

රුපියල්

සේ

.........

.....

...........

.......

+ .........

.....

...........

.......

රුපියල්

සේ

.........

.....

+ .........

.....

+
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ප ේ මිල දතමශදය බලා බිල්පත් සකසේ කහතද.
ද්රවය
කහවල
ළුං ඇට
පත් පකාළ
අල
ස ල්
මිරිසේ
සීනි
පරිප්ු

න්පලණ ග්රෑ් එකක මිල
රුපියල්
සේ
18
00
120
00
2 0
7
7
00
60
00
200
00
70
00
110
00

01. ස ල් 2kgක්, ළුං ඇට 1kg ක්, අල 2kg ක් සඳ ා ප ේ බිල්පේ
ස්ූතමක කහතද.
ද්රවය

ප්රමාකය

ස ල්
ළුං ඇට
අල
එකතුව

2kg
1kg
2kg

ඒකක මිල
රුපියල් සේ
60
00
120
00
7
00

වටිදාකම
රුපියල් සේ

ඉ ේ භාණ්ම සඳ ා ඔබ විසිත රු. 00.00 ක ළුදලක් පවළද සැලට ලබා
දුතපත ද් ඔබ පවේ ලැපබද ඉතිරි ළුදල කීයද?
02. පත් පකාළ 2kg , මිරිසේ 1kg, පරිප්ු 2kg ක් සඳ ා ප ේ බිල්පේ
සාදතද.
ද්රවය

ප්රමාකය

ඒකක මිල
රුපියල් සේ

එකතුව
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වටිදාකම
රුපියල් සේ

ඉ ේ භාණ්ම සඳ ා ඔබ විසිත රු.1000.00 ක ළුදලක් පවළදසලට ලබා
දුතපත ද් ඔබ පවේ ලැපබද ඉතිරි ළුදල කීයද?
03. අල 3kg , පත් පකාළ 2kg, කහවල 2kg ක් සඳ ා ප ේ බිල්පේ
සාදතද.
ද්රවය

ප්රමාකය

ඒකක මිල
රුපියල් සේ

වටිදාකම
රුපියල් සේ

එකතුව
ඉ ේ භාණ්ම සඳ ා ඔබ විසිත රු. 000.00 ක ළුදලක් පවළද සැලට ලබා
දුතපත ද් ඔබ පවේ ලැපබද ඉතිරි ළුදල කීයද?
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හැඩ රටා ශ්ගාඩ නැංවී
ක්රියාකාරක - 1
ැම ාඅවකාශ
දම න්යතද

- සම්තුහස්රය

දම න්යතද

- ිපකණකය

දම න්යතද

- සෘජුපකණකාස්රය

දම න්යතද

- වෘත්ේය

 අ්මා සමඟ ඩාසේසියට යතද.
 ඩාසේසිපක ඇති විවිධ් වතමගපක ැම නාදාගතද. ඒවා ැම අනුව
පගාමවල් ේහකට පවත කහතද.
 එම ද්රවය
ැම අනුව හටාවකට ේබා ප ේ පකාටුපේ එය ඇද
දක්වතද.
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ක්රියාකාරක - 2
A4 පාට පකාළවලිත
කැමති ෝකාහපක නිතමමාකයක් කහතද.

ැම

බැගිත කපාපගද ඔබ

ක්රියාකාරක - 3
 පරිසහපක ඇති ගසේ වැල් දහඹළු. පගදහ සිටිද කවුරුත ප ණ
වැඩිහිටිපයඩා සමඟ මල්, ගසේවල පකාළ ා ඉවේලද දවටද
න්හිපයක් පසායාගතද.
 ඔබ පසායාගත් ද්රවය සමමිතික දැන් පරීක්ෂා කහතද.
 ඒවා සමමිතික ා සමමිතික පදාවද පලස පවත කහ දක්වතද.

ක්රියාකාරක - 4

ඉ ේ ැමේල පකාළයන්ත කපා ගතද. අඩි පකණදුවක් පගද ප ේ අුකරිත
ඇඳ සමමිතික අක්ෂ කීයක් තිපේ දැන් ඇඳ බලතද.
උදා හක -
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