10 පශ්රේණිය නව විෂය නිේපද් යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා 17 ඔක්පතෝම්බේ
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

අඟහරුවාද්ා 18 ඔක්පතෝම්බේ
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

විද්ුත් පරිපථයක විභව
අන්තරය හා ධාරාව
මැනීම

ගණිතය

English

විද්යාව

විද්යාව

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

අචල ලක්ෂයයක සට
නියත දුරකින් ගමන්
කරන ලක්ෂයයක
පථය නිේමාණය කිරීම

ගණිතය

අචල ලක්ෂය පද්කකට
සමදුරින් චලනය වන
ලක්ෂයයක පථය
නිේමාණය කිරීම

9.10පප.ව9.50පප.ව

English
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ගණිතය

සරල පේඛාවකට
නියත දුරකින් චලනය
වන ලක්ෂයයක පථය
නිේමාණය කිරීම

ඉතිහාසය

මහනුවර
රාජධානිපේ
පරිපාලන සිංවිධානය

සිංහල

ද්ැනුම ලබාගැනීම
සඳහා විද්යාත්මක හා
තාක්ෂණික
පතොරතුරු ඇතුළත්
පපොත පත කියවයි

9.50පප.ව10.30පප.ව

විෂයය

පේද්නය වන සරල
පේඛා පද්කකට
සමදුරින් චලනය වන
ලක්ෂයයක පථය
නිේමාණය කිරීම

විභව අන්තරය සහ
විද්ුත් නාමක බලය

7.50 පප.ව8.30පප.ව

බද්ාද්ා 19 ඔක්පතෝම්බේ

විද්යාව

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සකුරාද්ා 21 ඔක්පතෝම්බේ
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

පුරාණ ලාිංපක්ය
ගෘහ නිේමාණ
ශිල්පය අධයනය
කිරීමට පපළපෙයි

සිංහල

අවය පද් නිවැරදිව
හඳුනාපගන
භාවිතාකරයි
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විද්යාව

සන්නායක ප්රතිපරෝධ
පකපරහි බලපාන
සාධක

විද්යාව

ප්රතිපරෝධක

ධාරාව හා විභව
අන්තරය

ගණිතය

එක් එක් පාද්පේ දිග
දී ඇති විට ත්රිපකෝණ
නිේමාණය කිරීම

ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ
නිේමාණකරුවන්

ඕම් නියමය

English

Activity 1

ගණිතය

පාද් පද්කක දිග හා
අන්තේගත
පකෝණපේ අගය දුන්
විට ත්රිපකෝණ
නිේමාණය කිරීම

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

භූපගෝල විද්යාව

පේයන්ත
පතොරතුරක් පලස
සූචකය හා පවනත්
පතොරතුරු

භූපගෝල විද්යාව

1:50000 භූ
ලක්ෂණ සතියම්
අභයාස 1

ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ විප ේෂ
ලක්ෂණ

භූපගෝල විද්යාව

1:50000 භූ
ලක්ෂණ සතියම්
අභයාස 2

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

විකුණුම් ජනලය
හැඳින්වීම හා එහි
අව යතාව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

නව වයාපාර සඳහා
පිවිසුම් උපාය මාේග

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

ගුණාත්මක
සමේපනයක්
නිේමාණය කර
ද්ැක්වීම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

විකුණුම් ජනලයට
අද්ාල මූලාශ්ර පල්ඛන
හා ආකෘති

English

Activity 2

සිංහල

පැරණි
පගොඩනැගිලිවල
සුවිප ේෂ ලක්ෂණ හා
වටිනාකම අගය කරයි

ඉතිහාසය

යුපරෝපපේ පද්
ගපේෂණ වයාපාරය

සිංහල

ගාත්රාක්ෂර
පලෝප/ආගම

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

පූේව රූප/ පර
රූප/ද්විත්ව රූප

English
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12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

නව පවළඳපපොළකට
පවතින භාණ්ඩ හා
පසේවා සැපයීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

සමේපන ගුණාත්මක
වීපම් අව යතාව පැහැදිලි
කිරීම, කද්ා සජීවිකරණය
හා සිංක්රමණය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

විවෘත මූලාශ්ර
මෘදුකාිංග සමග
සිංසන්ද්නය

12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගනුපද්නු පලජරයට
පිටපත් කිරීම

ඉතිහාසය

ආේථික ක්රමය හා
සමාජ සිංවිධානය

වයවසායකත්ව
අධයයනය

නව පවළඳපපොළකට
පවතින භාණ්ඩ හා
පසේවා සැපයීම

10.50පප.ව11.30පප.ව

බ්රහස්පතින්ද්ා 20 ඔක්පතෝම්බේ

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩම් පපළගැස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකා ය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩම් පපළ ගැස්වීමට
හැකි සෑමවිටම උත්සහපගන ඇත.

