
සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
 

ඒකක - කාලය හා ගුණ කිරීම 

01. සතියේ දින හත පිළියවළින් ලියන්න. ප්ාඩම් කරගන්න. 
I. ______________________________ 

II. ______________________________ 

III. ______________________________ 

IV. ______________________________ 

V. ______________________________ 

VI. ______________________________ 

VII. ______________________________ 

02. සතියේ අවසන් දවස කුමක් ද?     _______________________________________ 

03. සතියේ ප්ාසල් යන දින ගණන කීය ද?   _______________________________________ 

04. බදාදාට යප්ර දවස කුමක් ද?     _______________________________________ 

05. සිකුරාදාට ප්සු දවස කුමක් ද?     _______________________________________ 

06. සතියේ තුන්වන දවස කුමක් ද?    _______________________________________ 

07. සඳුදාට යප්ර දවස කුමක් ද?     _______________________________________ 

08. සති අන්ත දින යදක කුමක් ද?    _______________________________________ 

09. සිකුරාදාට යප්ර දවස කුමක් ද?    _______________________________________ 

10. සතියේ ප්ාසල් යන අන්තිම දවස කුමක් ද?   _______________________________________ 

11. අද සඳුදා නම් ඊයේ කවදා ද?     _______________________________________ 

12. යහට බදාදා නම් අද කවදා ද?     _______________________________________ 

13. ඊයේ සිකුරාදා නම් යහට කවදා ද?    _______________________________________ 

14. අද බරහස්ප්තින්දා නම් යහට කවදා ද?    _______________________________________ 

15. යහට යසනසුරාදා නම් ඊයේ කවදා ද?    _______________________________________ 

 

16. අවුරුද්යද් මාස යදාළහ පිළියවළින් ලියන්න. 

I. _________________________________ 

II. _________________________________ 

III. _________________________________ 

IV. _________________________________ 

V. _________________________________ 

VI. _________________________________ 

 

VII. _________________________________ 

VIII. _________________________________ 

IX. _________________________________ 

X. _________________________________ 

XI. _________________________________ 

XII. _________________________________ 

 



pg. 2 
 

17. එක් එක් මාසයට තියබන දින ගණන යතෝරා යා කරන්න. 
 

ජනවාරි 

මාර්තතු 

යදසුම්බර්ත 

මුයි 

අයගෝස්තු 

ජුනි 

28/29 

 

30 

 

31 

සුප්තුම්බර්ත 

යප්බරවාරි 

ඔක්යතෝබර්ත 

අයප්රල් 

යනාවුම්බර්ත 

ජුලි 

 
18. එක් එක් මාසයට අදාළ වියශ්ෂ සිදුවීම යකාටුයවන් යතෝරා ලියන්න. 

 

නිදහස් උත්සවය/ නත්තල් උදාව/ සිිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද/ ඇසළ යප්රහුර 

අලුත් ප්ාසල් වාරයේ ආරම්භය/ යවසක් උත්සවය/ යප්ායසාන් උත්සවය 

 
I. ජනවාරි -________________________________________________________________________________ 

II. යප්බරවාරි -________________________________________________________________________________ 

III. අයප්රල්  -________________________________________________________________________________ 

IV. මුයි  -________________________________________________________________________________ 

V. ජුනි  -________________________________________________________________________________ 

VI. යදසුම්බර්ත -________________________________________________________________________________ 

VII. ජූලි  -________________________________________________________________________________ 

 

19. අවුරුද්දට මාස කීය ද?     _______________________________________ 

20. අවුරුද්යද් හයවන මාසය කුමක් ද?    _______________________________________ 

21. සුප්තුම්බර්ත මාසයට යප්ර මාසය කුමක් ද?   _______________________________________ 

22. අඩුම දින ගණනක් තියබන මාසය කුමක් ද?   _______________________________________ 

23. දින 31 බුගින් ඇති මාස කීයක් තියේ ද?   _______________________________________ 

24. දින 30 බුගින් ඇති මාස යමානවා ද?    _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

25. යනාවුම්බර්ත මාසයට තියබන දින ගණන කීය ද?  _______________________________________ 
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26. ප්හත ඔරයලෝසු මුහුණත්වල දුක්යවන යවලාව ලියන්න. 

