10 පශ්රේණිය ෙව විෂය නිර්පේශයට අද්ාළ ෙැණස
සඳුද්ා 10 ඔක්පතෝම්බර්

අඟහරුවාද්ා 11 ඔක්පතෝම්බර්

ාලසටහෙ

බද්ාද්ා 12 ඔක්පතෝම්බර්

බ්රහස්පතින්ද්ා 13 ඔක්පතෝම්බර්

සකුරාද්ා 14 ඔක්පතෝම්බර්

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

පාඩම

වි ාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

වි ාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

ශක්තිය

විද්යාව

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

ආපරෝහණ ප ෝණය,
අවපරෝහණ ප ෝණය
හඳුොගනී

ගණිතය

9.10පප.ව9.50පප.ව
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ගණිතය

ඉතිහාසය

මහනුවර රාජධානිපේ
ස්වාධීෙත්වය
ආරක්ෂා ර ගැනීම

සිංහල

9.50පප.ව10.30පප.ව

පාඩම

එදිපෙද්ා ජීවිතපේදී
ශක්තිය පයොද්ා ගන්ො
අවස්ථා
ආපරෝහණ ප ෝණ
අවපරෝහණ ප ෝණ
භාවිතපේ වස්තුව
පිහිටීම

විෂයය

පාඩම

වි ාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

වි ාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

වි ාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

ගණිතය

පරිමාණ රූප ඇසුරින්
පරිසරපේ පිහිටීම්

සිංහල

එම

සිංහල

ස්වරාපේශ
(ගාත්රාපේශ)
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විද්යාව

ස්ථිති විද්ුතපයන්
ධාරා විද්ුතය

විද්යාව

සන්ොය

සරස්තලපේ මිනුම්
ඇතුළත් පරිමාණ රූප

විද්යාව

ජවය පහවත්
ක්ෂමතාව

ගණිතය

සරස්තලපේ පරිමාණ
රූප ආශ්රිත ගැටළු

ඉතිහාසය

පද්වෙ
විමලධර්මසූරිය
රජතුමා

සිංහල අක්ෂර මාලාව
හඳුොපගෙ විවිධ
ප්රපේද් යටපත් වර්ග
රයි

විද්යාව

ස්ථිති විද්ුතය
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ගණිතය

භූපගෝල විද්යාව

විපේ

10.30පප.ව10.50පප.ව

පථ පිළිබඳ මූලි
හැඳින්වීම

ාලය

සිංහල

ප්රාපයෝගි භාෂා
ාර්යය මැෙවින්
ඉටු ර ගැනීම සඳහා
ආ ාරාදි

භූපගෝල විද්යාව

පර්යන්ත පතොරතුරක්
පලස සතියම පිහිටීම

භූපගෝල විද්යාව

පර්යන්ත පතොරතුරක්
පලස දිශාව හා
දිශාගත කිරීම

ඉතිහාසය

රාජාධිරාජසිංහ
රජතුමා

11.30පප.ව-12.10
ප.ව

සිංහල

ශබ්ද් ප ෝෂ
පරිහරණය / අ ාරාදිය

English

Activity 1 - Success
- Page 121

වාණිජය හා
ගිණුම් රණය

ගැනුම් ජෙලයට අද්ාල
මූලාශ්ර පේඛෙ හා
ආ ෘතිය

වයවසාය ත්ව
අධයයෙය

පවතිෙ පවළඳපළ
ෙව භාණ්ඩ හා පසේවා
සම්පාද්ෙය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසාය ත්ව
අධයයෙය

ෙව වයාපාර ඇරඹීම හා
පවළඳපපොළට පිවිසීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

හඳුන්වා දීම, සමර්පෙ
භාවිත යහ පුරුදු,
මෘදු ාිංග වි ාශෙය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

පසුබිම සැ සුම, ද්ා
පිරි සැලසුම, ද්ා
පමෝස්තර

වාණිජය හා
ගිණුම් රණය

ගැනුම් ජෙලපේ
ගනුපද්නු සටහන්
කිරීම
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12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම් රණය

ගැනුම් ජෙලය
හැඳින්වීම හා එහි
අවශයතාව

ඉතිහාසය

පසෙරත් රජතුමා සහ
පද්වෙ රාජසිංහ
රජතුමා

වයවසාය ත්ව
අධයයෙය

පවතිෙ පවළඳපළ
තිපබෙ භාණ්ඩ හා
පසේවා සම්පාද්ෙය

සිංහල

පද් නිවැරදිව සන්ධි ර
ද්ක්වයි (ස්වර/පූර්ව ස්වර
පලෝප/පරස්වර පලෝප)

ඉතිහාසය

කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ
රජතුමා

10.50පප.ව11.30පප.ව

ඉහත

පර්යන්ත පතොරතුරක්
පලස පරිමාෙය හා
වර්ග ප්රමාණය
පාඨ හා බහුමාධය
ඇතුලත් කිරීම

ාලසටහෙ සද්හා පාඩම් පපළගැස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා ර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි වි ාශය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩම් පපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපගෙ ඇත.

