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 ප්රනන සුියය්ල  සුිළිතුරු  සුවපය්නන   

I fldgi 

 

01.රූපයේ සුලෘත්ත සුකීයක් සුතියේද සු? 

 

 

 

02.පශත සුද්රලය සුතතින්න සුලෘත්තාාාර සුලවනුර සු02 සුක් සුයතෝර්නන  

(1) බයිියා්ල සුයරෝදය  සු (2) ාාියය   සු(3) යපට්ටිය  සු (4) යබෝය සු 

 

03.පශත සුවදශ්න සුවලඛ්යාල සුකක්ායම්න සුයනය්නන සු 

ත  සුබියනයන සුුර්න සුදශවන සුයදා සු=…………………………………….. 

 

04.මංළු සුාර්නන සු 

(i) 51 x 1000 =..................    

(ii) 52000/100 =...................... 

 

 

05.එාුර සුාර්නන  

5230 + 234 + 7 =.......................... 

 

 

 

 

 

විෂයය 

Subject 

 

ප්රථම ලාර පරීක්ෂණය - 2020 මාර්තු 

1st   Term Test -  March 2020 

ශ්රි මංමල  විදයාය  - පානදුර 

Sri Sumangala College  - Panadura 

පත්රය 

Paper 
 

ශ්රේණිය 

Grade   

06  ණිතය   I,II කාය 

Time       meh 02 

 

නම සු සු සු:- ……………………………………………………………………………  පලතිය සු සු:-   ……………………… 
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06. 12827 සුයන සුවලඛ්යායේ, 

(1) 8 සුහි සුවනථානීය සුත ය සුකුමක්ද? 

(2) 7 සුහි සුවනථානීය සුත ය සුකුමක්ද? 

 

07.මංළු සුාර්නන  

 536 x  33 = ............ 

 

 

08.පශත සුදැක්යලන සුයාෝණය සුකුමක්ද සු? 

 

 

 

 

09. මංළු සුාර්නන  

 

 

 

 

10. හිවනතැ්න සුපුරල්නන  

30000 + 0 + 100 + 20 + 5 =............................... 

 

11. යපට්ටියා සුඇති සුයපොත් සු105 සුක් සුෂමු්න සු7 සුයදයනකු සුතතයේ සුයබදා සුයදන සුදී  සුඑා සුතයයකු  සුැයබන සුයපොත් සු ණන සු

කීයද සු? 

 

 

12.ඔරයෝමං සුමුහුනයතහි සුදැක්යලන සුයලාල සුවම්මත සුආාාරයය්න සුශා සුවාමානය සුආාාරයය්න සුයන සුආාාර සුයදයා්නම සු

යනය්නන  

    Kg  g 

     3             225 

+   6             190 
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1000  100  10   1 

13. එාුර සුාර්නන             
 

 
 
 

 
 

  

 

14. ණා සුරාමුයල්න සුදැක්යලන සුවලඛ්යාල සුකුමක්ද සු? 

 

 

 

15. හිවනතැ්න සුවදශා සුමංදුමං සුවලඛ්යාල සුයනය්නන  

   100 = 4 x ………… 

   100 = 5 x …………. 

 

16.පුද් යයකු සුඔහුයේ සු මනි්න සුපය සු1 සුමිනිත්ුර සු48 සුයාෝච්චියය්නද සුමිනිත්ුර සු5 සුක් සුකුලී සුරථයකි්නද සු ම්න සුායෂේය  සු

ඔහුයේ සු මන සුවදශා සුලැයාෂ සුාාය සුයාොපමණද සු? 

 

 

17.රූපයය්න සු1/4 සුඑාක් සුපා  සුාර්නන  

 

 

 

 

18.1 සුත් සු20 සුත් සුතතර සුිළහිටි සුකරට්යට් සුවලඛ්යා සුයනය්නන  

 

 

19.යදොඩම් සුය ඩි සු03 සුා සුමි සුු   සු90 සුකි එලැනි සුයදොඩම් සුය ඩි සු05 සුා සුමි සුයවොය්නන  

 

 

20. රූපයේ සුඇති සුත්රියාෝණ සු ණන සුයාොපමණද සු? 
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II සුයාො ව 

 ප්රනන සුියය්ල  සුිළිතුරු  සුවපය්නන  

01. (a) පිනවරයේ සුදැකිය සුශැකි සුලෘත්තාාාර සුලවනුර්න සු05 සුක් සුයනය්නන  

       (b) 

(i) ලෘත්තය සුුර සුඇති සුක්ය සුයමොනලාද සු? 

