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b;sydih 

10 -11 fY%a‚ ioyd 

úIh wdjrK ie,iqu 

 

 m<uqjk jdrh fojk jdrh ;=kajk jdrh 

mdi, meje;ajQ Èk .Kk 21 - - 
meje;aùug kshï; Èk .Kk 21 36 36 

 

• fojk yd f;jk jdr j, jdr úNd. ioyd ld, mßÉfþo ^06& ne.ska fjkalr we;' 

                        b;sydih úIh ioyd fjka lr we;s ld,mßÉfþo ixLHdj 

 

 m<uqjk jdrh fojk jdrh ;=kajk jdrh 
10-11 fY%aKs 12 18 18 

                                

• දෙන ලෙ පසු වැඩ ගුරුවරයා විසින් ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. 
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නිපුණතාව නිපුණතා මට්ටම 

 
ඉගෙනුම් පල 

විෂය අන්තගගතය 

ගුරු 

ud¾f.daපගේශගේ 

ක්රියාකාරකම් 

අංකය 

ගපළගපාගේ 

පාඩගම් අංකය 

හා නම 

ආවරණය 
කිරීම 

කාලච්දේෙ 

cd;sl jHdmdrh 
weiqßka cd;sl 
taldnoaO;dj iy 
idu.%sh 
mj;ajdf.k 
hdfï jeo.;alu 
u;= lr olajhs 

4'1 wdKavql%u 
úldYkh yd 
cd;sl jHdmdrh 
ú.%y lrhs 

• flda,anDDla isg 
fida,anß olajd 
ì%;dkHhka hgf;a 
wdKavql%u 
úldYkh meyeÈ,s 
lrhs  
 

• wuoHm jHdmdrfha 
yd cd;sl 
jHdmdrfha ke.Su 
úia;r lrhs  

• cd;sl jHdmdrh 
wdrïNl wjÈfha 
cd;sl 
kdhlhkaf.a 
tlai;aNdjh 
w.hhs 

• cd;sl 
tlai;aNdjh 
/l.ekSfï 
jeo.;alu 
fmkajd fohs  

 
 
 
 

 

4' ì%;dkHhka hgf;a 
Y%S ,xldfõ  

foaYmd,k fjkiaùï  
4'1 flda,anDDla 

m%;sixialrK  
4'2 1910 

m%;sixialrK yd 
miqìu  

4'3 fvdkfuda¾ 
wdKavql%uh  

4'4 ksoyi i`oyd 
Woaf>daIK 

 - jdudxYsl 
jHdmdrh yd 
iQßh u,a 
jHdmdrh  

- wud;H uKav,h 
iy cd;sl 
ix.uh  

- fida,anß 
wdKavql%uh 

ක්රියාකාරකම  
පි. 24,25  
(දමම දක්වල 
ක්රියාකාරකම පසු 
වැඩක් දලස 
නිවදසේ දී සිදු 
කිරීමට උපදෙසේ 
දෙන්න.) 

4. 
ìs%;dkHhka 
hgf;a YS% 
,xldfõ 
foaYmd,k 
fjkiaùï 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
ආවරණය 
කළ යුතුය. 
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නිපුණතාව නිපුණතා මට්ටම 

 
 

