තුන්වන ශ්රේණිය

ගණිතය
තුන්වන වරයය
ගුරු මරරශ්ගෝපශ්ේශයට අනුව සම්පරදිතයි

සැකසුම - මධ්යම ළාත්  ධධ්යතළද පාළතතමේප්තුව

සංඛ්යර පටිපරටිගත කිරීම

ක්රියරරරයරම

- විශරල හර කුඩර සංඛ්යරව ශ්සරයමු

සපයරගත යුතු ශ්ේ  දිග හත ළාල ධඟල් පාකක් වූ කතඩ්ළ්  කළතගතද
 එම කතඩ්ළ් වල ළහේ සංඛ්යත ළැහැදිව ව ව  තගතද
4

9

5

15

32

34

57

73

23

84

 කුඩත වට්ටි පහෝ පළට්ටි පාකක්
 එම භතජද පාපකහි කුඩර
විශරල
පාක ධලවතගතද

ද පල්බල්

ශ්ෙමරපියන්ට උපශ්ෙසේ
 සකස් කර ග්  සංඛ්යත කතඩ්ළ් වව ත 4 සහ 9







ද කතඩ්ළ්  ාරුවතට පළතවත සංඛ්යතව මසමසතද.
එයිත කුඩත සංඛ්යතව “කුඩත” ද පල්බල ඇලවූ
පළට්ටි ට් , මසශතල සංඛ්යතව “මසශතල” ද පල්බල
ඇලවූ පළට්ටි ට්  ාැමීමට ාරුවතට කි තද.
ඊාඟට 5 සහ 15 ද කතඩ්ළ්  පාපකත කුඩත හත මසශතල
සංඛ්යතව පේෝරත ධාතා භතජදවලට ාැමීමට ාරුවතට
කි තද. ප් ආකතර ටම 15 හත 34 කතඩ්ළ්  ා මසශතල හත
කුඩත සංඛ්යතව පලස පවතකර භතජදවලට ාැමීමට
කි තද
මීාඟට 57 හත 73 ද සංඛ්යත කතඩ්ළ්  ාරුවතට පළතවත
එම සංඛ්යතව කුමක්ා ?ධසමිත පිළිුරු ලබතගතද.
57 සංඛ්යත කතඩ්ළේ පළතවමිත එහි ඇති ාහපේ ඒවත
ගණද හත එපක් ඒවත ගණද මසමසතද. (ාහපේ ඒවත 5,
එපක් ඒවත 7පලස)

 එපලසම 73 සංඛ්යත කතඩ්ළේ පළතවත එම සංඛ්යතප
ාහපේ ඒවත සහ එපක් ඒවත ගණද මසමසතද.පිළිුරු
ලබතගතද. (ාහපේ ඒවත 7, එපක් ඒවත 3 පලස)











 57 හි ාහපේ ඒවත 5 කි
 73 හි ාහපේ ඒවත 7 කි.
73 හි ාහපේ ඒවත වැඩි නිසත එ මසශතල සංඛ්යතව පලස
හඳුතවත පාතද.
57හි ාහපේ ඒවත ධඩු නිසත එ කුඩත සංඛ්යතව පලස
හඳුතවත පාතද.
මසශතල සංඛ්යතව “මසශතල” පලස ද් කා භතජද ට් 
කුඩත සංඛ්යතව “ කුඩත ” පලස ද් කා භතජද ට් 
ාැමීමට ාරුවතට කි තද
සකස් කර ග්  සංඛ්යත කතඩ්ළ්  යල ල්ල ප්ස මේ
මුණිත ධේට හරවත ේබතද.
ඉත කැමති සංඛ්යතළ්  පාකක් ගැනීමට ාරුවතට
ළවසතද.
ඒවතපේ ාහ ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම ධනුව කුඩත
සංඛ්යතව හත මසශතල සංඛ්යතව පේෝරත ධාතා භතජදවලට
ාැමීමට ාරුවතට කි තද
පමපලස සංඛ්යත කතඩ්ළ්  ධවසත වද ුරු පමම
ක්රි තකතරකපමහි ප පාතදට ාරුවතට කතල
ලබතපාතද.

