සංඛ්යා එකතු කිරීමේ ගැටලු
විසඳීම
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මෙමාපියන්ට උපමෙස්
සපයාගත යුතු මේ  මකාටු 100 ක සැලැස්ම 9 ක්
 මකාටු 10 ක කඩොසි පටි 9 ක්
 මෙන් මෙන්ෙ සකසා ගත් කුඩා මකාටු සහිත කාඩ්පත්
9 ක්
(ගණිතය මපළමපාමතහි පිටු අංක 49 හි සඳහන්
ආකාරයට, කඩොසි මකාළෙල සකස් කර ඝනකේ
කාඩ්මබෝඩ්ෙල මහෝ ලී කුට්ටටිෙල අලො ගන්න)
 0 සිට 9 මතක් ලියූ සංඛ්යාපත් කට්ටටල ක ක්
0



1

ක

3

සියමේ ඒො

4

5

6

ෙහමේ ඒො

7

8

9

එමක් ඒො

මලස විශාලෙ සකසා ගත් පත්රිකාෙක්
 පහත සංඛ්යා ලියූ කාඩ්පත්
3ක7

58

53ක

කක8

ක්රියාකාරකම 01
 සංඛ්යා එකතු කිරීම පිබඳබඳෙ සරල රශ්න කිහිපයක්
ෙරුොමගන් විමසන්න. පිබඳතුරු ලබාගන්න.
 10 ට 7 ක් එකතු කළ විට කීය ෙ ?
 ක0 ට 5 ක් එකතු කළ විට කීය ෙ ?
 ක5 ට 8 ක් එකතු කළ විට කීය ෙ ?

 3ක5 + 11ක හි පිබඳතුර ලබා ගැනීමට කළ යුතු මේ
පත්රිකාෙ ුරෙමරන් ෙරුොට පැහැලිලි කරන්න.
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සියමේ ඒො

ෙහමේ ඒො

එමක් ඒො

 පළමුෙ 3ක5 සංඛ්යාෙ තහත පත්රිකාමන රූපණප ය කළ
යුතු බෙ ෙරුොට පෙසන්න.
 3ක5 සංඛ්යාමන සියමේ ඒො 3 ක් බෙමබන බෙ පැහැලිලි
කර 300 රූපණප ය කිරීමට, සියමේ මකාටු සැලැස්ම 3
ක් තැබිය යුතු බෙ ෙරුොට පහො මෙන්න.
 සියමේ ඒො තීරමයහි එම මකාටු සැලැරෙේ තැබීමට
ෙරුොට කියන්න.
 3ක5 සංඛ්යාමන ෙහමේ ඒො ක ක් බෙමබන බෙ පැහැලිලි
කර (ක0) එය රූපණප ය කිරීම සඳහා මකාටු 10
කඩොසි පටි ක ක් ෙහමේ ඒො තීරමේ තැබීමට කියන්න.
 3ක5 සංඛ්යාමන එමක් ඒො 5 ක් බෙමබන බෙ පැහැලිලි
කර එය රූපණප ය කිරීමට කුඩා මකාටු සහිත කාඩ්පත්
5 එමක් ඒො තීරමයහි තැබීමට ෙරුොට කියන්න.
 තහත පත්රිකාමෙහි 3ක5 සංඛ්යාෙ රූපණප ය කළ
ආකාරය ෙරුොට කිහිපෙරක් පහො මෙන්න.
 3ක5 සංඛ්යාෙට එකතු කළ යුතු අමනක් සංඛ්යාෙ (11ක)
මපර තැබූ පරිලි, සියමේ ඒො, ෙහමේ ඒො, එමක් ඒො
තීරුෙල තැබීමට ෙරුොට කියන්න..
 එක් එක් තීරු පහළට එකතු කර පිබඳතුරු ලබාගැනීම
සඳහා පළමුෙ එමක් ඒො තීරුමෙහි සඳහන් කාඩ්පත්
එකතු කිරීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ මෙන්න.
 තන්පරෙ ෙහමේ ඒො තීරුෙ එකතු කිරීමට ෙ අෙසානමේ
සියමේ ඒො එකතු කිරීමට ෙ කියන්න..
 පිබඳතුර ෙරුොමගන් විමසන්න. පිබඳතුර ලබාගත්
ආකාරය නැෙත පැහැලිලි කරන්න.
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ක්රියාකාරකම 0ක
 3ක5 + 11ක සංඛ්යාමන පිබඳතුර පහත ආකාරයට ෙ ලබා
ගත හැකි බෙ ෙරුොට පෙසන්න.
 පත්රිකාෙ මේසය මත තබා 3ක5 සංඛ්යාෙ සංඛ්යාපත්
ුරෙමරන් රූපණප ය කිරීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ ලබා
මෙන්න.
සියමේ ඒො

