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ßÉukaâ úoHd,h Richmond College
දෙවන වාර වැඩ පැවරුම අංක 06 -2020

ගණිතය

Grade 3

Name / Index No :.........................................................

2020.05.13 සිට 2020.05.19 සතිය ෙක්වා කරවන්න.

මුදල් - 1
නිපුනතාව -

මුදල් භාවිතය හා ගනුදදනු ආශ්රිත ගළු ව විය.

ඉගෙනුම්පල -

 රුපියල, රුපියල් 2, රුපියල් 5 යහ රුපියල් 10 යන කාසි හඳුනාදගන නම් කර.
 දළනු භාවිතදේ ඳවතින රුපියල් 20, රුපියල් 50, රුපියල් 100 යහ රුපියල් 500 යන
මුදල් දනෝට්ටු හඳුනාදගන නම් කර.
 යම් භණ්ඩයකු දගවන මිල කාසි යහ දනෝට්ටු භාවිතදයන් දඳන්ව.

දිනය

-

0202 05 13 බදාදා

රුපියල , රුපියල් 2 , රුපියල් 5 සහ රුපියල් 10 යන කාසි හඳුනා ෙැනීම.



පියවර 10

-ඳහත දළක්දවන අගයන්දගන් යුත් යළබෑ කාසි දරුවාු නිරීක්ෂණය කිරීමු දදන්න

රු.2

රු.1

රු.5

රු.10

 කාසිවල පිිංතූර අභයාය දඳේදත් අලවන්න
පියවර 02

-

භාණ්ඩයක වටිනාකම කාසි භාවිතාකර දගවීම් සිදුකරන ආකාර යළබෑ කාසි
දයේදාදගන දගේඩනගන්න )වළරකටිදයඋ කුදය කරන්න(

මකනය

රුපියල් යි 7


රු 5 .

+ රු 2 .

රු 5 . +

රු 1 .

+ රු 1 .

දමබඳු කාසි යිංදයෝජන කිකඳයක් දගේඩනගා වටිනාකමක් දගවිය හළකි බව ඳළහළදිලි කරන්න
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 දිනය

-

0202 05 14

බ්රහ්පඳතින්දා

පියවර 13 - ඳහත වගුව යම්පූර්ණ කරන්න ) අභයාය දඳේදත් දමම වගුව අඳින්න

හ ෝ අලන්න (

)A 4 දකේළයක් යහ ඳාු ඳළන්යලක් දයේදාදගන රුපියල, රුපියල් 2, රුපියල් 5 යහ රුපියල් 10 යන
කාසි මුද්රණය කරදගන දගවීම් කරන ආකාරයන් අලවන්න කාසි මුද්රණය කිරීදම් අව්පථාව ළමයාු ලබා
දදන්න වළරකටියන් කුදය කරන්න(
භාණ්ඩය

වටිනාකම ගෙවීම

බළලුන් දබෝලය
රුපියල් 5 .

මකනය
රුපියල් 8 .

ඳළන්යල
රුපියල් 10 .

දඳේත
රුපියල් 15 .

කතුර
රුපියල් 20 .

පියවර 14

-

ගණිතය වළඩ දඳේත අභයාය - පිටු අිංක 72 යහ 73 කරන්න
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දිනය

-

0202 05 15

සිඋරාදා

 රුපියල් 20 සහ රුපියල් 50 ගනෝට්ටු හඳුනා ෙැනීම
පියවර 10

- ඳළමුව රුපියල් 02 දනෝට්ටුවක් දරුවාු ඳරීක්ෂා කිරීමු ලබාදදන්න
 දනෝට්ටුදය ඇති විදේෂ ලක්ෂණ හඳුනා ගළැමු කුදය කරන්න

1. දනෝට්ටුදය ප්රධාන වර්ණය දරෝය ඳාු
2. වටිනාකම ඉලක්කදමන් යහන් කර තිබීම
3. වටිනාකම අඋරින් යහන් කර තිබීම
4. නිඋත් කළ දිනය
5. අත්යන් තබා ඇති පුද්ගලයන්දේ දතේරතුරු - මුදල් ඇමති හා මහ බළිංඋ අධිඳති
පියවර 12

- ඒ අයුරින්ම රුපියල් 50 දනෝටුටුවත් හඳුනාගන්න දදන්න
රුපියල් 50 දනෝට්ටුදය ප්රධාන වර්ණය නිල් ඳාු.

රුපියල් 20 හා 50 දනෝට්ටුවල පිිංතූර අභයාය දඳේදත් අලවන්න



 රුපියල් 100 සහ රුපියල් 500 ගනෝට්ටු හඳුනා ෙැනීම
පියවර 13
- පියවර 01 - දරුවාු රුපියල් 100 යහ රුපියල් 500 දනෝට්ටු නිරීක්ෂණය කිරීමු
ලබාදී ඉහත ඳරිදිම දනෝට්ටුවල ඇති විදේෂ ලක්ෂණ හඳුනා ගළැමු කුදය කරන්න
)රුපියල් 100 දනෝට්ටුදය ප්රධාන වර්ණය තළිලලි ඳාු දය රුපියල් 500 දනෝට්ටුදය ප්රධාන වර්ණය දම් ඳාු.
පියවර 14

- මුදල් දනෝට්ටු හතදර්ම දවන්පකම් යහ යමානකම් නිරීක්ෂණයු අව්පථාව ලබා දදන්න
කුදා

රුපියල් 100 හා 500 දනෝට්ටුවල පිිංතූර අභයාය දඳේදත් අලවන්න


පියවර 15

වටිනාකම ,තරම ,වර්ණය -:

-

ගණිතය වළඩ දඳේත අභයාය - පිටු අිංක 74 කරන්න

දිනය

-

0202 05 18

යඳුදා

 ගනෝට්ටු භාවිතා කර භාණ්ඩයක වටිනාකම ගෙවීම
පියවර 01

- දමකදී භාණ්ඩයක වටිනාකම රුපියල් 500 දතක් ඳමණක් වන යහ එම වටිනාකම දනෝට්ටු
එකකින් දහෝ දදකකින් දගවිය හළකි අව්පථාවන් ඳමණක් දයේදා ගන්න )යළබෑ දනෝට්ටු
භාවිතා කර ඳහත කුදාහරණ දරුවාු ඳහදා දදන්න(

අඹ දගරය

රුපියල් 52

රුපියල් 72
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+

රුපියල් 02

03

වතුර දබෝතලය

රුපියල් 122

රුපියල් 152

+

රුපියල් 52

 හෙලැනි අලස්ථා කිහිපයක් දරුලා සෙග කරන්න.
පියවර 02 - ඳහත වගුව යම්පූර්ණ කරන්න ) අභයාය දඳේදත් දමම වගුව ඇඳ
භාණ්ඩය

හ ෝ අලා හදන්න (

වටිනාකම ගෙවීම

රුපියල් 70

රුපියල් 52

+

රුපියල් 02

රුපියල් 120

රුපියල් 150

රුපියල් 200

රුපියල් 220

රුපියල් 300

( උදා රණහේ ආකාරයට හනෝට්ටු ඇඳීෙ ප්රොණල්යය
දිනය

-

0202 05 19

අඟහරුවාදා

ගණිතය වළඩ දඳේත අභයාය - පිටු අිංක 75 කරන්න
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