10 පරේණිය
සඳුද්ා 30 මැයි

ව විෂය නිර්පද් යට අද්ා

අඟහරුවාද්ා 31 මැයි

ැණස කාලසටහ

බද්ාද්ා 01 ජූනි

බ්රහස්පතින්ද්ා 02 ජූනි

සකුරාද්ා 03 ජූනි

පේලාව
විෂයය
7.30 පප.ව

7.50 පප.ව8.30පප.ව

8.30පප.ව 9.10පප.ව

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පප ගැස්ම

විද්යාව

ඇනිමාලියා පෘෂ්ඨ වංශින්

ගණිතය

චතුරඝ්රයක විකර්ණ
එකිප ක සමච්පේද් පේ ම්
එම චතුරඝ්රය
සමාන්තරාඝ්රයක් ය ප්රපම්ය
භාවිතය

9.10පප.ව9.50පප.ව

English

Novels – Author
/National Heroes /
Poplar Places

9.50පප.ව10.30පප.ව

ඉතිහාසය

පරිච්පේ් ද්ය- පද්ශීය
ආහාර

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පප ගැස්ම

11.30පප.ව12.10 ප.ව

12.10 ප.ව12.50ප.ව

12.50 ප.ව-1.30
ප.ව

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පප ගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පප ගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකා ය ආරම්භය සහ පප ගැස්ම

ගණිතය

සමාන්තරාඝ්ර හා
සම්බන්ධ ප්රම්යන්
භාවිතය

සංහල

අවස්ථා හා සද්ධි
නිරූපණය

සංහල

මප ෝ ප්ර ාන්දු,
ඩබ්.ඒ අපබ්සංහ,
මඩවල එස් රත් ායක
නිර්මාණ කරුපවෝ හා
ඔබවුන්පේ නිර්මාණ
කියවීම

English

Writes
descriptions of
people, animals,
places and things.

විද්යාව

මිනිසාපේ සුලබව
පවත් ා ආපේනික
ලක්ෂණ

විද්යාව

පමන්ඩල්පේ
පරීක්ෂණ

ඉතිහාසය

වියලි කලාපපේ
පැරණි ගර
පිහිටිම හා ව
ගර බිහි වීම

ගණිතය

කුලක අංක ය
පිළිබඳ පපර ද්ැනුම
පණරීක්ෂණය

විද්යාව

ඇනිමාලියා අපෘෂ්ඨ
වංශින්

ගණිතය

චතුරඝ්රයක එක්
සම්මුඛ පාද් යුගලක
ඇති පාද් පද්ක සමා
හා සමාන්තර පේ ම්
එම චතුරඝ්රය
සමාන්තරාඝ්රයකි ය
ප්රපම්ය

ගණිතය

චතුරඝ්රයක එක්
සම්මුඛ පාද් යුගලක
ඇති පාද් පද්ක සමා
හා සමාන්තර පේ ම්
එම චතුරඝ්රය
සමාන්තරාඝ්රයකි ය
ප්රපම්ය භාවිතය

විද්යාව

ජීවින්

ාමකරණය

ගණිතය

විප ෂ
ේ ලක්ෂණ සහිත
සමාන්තරාඝ්ර

සංහල

චරිත නිරූපණය
සළිදු පංචි මැණිකා

විද්යාව

ජීවීන් අතර
පවත් ා විවිධත්වය

English

Grammar (Act.10)

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

විෂයය

සංහල

01 බැද්පද්ගම කතෘ සාරය
හා සළිදුපේ පවුල

සංහල

02 බැද්පද්ගම කතෘ සාරය
හා සළිදුපේ පවුල

වයවසායකත්ව
වයවසායකත්ව කුසලතා
අධයය ය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ඉහත කාලසටහ

ගනුපද්නු ගිණුම් වල
සටහන් කිරීම 1

භූපගෝල විද්යාව

ශ්රි ලංකාපේ
කෘෂීකර්මාන්තපේ
ගැටළු හා විසදුම්

English

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්
තාක්ෂණය

ඉතිහාසය

භූපගෝල විද්යාව

ඉතිහාසය

Use the
information in
the grid

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගනුපද්නු ගිණුම්
වල සටහන් කිරීම

වයවසායකත්ව
අධයය ය

සංකල්ප ාත්මක බව හා
කණ්ඩායම් හැගීම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්
තාක්ෂණය

· ද්විමය හා ෂඩ්
ද් මය ආකාර අතර
ධ නිඛිල
පරිවර්ත ය

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්
තාක්ෂණය

· අෂ්ටක හා ෂඩ්
ද් මය ආකාර අතර
ධ නිඛිල
පරිවර්ත ය

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ගනු පද්නු ඇසුරින් විවිධ
ගිණුම් වල බලපෑම
පපන්වීම

English

(Present Perfect
Tense)

වයවසායකත්ව
අධයය ය

තාක්ෂණික ද්ැනුම
හා මා ව
සම්බන්ධතා
පගොඩ ගා ගැනීම

සංහල

මහගමපසේකර මහින්ද් හිමි,
ශ්රි රාජපසේකර
නිර්මා කරුවන් හා
ඔවුන්පේ නිර්මාණ කියවීම
(පද් ාභිමා ය හා සාහිතය)

ඉතිහාසය

පපොප ොන් රු
රාජධානිපේ
බිඳවැටීම

සමාජයක නිපරෝගී
පරපරක අව යතාව

පාල ය සමාජ
ඒකාගරතාව හා ජ
ජීවිතය

පලෝකපේ
නිෂ්පාද්
කර්මාන්ත හා එහි
වැද්ගත්කම
· අෂ්ටක හා ෂඩ්
ද් මය ආකාර අතර
ධ නිඛිල
පරිවර්ත ය

ශ්රි ලංකාපේ
කෘෂීකර්මාන්තපේ
ව ප්රව තා

භූපගෝල විද්යාව

සද්හා පාඩම් පප ගැස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ා ව ඟා කර ගත යුතු නිපණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකා ය කිරීම සද්හා පප පපොපතහි පාඩම් පප
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපග ඇත.