ක්රියරරරයරම
- ඉලක්රම් 3 හි සංඛ්යර ශ්ෙරර
විශරල හර කුඩර සංඛ්යරව ශ්සරයමු
සපයරගත යුතු ශ්ේ  ළහේ සංඛ්යත කතඩ්ළ්  සකස් කර ගතද.
576

868

450

725

405

722

431

573

562

853

728

653

652

457

 මසශතල හත කුඩත පල්බල ඇලවූ භතජද පාක

ශ්ෙමරපියන්ට උපශ්ෙසේ
 ළාමුව 725 හත 431 කතඩ්ළ්  පාක පගද එම සංඛ්යත
ාරුවතපගත මසමසතද.
725- හ් යල මසයල ළහ
431- හතරයල තිස් එක
 සංඛ්යත පාපකහි යල
මසමසතද.

ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම

725 - යල පේ ඒවත 7 යි
431 - යල පේ ඒවත 4 යි
 යල ස්ථතද ධනුව 7 ඉලක්කම ධග වැඩි බව්  4
ඉලක්කම ධග ධඩු බව්  ළැහැදිව  කරපාතද.
 යල ස්ථතදපේ ධග ධනුව මසශතල සංඛ්යතව හත කුඩත
සංඛ්යතව ප් රීමට ාරුවතට කි තද
 කුඩත සංඛ්යතව 431 සහ මසශතල සංඛ්යතව 725 බව ේහවුරු
කරතද.

 ළහේ සංඛ්යතවව ත මසශතල හත කුඩත සංඛ්යතව පේෝරත
බඳුත ුාට ාැමීමට ාරුවතට කි තද.
 562, 431
 853, 573
 573, 431
 431 සහ 450 ද කතඩ්ළ්  පාක ාරුවතට පළතවමිත
සංඛ්යත හඳුදතගැනීමට ාරුවතට කි තද.
 එහි කුඩත හත මසශතල සංඛ්යතව ප් රීමට ප තමු කරතද.
 යල ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම ධනුව ප් රීමට හැකිා ?
තද මසමසතද.
 යල ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම සමතද බව ළවසතද.
 එබැමසත ාහ ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම ධනුව පේෝරමු
යි ළවසමිත ාහ ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්ක් පාක
කුමක්ා ? තද ාරුවතපගත මසමසතද.
450 හි ාහ ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම 5
431 හි ාහ ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම 3
 ඒ ධනුව කුඩත සංඛ්යතව හත මසශතල සංඛ්යතව පේෝරත
භතජදවලට ාැමීමට ාරුවතට කි තද.
 ළහේ සංඛ්යත ගලගලවල කුඩත හත මසශතල සංඛ්යතව
පවතකර බඳුත පාකට ාැමීමට ාරුවතට කි තද.
 562 හත 573
 868 හත 853
 405 හත 450
 576 හත 573 කතඩ්ළ්  පාක ාරුවතට පළතවත
යල ස්ථතදපේ ඇති ඉලක්ක් හත ාහ ස්ථතදපේ ඇති
ඉලක්ක් පිළිබඳ මසමසතද.
යල

576
572

ස්ථතද

5
5

ාහ ස්ථතද

7
7

පමහිදී යල ස්ථතද හත ාහ ස්ථතදවල ඇති ඉලක්ක්
ධනුව කුඩත හත මසශතල සංඛ්යතව ප් රීමට පදතහැකි බව
ළැහැදිව  කරතද.
 එමනිසත එකස්ථතදපේ ඇති ඉලක්කම ධනුව කුඩත හත
මසශතල සංඛ්යතව පේෝරද බව ළවසතද.
 576හි එකස්ථතදපේ ඉලක්කම 6
 573 හි එකස්ථතදපේ ඉලක්කම 3
එමනිසත කුඩත සංඛ්යතව 573
මසශතල සංඛ්යතව 576 බව පළතවත පාතද.
 ළහේ සංඛ්යතළ්  ගලගලවල කුඩත හත මසශතල සංඛ්යත පවත
කර බඳුත පාකට ාැමීමට ාරුවතට කි තද.
 457 ,450
 722 ,728
 652 ,653
 නිවැරදි මස ගලු ද් නිවැරදි කර පළතවතද.

