10 සරේණිය නව විෂය නිර්සේශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 11 ජූලි
සේලාව

7.30 පෙ.ව
7.50 පෙ.ව8.30පෙ.ව
8.30පෙ.ව 9.10පෙ.ව

9.10පෙ.ව9.50පෙ.ව

9.50පෙ.ව10.30පෙ.ව

විෂයය

අඟහරුවාද්ා 12 ජූලි
පාඩම

විකාශය ආරම්භ්ය සහ සපළගැස්ම
විද්යාව

ගණිතය

English

ඉතිහාසය

බලයක භ්රමණ
ආචරණය
y = ax2 + b
ශ්රිතයක සරස්
විස්ථාපන
Brochure and
information
Activity - 01
සනීපාරක්ෂාව
ස්වස්ෂතාවය හා
වවද්ය කරමය

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භ්ය සහ සපළගැස්ම

11.30පෙ.ව12.10 ෙ.ව

12.10 ෙ.ව12.50ෙ.ව

12.50 ෙ.ව1.30 ෙ.ව

පාඩම

විකාශය ආරම්භ්ය සහ සපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භ්ය සහ සපළගැස්ම

සකුරාද්ා 15 ජූලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භ්ය සහ සපළගැස්ම

බල සමතුලිතතාව (1)

ගණිතය

ලක්ෂය 2ක් අතර දුර දී
ඇති විට කාලය සසවීම

සිංහල

උක්ත අනුක්ත
සේද්ය හඳුනාගැනීම

සිංහල

කර්මකාරක වාකය
හඳුනා ගැනීම

ගණිතය

සේගය හැදින්වීම හා ඒ
ආශ්රිත ගැටලු

English

Popular in SL
acticles Activity - 04

විද්යාව

අධිරාජධානි
වර්ගීකරණ

විද්යාව

ඉයුකැරියා අධිරාජධානි
වර්ගීකරණ - සරොටිස්ටා
හා ෆන්ගයි

විද්යාව

සේගය ගණනය කිරිම

විද්යාව

බල සමතුලිතතාව (2)

ගණිතය

කාලය දී ඇති විට
ලක්ෂය සද්කක් අතර
දුර සසවීම

ඉතිහාසය

සේශීය ද්ැනුම

English

මසනෝ රනාන්දු, ඩබ්.ඒ
අසබ්සිංහ, මඩවල එස්
රත්නායක නිර්මාණ
කරුසවෝ හා ඔවුන්සේ
නිර්මාණ කියවීම

English

Activity - 03
Beautiful place in
sri lanka
information

ගණිතය

දුම්රියක් ලක්ෂයයක්
පසුකරන අවස්ථාව

ඉතිහාසය

සුළු කර්මාන්ත

භූසගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාසේ රබර්
වගාව

විද්යාව

ජීවීන් වර්ගීකරණය

විසේක කාලය

10.50පෙ.ව

11.30පෙ.ව

විෂයය

බ්රහස්පතින්ද්ා 14 ජූලි

සිංහල

10.30පෙ.ව-

10.50පෙ.ව-

බද්ාද්ා 13 ජූලි

සිංහල

අවස්ථා හා සේධි
නිරූපණය

සිංහල

මහගමසසේකර,
මහින්ද් හිමි, ශ්රි
රාජසසේකර
නිර්මානකරුවන් හා
ඔවුන්සේ නිර්මාණ
කියවීම
(සේශාභිමානය හා
සාහිතය)

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාරයක බාහිර
පරිසරය නිද්සුන්
මගින් පැහැදිලි කිරීම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

මුද්ල් සපොසත්
ගනුසද්නු ඇතුලත්
කිරීම හා සලජරයට
පිටපත් කිරීම 2

භූසගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාසේ සපොල්
වගාව

English

Activity - 02
Wonder of the
World

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

අභ්යාස ඇසුරින් මුද්ල්
සපොසත් සටහන්
සලජරයට පිටපත් කර
ේවිත්ව සටහන් ලිවීම 1

වයවසායකත්ව
අධයයනය

විද්යාව

සතයතා වගු
භ්ාවිතසයන් තර්ක
කාරකසයදුම් අවස්ථා
පැහැදිලි කිරීම

සතොරතුරු හා
සන්නිසේද්න
තාක්ෂණය

වද්නිකව මුහුණ
සද්න ගැටළු විස්තර ඒ
සඳහා බූලියානු තර්ක
භ්ාවිත කරමින් විසඳුම්
සසවීම

English

පුරාණ යකඩ
නිස්සාරණ තාක්ෂණය

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාරයක බාහිර
පරිසරසේ හඳුනාගත්
අවස්ථාවන්

සිංහල

ශ්රි ලිංකාසේ සත් වගාව

වයාපාර අවස්ථා
රසයෝජනයට ගැනීම

සතොරතුරු හා
සන්නිසේද්න
තාක්ෂණය

වද්නිකව මුහුණ
සද්න ගැටළු විස්තර ඒ
සඳහා බූලියානු තර්ක
භ්ාවිත කරමින් විසඳුම්
සසවීම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

අභ්යාස ඇසුරින් මුද්ල්
සපොසත් සටහන්
සලජරයට පිටපත් කර
ේවිත්ව සටහන් ලිවීම 2

English

Activity - 04 Listening
tactics different
location (Naga deepa)

සිංහල

කර්තෘ කාරක
වාකයවල
උක්තය,කර්මය,
ආකයාතය හදුනා
ගැනීම

ඉතිහාසය

ජල කළමණාකරණය
2 (වැේ)

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩම් සපළගැස්වීසම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටසමහි අනුපිළිසවල පරිදි විකාශය කිරීම සද්හා සපළ සපොසතහි පාඩම් සපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහසගන ඇත.