ෙහමේ ඒො

3

ක

එමක් ඒො
5

 ස්ථානීය අගය අනුෙ කාඩ්පත් රූෙැරලි ස්ථානමේ
තබන්මන්ෙැ යි බලන්න.
 3ක5 ට එකතු කළ යුතු 11ක සංඛ්යාෙට අොළ සංඛ්යා
කාඩ්පත් මතෝරා ගැනීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ
ලබාමෙන්න.
 මපර තැබූ සංඛ්යාපත් යටින් රූෙැරලි ස්ථානමේ එම
කාඩ්පත් තැබීමට ෙරුොට කියන්න.
 පළමුෙ එමක් ඒො තීරුෙ ෙ මෙෙනුෙ ෙහමේ ඒො තීරුෙ ෙ
අෙසානමේ සියමේ ඒො තීරුෙ ෙ එකතු කර පිබඳතුර ලබා
ගැනීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ ලබාමෙන්න.
 පිබඳතුර ලබාගත් ආකාරය පියෙමරන් පියෙර නැෙත
ෙරුොට පහො මෙන්න.
 543 + ක04 හි එකතුෙ තහත ක්රියාකාරකම කළ
ආකාරයට ම ලබාගැනීමට අෙස්ථාෙ ලබාමෙන්න.
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ක්රියාකාරකම 03
 පහත ගැටලුෙ ෙරුොට තලිරිපත් කරන්න.
 එක් පාසලක සිටින ගැහැනු ළමයින් ග න 167 කි.
පිරිමි ළමයින් ග න ක15 කි. පාසමේ සිටින මුළු
ළමයින් ග න කීය ෙ?
 පිබඳතුර ලබා ගැනීමට කුමක් කළ යුතුෙැයි ෙරුොමගන්
විමසන්න.
 සංඛ්යා මෙක එකතු කළ යුතු බෙ ෙරුොට පහො මෙන්න.
 සංඛ්යා පත්රිකාෙ මේසය මත තබන්න.
 167 පළමුෙ රූපණප ය කළ යුතු බෙත් එය සංඛ්යා
පත්රිකාමන රූපණප ය කිරීමට 100 මකාටු සැලැස්ම,
මකාටු 10 කඩොසි පටිය හා කුඩා මකාටු මයාො ගත
හැකි බෙ ෙරුොට පහො මෙන්න.
සියමේ ඒො

ෙහමේ ඒො

එමක් ඒො

 167 සංඛ්යාෙ රූපණප ය කිරීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ ලබා
මෙන්න.
 ඊට යටින් ස්ථානීය අගය අනුෙ ක15 රූපණප ය කිරීමට
අෙස්ථාෙ ලබාමෙන්න.
 පිබඳතුර ලබාගැනීමට එකතු කළ යුතු බෙ ෙ ෙරුොට
පෙසන්න.
 ස්ථානීය අගය සලකමින් එමක් ඒොයින් ආරේභ කර
එකතු කරන අයුරු මපන්ො මෙන්න.
එහි දී පහත කරුණු අෙධාර
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ය කරන්න.

