
සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
 

ඒකක - ගණන් කිරීම / සංඛ්යා - 1/ සංඛ්යා -2 

01. දෙදෙන් දෙෙ ගණන් ෙරමින් ප්ාප්ුදි වල තිදෙන මුළු දරෝෙ ගණන දසායන්න. 
 

 
 
මුළු දරෝෙ ගණන : _____________ 
 
 

02. ප්දෙන් ප්ෙ ගණන් ෙරමින් මල් දප්ාකුරුවල තිදෙන මුළු මල් ගණන දසායන්න. 
 

 
 
මුළු මල් ගණන  : _____________  
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03. ෙෙදයන් ෙෙය ගණන් ෙරමින් ඉත්තෙ ඇති මුළු අඹ ගණන දසායන්න. 

 
 
මුළු අඹ ගණන  : _____________ 
 
 

04. දෙදෙන් දෙෙ ගණන් ෙරමින් හිස් දොටු පුරවන්න. 

26 28    36 38  42     52 

 
05. ප්දෙන් ප්ෙ ගණන් ෙරමින් හිස් දොටු පුරවන්න. 

 20   35   50 55   70    90  

 
06. ෙෙදයන් ෙෙය ගණන් ෙරමින් හිස් දොටු පුරවන්න. 

 20   50 60   90  

 
07. සංඛ්ාංෙය ලියන්න. 

i. ෙුට නවය : _____________ 
ii. අසූව   : _____________ 

iii. ෙෙ නවය  : _____________ 
iv. තිස් තුන  : _____________ 
v. ෙුත්තෑව : _____________ 

vi. අනූ තුන : _____________ 
vii. විසි තුන : _____________ 

viii. ෙතළිස් ප්ෙ  : _____________ 
ix. අසූ ෙය : _____________ 
x. ප්නස් එෙ  : _____________ 

xi. ෙෙ අට  : _____________ 
xii. තිස් ෙත : _____________ 
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08. සංඛ්ා නාමය ලියන්න. 
i. 53   : _________________________________________________________________ 

ii. 76   : _________________________________________________________________ 
iii. 25   : _________________________________________________________________ 
iv. 16   : _________________________________________________________________ 
v. 88   : _________________________________________________________________ 

vi. 99   : _________________________________________________________________ 
vii. 100  : _________________________________________________________________ 

viii. 37   : _________________________________________________________________ 
ix. 60   : _________________________________________________________________ 
x. 44   : _________________________________________________________________ 

 
09. ෙෙදේ ඒවා ො එදේ ඒවා ගණන් ෙර සංඛ්ා නාමය ලියන්න. 

 

ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා  

 

 

___________________________________________ 

 

ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා  

 

 

___________________________________________ 

 

ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා  

 

 

___________________________________________ 
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10. ගණෙ රාමුදේ නිරෑපිත සංඛ්ාව ලියන්න. 
 
උදා :  

     40 + 1 → 41 
 
 

 
 

11. දී ඇති සංඛ්ාව ගණෙ රාමුදේ නිරෑප්ණය ෙරන්න. 
 

තිස් නවය අසූ එෙ විස්ස 

 
 
 

12. ෙෙදේ ඒවා ො එදේ ඒවා අනුව සංඛ්ාව ලියන්න. 
 

i. 20 + 6 →   

ii. 30 + 8 →   

iii. 60 + 0 →   

iv. 90 + 2 →   

v. 50 + 4 →   
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13. දප්ර ො ප්සු සංඛ්ා ලියන්න 
 

______________ 

32 

45 

______________ 

19 

12 

______________ 

______________ 

50 

______________ 

 

64 

______________ 

______________ 

14 

53 

______________ 

90 

70 

______________ 

______________ 

 
14. අංෙ 101 සිට 200 දතේ සංඛ්ා ලියන්න, කියවන්න (අභ්ාස දප්ාතෙ ෙරන්න) 

උදා : 108 - එෙසිය අට 
 

15. හිස්තුන් පුරවන්න. 
 

