පරිමාව හා ධාරිතාව ගැටලු විසඳීම
ක්රියාකාරකම -1
පරිමාව සහ ධාරිතාව මැනීමට අදාළ සරල එකතු කිරීමේ ගැටලු විසඳීම.
දියර මැනීමට මිනුේ සරාවක් අවශ්යයි.
ඔබ පාසමේ දී මිනුේ සරාව දැක ඇත. අපි මිනුේ සරාවක් හදමු. ඔබ මුලින්ම ජලය
ලීටරයක් අේලන විනිවිද මපමනන කට මතක් ම සමාන පළලින් යුත්
මබෝතලයක් ගන්න. පුනීලයක් මයෝගට් මකෝප්පයක්, තවත් ජල බඳුනක් සපයා
ගන්න. විනිවිද මපමනන ලීටරමේ මබෝතලයට ජලය පුරවන්න. මබෝතලමේ ඇති
ජලය මයෝගට් මකෝප්පමේ දාරය මතක් පුරවා ඉවත් කරමින් කීයක් තිමේ දැයි
ගණන් කර බලන්න. ඔබට මයෝගට් මකෝප්පමයන් 10 ක් ලැමබන්න ඇති. දැන්
ලීටරමේ මබෝතලමේ ඉහළ සිට පහළට කඩදාසි තීරුවක් අලවා මබෝතලයට
පුනීලය තබා ජලය මයෝගට් මකෝප්පමයන් එකක් දමා ඉරක් ගසා සලකුණු කර
ගන්න. ඒ ආකාරයට මකෝප්පමයන් මකෝප්පයට සලකුණක් මයාදා සේපුර්ණ
ආකාරයට මකෝප්පමයන් මකෝප්පයට සලකුණක් මයාදා සේපුර්ණ මබෝතලය
පිමරන

විට

ලීටරය

සේූර්ණ

මේ.

පසුව

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

පහළ

සිට
ඉහළට

සලකුණු කරන්න. දැන් ඔබට මිනුේ සරාවක් සකස් වී ඇත. කඩදාසි පටියට උඩින්
මසමලෝ මට්ප් එකක් අලවා ගන්න.
උදාහරණ :පහත දී ඇති ක්රියාකාරකම බලන්න. මා ළඟ තිබුණා පුුංචි බීම මබෝතේ
මදකක්. එක මබෝතලයක් 300 𝑚𝑙 ක් හා අමනක් මබෝතලමේ 450 𝑚𝑙 ක්
බීම තිබුණා. ඒ මබෝතේ මදමක් ම පැණි බීම මම එක මබෝතලයකට දැේමා.
දැන් මලාකු මබෝතමේ ඇති පැණි බීම ප්රමාණය බලමු.

300 𝑚𝑙

+

450 𝑚𝑙

=

750 𝑚𝑙

කුඩා මබෝතලමේ පැණි බීම

= 300 𝑚𝑙

මලාකු මබෝතලමේ පැණි බීම

= 450 𝑚𝑙

මබෝතේ මදමක්ම ඇති පැණි බීම

= 750 𝑚𝑙

අපි හැමමෝම කැමතියි. වතුර එක්ක මසේලේ කරන්න. ඔබත් මේ
ක්රියාකාරකම කරන්න.
මගදර තිමබන හිස් ජෑේ මබෝතලයක් හා කුඩා හිස් බීම මබෝතලයක් ගන්න.
ඔමේ මිනුේ සරාවත් ගන්න. ජෑේ මබෝතලයට හා කුඩා බීම මබෝතලයට වතුර
පුරවා ගන්න. මලාකු භාජනයක් ගන්න. ජෑේ මබෝතලමේ ඇති වතුර මිනුේ
සරාමවන් මැන මලාකු භාජනයට දමන්න.කුඩා බීම මබෝතලමේ ජලය ද මැන
මලාකු භාජනයට දමන්න. දැන් මිනුේ සරාව භාවිතා කර මලාකු භාජනමේ
ඇති ජලය ප්රමාණය මැන බලන්න. ඉහත නිදසුන ආකාරයට එකතු කර
බලන්න. පිළිතුර සසඳන්න.

