10 පරේණිය නව විෂය නිර්පේ යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 5 සැප්තැම්බර්

අඟහරුවාද්ා 6 සැප්තැම්බර්

බද්ාද්ා 7 සැප්තැම්බර්

බ්රහස්පතින්ද්ා 8 සැප්තැම්බර්

සකුරාද්ා 9 සැප්තැම්බර්

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

කවි පන්තිය රසවිඳීම
හා නිර්මාණාත්මක
ලක්ෂණ

සමාන්තර පරේඩියක
පළමු පද්ය/පපොදු
අන්තරය පසවීම
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විද්යාව

වායු පගෝලීය පීඩනය

විද්යාව

එදිපනද්ා කටයුතුවලදී
වායු පගෝල පීඩනය
පයොද්ා ගැනීම

ගණිතය

Tn = a+(n-1)d සූත්රය
භාවිතපයන් n අගය
පසවීම

විද්යාව

ද්රව මඟින් පීඩන
සම්පරේෂණය

ගණිතය

සමාන්තර පරේඩියක
පද් n හි ඓකය පසවීම

ඉතිහාසය

පද්වන
විමලධර්මසූරිය
රජතුමා

සිංහල

සාහිතය පසුබිම හා
කතුවරයා
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ගණිතය

සමාන්තර පරේඩියක පද්
n හි ඓකය පසවීම
ආශ්රිත සිංකීර්ණ ගැටළු
විසඳීම

ඉතිහාසය

පසනරත් රජතුමා සහ
පද්වන රාජසිංහ රජතුමා

භූපගෝල විද්යාව

පිඟන් මැටි ආශ්රිත
කර්මාන්තය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

වැඩපතක පකොටස්
විස්තර කරයි

ද්රව පීඩනය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

සමාන්තර පරේණියක n
වන පද්ය පසවීම

ගණිතය

9.10පප.ව9.50පප.ව
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විද්යාව

වායු පීඩනය

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

කතුවරයාපේ
සාහිතයමය පසේවපේ
විප ේෂතා

විද්යාව

10.50පප.ව11.30පප.ව

පාඩම

සිංහල

පීඩනය

ස්වාභාවික පිහිටීම

විකා ය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

ගණිතය

විද්යාව

ඉතිහාසය

පාඩම

සමගාමී සමීකරණ
භාවිතපයන් සමාන්තර
පරේඩි ආශ්රිත ගැටළු
විසඳීම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

9.50පප.ව10.30පප.ව

විෂයය

සිංහල

සාහිතය පසුබිම හා
කතුවරයාපගන් සදුවූ
සාහිතයමය පසේවය

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රී ලිංකා කර්මාන්ත
හඳුනාගැනීම

සිංහල

කවියාපේ අරමුණ හා
නිර්මාණාත්මක ලක්ෂණ
කවිපපපළන් ධ්වනිත
පේ ාභිමානී හැඟීම්
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12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

ශ්රී ලිංකා ආර්ථිකපේ
ස්වභාවය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු සැසඳුම් රකා ය
හැඳින්වීම

භූපගෝල විද්යාව මිනිරන් කර්මාන්තය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

me;=reï m;l uQ,sl
,CIK yd ld¾hhka
ms<sn|j .fõIKh

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

ඉතිහාසය

මහනුවර රාජධානිපේ
ස්වාධීනත්වය
ආරක්ෂාකර ගැනීම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

බැිංකු ගිණුපම් හා
බැිංකු රකා පේ
ප ේෂ සැසඳීම

වයවසායකත්ව
ශ්රී ලිංකාපේ සුලභ සම්පත්
අධයයනය

පැතුරුම් පතක
අන්තර්ගත මූලික
කාර්යයන්,පැතුරුම්
පතක චිත්රක අතුරු
මුහුණත පද්නම්
කරගත් කාර්යයන්

බැිංකු ගිණුපම් හා
වාණිජය හා
බැිංකු සැසඳුපම් ප ේෂ
ගිණුම්කරණය
පවනස්වන අවස්ථා
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ශ්රී ලිංකා ආර්ථිකපේ
රධාන වයාපාර

කවියාපේ පත්මාව,
අරමුණ හා
නිර්මාණාත්මක
ලක්ෂණ

ඉතිහාසය

කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ
රජතුමා

සිංහල

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.

