
වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ

7.30 පඳ.ල

7.50 පඳ.ල-

8.30පඳ.ල
ගණිතය

ihska yd fldihska ලගුල 

භාවිතh
ගණිතය

gexck ලගුල yd සිරස ්තයේ 

ත්රිය ෝණමිතිl .eg¨
විදයළල

වර ප ෝfha 
ක්රියාldß; ajh ‐ 2

ගණිතය

mhs;.ria m%fïh 
Ndú;fhka wkqfïh 
idOkh

විදයළල විදුත් විච්පේදනපේ  ළර්මි  බළවිත

8.30පඳ.ල -

9.10පඳ.ල
විදයළල ට්රළන්සිවහටර ලර්ධ  ක්රියළල ගණිතය

;sරස ්තයේ ත්රිය ෝණමිතිl 
.eg¨

විදයළල විදුත් විච්පේදනය English Activity 7 - Speaking ගණිතය
kHdi yeoskaùu yd .Kh yÿkd 
.ekSu

9.10පඳ.ල-

9.50පඳ.ල
ඉතිශළවය

ඇභරි න් නිදශවහ වටන 

ලයළප්ත වීභ
සිිංශ

ප ටි  තළපේ ලවහතු විය අලවහථළ 

ශළ සිද්ධි නිරඳණය
ගණිතය

mhs;.ria m%fïh wdYs%; 
.eg¨ සිිංශ

ප ටි  ථළල වශළ 

පයොදළ ගත් බළළල
සිිංශ

අදයතන වළහිතය නිර්භළණල 

බළළපේ සුවිපේෂිතළ (අයිපවක්ද 

සිල්ලළ, වයිභන් ද සිල්ලළ, පියදළව 

සිරිපවේන, භළර්ටින් වික්රභසිිංශ, 

ගුණදළව අභරපවේ ර)

9.50පඳ.ල-

10.30පඳ.ල
English

Activity 4  Adjectives - 

vocabulary
විදයළල විදුත් රවළයනි  ප ෝ English

Activity 6 Adjectives - 

Gap filling
විදයළල

ජලීය ද්රළලණ විදුත් 

විච්පේදනය
ඉතිශළවය

ප්රිං විප්ලයට ඵඳ පද්ඳළන 

පශේතු

10.30පඳ.ල-

10.50පඳ.ල

10.50පඳ.ල-

11.30පඳ.ල

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

විංවහථළපිත වභළගභ  මූලි  

ක්ණ

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

මූලි  HTML උසුන බළවිත 

 රමින්  පලබ් අඩවිය  උඳ පිටු 

නිර්භළණය කිරීභ.

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

මූලි  HTML උසුන 

භාවිත  රමින් යලබ් 

අඩවිය  උප පිටු 

නිර්මාණය කිරීම. ලාණිජ

6'2^2& ෆබීම් ශළ 
පගවීම් ගිණුභ පිළිපය 
කිරීපම් අරමුණු

English Activity 8 - writing

11.30පඳ.ල-

12.10 ඳ.ල
සිිංශ

ක්රියළ ඳද ලර්ගී රණය  11 

(ක්රියළ ඳද අශ්රිත අබයළව)
ඉතිශළවය ඇභරි න් නිදශවහ වටපන් ප්රතිප

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

සීභළවහිත පුද්ගලි  

වභළගම් ඳෆශෆදිලි කිරීභ වශ 

ක්ණ ඳෆශෆදිලි කිරීභ

සිිංශ
ප ටි  තළපේ චරිත 

නිරඳනය
ඉතිශළවය ප්රිං විප්ලයට ඵඳ වභළජීය පශේතු

12.10 ඳ.ල- 

12.50ඳ.ල

ලාණිජ

6'2 ළබය අරමුණු  ර 
පනොගත් විංවිධළනය  මුය 
ප්ර ළන ඳෆශෆදිලි කිරීභ

භුපගෝ විදයළල
පගෝලීය උහණත්ලය ලෆඩිවීභට 

ඵඳළන වහලබළවි  පශේතු

භුපගෝ විදයළල පගෝලීය උහණත්ලය 

ලෆඩිවීභ නිවළ ඇතිලන 

තත්ලය

ඉතිශළවය ප්රිං විප්ලය භුපගෝ විදයළල
පද්ගුණි  පලනවහවීම්  නිවළ භළනු 

 ටයුතු ලට ඇතිලන ඵඳභ.

