
 

 

 

 

 

 

ස්කන්ධය 

පඳළපඳොපේ 97, 98 පිටු ප ොදින් අධයයනය කනන්න  මමිනන් ඳ   ්රශ්්නලට  පිිතුරු  ියයන්න  

1) ස්කන්ධය යනු කුමක්දැයි නිලැනදිල ියයන්න  

2) ස්කන්ධය මැන ගැනීම ස ා භාවි ා කනන ඳඩි 

කට් ට නිලැනදිල ියයන්න  

3) ස්කන්ධය මැන ගැනීම ස ා භාවි ා කනන  නාදි 

ලර්ග ියයන්න 

 ඳහත දැක්වලන එක් එක් බර කිරා ගැනීම සහා 

භාවිතා ක යුතු තරාදි ඳඩි ඉහත ආකාරයට ලියන්න. 

1) 350g     2) 680g  3) 8kg  4) 430g  5)1350g 

වඳළවඳොවේ පිටු අංක 100 වකවරහි අලධානය වයොමු කරන්න. 

 හිස් වකොටු සහා අදා අගයන් ලියන්න. 

 

 

 

 

 

වඳළ වඳොවේ 20.2 අභයාසය සහා අලධානය වයොමු කරන්න. (පිටු අංක 102) 20.2 අභයාසය සපූර්ණ  
කරන්න. 

 ග්රෑපූලලින් දක්ලා ඇති ස්කන්ධයක් කිවෝග්රෑපූලලින් දැක්වීම 

උදා:-  

8000g, කිපටෝග්රෑම්ලියන් 
1000g = 1kg බැවින් 
8000g = 8000 ÷ 1000 kg 
           = 8 kg 

3750g, කිපටෝග්රෑම්  ා ග්රෑම්ලියන් 
3750g = 3000g + 750g 
1000g = 1kg බැවින් 
3750g = 3 kg 750g 

 

 තරාදි ඳඩි කට්ටය වයොදා 950g බරක් කිරා 
ගැනීම සහා භාවිතා ක යුතු තරාදි ඳඩි 
වමවසේ දැක්විය හැකිය. 

950g = 500g + 200g + 200g + 50g 

ස්කන්ධය මනින 

සපූමත ඒකකය kg වේ. 

1 kg = 1000g 

1000g ඇසුරුපූ   යි 

500g ඇසුරුපූ   යි 

250g ඇසුරුපූ   යි 

200g ඇසුරුපූ   යි 

100g ඇසුරුපූ   යි 

50g ඇසුරුපූ   යි 

20g ඇසුරුපූ   යි 

10g ඇසුරුපූ   යි 

1 kg 

ඳළාේ අධHdඳන  පදඳාර් පම්න්ුරල සබනගමුල - සති ඳාසට 

 

විෂය   :ගණිතය 

fY%Aණිය : 6 
සකස් කිරීම  : මාලනැල් අධයාඳන කාඳය  

සතිය : 3 



 

වඳළවඳොවේ පිටු අංක 103 හි 20.3 අභයාසය සපූර්ණ  කරන්න. 

ස්කන්ධ එකතු කිරීම 

 

 750 + 350 = 1300g = 1 kg 300g 

 

 

වඳළවඳොවේ පිටු අංක 105 හි 20.4 අභයාසය සපූර්ණ  කරන්න. 

ස්කන්ධ අඩු කිරීම 

  

   

 

 

 

වඳළවඳොවේ පිටු අංක 107 හි 20.5 අභයාසය සපූර්ණ  කරන්න. 

වඳළවඳොවේ පිටු අංක 108 හි මිශ්ර අභයාසය ලගන්ති ආරිතල ලියා අභයාසය සපූර්ණ  කරන්න. 

 

      kg    g 

8    3  750 
4 ¬  2  550 
66      6                  300 

 

      kg    g  

8    8  300 
4 -  2  650 
55      5                  650 

 

     8300 g 
     2650 g 
     5650 g 


