
ග්රෑම් ⇌ කිල ෝග්රෑම් ඒකක පරිවර්තන සහිත බර මැනීලම් 

සර  ගැටලු විසඳයි 

 
ක්රියාකාරකම් අංක 01 

• ඔබලග්ර මව / පියා / සල ෝදර / සල ෝදරියන් සමඟ එකතු වී ලසල් ම් 

කඩයක් සාදාගන්න. 

• ඒ සඳ ා විවිධ ප්රමාණලේ බරවලින් යුක්ත නිවසින් ලසායා ගත  ැකි 

භාණ්ඩ කිහිපයක් ලසායා මැන බර සට න් කරගන්න. 

උදා රණ - පැලපාල් ලගඩියක්, ලදල් ලගඩියක්, ප තුරු වර්ග, ලී කුඩු, වැලි 

• තරාදියක් ලයාදාලගන ද්රවය ලවන ලවනම මැන ලල්බල් කරගන්න. 

• තැටි තරාදියක් , ග්රෑම් ස  කිල ෝග්රෑම් මිනුම් පඩි සපයා ගන්න. 

• සට න් කර ගන්නා  ද විවිධ භාණ්ඩව  බර එකතු කරන්න. 

 

උදා රණ :- පැලපාල් ලගඩිලේ බර 1 𝐾𝑔  350 𝑔ක් ස  ලදල් ලගඩිලේ බර 

2 𝐾𝑔  200 𝑔 කි. ලගඩි ලදකම එකවර කිරාගත් විට  ැබුණු බර 3 𝐾𝑔  550 𝑔 

කි. 

𝐾𝑔      𝑔 

පැලපාල් ලගඩිලේ බර   =   1 350 

ලදල් ලගඩිලේ බර   =   + 2 200 

ලගඩි ලදලක් ම මුළු බර  =  3  550 
 

තව දුරටත් ත වුරු වීමට ලවනත් එවැනි භාණ්ඩ ලදකක් ල ෝ කිහිපයක් මැන බර 

එකතුව සට න් කරන්න. 

 

 

 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

එකතුව   ...................g ............. kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම - 02 

ඒකක පරිවර්තනය සහිතව බර ප්රමාණ එකතු කරමු. 

ලම් සඳ ා ඔබලග්ර ලසල් ම් කඩලේ ඇති බලරන් වැඩි ඒකක පරිවර්තනය කළ 

 ැකි භාණ්ඩ ලදකක් ලතෝරා ගන්න. 

ඒවා තරාදිය ලයාදාලගන මැන බ න්න. 

 

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 

 



උදා රණ :-  

ලකාමඩු ලගඩිලේ බර 2 𝐾𝑔  350 𝑔 කි.  

වට්ටක්කා ලගඩිලේ බර 1 𝐾𝑔  800 𝑔 කි.  

දැන් භාණ්ඩ ලදලක්ම බර තරාදිය ලයාදාලගන මැන බ න්න. 

උදා රණ :-     

       𝐾𝑔      𝑔 

ලකාමඩු ලගඩිලේ බර    =  2 350 

වට්ටක්කා ලගඩිලේ බර   = + 1 800 

ලගඩි ලදලක්ම බර    =  4 150 

• කිල ෝග්රෑමයට ග්රෑම් 1000 ඇති බව මතක තබා ගන්න. 
  

1000 𝑔 = 1 𝐾𝑔 
 

• ඉ ත බර එකතු කිරීලම්දී 350𝑔 +  800 𝑔 එකතු කළ විට1150 𝑔ලේ. 

• 1150 𝑔 තුළ කිල ෝග්රෑම් 1 ක්  ා ග්රූම් 150ක් ඇත. 

• ඉ ත සඳ න් ආකාරයට තවත් එවැනි ලේ තරාදිලේ ලයාදාලගන මැන 

ගැටලු 3ක් නිර්මාණය කර විසඳන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

එකතුව   ................g ............. kg 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

එකතුව   ................g ............. kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම 03 

• ප ත ගැටලුව ඇසුලරන් ද්රවය අඩු කිරීම ඉලගන ගමු. 
 

උදා රණ :-  

       𝐾𝑔      𝑔  

කලේ තිබු සීනි ප්රමාණය   =  3 750 

මව මි දී ගත් සීනි ප්රමාණය   =   - 1  250 

ඉතිරි සීනි ප්රමාණය    =  2 500 
 

• ඉ ත ආකාරයට තවත් ගැටලු 3ක් නිර්මාණය කර විසඳන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

අඩු කළ පසු....................g ............. kg 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

එකතුව   ................g ............. kg 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

අඩු කළ පසු....................g ............. kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම 04 

• ප ත ගැටලු විසඳන්න. 

01.  උදා රණයක් ල ස  ාල් 5𝐾𝑔 250𝑔 ඇති මල් කින් තාත්තා ස ල් 

2𝐾𝑔  500𝑔 මි  දී ගත් විට කලේ ඉතිරි ස ල් ප්රමාණය ලකාපමණද? 

02. කඩ  10𝐾𝑔 දැමිය  ැකි මල් ක කඩ  7𝐾𝑔  600𝑔 තිලේ නම් 

10𝐾𝑔 සම්ුර්ණ වීමට තව ලකාපමණ කඩ  දැමිය යුතුද?. 

03.  එක මල් ක පිටි 10𝐾𝑔 870𝑔 ද තවත් මල් ක පිටි 12𝐾𝑔 300𝑔 ද ඇති 

නම් මළු ලදලක්  පිටි ප්රමාණව  ලවනස ලසායන්න. 

 

ද්රවය -  

1. ................g ............. kg 

2. ................g ............. kg 

අඩු කළ පසු................g ............. kg 

 