12.50 ඳ.ල-

1.30 ඳ.ල
සිිංශ

අඳට ලෆසිකිළියක් ප ටි 

 තළපේ  තුලරයළ පිළිඵ 

ශෆඳින්වීභ

English
Activity 5 Adjectives - 

Reading Text

ලාණිජ

6'2^1& ෆබීම් ශළ පගවීම් 
ගිණුභ පිළිපය කිරීභ

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

01. පඳෞද්ගලි  

වභළගභක් ආරම්බ 

කිරීපම් ක්රියළඳටිඳළටිය    

                                (1. 

වභළගපම් නභ පිළිඵ 

ප්ර ළය    2. වළිංගමි  

ලයළලවහථළලලිය)

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

මූලි  HTML උසුන බළවිත 

 රමින්  පලබ් අඩවිය  උඳ පිටු 

නිර්භළණය කිරීභ ශළ එභ පිටු අතර 

අධි-වන්ධළන (Hyperlink)පයොදළ 

පලබ් අඩවිපේ පිටු අතර වම්ඵන්ධතළ 

(Links)  ඇති  ර පලබ් අඩවිය 

නිර්භළණය කිරීභ.

විපේ   ළය

11 පරේණිය නල විය නිර්පද්යට අදළෂ නෆණව  ළවටශන 

පේළල
වඳුදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 07 අඟශරුලළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 08 ඵදළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 09 බ්රශවහඳතින්දළ  වෆප්තෆම්ඵර් 10 සිකුරළදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 11

වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ



වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ

7.30 පඳ.ල

7.50 පඳ.ල-

8.30පඳ.ල
ගණිතය kHdi j¾. yÿkd .ekSu ගණිතය kHdi tl;= lsÍu yd wvq lsÍu විදයළල hlv u,neoSu md,kh ගණිතය

kHdi wdYs%k .eg¨ 
úioSu විදයළල

චුම්ඵ  ක්පේත්රය දී ධළරළලක් 

භඟින් ඇතිලන ඵය

8.30පඳ.ල -

9.10පඳ.ල
විදයළල

f,day විඛාදනh yd hlv 
u,neoSu

ගණිතය
kHdihla ixLHdjlska .=K 
lsÍu විදයළල චුම්බ ත්ලය English

Activity 02 - Charts - 

 Writing
ගණිතය අවභළනතළ ශඳුනළ ගෆනීභ

9.10පඳ.ල-

9.50පඳ.ල
ඉතිශළවය

ප්රිං විප්ලයට ඵඳ 

ආර්ථි  පශේතු
සිිංශ

අලය ඳද  (උඳවර්ග ආශ්රිත 

ක්රියළ ළර ම්)
ගණිතය

kHdihla kHdihlska 
.=K lsÍu සිිංශ අලය ඳද ( නිඳළත I) සිිංශ

ප ටි  තළලට ඳදනම් ව භළනල 

අත්දෆකීම් වශ භළනුෂි  ගුණළිංග 

(ලතුර භ)

9.50පඳ.ල-

10.30පඳ.ල
English Activity 9 - Listening විදයළල

wï, Niau yd ,jK u,neoSu 
flfrys n,mdk whqre English Activity 01 - Dialogue විදයළල

ධළරළලක් නිවළ ඇතිලන 

චුම්ඵ  ක්පේත්රය
ඉතිශළවය රුසියළනු විප්ලයට ඵඳ පශේතු 2

10.30පඳ.ල-

10.50පඳ.ල

10.50පඳ.ල-

11.30පඳ.ල

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

02. පඳෞද්ගලි  වභළගභක් 

ආරම්බ කිරීපම් ක්රියළඳටිඳළටිය 

                (3.අධයක් ලරු 

පිළිඵ ප්ර ළය     4. 

පල් ම්ලරයළපේ ප්ර ළය)

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පලබ් නිර්භළණ භෘදු ළිංග ලර්ග-

(පලබ් විංවහ ළර  ශළ වන්ධළර 

 ෂභණළ රන ඳද්ධති)

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පලබ්  විංවහ ළර , වහථිති  

පලබ් අඩවි වශ ගති  පලබ් 

අඩවි

ලාණිජ

6'2 ෆබීම් ශළ පගවීම් 
ගිණුභට අදළ අබයළව- 
2

English Activity 03 - Reading

11.30පඳ.ල-

12.10 ඳ.ල
සිිංශ

අදයතන වළහිතය නිර්භළණ 

ලලින් ප්ර ට ලන සුවිපේෂිතළ 

(අජිත් ති පවේන, ඒ. වී. 

