ධර්මදූත විද්යාය - බදුල්
අලසාන ලාර ඳරීක්ෂණය - 2017
ගණිතය
3 ශ්රේණිය

කාය -: ඳැය 01 මි.30යි.

( 01 ) ඳශත ප්ර්න කියලා නිලැරදි පිළිතුර තතෝරා ඉරක් අඳින්න .

(1) තනොතරොච්ත ෝතේ විදුලි බාගාරය පින්තූර වහිත මුදේ තනෝට්ටුල ලන්තන්,
I. රු. 100
II. රු. 50
III. රු. 500
(2) 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10 යන වංඛ්යා රටාලට තනොගැෂතඳන ඉක්කම ලන්තන්,
I. 4
II. 7
III. 8
(3) තදතකන් තබද විට එකක් ඉතුරු ලන වංඛ්යා ලන්තන්,
I. 31
II. 20

III. 80

(4) මීටර් තකෝදුල භාවිතා කර දිග මැනිය ශැකි තදය ලන්තන්,
I. අත් තේන්සුල
II. අභයාව තඳොත

III. ඳන්ති කාමරය

(5) වමත ඳැති නැති ලක්ර ඳැති ඳමණක් ඇත්තත්,
I. තගෝතේ ය.
II. සිලින්ඩරතේ ය.

III. ඝනකාභතේ ය.

(6) ඳැතලි 4යි දඬු 5යි කැට 2යි මින් නිරඳනය ලන වංඛ්යාල
I. 425
II. 452

III. 542

(7) ශත් ලාරයක් ඳශ
I. 25 යි.

III. 35 යි.

II. 30 යි.

(8) අවුරුද්දකට ඇති දින ගණන ලන්තන්,
I. 366 යි.
II. 364 යි.

III. 365 යි.

(9) ඝනකයක ශැඩයට උදාශරණය කි.
I. ගතඩොේ කැටය
II. වැමන් ටින් එක

III. දාදු කැටය

(10) රුපියේ 500 තනෝට්ටුතේ ප්රධාන ලර්ණය ලන්තන්,
I. තැඹිලි ඳාට
II. දම් ඳාට

III. තකොෂඳාට
( කුණු 10 )
1

( 02 )

5
2
8

(1)
(2)

තමම ඉක්කම් තුන ම තයොදාතගන වෑදිය ශැකි විාම වංඛ්යාල ලියන්න.
..............................................................................................................
එම වංඛ්යාතේ සියව්ථානතේ අගය කීයද?
...........................................................................................................

(3)

තමම ඉක්කම් තුන ම තයොදාතගන වෑදිය ශැකි කුඩාම වංඛ්යාල ලියන්න.
...........................................................................................................

(4)

එම වංඛ්යාල විහිදුලා ලියන්න.
..........................................................................................................

(5)

විා වංඛ්යා ශා කුඩා වංඛ්යාල අතර තලනව කීයද?
...........................................................................................................
( කුණු 10 )

( 03 ) වම්මත වංතක්ත තයොදා ලියන්න.
(1) ග්රෑම් 350

- ...................................................................

(2) තවන්ටි මීටර 75

- ...................................................................

(3) ලීටර් 5

- .................................................................

(4) කිතෝ ග්රෑම් 10

- ...................................................................

(5) මීටර් 25

- ...................................................................

(6) මිලිලීටර 500

- ...................................................................
( කුණු 6 )

2

( 04 ) ඳශත රඳ වටශන බා ප්ර්නලට පිළිතුරු ලියන්න.

(1) ෂමයාට ඉදිරිතයන් ඇත්තත් කුමක් ද ? ...................................................................................
(2) ෂමයාට පිටුඳසින් ඇත්තත් කුමක් ? ........................................................................................
(3) ඔහුතේ දකුණු අත ඳැත්තත් ඇත්තත් කුමක් ද ? ........................................................................
(4) ඔහුතේ ලම් අත අත ඳැත්තත් ඇත්තත් කුමක්ද? .......................................................................
( කුණු 4යි )

3

( 05 ) ඳශත වශන් දින දර්නය බා පිළිතුරු ලියන්න .
සඳුද්ා

අඟහරුලාද්ා

බද්ාද්ා

බ්රහසපඳින්දද්ා

සිකුරාද්ා

සසනසුරාද්ා

ඉරිද්ා

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(1) ඉශත මාවය ඳටන් ගන්නා දලව කලදා ද? ...............................................................................
(2) මුළු මාවය තුෂම ඇති වඳුදා දිනයන් ලට අයත් දින පිළිතලළින් ලියන්න.
.............................................................................................................................................
(3) තමය කුමන මාවයට අයත් දින දර්නයක් ද? ........................................................................
(4) තමම මාවය අලවන් ලන දිනය කලදා ද ? ................................................................................
(5) තමම දින දර්නයට අනුල තමය වාමානය අවුරුද්දක් අවුරුද්දක් ද ?අධික අවුරුද්දක්ද?
.........................................................
( කුණු 10 )
06 ) ඳශත රඳ ලට අයත් වමමිතික අක් ඇ තඳන්ලන්න.

