
1). 1 �ට 50 ෙත� �� කා�පත� සකසා ග�න.

සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපාත��ෙම��ව
ග�තය - 
සැක�ම - ර�න�ර කලාපය
සැක�ම T.M ෙක��ලා දමය��

ග�තය - 5 ෙ�්�ය 

සැක�ම - ර�න�ර අධ�ාපන කලාපය

නම - T.M ෙක��ලා දමය��

ර/��ඇ�ල � ෙ�වර��ත �ාථ�ක ��හල

4 පාඩම - සංඛ�ා රටා (1)

ෙපර වැඩ කා�ය ප�කාව

  එම කා�ප� ඇ��� පහත සදහ� සංඛ�ා රටා ෙගාඩ නග�න. ���� �යව�න. z

  ෙපා� අ�තරය 2, 3, 4, 5 සහ 10 � සංඛ�ා රටා ෙගාඩ නග�න.z

සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපා��ෙ���ව
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සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපාත��ෙම��ව
ග�තය - 
සැක�ම - ර�න�ර කලාපය
සැක�ම T.M ෙක��ලා දමය��

ග�තය - 5 ෙ�්�ය 

සැක�ම - ර�න�ර අධ�ාපන කලාපය

නම - T.M ෙක��ලා දමය��

ර/��ඇ�ල � ෙ�වර��ත �ාථ�ක ��හල

4 පාඩම - සංඛ�ා රටා (1)

පැව��

සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපා��ෙ���ව

1). එෙස් න� ෙපා� අ�තරය 6 වන සංඛ�ා රටාවලට අදාළ �ස්තැ� �රව�න.

01.   5,      11,      17,       23,     ...........,     ..........  

02.  42,     48,      54,       60,     ...........,     ..........

03.  70,     76,      82,       88,     ...........,     ..........   

04.  65,     ..........,   77,      83,     ...........,    ..........           

05.  100,   106,       112,    118,   ...........,      ...........

06.  214,   220,       226,    232,   ...........,      ...........

 උදා :-
  19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 ඉහත සංඛ�ා ෙ��ය ෙදස ෙහා�� බල�.  එය 

6 � වැ� වන සංඛ�ා රටාව�.

2). එෙස් න� ෙපා� අ�තරය 7 වන සංඛ�ා රටාවලට අදාළ �ස්තැ� �රව�න.

01.   24,      31,      38,       45,     ...........,     ..........  

02.  56,     63,      70,       77,     ...........,     ..........



4). ෙපා� අ�තරය 9 වන සංඛ�ා රටාවලට අදාළ �ස්තැ� �රව�න.

01.   6,             15,      24,       33,     ...........,     ..........  

02.  72,     81,      90,       99,     ...........,     ..........

03.  65,     56,      47,       38,     ...........,     ..........   

04.  109,     118,   127,      136,     ...........,    ..........           

05.  175,   184,       193,    202,   ...........,      ...........

3). ෙපා� අ�තරය 8 වන සංඛ�ා රටාවලට අදාළ �ස්තැ� �රව�න.

01.   65,       73,      81,       89,     ...........,     ..........  

02.  54,     62,      70,       78,     ...........,     ..........

03.  75,     83,      91,       99,     ...........,     ..........   

04.  88,     96,      104,     112,    ..........           ..........           

05.  137,   145,       153,    161,   ...........,      ...........

03.   81,      88,      95,       102,     ...........,     ..........  

04.  154,     147,      140,       133,     ...........,     ..........

05.  105,     112,      119,       126,     ...........,     ..........   



සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපාත��ෙම��ව
ග�තය - 
සැක�ම - ර�න�ර කලාපය
සැක�ම T.M ෙක��ලා දමය��

ග�තය - 5 ෙ�්�ය 

සැක�ම - ර�න�ර අධ�ාපන කලාපය

නම - T.M ෙක��ලා දමය��

ර/��ඇ�ල � ෙ�වර��ත �ාථ�ක ��හල

4 පාඩම - සංඛ�ා රටා (2)

 ප� වැඩ කා�ය ප�කාව

සබරග�ව පළා� අධ�ාපන ෙදපා��ෙ���ව

1). ෙපා� අ�තරය 6, 7, 8, 9 � සංඛ�ා රටා 5 � �  මාණා�මකව ෙගාඩනග�න.  � 

01.

02.

03.

උදා :- 26 32 38 44 50



2). ෙපළ ෙපාෙ� �� අංක 14, 15 කර�න.

04.

05.
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