ක්රියරරරයරම 3
සපයරගත යුතු ශ්ේ
 1 යලට 9 පේක් සංඛ්යත ව යූ කතඩ්ළ්  9 ක්
 10, 22, 28, 885, 240, 561 ද සංඛ්යත ව යූ කතඩ්ළ් 

ශ්ෙමරපියන්ට උපශ්ෙසේ
 5,3,8 ද කතඩ්ළ්  ාරුවතට පළපදද පලස ප්ස
මේ ේබතද.
 ඒ ධේරිත කුඩතම සංඛ්යතව ාරුවතපගත මසමසතද.
 ප් රූ සංඛ්යතව වැරදි ද් ේව ධවස්ථතවක් ලබත දී
නිවැරදි කතඩ්ළේ ප් රීමට උාවු කරතද.

 ප් රූ සංඛ්යතව 3 පවදම ේබතද.
 ාැත ඉතිරි කතඩ්ළ්  පාක ධේරිත කුඩත සංඛ්යතව
ප් රීමට ාරුවතට කි තද.
 එ කව ත ප් රූ සංඛ්යතවට ාකු ප ළැ් පේත
ේබතද.
3,5
 ඉුරු සංඛ්යතළේ ා ාකු ප ළයලත ේබතද.
3, 5, 8
 පමහි කුඩතම සංඛ්යතව ළාමුව ා ඊට මසශතල සංඛ්යතව
පාවනුව ා මසශතලම සංඛ්යතව ධවසතදපේ ා ඇති බව
ළැහැදිව  කරතද.
 කුඩතම සංඛ්යතප යලට මසශතල සංඛ්යතව ාක්වත
ධනුපිළිපවාට ේබත ඇති බව ළවසතද.
 මීාඟට 28 ,10 ,22 සංඛ්යතළ්  ලබත දී කුඩත සංඛ්යතප
යලට මසශතල සංඛ්යතව ාක්වත ධනුපිළිපවාට ේැබීමට
ාරුවතට කි තද.
 ඉලක්ක් ුපත ළහේ සංඛ්යත ුද ප්ස මේ ේබතද.
385, 240, 561
 සංඛ්යතව කි වීමට ාරුවතට ධවස්ථතව ලබතපාතද.
 ළාමුව ඇති සංඛ්යත පාපකත කුඩත සංඛ්යතව
හඳුදතගැනීමට ාරුවතට කි තද.
385 හත 240 පාපකත 240 කුඩත සංඛ්යතව ප .
 එ ප්සපේ පවදම ේබතද.
 මීාඟට 385 සහ 561 ද සංඛ්යත පාපකත කුඩත
සංඛ්යතව ප් රීමට ාරුවතට කි තද.(යල ස්ථතදපේ
ඇති ඉලක්කපමත)
 එම සංඛ්යතව 240 කතඩ්ළේට ාකු ප ළැ් පේත ේබතද.
240,385

 ඉුරු සංඛ්යතව ඊාඟට ාකු ප ළයලත ේබතද.
240, 385, 561
 පමහි ධනුපිළිපවාට කුඩත සංඛ්යතප යලට මසශතල
සංඛ්යතව ාක්වත ඇති බව ළවසතද.
 එ පළතප්  ව වීමට ාරුවතට කි තද.
 මීාඟට 1යලට 9 පේක් සංඛ්යතළ්  ඇසුරිත ඉලක්ක්
ුපත සංඛ්යත ුදක් සකස් කිරීමට ාරුවතට කි තද.
 පළර ළරිදි සංඛ්යත ුද, පාක බැගිත පගද සංසතාද
කර කුඩතම සංඛ්යතප යලට මසශතල සංඛ්යතව ාක්වත
ධනුපිළිපවාට සකස් කර ව වීමට ධවස්ථතව ලබතපාතද.
 පමපලස ේව්  සංඛ්යත ුද බැගිත සතාමිත ඒවත
ධනුපිළිපවාට සකස් කර ව වීමට ාරුවතට කි තද.

ගණිේ පළාපළතප්  පිටු ධංක 42,43 හි ඇති
ධභයතස සඳහත මඟ පළතවතද .

