
රිචමන්ඩ් විද්යාලය - ගාල්ල 
4  ශ්රේණිය - 2020 

ගණිතය 
ශ්ද්වන වාරය පැවරුම් අංක 02 

• ශ්ද්මව්පියන්ඩ සඳහා උපශ්ද්සේ, 
➢ ශ්මම අභ්යාස ශ්පාතක කරවන්ඩන. හැකි නම් මුද්රණය කර ද්රුවාට ලබා ශ්ද්න්ඩන. 
➢ ිළිතුරු පමණක් ද්රුවාට ලිවීමට සලසේවන්ඩන. ප්රශේන ශ්ද්මව්පියන්ඩ විසින්ඩ ලියා ශ්ද්න්ඩන. 
➢ හැකිනම් ිළිතුරු හා අකුරු නිවැරදි කරන්ඩන. 
➢ ශ්මම අභ්යාස වයිබර් කණ්ඩායම් මගින්ඩ හුවමාරු කර ගන්ඩන. 
➢ පාසල ආරම්භ් වන දිනක ශ්මම ශ්පාත රැශ්ගන එන්ඩන. 
➢ අවශය අවසේථාවල දී ළමයින්ඩශ්ේ වැඩවලට ශ්ද්මව්පියන්ඩ සහය වන්ඩන. 

පාඩම් අංක 14  බර මැනීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්මම මිනුම් පඩිවල සටහන්ඩව ඇති සංශ්ක්ත හඳුනා ගනිමු. 

 ේෑම්      = g 

 කිශ්ලෝේෑම් = kg 

ඉහත ද්ක්වා ඇති ේෑම් සංශ්ක්තය සටහන්ඩව ඇති මිනුම් පඩි ශ්වන්ඩකර ලියන්ඩන. 

 

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

 

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

 

 

අශ්ේල් 27 සිට 30 

ශ්තක් 



 

ඉහත ද්ක්වා ඇති කිශ්ලෝේෑම් සංශ්ක්තය සටහන්ඩව ඇති මිනුම් පඩි ශ්වන්ඩකර ලියන්ඩන. 

 

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

➢ බර මැනීම සඳහා පහත ද්ැක්ශ්වන මිනුම් පඩි ශ්සායා ගත යුතු ය. 

ක්රියාකාරකම 1.   

ශ්ද්මව්පියන්ඩ ළමයා සමග කළ යුතු ය. 

➢ කිශ්ලෝේෑම් 1ක මිනුම් පඩියක් අතට දී එහි බර බැලීමට ලබා ශ්ද්න්ඩන. නැත්නම් ශ්ගද්රට 

ශ්ගශ්නන ලද් කිශ්ලෝේෑම් 1ක් අඩංගු ද්රවයයක් ලබා දී බර බැලීමට ශ්ද්න්ඩන.  

➢ විවිධ බර ප්රමාණ අඩංගු ද්රවය ලබා දී එහි බර කිශ්ලෝේෑම් එකට අඩු ද් වැඩි ද්ැයි අසන්ඩන. 

 

ක්රියාකාරකම 2.   

පහත ද්ැක්ශ්වන ආකාරශ්ේ තාරාදියක් සකසා ගන්ඩන. ද්රුවාත් සමග කිශ්ලෝේෑම් එකට අඩු ද්රවය 

කිහිපයක් ශ්සායා ශ්ගන එේවාශ්ේ බර මනින්ඩන. (සබන්ඩ, සැමන්ඩ ටින්ඩ එකක්, ශ්ගද්රට ශ්ගනශ්න ලද් 

කිශ්ලෝේෑම් එකට අඩු පාර්සල්) 

• පහත වගුව පුරවන්ඩන. 

 

 

 

 

 

 

  

ද්රවය අඩංගු පාර්සලශ්ේ නම බර 
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ඉශ්ලක්ශ්රානික් 

තරාදි වර්ග ශ්ම් 

සඳහා ශ්යාද්ා 

ශ්නාගන්ඩන. 



ක්රියාකාරකම 3.   

යම් ද්රවයයක් කිරා ගන්ඩනා ආකාරය පැහැදිලි කරන්ඩන. 

ේෑම් 750ක් බර ද්රවයයක් කිර ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

       

 

 

කිශ්ලෝේෑම් 1 ේෑම් 250ක් බර ද්රවයයක් කිරා ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

 

 

 

• පහත ද්ැක්ශ්වන ද්රවයවල බර සඳහා මිනුම් පඩි අඳින්ඩන. 