උදාහරණ :අමප් මගදරට ටිකක් මලාකු බීම මබෝතලයක් මගනාවා. ඒ මබෝතමේ
2ℓ 250𝑚ℓ ප්රමාණයක් සටහන් කරලා තිබුණා. තවත් ඊට වඩා ටිකක් මලාකු
මබෝතලයකට බීම මගනාව. ඒ මබෝතලමේ 3ℓ 200𝑚ℓ ක් තිබුණා. මබෝතේ
මදමක්ම බීම එක භාජනයකට දමා මැනලා බැලුවා. මිනුේ සරාමවන් මැනලා
බැලුවම 5ℓ 450𝑚ℓක් තිබුණා. එය මමමස් ලියා බලමු.
ℓ

𝑚ℓ

මුලින් ම මගනා බීම මබෝතලමේ ප්රමාණය

=

2

250

ඊළඟට මගනා බීම මබෝතලමේ බීම ප්රමාණය

=

3

200

මබෝතේ මදමක්ම බීම ප්රමාණය

=

5

450

• මේ ක්රියාකාරකේ සිදුකරන්න.
ඔමේ මගදර තිමබන මලාකු මබෝතලයක් ගන්න. තවත් ටිකක් මලාකු
මජෝගුවක් ගන්න. මිනුේ සරාව හා මලාකු භාජනයක් ගන්න. මබෝතලයටත් ,
මජෝගුවටත් වතුර පුරවා ගන්න. දැන් මුලින් ම මබෝතලමේ ඇති වතුර මිනුේ
සරාමවන් මැන මලාකු භාජනයට දමන්න. මජෝගුමේ ඇති වතුර ද මිනුේ
සරාමවන් මැන මලාකු භාජනයට දමන්න. දැන් මලාකු භාජනමේ ඇති වතුර
ප්රමාණය මැන බලන්න. මබෝතලමේ සහ මජෝගුමේ ජල ප්රමාණ එකතු කර
පිළිතුර සසඳා බලන්න.

ක්රියාකාරකම - 02
ඒකක පරිවර්තන සහිතව ලීටර හා මිලි ලීටර ප්රමාණ එකතු කිරීම.
පහතින් දී ඇති උදාහරණ බලන්න.
උදාහරණ මමේ ළඟ මජෝගුවක් හා බාේදියක් තිබුණා. මජෝගුවට ජලය දමා මිනුේ
සරාමවන් මැන බැලු විට 2ℓ 800𝑚ℓ ක් ද බාේදියට ජලය දමා මැන බැලූ
විට 4ℓ 700𝑚ℓක් ද තිබුණි. භාජන මදමක් ම ජලය එක් බඳුනකට දමා මැන
බැලූ විට 7ℓ 500𝑚ℓක් තිබුණි. එය මමමස් ලියා විසඳමු.
ℓ

𝑚ℓ

මජෝගුමේ අේලන ජල ප්රමාණය

=

2

800

බාේදිමේ අේලන ජල ප්රමාණය

=

4

700

භාජන මදමක්ම අේලන ජල ප්රමාණ

=

7

500

• ඉහත ගැටලුමේ දී 800 𝑚ℓ හා 700 𝑚ℓ එකතු කළ විට 1500 𝑚ℓ ක්
ලැමේ. එම ප්රමාණමයන් 500 𝑚ℓ මිලි ලීටර තීරමේ තබා ලීටර 1 ලීටර
තීරයට එකතු කරයි. ඒ අනුව ලීටර තීරමේ ඇති 6 ℓට එකක් එකතු කළ
විට 7 ℓ ක් ලැමේ.
• ඔබත් මේ ක්රියාකාරකම සිදුකර බලන්න.
මගදර තියන ටිකක් මලාකු බාේදියක් ගන්න. තව මේසමකුත් ගන්න. මිනුේ
සරාවක් ගන්න. ටිකක් මලාකු භාජනයකුත් ඕනෑ. මේ වැමේ මේ ඇතුමේ නේ
කරන්න. බෑ. මුලින් ම බාේදියට වතුර පුරවල මිනුේ සරාමවන් මැනල මලාකු
භාජනයට දමන්න. ඊළඟට මේසමට වතුර පුරවා මිනුේ සරාමවන් මැනලා
මලාකු භාජනයට දමන්න. දැන් මලාකු මේසමේ වතුර මිනුේ සරාමවන් මැන