සුරවීර, අනුළ විපේරත්න 

භෆණිපක්, සිරි ගුණසිිංශ, 

භශගභපවේ ර.)

ඉතිශළවය ප්රිං විප්ලපේ ප්රතිප
ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය
පඳෞද්ගලි  වභළගභ  ලළසි සිිංශ අලය ඳද (නිඳළත II) ඉතිශළවය 1917 ඔක්පතෝඵර් විප්ලය

12.10 ඳ.ල- 

12.50ඳ.ල

ලාණිජ

6'2^3&ෆබීම් ශළ පගවීම් 
ගිණුභට පිළිපය කිරීභ - 
උදළශරණ භගින්

භුපගෝ විදයළල
පදගුණි  පලනවහ ම් අලභ  ර 

ගෆනීභ වශළ  ෂ යුතු  ළර්යයන්

භුපගෝ විදයළල

පද්ගුණි  පලනවහ ම් 

අලභ කිරීභට පගෝලීය 

ලපයන් පගන ඇති 

ක්රියළභළර්ග

ඉතිශළවය
රුසියළනු විප්ලයට 

ඵඳ පශේතු 1
භුපගෝ විදයළල

ශ්රී ිං ළ 1:50000 භූ ක්ණ 

සිතියම් ශඳුනළ ගෆනීභ

12.50 ඳ.ල-

1.30 ඳ.ල
සිිංශ අලය ඳද  (උඳවර්ග) English Activity 10 – Grammar 

ලාණිජ

6'2 ෆබීම් ශළ පගවීම් 
ගිණුභට අදළ අබයළව- 1

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

පඳෞද්ගලි  

වභළගභ  සීභළ

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

වන්ධළර  ෂභණළ රන ඳද්ධති 

වශ ඒ ඇසුපරන්පලබ් අඩවියක් 

නිර්භළණය කිරීභ.- වෆකිළි-

(Templates), ප්ර ළන-

(Articals) වශ විංරච -

(Components) බළවිතය.

විපේ   ළය

වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ

11 පරේණිය නල විය නිර්පද්යට අදළෂ නෆණව  ළවටශන 

පේළල
වඳුදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 14 අඟශරුලළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 15 ඵදළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 16 බ්රශවහඳතින්දළ  වෆප්තෆම්ඵර් 17 සිකුරළදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 18



වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ

7.30 පඳ.ල

7.50 පඳ.ල-

8.30පඳ.ල
ගණිතය අවභළනතළ පගොඩ නගමු ගණිතය ax+b> <c ආ ාරය විසඳීම විදයළල

චුම්ඵ  ක්පේත්රය  

වන්නළය  තුෂ ධළරළපේ 

පප්රේරණය

ගණිතය
අවභළනතළ ආශ්රිත 

ගෆටළු තලදුරටත්
විදයළල ඳරිණළභ 

8.30පඳ.ල -

9.10පඳ.ල
විදයළල

වර ධළරළ $ ප්රතයාලර්ත 

ධාරා යමෝටරය
ගණිතය ax+b> <cx+d ආ ාරය විසඳීම විදයළල

විදුත් චුම්ඵ  පප්රේරණය 

පයපදන අලවහථළ
English

Activity 07 - 

Speaking
ගණිතය

කු  පේදය, කු  යේය, 

අනුපූර ය

9.10පඳ.ල-

9.50පඳ.ල
ඉතිශළවය රුසියළනු විප්ලපේ ප්රතිප සිිංශ

ප ටි  තළපේ ලවහතු විය අලවහථළ 

ශළ සිද්ධි නිරඳනය
ගණිතය අවභළනතළ ආශ්රිත ගෆටළු සිිංශ

ප ටි  තළල  ශිල්පීය 

ක්ණ (1 ප ොටව)
සිිංශ

ප ටි  තළලක් වශළ පයොදළ ගත් 

බළළල (දියභන්ති භළය)

9.50පඳ.ල-

10.30පඳ.ල
English Activity 04 - Listening විදයළල විදුත් චුම්ඵ  පප්රේරණය English Activity 06 - Writing විදයළල

වරෂ දඟර 

භයිපක්රොපසෝනය
ඉතිශළවය

ඳෂමු පෝ  විංග්රළභයට පශේතු - 

ප්රිංය ශළ ජර්භනිය වතුරන් වීභ

10.30පඳ.ල-

10.50පඳ.ල

10.50පඳ.ල-

11.30පඳ.ල

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

ලරත් ලයළඳළරල මූලි  

ක්ණ

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

වන්ධළර  ෂභණළ රන ඳද්ධති 

වශ ඒ ඇසුපරන්පලබ් අඩවියක් 

නිර්භළණය කිරීභ.- වෆකිළි-

(Templates), ප්ර ළන-

(Articals) වශ විංරච -

(Components) බළවිතය.              

