10 පරේණිය නව විෂය නිර්පේශ්යට අද්ාළ නැණස කා සටහන
සඳුද්ා 26 සැප්තැම් ර්

අඟහරුවාද්ා 27 සැප්තැම් ර්

ද්ාද්ා 28 සැප්තැම් ර්

බ්රහස්පතින්ද්ා 29 සැප්තැම් ර්

සකුරාද්ා 30 සැප්තැම් ර්

පේ ාව
විෂයය

පාඩම

7.30 පප.ව

විකාශ්ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

ප ෝහ තනුක අම්
සමඟ ද්ක්වන
ප්රතික්රියාව

ගණිතය

මධ්ය අගය
සන්තතික ද්ත්ත

9.10පප.ව9.50පප.ව
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9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

පුනරුද්ය හා ිංකාව

8.30පප.ව 9.10පප.ව

විෂයය

පාඩම

විකාශ්ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම
විද්යාව

ගණිතය

මධ්ය අගය
සන්තතික ද්ත්ත

ගණිතය

පක්න්ද්රික ප්රවණතා
මිනුම් මාතය,
මධ්යස්ථය, මධ්යනයය

විද්යාව

ප්රාපයෝගික
අවශ්යතා සඳහා
පල්ඛනපේ පයපද්යි

විද්යාව

සිංහ

ගණිතය

මධ්ය අගය
භාවිතපයන්
මධ්යනයය
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විෂයය

පාඩම

විකාශ්ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම
සිංහ

නයාය පත්ර/වාර්තා

විෂයය

පාඩම

විකාශ්ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම
සිංහ

නයාය පත්ර
නිර්මාණය කරමු

විද්යාව

වායු පිළිපය
කිරීම, ගුණ හා
භාවිත

විද්යාව

ඔක්සජන්O2 වායුව

සක්රියතා පරේණිය

ගණිතය

උපකල්පිත
මධ්යනයය
භාවිතපයන්
මධ්යනයය

ඉතිහාසය

පෘතුගීසීන්
ආසයාවට පැමිණීම

යකඩ නිස්සාරණය
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ගණිතය

උපකල්පිත
මධ්යනයපේ භාවිත

ඉතිහාසය

පුනරුද්පේ ිංකාව
පකපරහි ඇතිකළ
පෑම්

භූපගෝ විද්යාව

ශ්රී ිංකා
ආර්ථිකපේ
කර්මාන්තව
වැඳගත්කම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

අකුරුහැඩසේ ද්ැක්වීම
හා භාවිතය, අකුරු
හා සිංඛයාව
ප්රමාණය සැකසුම හා
පකෝෂ තු ස්ථානගත
වීම,
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ඉතිහාසය

ශ්රී ිංකාපේ
මුහුදු ඩ පළාත්ව
පෘතුග්රීසී
වයාප්තිය

විපේක කා ය
සිංහ

නිශ්්ශ්බ්ද්ව කියවා
අවප ෝධ් කරගත්
කරුණු ඉදිරිපත් කරයි

භූපගෝ විද්යාව

ගෘහ කර්මාන්තය

සිංහ

නිශ්්ශ්බ්ද්ව කියවා
අවප ෝධ් කරගත්
කරුණු ඉදිරිපත් කරයි
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12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වයාපාරයක් ආරම්භ
කිරීමට පපර ගතයුතු
වැඳගත් තීරණ

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

මු ාර පල්ඛන හා
වට්ටම් සහිත
ගනුපද්නු සටහන්
කිරීම

11.30පප.ව12.10 ප.ව

පාඩම

විකාශ්ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

ප ෝහ සමඟ පවනත්
ප ෝහව
වණ
ද්රාවණ ද්ක්වන
ප්රතික්රියා

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

විෂයය

ඉතිහාසය

SUM ශ්රිතය
භාවිතය

පුනරුද්ය ිංකාව
පකපරහි ඇතිකළ
පෑම්

භූපගෝ විද්යාව

සිංචාරක
කර්මාන්තය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ප ජරයට පිටපත්
කිරීම

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

ඉ ක්කගත
පාරිපභෝගිකපයෝ,
පවළඳපපොළ හා
තරඟකාරීත්වය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

AVERAGE ශ්රිතය
භාවිතය, MAX
ශ්රිතය භාවිතය, MIN
ශ්රිතය භාවිතය,
COUNT ශ්රිතය
භාවිතය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

සුළු මුද්ල් පපොපත්
අවශ්යතාව හා සුළු
මුද්ල් ගනුපද්නු

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වයාපාරයට පද්නම්
වන භාණ්ඩ පහෝ
පසේවා

සිංහ

Memo/අත්පත්රිකා

ඉහත කා සටහන සද්හා පාඩම් පපළගැස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපව පරිදි විකාශ්ය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩම් පපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපගන ඇත.