බලන්න. භාජන මදමක් ජල ප්රමාණ එකතු කර බලා ඔබට ලැබුණු පිළිතුර
සසඳා බලන්න.
ක්රියාකාරකම 03
පරිමාව සහ ධාරිතාව ඇතුළත් අඩු කිරීමේ ගැටලු විසඳීම.
උදාහරණ :පහත සඳහන් ගැටලුව විසඳන ආකාරය බලන්න.
තාත්තා උමේ 8ℓ 850𝑚ℓ ක ජල මබෝතලයක් බීම සඳහා මගනාවා. හවස
බලන විට මබෝතලමේ වතුර ටිකක් ඉතිරි වී තිබුණා. මට උවමනා වමේ
බීමට ගත් ජල ප්රමාණය දැන ගැනීමටයි. ඒ සඳහා මම කමළ් ඉතිරි වී තිබුණු
වතුර ටික මැන බැලීමටයි. ඉතිරි වී තිබුණු ප්රමාණය 1ℓ 300𝑚ℓ කි. එමස්
නේ බීමට ගත් ජල ප්රමාණය 7ℓ 550𝑚ℓ ක් මේ. එය මමමස් මසායමු.
ℓ

𝑚ℓ

බීමට මගනා ජල මබෝතලමේ ප්රමාණය

=

8

850

ඉතිරි වී තිබු ජලය ප්රමාණය

=

1

300

බීමට ගත් ජල ප්රමාණය

=

7

550

• මේ ක්රියාකාරකම සිදු කරන්න.
මගදර ඇති කුඩා මේසමකට වතුර පුරවන්න. මේසමේ ඇති ජලය මිනුේ
සරාමවන් මනින්න. එය සටහන් කර ගන්න. කුඩා මජෝගුවක් මගන
මේසමේ වතුරවලින් මජෝගුවක් පුරවා ඉවත් කරන්න. ඉන් පසු මේසමේ
ඉතිරි ව ජලය ප්රමාණය මිනුේ සරාමවන් මැන බලන්න. ඔබට මජෝගුමේ
අේලන ජලය ප්රමාණය මසායා ගත හැකි දැයි බලන්න.

ක්රියාකාරකම

04

ඒකක පරිවර්තන සහිත ව ලීටර, මිලි ලීටර ද්රව ප්රමාණ අඩු කිරීමේ ගැටලු විසඳීම.
කිරි හලකින් කිරි 8ℓ 400𝑚ℓ ක ප්රමාණයක් මගනාවා. එයින් මගදර අය බීම
සඳහා කිරි ප්රමාණයක් ගත්තා. ඉතිරි ප්රමාණය මිනුේ සරාවට දමා මැන බැලූ විට
එහි ඉතිරි වී තිබුමේ 2ℓ 600𝑚ℓ කි. පරිමභෝජනයට ගත් කිරි ප්රමාණය
5ℓ 800𝑚ℓකි.
එය මමමස් මසායා බලමු.
ℓ
මගනා කිරි ප්රමාණය
ඉතිරි ව කිරි ප්රමාණය
පරිමභෝජනය කළ කිරි ප්රමාණය

=

𝑚ℓ

=

8

2

600

=

5

400
800

• මමහිදි 400𝑚ℓ න් 600𝑚ℓ ඉවත් කළ මනාහැකි නිසා ලීටර මප්ලිමයන්
එකක් මිලි ලීටර මප්ලියට 1000𝑚ℓ මලස මගන 1400𝑚ℓ න් ඉවත් කළ
විට 800𝑚ℓ ක් ඉතිරි මේ. දැන් 8 ℓන් එකක් මිලි ලීටර වලට ගත් නිසා
එතන ඇත්මත් 7 ℓකි. එයින්2 ℓ ක් අඩු කළ විට 5 ℓක් ඉතිරි මේ.
• මමම ක්රියාකාරකම සිදු කරන්න.
ඔමේ මගදර තිමබන තරමක් මලාකු බාේදියක් මහෝ මේසමක් ගන්න. ඊට
වඩා කුඩා මේසමකුත් ගන්න. මිනුේ සරාමවන් මැනලා මලාකු මේසමට
වතුර පුරවන්න. ඊට පස්මස් මලාකු මේසමේ ඇති වතුරවලින් කුඩා
මේසමට වතුර එකක් පුරවා ගන්න. ඒ වතුර එක මිනුේ සරාමවන් මැනලා
මේ ගහකට දාන්න. දැන් මලාකු මේසමේ ඉතිරි වී ඇති ජල ප්රමාණය
නැවත මැන බලන්න. ඉතිරි වී ඇති ජලය ප්රමාණය මකාතරේ ප්රමාණයක්
දැයි ඔබට ලැමේ. මුලින් මේසමේ තිබු ප්රමාණමයන් ඉවත් කළ ප්රමාණය
අඩු කළ විට ඉතිරි ප්රමාණය ලැමේ. ඔබ මැන බැලු ප්රමාණය සමඟ සසඳා
බලන්න.
මපළ මපාත 101, 102 පිටුවල අභයාස කරන්න.

