10 පශ්රේණිය නව විෂය නිර්පද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 13 ජූනි
පේලාව

විෂයය

පාඩම

අඟහරුවාද්ා 14 ජූනි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

සාපේක්ෂ පරමාණුක
ස්කන්ධය හැඳින්වීම

විද්යාව

පරමාණුක ස්කන්ධ
ඒකකය -1

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

කුලක ආශ්රිත ගැටලු
විසදීම -2

9.10පප.ව9.50පප.ව

English

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

7.30 පප.ව

බද්ාද්ා 15 ජූනි
විෂයය

බ්රහස්පතින්ද්ා 16 ජූනි

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සකුරාද්ා 17 ජූනි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

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

සිංහල

රාජකාරි ලිපියක
ආකෘතින් හදුනාගැනීම

English

Fill in the grid Using
information, Leisure
time hobbies fill in the
grid ) Activity - one

විද්යාව

සිංපයෝග වල
සාපේක්ෂ අණුක
ස්කන්ධය

විද්යාව

ඇවගාඩ්පරෝ නියතය

ද්ර්ශක ද්ර්ශක නීති
ආශ්රිත ද්ැනුම
පුණරීක්ෂණය

විද්යාව

පරමාණක ස්කන්ධ
ඒකකය - 2

ගණිතය

ලඝුගණක නීති භාවිත
කරමින් ගැටලු විසදීම

ඉතිහාසය

හයවන පරාක්රමබාහු
රජතුමා

සිංහල

ඇද්හිලි විශ්වාස උත්සව

විද්යාව

සාපේක්ෂ අණුක
ස්කන්ධය

English

Bar charts (extract
information )
Activity - 02

ගණිතය

• log a (mn) = log a
m + log a n භාවිතය

සිංහල

පතෝරා ගත්
මාතෘකාවකට අනුව
විපශේෂාිංග ලිපියක්
නිර්මාණය කිරිම.

භූපගෝල විද්යාව

විද්යුත් කර්මාන්තය

භූපගෝල විද්යාව

කපු පිළි කර්මාන්තය

ඉතිහාසය

පකෝට්පට් රාජධානිය භූපගෝල විද්යාව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

වී,පහේන්,මැටි කර්මාන්ත
ආශ්රිත භාෂාව, සරිත්
විරිත්, සාකච්ජා කිරිද් එම
කර්මාන්තයන්

English

Speaking (value of
learning English
Interview )

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

මුද්ල් ගිණුම ඇසුරින්
ගනුපද්නු පලජරයට
පිටපත් කිරීම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාරයක
අභයන්තර පරිසරය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාර පරිසරය
අධයනපේ වැද්ගත්කම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

BCD

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

මුද්ල් ගිණුම දී ඇති
විට පලජරයට පිටපත්
කිරීම

English

Bar chart & graphs
(Interactive pie
charts books)
Activity 03

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

අභයාස ඇසුරින්
ගනුපද්නු පලජරයට
පිටපත් කිරීම 2

සිංහල

කාපවපයෝක්ති
(අර්ථාලිංකාර හා
ශබ්ද්ා ලිංකාර ඇති
කිරීමට පයොද්න ලබන
උපක්රම)

ඉතිහාසය

යාපනය හා
වන්නියාර්වරු

7.50 පප.ව8.30පප.ව

10.30පප.ව10.50පප.ව

10.50පප.ව11.30පප.ව

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

විපේක
කාලය

ගණිතය

ද්ර්ශක ලඝු ආකාරපයන්
ද්ැක්වීම හා ලඝු ද්ර්ශක
ආකාරපයන් ද්ැක්වීම

ගණිතය

කුලක ආශ්රිත ගැටලු
විසදීම -3

13. Proposition gap
filling

ගණිතය

සිංහල සාහිතයපේ
ස්වර්ණමය යුගය උද්ා වීම

ඉතිහාසය

ආචයන උපක්රම වල
ධාරිතා සිංසන්ද්නය

ගම්පපොළ රාජධානිය

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාර පරිසරය වර්ග
කිරිම

පලෝකපේ නිෂ්පාද්න
කර්මාන්ත ආශ්රත
ගැටළු

ASCII

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