ඉගෙනුම් පල විෂය අන්තගගතය 

ගුරු 

ud¾f.daපගේශගේ 

ක්රියාකාරකම් 

අංකය 

 
ගපළගපාගේ 

පාඩගම් 

අංකය හා 

නම 

ආවරණය 
කිරීම 

කාලච්දේෙ 

wd.ka;=l 
ixialD;sl Odrd 
foaYsh iudc 
jHqyhg 
wkql+,kh jq 
wdldrh ú.%y 
lrhs 

5'1 ì%;dkH md,kh 
hgf;a YS% ,dxlsl 
iudchg tla jQ 
kjdx. fmkajd 
fohs 

• ì%;dkHhka hgf;a 
YS% ,xldfõ 
wd¾Ól fjkiaùï 
meyeÈ,s lrhs  

• ì%;dkHhka hgf;a 
YS% ,xldfõ iudc 
yd ixialD;sl 
fjkසේùï meyeÈ,s 
lrhs  

• ì%;dkH md,kh 
hgf;a YS% ,dxlsl 
iudchg tla jq 
hym;a yd 
whym;a ,CIK 
fmkajd fohs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ' ì%;dkHhka hgf;a 
YS% ,xldfõ iudc 
mßj¾;kh  
ye`Èkaùu 
 5'1 wd¾Ól fjkiaùï 
- flda,anDDla 
fldñifï wd¾Ól 
m%;sixialrK  
- m%;sixialrKj, 
n,mEu  
5'2 iudc fjkiaùï  
- iudc  
- ixialD;sl  
5'3 ì%;dkH md,kh 
ksid Wreu jQ 
m%fhdackj;a wx.  
5'4 wys;lr n,mEï 
 
 
 
 
 
 

ක්රියාකාරකම 
පි. 27,28 
(මීට අොල 
ක්රියාකාරකම සිදු 
කිරීම අවශ්ය 
දනාදේ.) 
 
 

ක්රියාකාරකම 
පි. 31,32 
(මීට අොල 
ක්රියාකාරකම සිදු 
කිරීම අවශ්ය 
දනාදේ.) 

5. 
ì%;dkHhka 
hgf;a YS% 
,xldfõ 
iudc 
mrsj¾;kh 

5.1  
5.2 
5.3 
5.4 
ආවරණය 
කළ යුතුය 

05 



නිපුණතාව නිපුණතා මට්ටම 

 
ඉගෙනුම් පල 

විෂය අන්තගගතය 

ගුරු 

ud¾f.daපගේශගේ 

ක්රියාකාරකම් 

අංකය 

ගපළගපාගේ 

පාඩගම් 

අංකය හා 

නම 

ආවරණය 
කිරීම 

කාලච්දේෙ 

ksoyi ,eîfuka 
miq YS% ,xldfõ 
ixj¾Ok 
ls%hdj,sh úuid 
n,hs 

6'1 ksoyi ,eîfuka 
miq YS% ,xldfõ 
foaYmd,k ;;a;ajh 
ú.%y lrhs 

• ksoyiska miq YS% 
,xldfõ n,h 
msysgqjd .ekSu 
meyeÈ,s lrhs  

• ksoyiska miq YS% 
,xldfõ 
wdKavql%u 
ixfYdaOk 
meyeÈ,s lrhs 

6' YS% ,xldjg ksoyi 
,eîu  

6'1 foaYmd,k  
- fida,anß 

m%;sixialrK yd 
ksoyi ,eîu 

 - 1956 yd iudc 
fmrළිය 

  - 1972 දී YS% ,xldj 
ජන රජයක්බවට 
පත්වීම 

  - 1978 නව 
wdKavql%uය 

ක්රියාකාරකම  
පි. 35  

(දමම දක්වල 
ක්රියාකාරකම පසු 
වැඩක් දලස 
නිවදසේ දී සිදු 
කිරීමට උපදෙසේ 
දෙන්න.) 

6. YS% 
,xldjg 
ksoyi 
,eîu 

6.1 
ආවරණය 
කළ යුතුය 
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 6'2 ksoyiska miq Y%S 
,xldfõ ixj¾Ok 
Wmdhud¾. yd tys 
M,odhS;dj ú.%y 
lrhs 

• ksoyiska miq YS% 
,xldfõ ixj¾Ok 
l%shdud¾. meyeÈ,s 
lrhs  

• ixj¾Ok 
l%shdud¾.j, 
M,odhs;dj 
fmkajd fohs  

• iudc iqnidOkh 
hkq l=ulaoehs 
meyeÈ,s lrhs  

• ksoyiska miq YS% 
,xldfõ 
ls%hd;aul 
iqnidOk 
jevigyka úia;r 
lrhs 

6'2 ksoiska miq 
ixj¾Ok lghq;= 

 - jdßud¾. yd 
lDIsl¾uh 

 - ld¾ólrK 
m%;sm;a;sh  

- wOHdmk  
 
6'3 iudc iqnidOkh 

ක්රියාකාරකම  
පි. 38,39 

(දමම දක්වල 
ක්රියාකාරකම පසු 
වැඩක් දලස 
නිවදසේ දී සිදු 
කිරීමට උපදෙසේ 
දෙන්න.) 

 

6.2 
6.3 

ආවරණය 
කළ යුතුය 
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