
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 දෙමාපියන් සහා උඳදෙස්, 

o හැකි අය මෙෙ අභ්යාස ත ි ප තැතටිම ද්රණයය ර  ැැපමත  මසස ත මර මස ත  රතා ැිතිය මත මතට 

අසවන් . 
o හැකි දස ෙරුලාට ඳාඩදේ දකොටස් ඳැහැදිළි කර දෙන්න. 
o පිළිතුරු ඳමණක් ෙරුලාට ලියන්න දෙන්න. 
o ඳාඩමට අොළ Whatsapp මගින් Video Clips, Audio Clips එලා ඇත්නේ  දඳන්ලා දී ඳැහැදිලි කර දෙන්න 

   
 පපුණයිාව - mßudj yd Odß;dj we;=<;a .eg¨ úi|hs' 

- øj uekSfï iïu; tallh jk ,Sgrh Ndú; lrhs' 
 

ඉමැනුම්තස  -  øj uekSfï iïu; tallh jk ,Sgrh Ndú;fhka øj ukshs' 
-  n÷klg w,a,k øj m%udKh wdikak ,Sgrhg ukshs' 

- ,Sgrh i|yd jk iïu; ixfla;h (  ) Ndú; lrhs' 

 
 

 øj ^Èhr& uekSfï iïu; tallh f,i ,Sgrh y÷kajd §u' 

පියලර 01- 
;rula f,dl= Ndckhla ^úksúo fmfkk& oරුලාට fmfkk mßÈ 
fïih u; ;බා ගkak'  f,dl= Ndckhg ලඩා කුඩා දයෝගට් දකෝප්ඳයක්, පීරිසි 
දකෝප්ඳයක්, දඳොල් කටුලක් හා ජ දේසමක් තබා ගන්න.  
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2020.06.04 බොො දි  ැිතිය වැඩ මත මතට ර වන් . 
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ලීම  

පියලර 02- 
රඳ සටහදන් ආකාරයට ඒ ඒ භාජනලලින් සේපර්ණදයන් ජදයන් පුරලා ගණන් 
කරමින් ෙරුලා ලා දොකු භාජනයට අල්න ජ ප්රමාණය මිනන දස කියන්න. 
මිනන ලාර ගණන දගොළයක සටහන් කර ගන්න. 

Wod (  Ndckhg w,a,k c, m%udKh fhda.Ü fldamam ...........hs' 
  Ndckhg w,a,k c, m%udKh පීරිසි ...........hs' 
  Ndckhg w,a,k c, m%udKh දකෝප්ඳදඳොල් කටු ...........hs' 
 
පියලර 03- 

භාජනයට අල්න ද්රල ප්රමාණය දලනස් අිමමත ඒකකලලින් මැීමම සිදුකළ බැිනන් 
එකිදනක ප්රමාණය දලනස් බල ෙරුලාට ඳැහැදිළි කර දෙන්න. 

පියලර 04- 
දමම දහේතුල ිනසා දියර මැීමම සහා සේමත ඒකකයක් භාිනතා කරන බල ඳැහැදිළි 
කර දෙන්න 

එය                  දස ෙරුලාට ඳැහැදිළි කර දෙන්න. 
පියලර 05- 

ිනලදසේ ඇති ලීටරදේ දබෝතල් කිහිඳයක් සහ බඳුන් කිහිඳයක් ෙරුලාට දඳන්ලා 
දෙන්න. 
 

පියලර 06- 

1 භාජන දෙකක් මාරු කරමින් ජය පුරලා දෙකම එක සමාන බල ෙරුලාට දඳන්ලා 
දෙන්න. 
  
 
 
 
 
 

පියලර 07- 
ලීටරයට ලඩා දොකු භාජනයක් දගන ලීටරදේ දබෝතයකට ජය පුරලා එහි ලීටර 
එකක් බල ෙරුලාට දඳන්ලා, ලීටරයට ලැඩි භාජනයට එම ජය ලත් කරන්න. 
එිනට එම භාජනය සේපර්ණදයන්ම දනොපිරී තලත් ජය ෙෑමීමට හැකි බල දඳදනනු 
ඇත.   
එමගින් එම භාජනයට අල්න ද්රල ප්රමාණය ලීටරයට ලැඩි බල ඳැහැදිළි කර දෙන්න. 
දේ ආකාරයටම ලීටරයකට ලඩා කුඩා භාජනයක් දගන ඳැහැදිළි කර දෙන්න. 

පියලර 08- 
ිනිනධ හැඩදේ දහෝ ිනිනධ තරදේ භාජන 6 ක් ( ලීටරයට  සමාන, ලීටරයකට තරමක් 
අඩු සහ ලීටරයකට තරමක් ලැඩි භාජන) ලීටරදේ දබෝතයක්ෙ, ජ දේසමක් ෙ 
ෙරුලාට දෙන්න.  

             

         1 1 
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පියලර 08- 
ලීටරදේ දබෝතයකින් එම භාජනලට ජය පුරලන දස කියන්න. එම ලාර ගණන 

ගණන් කර ඳහත ආකාරයට ලගුලක් අභයාස දඳොදත් සටහන් කර ගැීමමට අලස්වාල 

දෙන්න. 