කුණු 4 )

4

( 07 ) සුළු කර පිළිතුරු ලියන්න.
1

2

361
+435

50
-29

3

51
x 5

5

4

34
x2

2 84

( කුණු 10 )

( 08 ) ඔරතෝසු මුහුණත්ල දක්ලා ඇති තේාලන් ඇ දක්ලන්න.

8 . 00

3 . 30

( කුණු 4 )

( 09 ) මි දර්නය බා පිළිතුරු ලියන්න.
ද්රලය

වබන් කැටය

මි
රු.
ව.
55 . 00

මකනය

5 . 50

අඩි ර

15 . 00

කතුරු

23 . 50

ඳැන්වේ තඳට්ටිය

250 . 00

5

(1) කතුරක මි කීය ද? .......................................................................................
(2) මි ලැඩි ම ද්රලය කුමක්ද? ................................................................................
(3) රුපියේ 20ක් දී මකන 2ක් ගත් විට ැතබන ඉතිරි මුද කීයද ? ..............................................
(4) වබන් කැටයක ශා අඩි රක මිතහි එකතුල කීයද? ............................................................
(5) ඳැන්වේ තඳට්ටිතයහි මි , මුදේ තනෝට්ටු 3කින් තගලන ආකාරය දක්ලන්න.
................................... + ..................................... + .............................................
( කුණු 10යි )
( 10 ) ප්රව්තාරය බා ප්ර්නලට නිලැරදි පිළිතුරු ලියන්න.
3 තරේණියේතේ සිසුන්තේ උඳන් මාව
8
7
6
5
4
3
2
1
ජනලාරි

මාර්තු

මැයි

අතගෝ.

වැප්.

(1) වැප්තැම්බර් මාවතේ උඳන් සිසුන් ගණන 6ක් නම්, එය ප්රව්තාරතේ ඇ දක්ලන්න.
(2) සිසුන් අඩුම ගණනක් උඳන් මාවය කුමක් ද? .........................................................................
(3) සිසුන් වමාන ගණනක් උඳන් මාව තමොනලාද? ........................................................................
(4) වැප්තැම්බර් මාවතේ දී ජනලාරි මාවයට ලඩා කී තදතනක් ඉඳදී ඇත් ද? ....................................
(5) තමම ප්රව්තාරතයන් නිරඳණය ලන මුළු සිසුන් ගණන කීයද? ...................................................
( කුණු 10 )
( 11 ) ඳහත ගැටලු විස්දන.
(1) ගවක මේ 38ක් පිපී තිබුණු අතර එයින් 8ක් ඳරවී ගිතේය. ඳසු දින එම ගතවහි මේ 25ක් පිපී
තිබුණියේ. දැන් ගතවේ ඇති මේ ගණන කීයද ? .....................................................
(2) දින 31 ඇති මාව කීයක් තිතේද? .........................................
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(3)
1l

500ml

A

B

A භාජනය පිරවීමට B භාජනතයන් කී ලරක් දැමිය යුතු ද ? .....................................................
(4) නිමේ තඳ.ල.11.00 ට ලැඩක් ආරම්භ කරන දී. ඔහුට ලැඩය අලවන් කිරීමට ඳැයක් ගත විය.
ඔහු ලැඩය අලවන් ක තේාල කීයද? ..................................................................................
(5) මීටරයට ඇති තවන්ටි මීටර් ගණන කියද? .............................................................................
(6) නැන්දා තබෝංචි 2kg ක මක් තගන ආලය. එලැනි මලු 4ක ඇති තබෝංචි ප්රමාණය කිතෝග්රෑම්
කීයද?.................................................................................................................................
(7) ඳශත රඳතේ කාක් ඳාට කරන්න.

(8) උණ ගවක දිග 5m

කී. එලැනි ගව් 5ක් එකට තැබූ විට වම්පූර්ණ දිග මීටර් කීයද?

..........................................
(9) ඊතේ වඳුදා නම් තශට කලදා ද? .....................................................
(10) අයියා ඳාට බැලුන් 12ක් තගනැවිත් නංගීයටත් මටත් වම වමල තබදා දුන්තන් ය. මට ැබුණු
බැලුන් ගණන කීයද? .............................................................................

(11) තමම රඳතේ ඇති ත්රිතකෝණ ගණන කීයද? .............................................
( කුණු 22යි )
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