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නම ............................................................................................................................. ........ 
 
 

(01). අඩු සංඛ්යා සපූර්ණ ක නරනන. 

337 338 339  341 342   

        

345  347 348     

       (කුණු 03) 
 

(02). ශ්මම සංඛ්යාල සංඛ්යා නාමය යනයනන. 

   418  .......................................... 

  296  ..........................................        (කුණු 02) 

 

(03). ශ්මම සංඛ්යා නාමලඅ අදාළ සංඛ්යා යනයනන. 

  හාරසිය ශ්දොළහ  .............................................................  

  තුනසිය හැත්තෑල .............................................................       (කුණු 02) 

 

(04). රවුශ්පූ ඇති සංඛ්යාල ඇරෙශ්රන ළිතුතු ස සඳයනන. 

 

 

1. සියය ස්ථානශ්ේ ඇති ඉක්නම කුමක් ද? ............................................................................................  

2. 9 ඉක්නශ්මන නිරූඳකය නරන අගය කුමක් ද? .............................................................................. 

3. අඩුම අගය නිරූඳකය නරන ඉක්නම කුමක් ද? .............................................................................. 

  (කුණු 03) 

(05). එනතු නරනන. 

 

 

 

 

 (1)    (2)    (3)  

 3 9    4 9    5 8  

+ 1 0   + 2 5   + 1 7  

              

u;=.u wOHdmk l,dmh 

wkdjrK mrSlaIKh - 2018 

3 fY%aKsh .Ks;h ld,h ( meh 01 ñks;a;= 
30  

398 
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4. රෙපුන ළඟ ඉදුණු අඹ ශ්ගඩි 17 ක් ද අමු අඹ ශ්ගඩි 18 ක් ද ඇත. මුළු අඹ ශ්ගඩි ගකන කීය ද? 

............................................................................................ 

5. ඳැතුපූ ළඟ ශ්දොඹ ඇඅ 29 ක් ද රෙදත් ළඟ ශ්දොඹ ඇඅ 6 ක් ද ඇත. ශ්දශ්දනා ළඟ ඇති මුළු 

ශ්දොඹ ඇඅ ගකන කීය ද? ............................................................................................               (කුණු 10) 
 

(06). අඩු නරනන. 

 

 

 

 

 

4. ශ්දොඩපූ ශ්ගොඩන ශ්ගඩි 28 ක් තිබිණි. එයින 15 ක් විකුකන දී. ඉතිරි ශ්දොඩපූ ශ්ගඩි ගකන 

කීය ද? ............................................................................................ 

5. ඳනතියන ළමයි 48 ක් ඇත. එයින 27 ගැහැණු ළමයින ය. ඳනතිශ්ේ සිටින ළිරිමි ළමයි 

ගකන කීය ද? ............................................................................................                 (කුණු 10) 
 

(07). 1. ඔශ්ේ ඳනති නාමරශ්ේ මීඅරයඅ ලඩා දිග ලස්තු ශ්දනන නපූ යනයනන. 

   ........................................................................................... 

   ........................................................................................... 

2. ඳනති නාමරශ්ේ ඇති මීඅරයඅ අඩු ලස්තු ශ්දනක් නපූ නරනන. 

  ............................................................................................ 

    ............................................................................................                              (කුණු 06) 

 

(08). බාගයක් ඳාඅ නරනන.  

1.      2.     3.  

 

 

 

නාක් ඳාඅ නරනන. 

1.      2.     3.  

                 

 

 (කුණු 12) 

 (1)    (2)    (3)  

 5 8    2 7    8 8  

- 1 0   - 1 7   - 7 2  
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(09). හිස් ශ්නොටුලඅ ගැළශ්ඳන සංඛ්යාල යනයනන. 

1. 6  ×  2   =   2. 5  ×  4   =    3. 10  ×  5  =  

 

2. බඳුනන මිරිස් ඳැ ශ්දන බැගින සිටුලා තිබිණි. එලැනි බඳුන ඳහන ඇති මිරිස් ඳැළ ගකන 

කීය ද? ............................................................................................ 

3. ඳැනට් එනන ත ශ්බෝ 10 ක් ඇත. එලැනි ඳැනට් හතරන ඇති ත ශ්බෝ ගකන කීය ද? 

............................................................................................                   (කුණු 12) 

 

(10). ශ්මම සංඛ්යා දීණ බ ශ්බදීශ්පූ රමයඅ විසනන. 

 

 

 

 

 

4. ඉරෙ ස ළඟ රඹුඅන ශ්ගඩි 22 තිබිණි. එය මල්යන සමග සමල ශ්බදා ගත්ශ්ත් නපූ මල්යනඅ 

ැබුණු රඹුඅන ශ්ගඩි ගකන කීය ද? ............................................................................................ 

5. ශ්අොෆි 20 ශ්දනඅ ශ්බදු විඅ එක් ශ්ගොඩන ඇති ශ්අොෆි ගකන කීය ද? ............................................      

            (කුණු 15) 

(11).     

 

මම සඳු 

 

මම රිවි 

 

මම ත ස 

1. රිවිශ්ේ දකුණු අත ඳැත්ශ්ත් සිටිනශ්න නව් ද? ........................................................................... 

2. රිවිශ්ේ ලපූ අත ඳැත්ශ්ත් සිටිනශ්න නව් ද? .......................................................................... 

3. සඳුශ්ේ ලපූ අත ඳැත්ශ්ත් ළඟිනම සිටිනශ්න නව් ද? .................................................................  

4. ත සශ්ේ දකුණු අත ඳැත්ශ්ත් ළඟිනම සිටිනශ්න නව් ද? ................................................................. 

5. ත සශ්ේ දකුණු අත ඳැත්ශ්ත් ඈතින ම සිටිනශ්න නව් ද? ...............................................(කුණු 10) 

(1)     (2)      (3)    

 2 6    2 6 8    2 8 4 
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(12).  මුදල් ශ්නෝට්ටු ඇරෙශ්රන ළිතුතු ස යනයනන.   

1.       

                       ශ්මම මුදල් ශ්නෝට්ටුශ්ව් ප්රධාන ලණ කය කුමක් ද?  

        ........................................................................ 

 

 

 

 

2. ශ්මහි ලපූඳස ඳහළ ශ්නළලරඅ ආසනනල ඇත්ශ්ත් කුමන සශ්තකුශ්ේ රූඳයක්  

ද? .......................................................................... 

3. භාණ්ඩල මි නාසි මගින ශ්ගවිය හැකි ආනාරය යනයනන. 

   ඳැනසක් 

 සළියල් 15  

 

 
 

4. ශ්නෝට්ටුලයනන හා නාසිලයනන ශ්ගවිය හැකි ආනාරය යනයනන. 

 දුරියන ශ්ගඩියන 

  සළියල් 250 

  (කුණු 12) 

 

(13). දී ඇති භාජනය ළිරවීමඅ ශ්බෝතශ්යන ජය දැමිය යුතු ලාර ගකන යනයනන. 

  

 

           ................................ 

 

 

 

 

   

  (කුණු 03) 
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