 එමක් ඒො තීරමේ 7 සහ 5 එකතු කළ විට 1ක ෙන බෙ.
 එමක් ඒො තීරමේ 1ක තැබිය මනාහැකි බෙ.
 තරූ මකාටු සහිත කාඩ්පත් 10 ක්, මකාටු 10 ක තරූ
කඩොසි පටියකට හුෙමාරු කළ යුතු බෙ.
 එමක් ඒො තීරමයහි තරූ මකාටු සහිත කාඩ්පත් ක ක්
තතුරුෙන බෙ හා ෙහමේ ඒො තීරයට තෙ මකාටු 10
කඩොසි පටියක් එකතු ෙන බෙ.
 ෙැන් මුළු 10 කඩොසි පටි ග න 8 ෙන බෙ.
 සියමේ ඒො තීරමේ 100 මකාටු සැලැස්ම 3 ක් ුබෙ බෙ.

 පිබඳතුර 38ක ලබාගත් ආකාරය නැෙත කිහිපෙරක්
ෙරුොට පහො මෙන්න.

ක්රියාකාරකම 04
 පත්රිකාෙ මේසය මත තබන්න.
සියමේ ඒො ෙහමේ ඒො

එමක් ඒො

 167+ ක15 හි පිබඳතුර කාඩ්පත් මගින් ලබාගැනීමට ෙ
හැකි බෙ ෙරුොට පහො මෙන්න.
 ස්ථානීය අගය සලකමින් 167 සංඛ්යාෙ කාඩ්පත්
තබමින් පත්රිකාමන රූපණප ය කිරීමට ෙරුොට කියන්න.
 ස්ථානීය අගය සලකමින් ක15 සංඛ්යාෙ ඊට යටින්
කාඩ්පත් ුරෙමරන් තැබීමට ෙරුොට කියන්න.
 පළමුෙ එමක් ඒොයින් ආරේභ කර එකතු කරන අයුරු
මපර ෙැක්ූ ආකාරයට කිහිපෙරක් පහො මෙන්න.
 සකසා ගත් සංඛ්යා ලියූ කාඩ්පත් ෙරකට මෙක බැගින්
මගන, එකතුෙ ලබා ගැනීමට ෙරුොට අෙස්ථාෙ ලබා
මෙන්න.
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ක්රියාකාරකම 05
 පහත ගැටලුෙ ෙරුොට තලිරිපත් කරන්න.
 බසයක ගැහැනු 1ක මෙමනක් ෙ පිරිමි ක0 මෙමනක් ෙ
සිටිබෙ.බසමේ සිටින මුලු මගීන් සංඛ්යාෙ කීයෙ?
 ගැටලුෙ කිහිපෙරක් පෙසන්න.
 ගැටලුෙ සිතා පිබඳතුර දීමට ෙරුොට උෙවු කරන්න.
 තහත ආකාරමේ ගැටලු කීපයක් ෙරුොට පෙසා පිබඳතුර
ලබාගන්න.
 පහත ආකාරමේ ගැටලුෙක් තලිරිපත් කර එය ෙගන්බෙ
ලියා විසඳන ආකාරය පියෙමරන් පියෙර ෙරුොට
පැහැලිලි කරන්න.
 ෙට්ටටියක රෙදු මේ 135 ක් ෙ, කහ මේ 118 ක් ෙ බෙමේ.
ෙට්ටටිමේ ුබෙ මුළු මේ ග න කීය ෙ?
රෙදු මේ සංඛ්යාෙ
135
කහ මේ සංඛ්යාෙ
118
මුළු මේ සංඛ්යාෙ
ක53

ගණිතය මපළමපාමත් පිටු අංක 49,50,51,5ක,53
අභයාස සඳහා මඟ මපන්ෙන්න.
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