10 ටරේණිය
ටේලාව
7.30 පෙ.ව

7.50 පෙ.ව8.30පෙ.ව

8.30පෙ.ව 9.10පෙ.ව

9.10පෙ.ව9.50පෙ.ව

9.50පෙ.ව10.30පෙ.ව

සඳුද්ා 16 ජුලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

ව විෂය නිර්ටේශයට අද්ාළ

අඟහරුවාද්ා 17 ජුලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

11.30පෙ.ව

11.30පෙ.ව12.10 ෙ.ව

12.10 ෙ.ව12.50ෙ.ව

12.50 ෙ.ව1.30 ෙ.ව

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

බ්රහස්පතින්ද්ා 19 ජුලි
විෂයය

පාඩම

සකුරාද්ා 20 ජුලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

මට ෝ ප්ර ාන්දු,
ඩබ්.ඒ අටබ්සංහ,
මඩවල එස්
රත් ායක නිර්මාණ
කරුටවෝ හා

කර්තෘ කාරක
වාකයවල
උක්තය,කර්මය,
ආකයාතය හදු ා
ගැනීම
ඒකාංග මුහුමක
ලක්ෂණ ප්රටේනිගත
වීම 1

විද්යාව

ප්ලාන්ටේ
වර්ගීකරණය - සපුෂ්ප
ශාක

ගණිතය

බදු යනු කුමක්ද්ැයි
හැඳින්වීම

ගණිතය

වරිප ම් බදු හැඳින්වීම
හා ආශ්රිත ගැටලු

English

Wonder of the
World Activity - 03

ගණිතය

තීරු බදු හැඳින්වීම හා
ආශ්රිත ගැටලු

විද්යාව

ඇනිමාලියා අපෘෂ්ඨ
වංශින්

ගණිතය

එකතු කල අගය මත
බදු (VAT) හැඳින්වීම
හා ආශ්රිත ගැටලු

සංහල

මහගමටසේකර මහින්ද්
හිමි, ශ්රි රාජටසේකර
නිර්මා කරුවන් හා
ඔවුන්ටේ නිර්මාණ
කියවීම (ටේශාභිමා ය
හා සාහිතය)

විද්යාව

ජීවීන් අතර පවත් ා
විවිධත්වය

English

Prepositions
Activity 11,12

ගණිතය

ටපොළිය හා සුළු
ටපොළිය හැඳින්වීම
හා සුළු ටපොළිය

ඉතිහාසය

මැටි ඩරු ආකාරටේ
පැරණි සුසා

භූටගෝල
විද්යාව

වතු කෘෂිකර්මය (ටත්
වගාව)

ඉතිහාසය

ශ්රී ලංකාටේ පැරණි
විද්යාව හා තාක්ෂණය

විද්යාව

ඇනිමාලියා පෘෂ්ඨ වංශින්

ගණිතය

ආද්ායම් බදු හැඳින්වීම
හා ආශ්රිත ගැටලු

සංහල

English

Beautiful place in
sri lanka
information
Activity - 05

විද්යාව

මෙන්ඩල්මේ
පරීක්ෂණ

සංහල

විද්යාව

lDIsldrAusl
jevigyk

විටේක කාලය

10.30පෙ.ව-

10.50පෙ.ව-

ැණස කාලසටහ

බද්ාද්ා 18 ජුලි

සංහල

අවස්ථා හා සේධි
නිරූපණය

සංහල

ජ

වයවසායකත්ව
අධයය ය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

කවිය හදු ා ගමු

භූටගෝල විද්යාව

English

අවස්ථා ප්ර ටයෝජ ය
තුලින් වයාපාර දියුණු
කිරීම

ටතොරතුරු හා
සන්නිටේද්
තාක්ෂණය

බැංකු ගිණුම ආශ්රිත
ගනුටද්නු වලට අද්ාල
ේවිත්ව සටහ

ඉතිහාසය

ධා ය වගාව (තිරිගු
වගාව)

භූටගෝල විද්යාව

Popular in SL acticles
Activity - 04

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

සංඛ්යා පේධති වල ධ
නිඛිල ද්ශම සංඛ්යා හා
ේවිමය සංඛ්යා මගින්
ඉදිරිපත් කර ආකාරය

ටතොරතුරු හා
සන්නිටේද්
තාක්ෂණය

ද්ශමය සංඛ්යා

රජරට රාජධානිටේ
පිහිටීම

වයවසායකත්ව
අධයය ය

වයාපාරයට බාහිර
පරිසරටයන් ඇති
තර්ජ

lDIsldrAusl
jevigyk

ටෙක්පත් අගරු විම

ටතොරතුරු හා
වයවසායකත්ව බාහිර පරිසර තර්ජ
සන්නිටේද්
අධයය ය
හමුටේ ට ොසැලී සටිම
තාක්ෂණය

බැංකු ගිණුටම්
වාණිජය හා ගනුටද්නු ගිණුම් ගත
ගිණුම්කරණය කිරීම හා තුල ය

English

Brochure and
information
Activity - 02

ඉතිහාසය

ශ්රී ලංකාටේ පැරණි
විද්යාව හා
තාක්ෂණය (වැේ

කිරීම 1

සංහල

උක්ත අනුක්ත ටේද්ය
හඳු ාගැනීම

ේවිමය සංඛ්යා