     උදළ :- Joomla භෘදු ළිංග 

පයොදළ ගනිමින් පලබ් අඩවියක්  

නිර්භළණය

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

වන්ධළර  ෂභණළ රන 

ඳද්ධති වශ ඒ 

ඇසුපරන්පලබ් අඩවියක් 

නිර්භළණය කිරීභ.- වෆකිළි-

(Templates), ප්ර ළන-

(Articals) වශ විංරච -

(Components) බළවිතය.    

               උදළ :- Joomla 

භෘදු ළිංග පයොදළ ගනිමින් 

පලබ් අඩවියක්  නිර්භළණය

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් 
ගිණුභක් පිළිපය 
කිරීභ අබයළවයක් භගින්

English Activity 08 - Writing

11.30පඳ.ල-

12.10 ඳ.ල
සිිංශ

ලතුර භ ප ටි  තළල රව 

විඳුභ
ඉතිශළවය වභළජලළදි දර්නය

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

ආරම්බ කිරීපම් 

ක්රියළඳටිඳළටිය වශ 

ඳළර්ලයන්

සිිංශ
ප ටි  තළල  ශිල්පීය 

ක්ණ (2 ප ොටව)
ඉතිශළවය

ඳෂමු පෝ  විංග්රළභයට පශේතු - 

යටත් විජිත වශළ වු තරඟය ශළ අවි 

තරඟය

12.10 ඳ.ල- 

12.50ඳ.ල

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් ගිණුභ 
ඳෆශෆදිලි කිරීභ

භූපගෝ විදයළල 1:50000 භූ ක්ණ සිතියභ  

පබෞති  ක්ණ

භුපගෝ විදයළල

ශ්රී ිං ළ 1:50000 භූ 

ක්ණ සිතියභ  

ශරවහ ඩ නිර්භළණය - 

පියලර 1-3  1

ඉතිශළවය
පෝ  භශළ විංග්රළභ 

ශෆඳින්වීභ
භුපගෝ විදයළල

ශ්රී ිං ළ 1:50000 භූ ක්ණ 

සිතියභ  ශරවහ ඩ - ශරවහ ඩ 

නිර්භළණය 2

12.50 ඳ.ල-

1.30 ඳ.ල
සිිංශ

දියභන්ති භළය ප ටි 

 තළපේ  තුලරයළ වශ 

ඳරිලර්තනය පිළිඵ ශෆඳින්වීභ

English Activity 04 - Listening

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් ගිණුභක් 
පිළිපය කිරීපම් 
අලයතළලය

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

ලරත් ලයළඳළරය  

ලළසි වශ අලළසි

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

ත්රිභළණ රඳ තළක්ණය,   

පශපග්රෆපි රඳ වෆ සීභ,  ළටුන් 

චිත්රඳට, අිංකිත රලය විංවහ රණය, 

විංඛ්යළිං  ක්රීඩළ, වශ වභරඳන ක්රීඩළ 

ආදිය.

විපේ   ළය

වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ

11 පරේණිය නල විය නිර්පද්යට අදළෂ නෆණව  ළවටශන 

පේළල
වඳුදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 21 අඟශරුලළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 22 ඵදළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 23 බ්රශවහඳතින්දළ  වෆප්තෆම්ඵර් 24 සිකුරළදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 25



වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ

7.30 පඳ.ල

7.50 පඳ.ල-

8.30පඳ.ල
ගණිතය

පලන් රඳය  ප්රපද්යන් 

අිං නය  රමු
ගණිතය කු  පද   පේදන ආශ්රිත ගෆටළු විදයළල we,alSk විදයළල ඵහු අලයලlj, .=K yd Ndú;

8.30පඳ.ල -

9.10පඳ.ල
විදයළල ශයිපරො ළඵන ගණිතය

කු  තුනක් (උප කු ) ආශ්රිත 

යලන් රූප
විදයළල ඵහු අලයල ගණිතය

jD;a; p;=ri%hl iïuql fldaK 
hq.,h mßmQrl fõ kï tu 
p;=ri%fha Ys¾I jD;a;hla u; 
msysghs hk m%fïh Ndú;d lsÍu

