තුන්වන ශ්රේණිය

ගණිතය
තුන්වන වරයය
ගුරු මරරශ්ගෝපශ්ේශයට අනුව සම්පරදිතයි

සැකසුම - මධ්යම ළාත්  ධධ්යතළද පාළතතමේප්තුව

මුදල් භරවිතය හර ගනුශ්දනු

ක්රියරරරයරම
සපයරගත යුතු ශ්ේ  ප තඳිත පිරිසිදු කර ග්  රුපියල් 20, රුපියල් 50 ත
රුපියල් 100 සැබෑ පදෝට්ටු ප ෝ
රුපියල් 2

රුපියල් 5

පෙස සකස් කරග්  ආපේශ පදෝට්ටු
 ඔපේ නිපවස් ළරිසරපයත සළයතගේ ැකි ළෙුරු
කිහිළයක් (ධඹ, ගස්ෙබු, පේර, පෙතවි
මල්ෙක්......වැනි) ප ෝ මැටිවලිත සකස් කර ග් 
ළෙුරු ආකෘති
 ළෙුරුවෙ මිෙ ලියූ ළත්රිකත ළ ේ ළරිදි
අඹ - රුපියල් 2
ශ්ේය - රුපියල් 3
ශ්ලරවි මල්ල- රුපියල් 6

ගසේලබු - රුපියල් 5
ශ්දරඩම් - රුපියල් 4

ආදී පෙස

(ඔබ සළයතග්  ළෙුරුවෙ ද් පයතාතගතද.)

ශ්දමරපියන්ට උපශ්දසේ
 ළෙුරු සියල්ෙ ප්සය උඩ පළාට ේබත ඒ ඒ ළෙුර
ඉදිරිපයත එහි මිෙ සඳ ත පුවරුව ේබතද.
 සූාතද් කරග්  පදෝට්ටු ාරුවතට පළතවමිත
ඒවතපේ වටිදතකම විමසතද
 පදෝට්ටු ාරුවතට ෙබතපාතද.
 ප්සය මේ ඇති ළෙුරු එක එකක් මිෙ දී ගැනීමට
පගවිය යුු මුාෙට ධාතා මුාල් පදෝට්ටු ප් රීමට
ාරුවතට ළවසතද .

 ඒ සඳ ත ාරුවත සමඟ කේත කරමිත එහි නිවැරදි බව
ේ වුරු කරගතද.
 පකතායක ප ෝ ධභ්යතස පළතේක ළෙුරු ඇඳ ඒ
ඉදිරිපයහි ඒ ළෙුර සඳ ත පගවිය යුු මුාල් පදෝට්ටු
ඇඳීමට කියතද.
 උදර -

රුපියල් 2

ක්රියරරරයරම

2 - ඉතුරු මුදල ශ්සරයමු

සපයරගත යුතු ශ්ේ පළර ක්රියතකතරකමට පයතාතග්  මුාල් පදෝට්ටු
 පිරිසිදු කර ග්  රුපියෙ, රුපියල් 2, රුපියල් 5 ත රුපියල්
10 සැබෑ කතසි ප ෝ පකතායකට යටිත කතසි ේබත මුද්රණයය
කරග්  (ධච්චු ගසතග් ) කතසි කළත කතඩපබෝඩ රවු්වෙ
ධෙවත ගැනීම.
 නිවපස් ඇති ද්රවය ධේරිත උළකරණය කීළයක්
(උාත: - ළැතසෙ, මකදය, කටරය, කුර,ළෑද,ධඩිපකෝදුව වැනි)
 ළ ේ ළරිදි මිෙ ලියූ ළත්රිකත
රුපියල් 8

රුපියල් 2

රුපියල්

රුපියල් 5

රුපියල් 5

ශ්දමරපියන්ට උපශ්දසේ
 බඳුත පාකකට සළයතග්  කතසි ත පදෝට්ටු පවද
පවදම ාමතද.
 සළයත ග්  ළෑද ,ළැතසෙ ,මකදය ,ධඩිපකෝදුව ,කුර
වැනි උළකරණය 5 ඉදිරිපයත මිෙ ලියූ ළත්රිකත ේබතද.