භ්ාජ ය අල්ස  දිය  ප්රොණයය 

භාජනය  1 ලීටර 1 ට ටිකක් ලැඩියි. 

භාජනය  2  

භාජනය  3  

භාජනය  4  

භාජනය  5  

භාජනය  6  

භාජනය  7  

( භාජනයට අල්න ද්රල පුමාණය ලීටර 1 ට සමාන , ලීටර 1 ට තරමක් ලැඩි , ලීටරයට 

තරමක් අඩු අයුරින් සටහන් කරන්න. පිලිලීටරලලිව් ( m ) ලලින් සටහන් කිරීම 

අලය දනොදව්. )   
 
 

 දිය  ෙැනීමම් ස තම්ෙි ඒරරය ව  ලීම  භ්ාවිි ර  දිය  ෙැනීෙ. 

පියලර 01- 
ලීටරයට ලැඩි, අඩු ිනිනධ භාජන 05 ක් අංක දයොො දේසය මත තබා ගන්න. 

                                         

                1           2            3      4    5 
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2020.06.04 බ්රහස ත තතින්ො දි  ැිතිය වැඩ මත මතට ර වන් . 



 

  

පියලර 02- 
ලීටරදේ දබෝතයකින් එම භාජනලට ජය පුරලන දස කියන්න. එම ලාර ගණන 

ගණන් කර ඳහත ආකාරයට ලගුලක අභයාස දඳොදත් සටහන් කර ගැීමමට අලස්වාල 

දෙන්න. 

උො : 

භ්ාජ ය අල්ස  දිය  ප්රොණයය 

භාජනය  1 ලීටර 5 ට ටිකක් ලැඩියි. 

භාජනය  2 ලීටර 2 ට ටිකක් අඩුයි. 

භාජනය  3 ලීටර 1 ට ටිකක් අඩුයි. 

භාජනය  4   

භාජනය  5  

පියලර 03- 
ලීටර 5 ට ටිකක් ලැඩී යන්න ආසන්න ලීටරයට ෙැක්වූ ිනට ලීටර 5 ක් දස ගත හැකි 
බල ෙරුලාට ඳැහැදිළි කර දෙන්න. ඒ අනුල පියලර 1 දී කරන ෙ ලගුල ෙරුලා සමඟ 
ආසන්න ලීටරයට සකසා  අභයාස දඳොදත් ලගුලක් සටහන් කරන්න. 
 

භ්ාජ ය අල්ස  දිය  ප්රොණයය 

භාජනය  1 ලීටර 5  

භාජනය  2 ලීටර 2  

භාජනය  3 ලීටර 1  

භාජනය  4   

භාජනය  5  
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 ලීම ය ෙැක්වීෙ ස තඳහා භ්ාවිි ව  ස තම්ෙි ස තංමක්ිය  මසස ත හඳු ා ැැනීෙ 

පියලර 01- 

ලීටරය ෙැක්වීම සහා භාිනත ලන සේමත සංදක්තය  දස හඳුන්ලා දෙන්න. 

පියලර 02- 
අභයාස දඳොදත් ඳහත ලගුල සටහන් කර ගන්න. 

( ිනලදසේ ඇති භාජන 8 ක්, ලීටරදේ දබෝතය භාිනත කර එක් එක් භාජනයට අල්න 
ජ ප්රමාණය ආසන්න මීටරයට මැන ලගුදව් ලනනදයන් හා සේමත සංදක්තය දයොො 
ෙරුලා සමඟ සටහන් කරන්න. ) 

භ්ාජ ය අල්ස  දිය  ප්රොණයය 

1. බාල්දිය ලීටර 5 5 

2. දජෝගුල ලීටර 2 2 

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 ඳහත ප්රමාණයන් සේමත සංදක්තය දයොො ලියන්න. 
 

 

  

 

 

 

1. ලීටර 2     =      2 5.   ලීටර 12   =  ..................... 

2.  ලීටර 5    =   ..................... 6.  ලීටර   3    =   ..................... 

3.   ලීටර 7   =   ..................... 7.  ලීටර 6      =  ..................... 

4.  ලීටර 9    =   ..................... 8.  ලීටර 8      =   ..................... 
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2020.06.05 සිකු ාො දි  ැිතිය වැඩ මත මතට ර වන් . 



 

  

ැිතිය වැඩ මත ි පිටු අංර 82, 83, 84 ර න් . 

 

 බඳු රම අල්ස  රව ප්රොණයය ආස තන්  ලීම යම ෙැ  ස තම්ෙි ස තංමක්ිය මය ො 

ලිවීෙ. 

පියලර 01- 
ිනලදසේ ඇති ෙරුලා කැමති භාජන 8 ක් දතෝරා දගන, ලීටරදේ දබෝතය භාිනත කර 
එක් එක් භාජනයට අල්න ජ ප්රමාණය ආසන්න ලීටරයට මැන දමලැින ලගුලක් 
අභයාස දඳොදත් ඇ සටහන් කරන්න. 

භ්ාජ ය අල්ස  දිය  

ප්රොණයය 

1. දක්තය 3 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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2020.06.09 අඟහරුවාො දි  ැිතිය වැඩ මත මතට ර වන් . 

2020.06.08 ස තඳුො දි  ැිතිය වැඩ මත මතට ර වන් . 