9.10පඳ.ල-

9.50පඳ.ල
ඉතිශළවය

ඳෂමු පෝ  විංග්රළභයට 

පශේතු - ඕවහපේලියළල ඔටුන්න 

හිමි කුභරුන් ඝළතනය කිරීභ

සිිංශ පලෂ දෆන්වීම් ගණිතය

jD;a;  p;=ri%hl 
iïuql fldaK mßmQrk 
fõ hk m%fïh Tmamq 
lsÍu

සිිංශ පුලත් ඳත් ලළර්තළ

9.50පඳ.ල-

10.30පඳ.ල
English Activity  09 - Writing විදයළල we,aflak English Activity 11 - Grammer ඉතිශළවය ඳෂමු පෝ  විංග්රළභපේ ප්රතිප

10.30පඳ.ල-

10.50පඳ.ල

10.50පඳ.ල-

11.30පඳ.ල

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය
විංවහ ෘතිය යන්න ශෆඳින්වීභ

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන 

තළක්ණය බළවිතපේ දී භතුලන 

පබෟ ති  ගෆටලු වශ ආරක්ළල.

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන 

තළක්ණය බළවිතපේ දී 

භතුලන තළර්කි   ගෆටලු 

වශ ආරක්ළල.

English Activity 1 - Reading

11.30පඳ.ල-

12.10 ඳ.ල
සිිංශ

දියභන්ති භළය ප ටි  තළල 

චරිත නිරඳණය
ඉතිශළවය ඳෂමු පෝ  විංග්රළභපේ ලයළප්තිය

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය
ලයලවළය ත්ල විංවහ ෘතිය ඉතිශළවය

පදලන භශළ පෝ  විංග්රළභය - 

ශෆඳින්වීභ ශළ හිට්ර්පේ ක්රියළ 

 ළඳය

12.10 ඳ.ල- 

12.50ඳ.ල

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් ගිණුභ 
භඟින් අතිරික්තය 
ශඳුනළගෆනීභ

භූපගෝ විදයළල

ජ ලශණ ක්ණ

භූපගෝ විදයළල
පලරෂ ක්ණ වහලබළවි  

ලෘක්තළ

භූපගෝ විදයළල
සිතියම් විලරණය - පබෞති  

ක්ණ

12.50 ඳ.ල-

1.30 ඳ.ල
සිිංශ දෆන්වීම් English Activity 10 - Writing

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් ගිණුභ 
භඟින් ඌණතළලය 
ශඳුනළගෆනීභ

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

ශළනි ර  භෘදු ළිංග වශ එභ 

භෘදු ළිංග ලලින් ආරක්ළවීභ

විපේ   ළය

වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ

11 පරේණිය නල විය නිර්පද්යට අදළෂ නෆණව  ළවටශන 

පේළල
වඳුදළ  වෆප්තෆම්ඵර් 28 අඟශරුලළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 29 ඵදළදළ   වෆප්තෆම්ඵර් 30 බ්රශවහඳතින්දළ  වෆප්තෆම්ඵර් (නිලළඩු) සිකුරළදළ  ඔක්පතෝම්ඵර් 02



වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ වියය ඳළඩභ

7.30 පඳ.ල

7.50 පඳ.ල-

8.30පඳ.ල
ගණිතය

jD;a; p;=ri%hl kï 
lrk ,o fldaKj, 
úYd,;ajh fidhd oelaùu

ගණිතය
වහඳර් ය වශ වහඳර්  ආශ්රිත 
ප්රපම්ය ශෆඳින්වීභ iy tys Ndú; විදයළල

.yk j¾Okh iy 
jraOk jl% ගණිතය

එ ලර සිදුලන සිදුවීම් 
පද ක් ආශ්රිත ගෆටළු 
ප්රතිවහථළඳන වහිත

විදයළල mrsirsl msrusv

8.30පඳ.ල -

9.10පඳ.ල
විදයළල ඵහු අලයල  ලර්ගී රණය ගණිතය

වහඳර්  ආශ්රිත ප්රපම්යපේ 
විපෝභය ශෆඳින්වීභ iy tys 
භාවිත

විදයළල
Yla;sh yd fmdaIl .,d 
hEu English Activity 5 - grammer ගණිතය රුක් වටශන් ප්රතිවහථළඳන වහිත

