ඉලක්කම් තුන තෙක් වූ සංඛ්යාවකින් එයට අඩු සංඛ්යාවක් (තෙන ඒම
සියයස්ථානතයන් දහයස්ථානයට පමණක් සහිෙ ව) අඩු කර පිළිතුරු
ප්රකාශ කරයි
ක්රියාකාරකම - 01
දුතේ / පුතේ අපට තම් අඩු කිරීතම් පාඩතම් දී ඉලක්කම් තුතන් සංඛ්යාවකින් ඊට
අඩු සංඛ්යාවක් ෙමයි අඩු කරන්න තිතයන්තන්. තමතහම අඩු කරන විට නැේනම්
සංඛ්යා තදක අෙර තවනස තහායන විට අපට සියයස්ථානතයන් දහයස්ථානයට
තෙන යන්නේ තවනවා.
එතහම නම් අපි අද අඩු කරන්තන්,
• ඉලක්කම් තුතන් සංඛ්යා
• සියයස්ථානතයන් දහයස්ථානයටේ තෙන යනවා.
දුතේ / පුතේ තම් දවස්වල ෙස්වල මල් පිරිලතන් තන්ද? පරිස්සමින් එළියට
බැහැලා මල් වට්ටියක් කඩා ෙේො. ෙව ෙල්කැට ිකකුේ එකතු කර ෙේො.
මල් ික අරතෙන පහෙ ආකාරයට ෙණන් හදමු. තෙන යාම් සහිෙව අඩු කරමු.
අපි දැන් 22 න් 14 ක් අඩු කරන හැි බලමු.
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• අපිට එකස්ථානතේ ඇති 2 න් 4 ක් අඩු කරන්න බැහැ. අපි එහා පැේතෙන්
(දහයස්ථානතයන්) එකක් ඉල්ලා ෙන්නවා.
• එවිට අෙය වන්තන් 12 යි. දැන් අපි මල් 12 ක් අර ෙනිමු. එයින් මල් 4 ක්
අඩු කරමු. (පහෙ රූපතේ පරිදි)

• දැන් ඉතිරිය ෙණන් කරන්න. 12 න් 4ක් අඩු කළාම දැන් අපි ළඟ මල් 08
ක් ඉතිරිව තිතයනවා.
• අපි දැන් එකස්ථානතේ පිළිතුර 8 ලියමු.
• දැන් දහයස්ථානතේ ඉතිරි වන්තන් 1 යි.
• අපි දැන් 1න් 1ක් අඩු කරමු. 1 න් 1ක් අඩු කළාම ඉතිරියක් නැෙ.අෙය 0
තේ. (පහෙ රූපතේ පරිදි)

අපි දැන් ෙවේ ෙණනක් හදලා බලමු.
තෙන යාම් සහිෙව අඩු කරමු. අපි දැන් 45 න් 18 ක් අඩු කරන හැි බලමු.
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• අපිට එකස්ථානතේ ඇති 5 න් 8 ක් අඩු කරන්න බැහැ. අපි එහා පැේතෙන්
(දහයස්ථානතයන්) එකක් ඉල්ලා ෙන්නවා.
• එවිට අෙය වන්තන් 15 යි. දැන් අපි මල් 15 ක් අරන් එයින් මල් 8 ක් අඩු
කරමු. (පහෙ රූපතේ පරිදි)

• දැන් ඉතිරිය ෙණන් කරන්න. 15 න් 8ක් අඩු කළාම දැන් අපි ළඟ මල් 07
ක් ඉතිරියි.
• අපි දැන් එකස්ථානතේ පිළිතුර 7 ලියමු.
• දැන් දහයස්ථානතේ ඉතිරි වන්තන් 3 කි.

• අපි දැන් 3න් 1ක් අඩු කරමු. එවිට 2 ක් ඉතිරි තේ. (පහෙ රූපතේ පරිදි)

ඔන්න දරුවතන් අපි දැන් හදන්තන් තලාකු ෙණනක් . ඒේ හරිම තල්සියි.
-
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• පහෙ රූපතේ පරිදි 8 න් 5 ක් අඩු කරන්න. එකස්ථානතේ පිළිතුර වන 3
ලියන්න.

• 1 න් 3 ක් අඩු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා සියයස්ථානතයන් (7න් 1 ක්) 1 ක්
ඉල්ලා ෙන්නවා.
• පහෙ රූපතේ සඳහන් පරිදි 11 න් 3 ක් අඩු කරන්න. දහයස්ථානතේ පිළිතුර
වන 8 ලියන්න.

• පහෙ රූපතේ සඳහන් පරිදි 6 න් 5 ක් අඩු කරන්න. සියයස්ථානතේ පිළිතුර
1 ලියන්න.

තම් විදියට ෙල් කැට අරතෙන මිදුතල් ලියලා තම් ෙණන් හදමු.
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IV පියවර
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• කාඩ් පතේ ඉහළ තකාටුතේ ඇති සංඛ්යාතවන් පහළ තකාටුව තුළ ඇති
කවර තහෝ සංඛ්යාවක් තෙන අඩු කිරීතම් ෙණන් 5 ක් සාදන්න.

V පියවර
• පහෙ ෙැටලු විසඳන්න.

01.අල්ලපු ෙතම් තලාකු අඹ වේෙක් තිබුණා. තම් අඹ වේෙ අයිති මාමා දවසක්
අඹ කඩනවා. අඹ තෙඩි 345 ක් කැඩුවා. එයින් ඉඳුණු අඹ තිබුණා 152 ක්
ඔයාලට තහායන්න පුළුවන්ද අමු අඹ කීයද කියලා. ඔන්න එතහනම්
තහායන්න තකෝ?
02.එක්ෙරා පාසලක මුළු සිසුන් ෙණන 825 න් 342 ක් ෙැහැනු ළමයි. පිරිමි ළමයි
ෙණන තසායන්න.
03.සේේව තොවිපලක එළුවන් සහ ෙවයින් 528 සිිති. එළුවන් 253 ක් නම්
ෙවයින් ෙණන තසායන්න.

