10 ගරේණිය නව විෂය නිර්ගේශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 25 ජූලි
ගේලාව

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
10.30පෙ.ව10.50පෙ.ව
10.50පෙ.ව11.30පෙ.ව

11.30පෙ.ව12.10 ෙ.ව

12.10 ෙ.ව12.50ෙ.ව

12.50 ෙ.ව1.30 ෙ.ව

විෂයය

පාඩම

අඟහරුවාද්ා 26 ජූලි
විෂයය

පාඩම

බද්ාද්ා 27 ජූලි
විෂයය

පාඩම

බ්රහස්පතින්ද්ා 28 ජූලි
විෂයය

විකාශය ආරම්භය සහ ගපළගැස්ම

විකාශය ආරම්භය සහ ගපළගැස්ම

විකාශය ආරම්භය සහ ගපළගැස්ම

විද්යාව

ජීවීන් අතර පවත්නා
විවිධත්වය

විද්යාව

මිනිසාගේ සුලබව
පවත්නා ආගේනික
ලක්ෂණ

ගණිතය

(ax+b) ආකාරගේ
වීජීය ප්රකාශන වල
කු.ගපො.ගු. ගසවීම

සිංහල

ගණිතය

සීග්රතාවය හැදින්වීම හා
පරිමාව, කාලය සම්බන්ධ
ගැටලු

ගණිතය

සිංඛ්යා කිහිපයක
කු.ගපො.ගු. ගසවීම

English

Three
(Instructions)

විද්යාව

English

One (role play)

ගණිතය

වීජීය පද් සහිත ප්රකාශන
වල කු.ගපො.ගු. ගසවීම

විද්යාව

ගමන්ඩල්ගේ
පරීක්ෂණ

ගණිතය

ඉතිහාසය

මුද්ල් හා විනිමය

සිංහල

කාගවගයෝක්ති
(අර්ථාලිංකාර හා ශබ්ද්ා
ලිංකාර ඇති කිරීමට
ගයොද්න ලබන උපක්රම)

විද්යාව

ඒකාිංග මුහුමක
ලක්ෂණ ප්රගේනිගත
වීම 1

English

සිංහල

ඇද්හිලි විශ්වාස උත්සව

භූගගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාගේ
සත්වපාලනය

භූගගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාගේ ධිවර
කර්මාන්තය

ඉතිහාසය

සිංහල

නිර්මාණ කරුගවකු සතු
ගුණාිංග අඳුනා ගැනීම
(ප්රතිභාව, වුත්පන්තිය,
සතතාභාශය, පරිකල්පනය)

English

Two Listening
Instructions

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු ගිණුගම් ගනුගද්නු
වයවසායකත්ව
ගිණුම් ගත කිරීම හා
අධයයනය
තුලනය කිරීම 2

වයවසායකත්ව
අධයයනය

බාහිර තර්ජන වලට
මුහුණු දීමට ගනොහැකි වීම

ගතොරතුරු හා
සන්නිගේද්න
තාක්ෂණය

ගමගහයුම් පේධතිගයහි
අවශයතාව හා අතුරු
මුහුණගතහි පරිණාමය

ගතොරතුරු හා
සන්නිගේද්න
තාක්ෂණය

ගමෙගහයුම් පේධති
වර්ග- ඒක පරිශීලක,
බහු පරිශීලක ගමගහයුම්
පේධති

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු ගිණුගම් ගනුගද්නු
ගිණුම් ගත කිරීම හා
තුලනය කිරීම 1

ඉතිහාසය

කාන්තා නිගයෝජනය

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාර අවස්ථා ගයොද්ා
ගගන තර්ජන වලට
මුහුණ දීම

විගේක
කාලය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ගපළගැස්ම

සකුරාද්ා 29 ජූලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ගපළගැස්ම
සිංහල

ඉස්ලාම් නායකගයකු
පිළිබඳ ගතොරතුරු
ඔහුගේ සුවිගශේෂි
ලක්ෂණ

විද්යාව

ප්රගේනි විද්යාගේ
මුලික සිංකල්ප

ඉතිහාසය

පරිච්ගේ් ද්ය- ගේශීය
ආහාර

Four (Formal Letter
)

ගණිතය

ගරේණියට අද්ාල ගපර
ද්ැනුම පුනරීක්ෂණය

පරිසර සුරැකීගම්
අවශයතාව

භූගගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාගේ
කෘෂීකර්මාන්තගේ
ගැටළු හා විසදුම්

කුඩා වයාපාර හැඳින්වීම

ගතොරතුරු හා
සන්නිගේද්න
තාක්ෂණය

ගමෙගහයුම් පේධති
වර්ග-බහු කාර්යය,
තතයකාල ගමගහයුම්
පේධති

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු අයිරාව 1

English

Five (Formal
Letter ) Examples

සිංහල

රාජකාරි ලිපියක් ලිවීම

ඉතිහාසය

සමාජයක නිගරෝගී
පරපුරක අවශයතාව

රාජකාරි ලිපියක
ආකෘතින් හදුනාගැනීම
ඒකාිංග මුහුමක
ලක්ෂණ ප්රගේනිගත වීම
2
ත්රිපද් වර්ගජ ප්රකාශන
ඇති විට කු.ගපො.ගු.
ගසවීම

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩම් ගපළගැස්වීගම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටගමහි අනුපිළිගවල පරිදි විකාශය කිරීම සද්හා ගපළ ගපොගතහි පාඩම් ගපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහගගන ඇත.

