10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
පේලාව
7.30 පප.ව

සඳුද්ා 02 මැයි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

අඟහරුවාද්ා 03 මැයි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

බද්ාද්ා 04 මැයි
විෂයය

බ්රහස්පතින්ද්ා 05 මැයි
පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සකුරාද්ා 06 මැයි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

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

සිංහල

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

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

මවුල

විද්යාව

මවුලික ස්කන්ධය

ගණිතය

වරිපනම් බදු
හැඳින්වීම හා ආශ්රිත
ගැටලු

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

හරපේ අසමාන ද්විපද්
ප්රකාශන සහිත වීජීය භාග සුළු
කිරීම

ගණිතය

භාග ද්ශම හා
ප්රතිශත සම්බන්ධ
පුණරික්ෂණ

English

Activity Eight Exclamation
Conversation

විද්යාව

ජීවීන්පේ සිංවිධාන
මට්ටම

විද්යාව

ජීවීන්පේ
ලාක්ෂණික
පපෝෂණය

9.10පප.ව9.50පප.ව

English

Activity Six- 'Wh'
Question Words

ගණිතය

බදු යනු කුමක්ද්ැයි
හැඳින්වීම

විද්යාව

මවුලික ස්කන්ධය
ගණනය කිරීම

ගණිතය

තීරු බදු හැඳින්වීම
හා ආශ්රිත ගැටලු

ඉතිහාසය

සීගිරි ජල තාක්ෂණය

සිංහල

පතෝරා ගත්
මාතෘකාවකට අනුව
විපශේෂාිංග ලිපියක්
නිර්මාණය කිරිම.

විද්යාව

ජීවීන්පේ ලාක්ෂණික

English

Grammar
(Adverbs )

ගණිතය

ආද්ායම් බදු
හැඳින්වීම හා ආශ්රිත
ගැටලු

භූපගෝල විද්යාව

වතු කෘෂිකර්මය
(පත් වගාව)

භූපගෝල විද්යාව

වතු කෘෂිකර්මය
(රබර් වගාව

ඉතිහාසය

සීගිරිය

භූපගෝල විද්යාව

සත්ව පාලනය

English

Activity SevenNotices

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

වයාපාර ගනු පද්නු
සමීකරණයට
බලපාන ආකාරය 1

වයවසායකත්ව
අධයයනය

කුඩා වයාපාර
සාර්ථක කර ගැනීම
සඳහා ගත හැකි
ක්රියාමාර්ග

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

ද්ශමය සිංඛ්යා

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

පරිගණක මතකපයහි
ද්ත්ත ස්ථානගත වන
ආකාරය සහ ද්විමය
සිංඛ්යා පද්ධති අතර
සම්බන්ධය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· සිංඛ්යා පද්ධති වල
ධන නිඛිල ද්ශම
සිංඛ්යා හා ද්විමය
සිංඛ්යා මගින් ඉදිරිපත්
කරන ආකාරය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

වයාපාර ගනු පද්නු
සමීකරණයට
බලපාන ආකාරය 2

English

Activity NineAdverbs

ඉතිහාසය

පැරණි විද්යාව හා
තාක්ෂණය

වයවසායකත්ව
අධයයනය

කුඩා වයාපාර
අසාර්ථක වීමට
බලපාන පහේතු

සිංහල

ඇද්හිලි විශ්වාස
උත්සව

ඉතිහාසය

වාස්තු විද්යාව 1

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

මැටි බඳුන් තැනීම

සිංහල

විපශේෂාිංග ලිපියක ලක්ෂණ
හදුනාගැනීම

සිංහල

පුවත්පත් වාර්තාවක හා
විපශේෂාිංග ලිපියක් අතර
සම්බන්ද්ය හදුනාගැනීම

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

12.10 ප.ව12.50ප.ව

12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

වයවසායකත්ව කුඩා වයාපාර වල ශක්තීන් හා
අධයයනය
සීමා

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගිණූම්කරණ සමීකරණය
ඉදිරිපත් කර එහි මුලික
සිංරචක විස්තර කිරීම

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.