 

27. දී ඇති යවලාව ඔරයලෝසු මුහුණත්වල ලකුණු කරන්න. 

 

28. ඔරයලෝසු මුහුණතක දුකිය හුකි යද්වල් 3ක් ලියන්න. 

I. ________________________________________________________________________________________________ 

II. ________________________________________________________________________________________________ 

III. ________________________________________________________________________________________________ 

29. ඔරයලෝසුයේ තියබන කටු කරකුයවන්යන් කුමන ප්ුත්තට ද? _______________________________________ 
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30. යදයක් ගුණන වගුව සම්ූර්තණ කරන්න. ප්ාඩම් කරගන්න. 

1 x 2 =  2 , එක් වාරයක් යදක යදකයි        

2 x 2 = _____ , යදවාරයක් යදක හතරයි         

__ x __ =  6 , තුන්වාරයක් යදක හයයි         

4 x 2 =  8 , ________________________________________________ 

5 x 2 = 1 0 , ________________________________________________ 

__ x 2 = _____ , හය වාරයක් යදක යදාළහයි        

7 x 2 = 1 4 , ________________________________________________ 

__ x 2 = _____ , අට වාරයක් යදක දහසයි         

9 x 2 = 1 8 , ________________________________________________ 

__ x 2 = _____ , දහ වාරයක් යදක විස්සයි         
 

31. ගුණිතයට අදාළ පිළිතුර යතෝරා යා කරන්න. 

32. හිස් යකාටුව පුරවන්න. 

 9 x   = 1 8        x 2 =  2 

  x 2 = 1 0       4 x   =  8 

 6 x 2 =          x   =  4 

 3 x   =  6        x 2 = 1 6 

  x 2 = 1 4      1 0 x 2 =   

 
33. හිස්තුන් සම්ූර්තණ කරන්න. 

x 3 4 8 9 1 5 10 7 2 6 

2  ___ ___   ___ ___  ___  ___  ___   ___ ___  ___  
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ආදරණීය යදමේපියණි, ඔබයේ සහය ද ඇතිව ප්හත කිියාකාරකම කරවන්න. 

දින දර්ශනයක් සාදමු. 

පියවර 1. 
 ප්හත අකාරයේ A4 ප්රමාණයේ කඩදාසි යදාළහක් සකසා ගන්න. (මාස යදාළහ සඳහා.) 

 
පියවර 2. 
 එක් එක් මාසයට අදාළ දින දර්තශනය සකසන විට එම මාසයට අදාළ සුබෑ දින දර්තශනය ලබා 
යදන්න. ( යමය ලබා දිය යුත්යත් සිසුන්ට එම මාසයේ ආරම්භක දිනය කවදා ද යන්න හඳුනා ගුනීම 
සඳහා ප්මණි.) 
පියවර 3. 
 ප්ළමුයවන් ම කඩදාසියේ ඉහළ, මාසයේ නම ලිවීමට උප්යදස් යදන්න. (යලාකු අකුරින්). 
පියවර 4. 
 යදවනුව  දවස්වල නම් වම් ප්ුත්යත් සිට පිළියවළින් ලිවීමට උප්යදස් යදන්න. 
පියවර 5. 
 යතවනුව මාසයට අදාළ දින (සුබෑ දින දර්තශනයේ යයදී ඇති 
ප්රිදි) යකාටු තුළ ලිවීමට උප්යදස් යදන්න. 
පියවර 6. 
 ඉන්ප්සු ඉහළ හිස් යකාටයස් මාසයේ වියශ්ෂ දිනයක් සම්බන්ධ 
කර ගනිමින් චිතරයක් ඇඳීමට උප්යදස් යදන්න. 
උදා: ජනවාරි - තතයප්ාිංගල් උත්සවය. 
යප්බරවාරි - නිදහස් උත්සවය ආදී යලස.  
  

 

 

 

 

 

වුඩිදුර විමසීම් : සඳුන් සර්ත 071 613 7043 

දදමාපියන්ට උපදදස්:  

ගණිතය වුඩ යප්ායතහි පිටු අිංක 21 සිට 29 දක්වා ඇති අභයාස කරවන්න. 


