10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 09 මැයි

අඟහරුවාද්ා 10 මැයි

බද්ාද්ා 11 මැයි

බ්රහස්පතින්ද්ා 12 මැයි

සකුරාද්ා 13 මැයි

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

ජීවීන්පේ ලාක්ෂණික
ශ්වසනය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

ගණිතය

වීජීය භාග සහිත
ඒකජ සමීකරණ
පගොඩ නැගීම හා
විසදීම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

ඉස්ලාම් නායකපයකු
පිළිබඳ පතොරතුරු
ඔහුපේ සුවිපශේෂි
ලක්ෂණ

සිංහල

පකටිකතාව ඇසුපරන්
පහළිවන මානව
අත්ද්ැකීම් ප්රකාශ කරයි

විද්යාව

අයනික බන්ධන
හැඳින්වීම

විද්යාව

අයනික සිංපයෝග

විද්යාව

ජීවින්පේ ලාක්ෂණික
වර්ධනය හා විකශනය

ගණිතය

එකතු කල අගය මත
බදු (VAT) හැඳින්වීම
හා ආශ්රිත ගැටලු

ගණිතය

පපොළිය හා සුළු
පපොළිය හැඳින්වීම හා
සුළු පපොළිය

English

Day Abbreviations
(Examples taking
new dic. Pages.
Synonyms &
antonyms

9.10පප.ව9.50පප.ව

English

Activity Eleven
(Adverbs)

ගණිතය

සරල සමීකරණ
සම්බන්ධ පුණරීක්ෂණ

විද්යාව

බල සම්ප්රයුක්තය

ගණිතය

සමඟාමි සසීකරණ
පගොඩනැදීම හා විසදීම

ඉතිහාසය

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

වාස්තු විද්යාව 2

සිංහල

රාජකාරි ලිපියක් ලිවීම

විද්යාව

රසායනික බන්ධන
හැඳින්වීම

English

(scan the pages
take thesaurus)

ගණිතය

ඉතිහාසය

පණ්ඩුකාභය රජු
අනුරාධපුරය
පගොඩනැගීම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

සනීපාරක්ෂාව
ස්වස්ෂතාවය හා
වවද්ය කරමය
වර්ගජ සමීකරණ
සාධක භාවිතපයන්
විසදීම

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

සිංහල

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

11.30පප.ව12.10 ප.ව

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාපේ
කෘෂීකර්මාන්තපේ
වැද්ගත්කම

භූපගෝල
විද්යාව

ශ්රි ලිංකාපේ වී වගාව

සිංහල

රාජකාරි ලිපියක
ආකෘතින් හදුනාගැනීම

English

Dictionary Reading
(Highlight the word
classes )

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගනුපද්නු
සමීකරණයට
බලපාන ආකාරය
අභයාස ඇසුරින් 2

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්
ව අධයයනය

කුඩා වයාපාර නගා
සටුවීමට රජය පගන
ඇති පියවර

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වාණිජය හා ගනුපද්නු සමීකරණයට
බලපාන ආකාරය
ගිණුම්කරණ
ය
අභයාස ඇසුරින් 1

10.50පප.ව11.30පප.ව

පාඩම

ඉතිහාසය

ද්විමය සිංඛ්යා

නගර නිර්මාණය
(සීගිරිය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

අෂ්ටක සිංඛ්යා

වයවසායකත්ව කුඩා වයාපාර සඳහා
අධයයනය සහය ද්ක්වන ආයතන

වයවසායකත්ව
කුඩා වයාපාර වල
අධයයනය
වයවසායකත්ව භූමිකා

භූපගෝල විද්යාව ශ්රි ලිංකාපේ පත් වගාව

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

ෂඩ් ද්ශමක සිංඛ්යා

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගිණුම්කරණ
සමීකරණය දී ඇති
අවස්ථාපේ ගනුපද්නු
නම් කිරීම

English

Activity 9

සිංහල

එතුමාපගන් ඉටුවු
ජාතික පමපහවර
අගය කිරිම

ඉතිහාසය

පුරාණ යකඩ
නිස්සාරණ තාක්ෂණය

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.