(ii) ලෘත්තය සුමත සුඇති සුක්ය සුයමොනලාද සු? 

(iii) ලෘත්තයය්න සුිළ ත සුිළහිටි සුක්ය සුයමොනලාද සු? 

       (c) පශත සුදැක්යලන සුබි සුවම්පූේණ සුාර්නන  

ද්රලය ප්රමාණය කියෝලා සුමි ලටිනාාම 

වශ්ල 2Kg ු .85.00 
……………………. 

ාඩ 500g ු .260.00 
…………………… 

ත 1Kg 500g ු .300.00 
…………………… 

 

 (e) කශත සුභාණ්ඩ සුමිදී සු ැනීම  සුු  800 සුක් සුදු්නද්  සුකතිින සුමුද සුයවොය්නන  

 

02. (a) 5968 සුයන සුවලඛ්යායල සුඑක් සුඑක් සු සුකක්ායම්න සුනිරූිළත සුත ය සුයනය්නන  

5 = ………………………………. 

9 = ……………………………. 

6 = …………………………….. 

3 =………………………………… 

(b) පශත සුවදශ්න සුවලඛ්යා සුවම්මත සුආාාරයය්න සුයනයා සුතකුයර්න සුයනය්නන  

(i)  5123002343  

(ii)  620002199 

 

(c) 2,4,5,9 සුයන සුවලඛ්යා සුඑා සුලරක් සුපමණක් සුයයොදා නිමි්න සුයනද්ය සුශැකි සුද්ාම සුවලඛ්යාල සුකුමක්ද සු? 
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03.(a) එාුර සුාර්නන  

 657 + 11389 + 171 = ................ 

(b) තඩු සුාර්නන සු 

 7481 + 2154 = .............. 

(c) ගුණ සුාර්නන  

 47 x  805 = .............. 

(d) යබද්නන  

 2772/ 21 = ............. 

(e) හිවනතැ්න සුපුරල්නන සු 

a. 13 x 100 = ................ 

b. 43 x ........ = 430 

c. 720 / 10 = ............ 

d. 8300 / ....... = 83 

 

04. (a) පශත සුලගුල සුපුරල්නන  

 
පැය සුයදොෂශ සුඔරයෝමංයල්න සුදැක්යලන සුයලාල 

පැය සු24 ඔරයෝමංයල්න සුදැක්යලන සුයලාල 

1.00 pm ……………………………………….. 

10.23 pm ……………………………………….. 

………………………………… 13:15 

………………………………. 08:00 

 

(b) 2020 සුජුනි සුමව සු17 සුලන සුදිනය සුත්නතේජාතිා සුවම්මත සුආාාරයය්න සුයනය්නන  

(c) හිවනතැ්න සුපුරල්නන  

තත්පර සු240 = මිනිත්ුර සු              

තත්පර සු110 = ...... මිනිත්ුර සු      සුතත්පර සු 

දලවන සු03 සුපැය සු8 = පැය සු           

පැය සු10 = මිනිත්ුර සු          

දලවන සු3 = පැය සු සු              
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05. (a) බවයක් සුමාතර සුිය  සු ා්ල සුදක්ලා සුයාම  සුමිනිත්ුර සු30 සුක් සු තයේ  සු ා්ල සුිය  සුයාොෂඹ සුයාම  සුතලත් සුපැය සු3 සු

මිනිත්ුර සු20 සුක් සු සු තයේ  සුබවය  සුමාතර සුිය  සුයාොෂඹ  සුයාම  සු තලන සුාාය සුයවොය්නන  

(b) මංළු සුාර්නන  

 

 

 

 

 

 පැය 1 = සුමිනිත්ුර  …………. = තත්පර …………..  

 

 මිනිත්ුර         තත්පර  

     3             225 

+   6             190 

 

    පැය          මිනිත්ුර 

     6             12 

-    3             20 

 

(ii)  (i)  

(iii)  


