10 පරේණිය ෙව විෂය නිර්පේ යට් අද්ාළ ෙ ණස කාලසට්හෙ
සඳුද්ා 19 ස ප්ත ම්බර්

අඟහරුවාද්ා 20 ස ප්ත ම්බර්

බද්ාද්ා 21 ස ප්ත ම්බර්

බ්රහස්පතින්ද්ා 22 ස ප්ත ම්බර්

සකුරාද්ා 23 ස ප්ත ම්බර්

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළග ස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළග ස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළග ස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළග ස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළග ස්ම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

රසායනික විපර්යාස

විද්යාව

රසායනික ප්රතික්රියා
(I)

ගණිතය

එදිපෙද්ා ජීවිතපේ
අසමාෙතා පයොද්ා
ගන්ො අවස්ථා

සිංහල

සිංහබාහු ොට්යපේ
චරිත නිරූපණය
සුවිප ෂ
ේ තා

සිංහල

සරච්චන්ද්ර හා
ොට්ය කලාපේ
ප්රගමෙය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

x < a, x > a ඛාණ්ඩ
තලය මත නිරූපෙ

ගණිතය

y < b, y > b
ඛණ්ඩාිංග තලය
මත නිරූපෙ
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විද්යාව

පලෝහවල
ප්රතික්රියතාව

විද්යාව

පලෝහ තනුක අම්ල
සමඟ ද්ක්වෙ
ප්රතික්රියාව

9.10පප.ව9.50පප.ව
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ගණිතය

y < x, y > x
ඛණ්ඩාිංග තලය
මත නිරූපෙ

විද්යාව

රසායනික ප්රතික්රියා
(II)

ගණිතය

සන්තතික ද්ත්ත,
විවික්ත ද්ත්ත

ඉතිහාසය

යුපරෝපපේ පේ
ගපේෂණ වයාපාරය

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

ආර්ථික ක්රමය හා
සමාජ සිංවිධාෙය

සිංහල

ොට්ය කලාපේ
ඇති විප ේෂතා
හඳුොගනිමු

විද්යාව

රසායනික
සමීකරණ
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ගණිතය

පරාසය පන්ති
ප්රාන්තර තරම

භූපගෝල විද්යාව

ආහාර හා පාෙ
වර්ග නිෂ්පාද්ෙ
කර්මාන්තය

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

භූපගෝල විද්යාව

පමෝට්ර් රථ
එකලස් කිරීම හා
පබෝට්ටු නිෂ්පාද්ෙය

භූපගෝල විද්යාව

පමෝට්ර් රථ
එකලස් කිරීම හා
පබෝට්ටු නිෂ්පාද්ෙය

ඉතිහාසය

පුෙරුද්පේ
නිර්මාණකරුවන්

සිංහල

ොට්යයක අිංග
ලක්ෂණ
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වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

සිංප ෝධිත බ ිංකු
ගිණුම සහිතව
බ ිංකු ස සඳුම
පිළිපයල කිරීම

වයවසායකත්ව
අධයයෙය

වයාපාරයක් ආරම්භ
කිරීමට් පපර ගතයුතු
ව ඳගත් තීරණ

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

ශ්රිතයක් හා එහි
පරාමිතිවිස්තර
කරීම.

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයෙය

වයවසායකයකුට්
වයාපාර පරිසර
ප්රවෙතා ව ඳගත් වීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

එකතු කිරීම හා අඩු
කිරීම, ගුණ කිරීම
හා පබදීම,
සිංඛයාවල බලය
පසවීම,

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්ෙ
තාක්ෂණය

පකෝෂ භාවිත සරල
ගණිත කර්ම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

මුද්ල් වට්ට්ම්
හ ඳින්වීම
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12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බ ිංකු ස සඳුම්
ප්රකා ය පිළිපයල
කිරීම

ඉතිහාසය

පුෙරුද්පේ විප ේෂ
ලක්ෂණ

වයවසායකත්ව
අධයයෙය

වයාපාරයක් ආරම්භ
කිරීමට් පපර ගතයුතු
ව ඳගත් තීරණ

සිංහල

භාෂා භාවිතපේදී
සරච්චන්ද්රයන්
ද්ක්වෙ සමත්කම

ඉතිහාසය

පුෙරුද්පේ පගෝලීය
ප්රවණතාව

10.50පප.ව11.30පප.ව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

ොට්යය යනු
කුමක්ද්/ ොට්ය
ඉතිහාසය

ඉහත කාලසට්හෙ සද්හා පාඩම් පපළග ස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට් අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ට්පමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකා ය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩම්
පපළ ග ස්වීමට් හ කි සෑමවිට්ම උත්සහපගෙ ඇත.

