10 පරේණිය නව විෂය නිර්පේශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 25 අපප්රේල්

අඟහරුවාද්ා 26 අපප්රේල්

බද්ාද්ා 27 අපප්රේල්

බ්රහස්පතින්ද්ා 28 අපප්රේල්

සකුරාද්ා 29 අපප්රේල්

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව
7.50 පප.ව8.30පප.ව
8.30පප.ව 9.10පප.ව
9.10පප.ව9.50පප.ව
9.50පප.ව10.30පප.ව

පාඩම

විකාශය ආරේභ්ය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරේභ්ය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය
හැඳින්වීම

විද්යාව

ගණිතය

සිංඛ්යා කිහිපයක කු.පපො.ගු. පසවීම

ගණිතය

English

Activity One - (role play)

ගණිතය

ඉතිහාසය

ශ්රී ලිංකාපේ පැරණි විද්යාව හා
තාක්ෂණය

සිංහල

පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය
වීජීය පද් සහිත ප්රකාශන වල
කු.පපො.ගු. පසවීම
(ax+b) ආකාරපේ වීජීය ප්රකාශන
වල කු.පපො.ගු. පසවීම
උක්ත අනුක්ත පේද්ය හඳුනාගැනීම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරේභ්ය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

විකාශය ආරේභ්ය සහ පපළගැස්ම

ගණිතය

ත්රිපද් වර්ගජ ප්රකාශන ඇති විට
කු.පපො.ගු. පසවීම

සිංහල

English

Activity Three - Instructions

විද්යාව

විද්යාව

පරමාණක ස්කන්ධ ඒකකය

ගණිතය

විද්යාව

සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය

English

10.30පප.ව10.50පප.ව

පාඩම

වාකයවල උක්තය,කර්මය,
ආකයාතය හදුනා ගැනීම
සිංපයෝග වල සාපේක්ෂ අණුක
ස්කන්ධය
පරේණියට අද්ාල පපර ද්ැනුම
පුනරීක්ෂණය

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරේභ්ය සහ පපළගැස්ම
සිංහල

කර්මකාරක වාකය නිර්මාණය
හා අභ්යාස කිරීම

විද්යාව

ඇවගාඩ්පරෝ නියතය

ඉතිහාසය

නිවාස ඉදිකිරීපේ තාක්ෂණය

Activity Four -Formal Letter

ගණිතය

හරපේ අසමාන වීජීය පද් සහිත
භ්ාග සුළු කිරීම

භූපගෝල විද්යාව

ධානය වගාව (තිරිගු
වගාව)

විපේක කාලය

10.50පප.ව11.30පප.ව

සිංහල

මහගමපසේකර මහින්ද් හිමි,
ශ්රි රාජපසේකර
නිර්මානකරුවන් හා
ඔවුන්පේ නිර්මාණ කියවීම
(පේශාභිමානය හා සාහිතය)

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

මපනෝ ප්රනාන්දු, ඩබ්.ඒ අපබ්සිංහ,
මඩවල එස් රත්නායක නිර්මාණ
කරුපවෝ හා ඔබවුන්පේ නිර්මාණ
කියවීම

English

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

කුඩා වයාපාර හැඳින්වීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

අවස්ථා හැඳින්වීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

අිංකිත සිංඥා භ්ාවිතපයන් ද්ත්ත
නිරූපනය

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

ගනුපද්නු තුළින් බිහිවන ආද්ායේ,
වියද්ේ හැඳින්වීම

English

Activity Five - Formal
Letter , Examples

12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

වයාපාරයක ගනුපද්නු
ගිණුේකණය අවශයතාව හා
අරමුණු පැහැදිලි කිරීම

ඉතිහාසය

මැටි ඩරු ආකාරපේ පැරණි සුසාන

වයවසායකත්ව
අධයයනය

කුඩා වයාපාර හා වයවසායකත්වය
අතර සේබන්ධතාව

සිංහල

කර්මකාරක වාකය හඳුනා ගැනීම

ඉතිහාසය

ශ්රී ලිංකාපේ පැරණි විද්යාව හා
තාක්ෂණය

භූපගෝල
විද්යාව

පලෝකපේ ප්රධාන
කෘෂිකාර්මික වර්ග හඳුනා
ගැනීම

භූපගෝල
විද්යාව

ධානය වගාව (වී වගාව)

ඉතිහාසය

ජල කළමණාකරණය

Activity Two- Listening
Instructions

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

විවිධ ගනුපද්නු පහේතුපවන්
වයාපාරපේ බිහිවන වත්කේ හිමිකේ
හා වගකීේ හැඳින්වීම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

ශ්රි ලිංකා ආර්ථික සිංවර්ධනයට
කුඩා වයාපාරවල ද්ායකත්වය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· ේවිමය සිංඛ්යා පේධති
භ්ාවිතපයන් අිංකිත සිංඥා
නිරූපනය සදුවන ආකාරය

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩේ පපළගැස්වීපේදී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකාශය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩේ
පපළ ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපගන ඇත.

