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නම / අංකය : ......................................................

 පහත ද්ැක්වෙන ස ඛ්යා ෙයන සවයන්ඩ යනයන්ඩන ස.
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05. 2069
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 ඉලක්කවමන්ඩ යනයන්ඩන ස.
06. තුන්ඩිය හැට පහ ................................

07. හත්සිය විි පහ ...................................

08. එකිය අනූහය ................................

09. එක්ද්හඛ් වද්සීය පන සහ ...........................

10. තුන්ඩද්හඛ් අනූහය ...............................
 ෙගුවේ හිඛ්තැන්ඩ පුරෙන්ඩන ස.
ඛ්යාෙ

ඉලක්කම

125
258
390
125
258
859
405
296

1
5
0
5
5
8
0
6

ඉලක්කම පිහිටි
ඛ්ථාන සය

ඉලක්කවමන්ඩ
ද්ැක්වෙන ස අගය

 එක් එක් වකාටුෙයනන්ඩ ඛෑදිය හැකි විශාල ම ඛ්යාෙ හා කුඩා ම ඛ්යාෙ යනයන්ඩන ස.
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නිොඩු කාලවේ පැෙරුම් - 2020

G4/2020/RCG(EDU)

 ඛමයතුරස්රවයන්ඩ ඛහ ෙෘත්සතවයන්ඩ ෙරකට එක් ඛ්යාෙ ගැන්න්ඩ වගන ස එකතු කරන්ඩන ස.
ගණන්ඩ 10ක් ඛාද්න්ඩන ස.
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 වඛන්ඩටිමීටර්ෙයනන්ඩ යනයන්ඩන ස.
1. 5m = ……………………… 2. 6m = ………………………….

3. 9m = …………………………………

4. 7m = ……………………… 5. 4m = ………………………….

6. 3m = …………………………………

7. 4m 25cm = ………………………………………. 8. 6m 65cm = ……………………………………………….
9. 9m 75cm = ………………………………………. 10. 8m 40cm = ……………………………………………….
 මීටර් හා වඛන්ඩටිමීටර්ෙයනන්ඩ යනයන්ඩන ස.
1. 200cm = ………………

2. 400cm = ………………………

3. 800cm = …………………………….

4. 700cm = ………………

5. 1200cm = …………………….

6. 1800cm = ……………………………

7. 725cm = ………………………………………….

8. 905cm = ………………………………………………….

9. 780cm = ………………………………………….

10. 1050cm = ………………………………………………

11. පැන්ඩඛවේ දිග යනයන්ඩන ස. .................................................................
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 පහත දී ඇති රූපෙල දී භාගය අඳුරු කර ද්ක්ෙන්ඩන ස.
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1. වගෝලෙයනන්ඩ ගාගයක් පාට කරන්ඩන ස
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2. මේ 16න්ඩ
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ක මේ කීය ද්? .......................

1

3. අඹ වගඩි 20කින්ඩ කට වගඩි කීය ද්? ...........................
4

4. වමම ඝන සෙඛ්තුවේ ඉදිරි වපනුම, පැති වපනුම, ඛැලැඛ්ම නිෙැරදි ෙ තිත්ස ඉර මත යනයන්ඩන ස.
.......................................

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

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

5. ඉහත ඝන සෙඛ්තුවේ ඉදිරි වපනුම රතු පාටින්ඩ පාට කරන්ඩන ස.
6. පහත වකාටු ජාලය තුළ වකාටු 6ක් දිග හා වකාටු 4ක් පළල ඛෘජුවකෝණාස්රයක් අිනන්ඩන ස.
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 පහත ද්ැක්වෙන ස තීර ප්රඛ්තාරය ගලා අඛා ඇති ප්රශ්න සෙලට පිළිතුරු යනයන්ඩන ස. පන්ඩතියක මාඛ
5 ක ඉපදුණු ළමයි පිළිගඳ වතාරතුරු පහත ප්රඛ්තාරවයන්ඩ ද්ැක්වේ.
1. දී ඇති මාඛ අතරින්ඩ ෙැඩිම ළමයි
ගණන සක් ඉපදි ඇති මාඛය කුමක්
ද් ? ....................................
2. අඩු ම ළමයි ගණන සක් ඉපදි ඇති
මාඛය කුමක්ද් ?
....................................

මැයි

3. මැයි මාඛවේ ඉපදී ඇති ළමයි
ගණන ස කීය ද්? ......................

4. ඛමාන ස ළමයි ගණන සක් ඉපදී ඇති මාඛ වමාන සො ද්?
......................................

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

5. මාර්තු මාඛයට ෙඩා වපගරොරි මාඛවේ ඉපදී ඇති ළමයි ගණන ස කීය ද්?
............................................................
6. ජන සොරි හා වපගරොරී මාඛෙල ඉපදුණු මුළු ළමයි ගණන ස කීය ද්?
..........................................................
7. අවේේ මාඛයට ෙඩා වපගරොරි මාඛවේ ඉපදී ඇති ළමයි ගණන ස කීය ද්?
............................................................
8. මාර්තු මාඛවේ වමන්ඩ වද්ගණයක් ළමයි ඉපදී ඇති මාඛය කුමක් ද්?
...........................................................
9. . මැයි හා වපගරොරී මාඛෙල ඉපදුණු මුළු ළමයි ගණන ස කීය ද්?
..........................................................
10. මාඛ පහ තුළ ඉපදුණු මුළු ළමයි ගණන ස කීය ද්?
..........................................................
ගණිතය ශ්ෙළ ශ්ෙොශ්ේ (වැඩ ශ්ෙොත) පිටු අංක 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ශ්තක් පුනරීක්ෂණ
අභ්යොස ක ක්නන.

නිොඩු කාලවේ පැෙරුම් - 2020

