10 පරේණිය නව විෂය නිර්පද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 23 මැයි

අඟහරුවාද්ා 24 මැයි

බද්ාද්ා 25 මැයි

බ්රහස්පතින්ද්ා 26 මැයි

සකුරාද්ා 27 මැයි

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

7.50 පප.ව8.30පප.ව

8.30පප.ව 9.10පප.ව

9.10පප.ව9.50පප.ව

9.50පප.ව10.30පප.ව

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

බල සමතුලිතතාව

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්රයක
ලක්ෂණ වලට අද්ාළ
ප්රපම්යන් ආශ්රිත
ගැටළු විසඳීම 3

English

ඉතිහාසය

Gap Filling

නීතිය හා සම්පරද්ාය

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

ජීවීන් වර්ගීකරණය

ගණිතය

චතුරඝ්රයක සම්මුඛ
පකෝණ සමාන නම්
එම චතුරඝ්රයක
සමාන්තරාඝ්රයක යන
ප්රපම්ය

ගණිතය

චතුරඝ්රයක සම්මුඛ
පාද් සමාන නම් එම
චතුරඝ්රය
සමාන්තරාඝ්රයකි යන
ප්රපම්ය

English

Content Page in a
book

ගණිතය

චතුරඝ්රයක සම්මුඛ පාද්
සමාන පේ නම් එම
චතුරඝ්රය
සමාන්තරාඝ්රයක් යන
ප්රපම්ය භාවිතය

සිංහල

වාග් පකෝෂිය ද්ැනුම
ප්රද්ර්ශනය කරයි

විද්යාව

අධිරාජධානි
වර්ගීකරණ

විද්යාව

ඉයුකැරියා
අධිරාජධානි
වර්ගීකරණ පප්රොටිස්ටා හා ෆන්ගයි

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

විරාම ලකුණු
අර්ථවත්ව භාවිතා
කිරීමට හුරුපවයි

සිංහල

ජන කවියයි ජන
දිවියයි

විද්යාව

ප්ලාන්පේ
වර්ගීකරණය - අපුෂ්ප
ශාක

විද්යාව

ප්ලාන්පේ
වර්ගීකරණය - සපුෂ්ප
ශාක

ගණිතය

චතුරඝ්රයක සම්මුඛ
පකෝණ සමාන නම් එම
චතුරඝ්රයක
සමාන්තරාඝ්රයක යන
ප්රපම්ය භාවිතය

ඉතිහාසය

කාන්තා නිපයෝජනය

English
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ගණිතය

චතුරඝ්රයක විකර්ණ
සමච්පේද්නය පේ නම්
එම චතුරඝ්ර
සමාන්තරාඝ්රයක් පේ
යන ප්රපම්ය භාවිතය

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාපේ ධිවර
කර්මාන්තය

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව

සිංහල

පවසතුරුද්ා කපවහි
කාපවෝත්ක්රම ශිල්ප ක්රම
භාවිතය විමර්ශනය
කරයි.

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

කියවීපම් විවිධ
ශශලින් හදුනා ගනියි

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

10.50පප.ව11.30පප.ව

විෂයය

ශ්රි ලිංකාපේ එළවළු
හා පළතුරු වගාව

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාපේ
සත්වපාලනය

ඉතිහාසය

මුද්ල් හා විනිමය

English

Speaking

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගනුපද්නු වල ද්විත්ව
බලපෑම හා ද්විත්ව
සටහන් ක්රමය හඳුන්වා
දීම, ගිණුම් හැදින්වීම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයවසාකත්ව භූමිකාව
වයාපාරයක
සාර්ථකත්වයට
බලපාන අයුරු

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· අෂ්ටක හා ද්විමය
ආකාර අතර ධන
නිඛිල පරිවර්තනය

වයවසායකයා
කළමනාකරුපවකුපග්
භූමිකාව නිරූපනය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· ද්ශමය සිංඛයා ෂඩ්
ද්ශමක සිංඛයා බවට
හැරවීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

· ද්ශමය හා ද්විමය
ආකාර අතර ධන
නිඛිල පරිවර්තනය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගිණුම් වර්ගීකරණය
හා ගිණුම් වල පශේෂ
ද්ැක්වීම

English

Writing – model
writing

අයිතිකරුපග් හිමිකම
ගණනය කිරීම

ඉතිහාසය

පරිසර සිංරක්ෂණ
නීති රීති

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයවසායකයා
භූමිකාවන්ට අද්ාළ
කාර්යය

සිංහල

ජන කවිය හදුනා ගමු

ඉතිහාසය

පරිසර සුරැකීපම්
අවශයතාව

භූපගෝල විද්යාව

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

