10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද් යට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 16 මැයි

පේලාව

විෂයය
7.30 පප.ව

පාඩම

අඟහරුවාද්ා 17 මැයි
විෂයය

පාඩම

පාඩම

විකා ය ආරේභය සහ පපළගැස්ම

විකා ය ආරේභය සහ පපළගැස්ම
ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රයක
ලක්ෂණ වලට අද්ාළ
ප්රපේයන් විධිමත්ව
සාධනය කිරීම

English

Positive &
negative effect

විද්යාව

සහ සංයුජ බන්ධන

විද්යාව

සහ සංයුජ බන්ධන
නිරූපණය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රයක්
හඳුනාගැනීම

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රවල
ලක්ෂණ
හඳුනාගැනීම

9.10පප.ව9.50පප.ව

English

Reading &
writing Internet

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රවල
ලක්ෂණ වලට
අද්ාළ ගැටළු විසඳීම

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

සුළු කර්මාන්ත

සංහල

නාටය පපළ
ඇසුපරන් සංවාද්
පගොඩනැගීම

බ්රහස්පතින්ද්ා 19 මැයි
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරේභය සහ පපළගැස්ම

සකුරාද්ා 20 මැයි
විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරේභය සහ පපළගැස්ම

සංහල

කතා වස්තුවක්
ඇසුපරන් නාටය
පිටපතක් පගොඩ
නැගිම

සංහල

පවසතුරු ද්ා කපවහි
අන්තර්ගතය
හදුනාපගන ඉදිරිපත්
කරයි

විද්යාව

බලයක භ්රමණ
ආචරණය

විද්යාව

බල සමතුලිතතාව

විද්යාව

ධ්රැවීයතාව හා
අන්තර් අණුක
බන්ධන

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රයක
ලක්ෂණ වලට අද්ාළ
ප්රපේයන් ආශ්රිත
ගැටළු විසඳීම

ඉතිහාසය

සමාජ සංවිධානය

විද්යාව

අයනික හා සහ
සංයුජ
සංපයෝජනවල ගුණ

English

Comprehension
(Activity 01)

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රයක
ලක්ෂණ වලට අද්ාළ
ගැටළු විසඳීම

ශ්රි ලංකාපේ සුළු
අපනයන පබෝග

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

11.30පප.ව12.10 ප.ව

විෂයය

විකා ය ආරේභය සහ පපළගැස්ම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

10.50පප.ව11.30පප.ව

බද්ාද්ා 18 මැයි

සංහල

පතොපරොක්පකෝව
පකටි කතාව
රසාස්වාද්ය
අත්ද්ැකීේ පබද්ා හද්ා
ගනියි

සංහල

නාටයයට උචිත කතා
වස්තුවක් හඳුනා
ගැනීම හා නාටය
පපන්වන අවස්ථා
හදුනා ගැනීම

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව ස්වකීය වයාපාර වල
අධයයනය
ඉටු කරන භූමිකාව

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වයාපාරපේ ආරේභක
ප ේෂ දී ඇති විට
ප්රාග්ධනය පසොයා
ගනුපද්නු
සමිකරණපේ ද්ැක්වීම
1

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලංකාපේ පපොල්
වගාව

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලංකාපේ රබර්
වගාව

ඉතිහාසය

ජල
කළමණානරණය
(වැේ

භූපගෝල විද්යාව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයවසායකයා
නායකපයකුපග්
භූමිකාව නිරූපනය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· ද් මය සංඛ්යා
අෂ්ටක සංඛ්යා බවට
හැරවීම

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

හිමිකේ පවනස්
වන අවස්ථා

English

True/ False ,same
Lesson

සංහල

අර්ථ රසය
උද්අපනය කිරිම
සද්හා බ්ද් රසය
ඉවහල් වන
ආකාරය හදුනා
ගැනීම

ඉතිහාසය

සමාජ ධූරාවලිය

English

Vocabulary

වාණිජය හා
ගිණුේකරණය

වයාපාරපේ ආරේභක
ප ේෂ දී ඇති විට
ප්රාග්ධනය පසොයා
ගනුපද්නු
සමිකරණපේ ද්ැක්වීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· වැඩිම පවපසස
සංඛ්යාංකය/බිටුව(MS
D/ MSB) සහ අවම
පවපසස සංඛ්යාංකය
/බිටුව(MSD/LSB)

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· ද් මය සංඛ්යා
ද්විමය සංඛ්යා බවට
හැරවීම

ඉතිහාසය

පද්ශීය ද්ැනුම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයවසායකයා
අයිතිකරුපග්
භූමිකාව නිරූපනය

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩේ පපළගැස්වීපේදී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකා ය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි
පාඩේ පපළ ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපගන ඇත.