රුපියල් 8

රුපියල් 10

රුපියල් 20

රුපියල් 5

රුපියල් 15

 ඔපේ ාරුවත බඩු විකුණයද ේැදැ් ේත බව ළවසතද.
 ඔබ ළැතසෙක් මිෙදී පගද රුපියල් 10 කතසියක්
ාරුවතට ෙබතපාතද.
 එහි ඉුරු මුාෙ ඉල්ෙත සිටිතද.
 ඉුරු මුාෙ පසතයද ආකතරය ළ ේ ළරිදි ළැ ැදිලි කර
පාතද.
o 10 ත 8 ක් ධඩු කිරීම මගිත ඉුරු මුාෙ පසතයතගේ
ැකි ආකතරය

o 8 සිට 10 පේක් ඉදිරියට ගණයත කිරීම මගිත
ඉුරු මුාෙ පසතයතගේ ැකි ආකතරය

 ප් ආකතරයට ළ

ේ ද්රවය මිෙදී ගැනීමට ධාතා මුාල්
ෙබත දී ඉුරු මුාෙ පසවීමට කියතද.
 ධඩිපකෝදුවක් පගද රුපියල් 20 පදෝට්ටුවක් දුත
විට ඉුරු මුාෙ කීයා?
 මකදයක් පගද රුපියල් 10 කතසියක් දුත විට
ඉුරු මුාෙ කීයා?
 ළෑදක් පගද රුපියල් 20 පදෝට්ටුවක් දුත විට
ඉුරු මුාෙ කීයා?
 නිවැරදිව ඉුරු මුාෙ පසවීමට ාරුවතට උාවු කරතද.

ක්රියරරරයරම

3 - භරණ්ඩ ශ්දරර මිල ශ්සරයමු

සපයරගත යුතු ශ්ේ  ඉ ේ ක්රියතකතරකමට සකස් කරග්  උළකරණය
ළත්රිකත
 කතසි ත පදෝට්ටු

ත මිෙ

ශ්දමරපියන්ට උපශ්දසේ
 භ්තණ්ඩ පාකක් ේමතට ධවශය බව ළවසතද.
 භ්තණ්ඩ ග්  ළසු පාකටම පගවිය යුු මුාෙ පසවීමට
ළ ේ ළරිදි සතකච්චඡතවක් කරතද.
මට කුරක් ත ධඩිපකෝදුවක් පාතද. පාකටම පගවිය
යුු මුාෙ කීයා?
කුරක මිෙ
- රුපියල්
ධඩිපකෝදුවක මිෙ - රුපියල්
පාපකහිම මිෙ
- රුපියල්

20 . 00
+10 . 00
30 . 00

 පමහි දී භ්තණ්ඩ පාපකහි මිෙ එකු කර පගවිය යුු මුාෙ
පසතයද ආකතරය පළතවතද.
 එම මුාෙ කතසි ත පදෝට්ටු භ්තවිේපයත පගවද ආකතරය
පළතවතද.
ප් ආකතරයට නිවපස් සතමතජිකයිත ා ස භ්තගි කර
ගනිමිත එහි ඇති භ්තණ්ඩ පාකක් පගද පගවිය යුු
මිෙ ලියත එකු කර පළතවීමට්  එම මුාෙ පගවිය
ැකි ආකතරය්  පදෝට්ටු ත කතසි ඇසුරිත පළතවීමට
ාරුවතට කියතද.
උාත:
i. ළැතසෙක් ත කුරක්
ii. ධඩිපකෝදුවක් ත මකදයක්
iii. ළෑදක් ත කුරක්
 ප් ආකතරයට භ්තණ්ඩ මිෙදී ගැනීමට්  පගවිය යුු
මුාෙ පසවීමට්  ඉුරු මුාෙ දීමට්  කතෙය ෙබතපාමිත
ාරුවත ක්රියතකතරකපමහි පයතාවතද.

ගණිේය පළාපළතප්  පිු ධංක 40 , 41
ධභ්යතස කිරීමට මඟ පළතවතද .

