ඉලක්කම් දෙකකට ද ොවැඩි සංඛ්යො 2 සිට 5 දෙක් වූ
සංඛ්යොවකින් සහ 10න් ගුණ කිරීම
ක්රියාකාරකම - 1
➢ ඔබට පහසුදවන් දසොයො ගෙ හැකි ඇට වර්ගයක් දසොයො ගන් .
➢ එයින් දෙදක් දගොඩවල් ගසන් . එහි ඇති මුළු ඇට ගණ කීයෙැයි
බලන් .
➢ තුදන් දගොඩවල් ගසන් . එහි ඇති මුළු ඇට ගණන් ගන් කරන් .
➢ ඔබ සෑදු දෙදක් හො තුදන් ගුණ වගුව ශබ්ෙ ගො කියවන් .
ක්රියාකාරම - 2
ඉහෙ ක්රියොකොරකම 1 අනුගම ය කරමින් 4, 5 හො 10 ගුණ
ඟන් . ශබ්ෙ ගො කියවන් .

වගුවෙ දගොඩ

ක්රියාකාරකම - 3
සංඛ්යො ගුණ කිරීදම්දී අප පහෙ පිළිදවළ අනුගම ය කර
ගන් .

බව මෙක ෙබො

උදාහරණ - 01
32
2X
64

36
2X
72

දමහිදී එකස්ථො දේ 6, දෙදකන් ගුණ කළ විට
ලැදබ 12 හි ෙහදේ ඒවො 1 ෙහයස්ථො දේ 3,
දෙදකන් ගුණ කිරීදමන් ලැදබ හයට එකතු
කරනු ලැදබ්.

උදාහරණ - 02
12
3X
36

26
3X
78

දමහිදී එකස්ථො දේ 6, තුද න් ගුණ කළ විට
ලැදබ 18 හි ෙහදේ ඒවො 1 ෙහයස්ථො දේ 2,
තුද න් ගුණ කිරීදමන් ලැදබ හයට එකතු
කරනු ලැදබ්.

උදාහරණ - 03
21
4X
84

16
4X
64

දමහිදී එකස්ථො දේ 6, හෙදරන් ගුණ කළ විට
ලැදබ 24 හි ෙහදේ ඒවො 2 ෙහයස්ථො දේ 1,
හෙදරන් ගුණ කිරීදමන් ලැදබ හෙරට එකතු
කරනු ලැදබ්.

ක්රියාකාරකම - 4
ෙැන් එම ගුණ

වගු භොවිෙදයන් පහෙ ක්රියොකොරකම් වල නිරෙ වන් .

ඔදබ් පවුදල් අය සමඟ ක්රිකට් ක්රීඩොදේ නිරෙ වන් . ඒ සඳහො පහෙ සඳහන්
පරිදි දගමිදුදල් ක්රිකට් පිටියක් සකස් කර ගන්

2
3
4
5
10

01. 2,3,4,5 හො 10 පරිදි සීමො ලකුණු කරන් . ක්රීඩොදේ දයදීදම්දී ඔබ ලකුණු
2ක් ලබො ගත් වොර ගණ කීයෙ?
.....................................................................................................
02. ඒ අනුව 2 බැගින් ගැසූ පහරවල්වලින් ලබොගත් මුළු ලකුණු කීයෙැයි
ගණ ය කරන් .
.................................................................................
03. 10 දලස ගැසු පහරවල් ගණ ෙ වොර ගණ හො ලකුණු ප්රමොණ කීයෙැයි
දව දව ම ගණ ය කරන් .
................................................................................
04. අවසො දේදී ඔබ ලැබූ මුළු ලකුණු ගණ ය කරන් . ............................

ක්රියාකාරකම - 5
A4 දකොළ 5 ක් හො පොට සපයො ගන් .
01. පොපැදි 20ක් ඇඳ පොට කර එහි දරෝෙ ගණ 2න් 2 ගණන් කරන් .
02. ත්රී දරෝෙ රථ 12ක් ඇඳ පොට කර ඒවොදේ ඇති දරෝෙ ගණ 3න් 3 ගණන්
කරමින් ලියන් .
03. බල්ලන් 15ක් ඇඳ පොට කර ඔවුන්දේ කකුල් 4න් 4 ගණන් කරමින්
ලියන් .
04. දපති පදහ් මල් 20ක් ඇඳ පොට කර ඒවොදයහි දපති 5න් 5 ගණන් කරමින්
ලියන් .

05. අඹ දගඩි 10 බැගින් ඇති කූඩ 10ක් ඇඳ පොට කර ඒවොදේ ඇති අඹ දගඩි
10න් 10 ගණන් කරමින් ලියන් .

ක්රියාකාරකම - 6
දකෝච්චියක් සෑදිය හැකි ආකොරයට දව ම දපට්ටි 11ක් සකස් කර ගන් . දී
ඇති දඩොමිද ෝ පත් සකස් කර එක බැගින් දපට්ටිවල අලවන් .
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දඩොමිද ෝ පත් සුදුසු පරිදි ගලපමින් දකෝච්චි දපට්ටි සකස් කර දකෝච්චිය
නිර්මොණ කරන් .