ේෑම් 250ක් බර ද්රවයයක් කිරා ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

       

  

 

ේෑම් 850ක් බර ද්රවයයක් කිරා ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

 

 

 

කිශ්ලෝේෑම් 1ේෑම් 650ක් බර ද්රවයයක් කිරා ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

 

 

 

කිශ්ලෝේෑම් 1ේෑම් 750ක් බර ද්රවයයක් කිරා ගැනීමට ගත යුතු මිනුම් පඩි 

 

 

 

 

  



 

 

➢ ශ්ද්මව්පියන්ඩ ළමයා සමග කළ යුතු ය. 

    කිශ්ලෝේෑම් 1 ේෑම් 250ක බර පාර්සලයක් සූද්ානම් කර ගන්ඩන. 

    එය තාරදිය එක් පැත්තකට ද්මා අශ්නක් පැත්ශ්ත් මිනුම් පඩි ශ්යාද්ා ගනිමින්ඩ පාර්සලශ්ේ බර  

    කිරා ගැනීමට ශ්යාමු කරන්ඩන. 

    ඉහත ආකාරයට තවත් පාර්සල් කිහිපයක් දී ඒවශ්ේ බර කිරා ගැනීමට ශ්යාමු කරන්ඩන. 

 

➢ ගණිතය ශ්පළ ශ්පාශ්ත් ිටු අංක 47, 48, 49 අභ්යාස කරන්ඩන. 

 

➢ සංශ්ක්ත ඇසුශ්රන්ඩ ලියන්ඩන. 

1. කිශ්ලෝේෑම් 5යි ේෑම් 250  =  ............................................ 

2. කිශ්ලෝේෑම් 8යි ේෑම් 50  =  ............................................ 

3. කිශ්ලෝේෑම් 10යි ේෑම් 750  =  ............................................ 

4. කිශ්ලෝේෑම් 9යි ේෑම් 5  =  ............................................ 

5. කිශ්ලෝේෑම් 6යි ේෑම් 300  =  ............................................ 

 කිශ්ලෝේෑම් එකකට ඇති ේෑම් ගණන 1000කි.          1kg = 1000g 

 ේෑම් 1000ක් කිශ්ලෝේෑම් 1කි.     1000g = 1kg 

 

 

➢ පහත ප්රශේනවලට ිළිතුරු ලියන්ඩන. 

1. කිශ්ලෝේෑම් 2ක ඇති ේෑම් ගණන කීය ද්?  ................................. 

2. කිශ්ලෝේෑම් 7ක ඇති ේෑම් ගණන කීය ද්?  ................................. 

3. ේෑම් 1000ක ඇති කිශ්ලෝේෑම් ගණන කීය ද්? ............................... 

4. ේෑම් 3000ක ඇති කිශ්ලෝේෑම් ගණන කීය ද්? ............................... 

5. ේෑම් 6000ක ඇති කිශ්ලෝේෑම් ගණන කීය ද්? ............................... 

➢ දී ඇති ප්රමාණයන්ඩ ේෑම්වලින්ඩ ද්ක්වමු. 

    උද්ා:  4kg =…………….g                                        ( 1000 x4 = 4000g ) 

(01) 1kg = ………………………g (02) 5kg = ………………………g  

(03) 7kg = ………………………g (04) 9kg = ………………………g  

 

5 kg 250g 

4000 



උද්ා:          4kg 450g = …………… g    (1000x4 =4000g  

     4000g + 450g = 4450g) 

(05) 1kg 500g= ………………………g (06) 3kg 450g = ………………………g 

(07) 7kg 50g= ………………………..g (08) 9kg 950g = ………………………g  

(09) 6kg 375g= ……………………….g (10) 8kg 900g = ………………………g 

 

➢  කිශ්ලෝේෑම්වලින්ඩ ලියන්ඩන. 

(01) 2000g = ………………kg (02) 6000g = ………………kg 

(03) 7000g = ………………kg (04) 5000g = ………………kg 

(05) 4000g= ………………kg (06) 9000g = ………………kg 

➢  කිශ්ලෝේෑම්වලින්ඩ හා ේෑම්වලින්ඩ ලියන්ඩන. 

                උද්ා :  5350g = 5kg 350g    

           

    ( 1000 ඒවා 5 ක් 5000කි. එවිට කිශ්ලෝේෑම් 5කි. ඉතුරු ේෑම් 350කි.) 

 

(01) 2500g = …………kg………………..g (02) 6005g= ………………kg………………..g 

(03) 7750g = …………kg………………..g (04) 5850g = ………………kg………………..g 

(05) 4050g= …….……kg………………..g (06) 9900g = ………………kg………………..g 

 

                 ගණිතය වැඩ ශ්පාශ්ත් 50ිටුශ්ව්ප ඇති  අභ්යාස කරන්ඩන. 
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