සංඛ්ාංෙය සංඛ්ා නාමය 

106 
______________ 

186 
135 
109 

______________ 
______________ 

142 
______________ 
______________ 

____________________________________________________________________________ 
එෙසිය ෙුට අට 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
එෙසිය විසි නවය 
එෙසිය ප්නස් ෙත 
____________________________________________________________________________ 
එෙසිය අනූව 
එෙසිය ෙුත්තෑ ෙත 

   
16. අංෙ 201 සිට 300 දතේ සංඛ්ා ලියන්න, කියවන්න. (අභ්ාස දප්ාතෙ ෙරන්න) 

උදා : 237 - දෙසිය තිස් ෙත 
 

17. හිස්තුන් පුරවන්න 

සංඛ්ාංෙය සංඛ්ා නාමය 

215 
______________ 
______________ 

276 
240 

______________ 
283 

______________ 
299 

______________ 

____________________________________________________________________________ 
දෙසියය 
දෙසිය ෙුට නවය 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
දෙසිය ප්නෙ 
____________________________________________________________________________ 
දෙසිය ෙෙ නවය 
____________________________________________________________________________ 
දෙසිය තිස් ෙත 

 
18. අංෙ 301 සිට 400 දතේ සංඛ්ා ලියන්න. කියවන්න. (අභ්ාස දප්ාතෙ ෙරන්න) 

උදා: 395 - තුන්සිය අනූ ප්ෙ 
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19. හිස්තුන් පුරවන්න 
 

සංඛ්ාංෙය සංඛ්ා නාමය 

375 
308 

______________ 
316 

______________ 
______________ 
______________ 

383 
325 

______________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
තුන්සිය අසූව 
____________________________________________________________________________ 
තුන්සිය තිස් දෙෙ 
තුන්සිය ෙෙ ෙත 
තුන්සිය ප්නස් ෙය 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
තුන්සිය ෙුට තුන 

 
 

20. අංෙ 401 සිට 500 දතේ සංඛ්ා ලියන්න. කියවන්න. (අභ්ාස දප්ාතෙ ෙරන්න) 
උදා: 462 - ොරසිය ෙුට දෙෙ. 
 

21. හිස්තුන් පුරවන්න. 
 

සංඛ්ාංෙය සංඛ්ා නාමය 

______________ 
433 

______________ 
______________ 

450 
499 
428 

______________ 
436 

______________ 

ොරසිය ෙතළිස් ප්ෙ 
____________________________________________________________________________ 
ොරසිය ෙුත්තෑව 
ොරසිය ෙුට තුන 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ොරසිය අසූ එෙ 
____________________________________________________________________________ 
ොරසිය ප්ෙ 

 
22. දප්ර ො ප්සු සංඛ්ා ලියන්න. 

 

__________ 

360 

549 

__________ 

__________ 

129 

__________ 

__________ 

300 

250 

 

__________ 

209 

445 

170 

__________ 

189 

__________ 

__________ 

__________ 

400 

 

__________ 

360 

__________ 

__________ 

186 

500 

__________ 

230 

275 

__________ 
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23. දී ඇති සංඛ්ා අනුපිළිදවළට ලියන්න. 

උදා:   
 

 
 

24. ස්ථානීය අගය ෙඳුනාදගන හිස්තුන් පුරවන්න. 
උදා: 
 
 

සියදේ ඒවා ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා 

 
 

 

1 5 3 

100+50+3 → 153 

 
 

සියදේ ඒවා ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා 

 
 

 

   

_______ + _______ + _______ → _______ 
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සියදේ ඒවා ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා 

  

 

   

_______ + _______ + _______ → _______ 

 
 

සියදේ ඒවා ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා 

 

 
 

   

_______ + _______ + _______ → _______ 

 
 

සියදේ ඒවා ෙෙදේ ඒවා එදේ ඒවා 

 
  

   

_______ + _______ + _______ → _______ 

 
 

  



 
25. ප්ෙත ගණෙ රාමු වල නිරෑපිත සංඛ්ාව අකුරින් ලියන්න. 

 

 
 

26. ප්ෙත සංඛ්ා ගණෙ රාමු වල නිරෑප්ණය ෙරන්න. 
 

 
 

27. ස්ථානීය අගය අනුව විහිදුවා ලියන්න. 
උදා:  432 → 400 + 30 + 2 

i. 365 → ________ + ________ +________ 
ii. 179 → ________ + ________ +________ 

iii. 500 → ________ + ________ +________ 
iv. 132 → ________ + ________ +________ 
v. 383 → ________ + ________ +________ 

vi. 219 → ________ + ________ +________ 
vii. 430 → ________ + ________ +________ 

viii. 327 → ________ + ________ +________ 
ix. 210 → ________ + ________ +________ 
x. 405 → ________ + ________ +________ 
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