9.10පඳ.ල-

9.50පඳ.ල
ඉතිශළවය

පදලන භශළ පෝ  

විංග්රළභයට පශේතු - ඉතළලිපේ 

මුපවෝලිනීපේ ක්රියළ  ළඳය

සිිංශ දපත්  රගෆට  විපේ විචළරය ගණිතය
වම්බළවිතළල ශඳුනළ ගනිමු 

වරෂ සිද්ධි, සංයුක්ත සිද්ධි
සිිංශ

සුබළෂිතය උඳපද් 

 ළලයයක් පව ශඳුනළ 

ගෆනීභ

සිිංශ
සුබළෂිතය 4-6  වි පඳපෂන් භතු 

 රන යශ සිරිත්

9.50පඳ.ල-

10.30පඳ.ල
English Activity 2 - Reading විදයළල ජජල පගෝපේ විංවිධළන භට්ටම් English Activity 5 - grammer විදයළල

mrsir moaO;s ;=, 
Yla;sh yd fmdaIl 
.,d hEu

ඉතිශළවය ජර්භනිය රුසියළල ආක්රභණය කිරීභ

10.30පඳ.ල-

10.50පඳ.ල

10.50පඳ.ල-

11.30පඳ.ල

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

I. ලයලවළය ත්ල 

විංවහ ෘතියන් බිහිවීභට 

ඵඳළන ආර්ථි  වළධ 

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පතොරතුරු ශළ වන්නිපේදන 

තළක්ණය බළවිතය නිවළ 

ඇතිලන විවිධ පවෞඛ්ය ගෆටලු.

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

පතොරතුරු ශළ 

වන්නිපේදන තළක්ණය 

බළවිතය නිවළ ඇතිලන 

විවිධ පවෞඛ්ය ගෆටලු භග 

ශරලළ ගෆනීභ.
ලාණිජ

7'2 ප්රළථමි  පිරිලෆය 
ශඳුනළ ගෆනීභ

English Activity 6 - Speaking

11.30පඳ.ල-

12.10 ඳ.ල
සිිංශ ආ ෘති ඳත්ර ඉතිශළවය

පදලන භශළ පෝ  විංග්රළභයට 

පශේතු - ජඳළනපේ ක්රියළ 

 ළඳය ශළ ජළතීන්පේ 

විංගභපේ දුර්ලතළ

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

II. ලයලවළය ත්ල 

විංවහ ෘතියන් බිහිවීභට 

ඵඳළන ආර්ථි  වළධ 

සිිංශ

සුබළෂිත  වි 1-3  

තුළින් භතු  රන යශ 

සිරිත්

ඉතිශළවය
පදලන භශළ පෝ  විංග්රළභපේ 

ප්රතිප

12.10 ඳ.ල- 

12.50ඳ.ල

ලාණිජ

ආදළයම් ශළ වියදම් ගිණුභට 
අදළ අබයළවයක් වෆ සීභ

භූපගෝ විදයළල
සිතියම් විලරණය - පබෞති  

ක්ණ  ශළ විංවහ ෘති  ක්ණ 

වම්ඵන්ධ කිරීභ

භුපගෝ විදයළල

සිතියම් අබයළව 01 - පියලර 

1-5

ඉතිශළවය
පදලන  පෝ  භශළ 

විංග්රළභපේ ලයළප්තිය
භූපගෝ විදයළල

සිතියම් අබයළව 01 - පියලර 6-7  

ශරවහ  ඩ

12.50 ඳ.ල-

1.30 ඳ.ල
සිිංශ

භශගභපවේ ර  විය 

පිළිඵ ශෆඳින්වීභ
English Activity 4 - Reading

ලාණිජ

7'1 නිහඳළදන පිරිලෆය 
ඳෆශෆදිලි කිරීභ

ලයලවළය ත්ල 

අධයයනය

I. ලයලවළය ත්ල 

විංවහ ෘතියන් 

බිහිවීභට ඵඳළන  

වභළජීය වළධ 

පතොරතුරු ශළ  

වන්නිපේදන 

තළක්ණය

වභළජ පලබ් අඩවි වශ ඒලළ  

ප්රපලෟවමින් බළවිත කිරීභ

විපේ   ළය

වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ වි ළය ආරම්බය වශ පඳෂගෆවහභ

11 පරේණිය නල විය නිර්පද්යට අදළෂ නෆණව  ළවටශන 

පේළල
වඳුදළ  ඔක්පතෝම්ඵර් 05 අඟශරුලළදළ   ඔක්පතෝම්ඵර් 06 ඵදළදළ  ඔක්පතෝම්ඵර් 07 බ්රශවහඳතින්දළ ඔක්පතෝම්ඵර් 08 සිකුරළදළ  ඔක්පතෝම්ඵර් 09


