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2020 ශළ 2021 ලර්ල ඉගෆන්වීමට අතඳසු වූ විය කරුණු ආලරණය කිරීමේ වෆසුම 

අරළබි වළහිතයය 10 ශළ 11 මරේණි 

 
 ( learning recovery plan ) 

 
For a child in any grade today, out of the total time loss in 2020 and 2021 (including the third term of 2021); 
40% of time loss is from 2020 and 60% is from 2021  
As such, the time recovery plan for 100 days can be divided as 40 days for the 2020 and 60 days reserved for the 2021.  
In this context, if you have 3 periods a week your recovery plan is; 
24 periods for 2020 (12 for the 2nd term and 12 for the 3rd term) 
36 periods for 2021 (12 for each term)  

 
අරාබි සාහිත්යය (49) 

මරේණිය 10 

( 2020 ලවර වශළ කළච්මේද  24කි) 

 නිපුණතළ මට්ටේ ඳමණක් මමහි දක්ලළ ඇත.විය අන්තර්ගතය වශළ විය නිර්මේය බන්න. 

නිපුණතළල නිපුණතළ මට්ටම ඳමු ලළරය මදලන ලළරය  (කළච්මේද 12) මතලන ලළරය (කළච්මේද 12) 

1 
 - -   
 

2 
 

2.0,2.1,2.2,2.3 
 - 

සූරළ නළවහ,සක්,ඉක්ළවහ,ශබ්,නවහර්,කළෆිරෑන්  
(ලචනළර්ථ,ඳශෂ වීමට මශේතු,වළහිතයය ඇගයිම,ආදර්)  

3 3.0,3.1 - 
ශදීවහ අංක 1 සිට 4 දක්ලළ  (ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තනය,උඳමළ 
උඳමේය,වළහිතයය ඇගයීම,ආදර්)  

      

4 4.0,4.1 - තජ්දවීේ නීතිරීති ( ඉල්ශළර්,ඉක්සළ,ඉක්ළබ්,ඉේගළේ )  
     

5 5.0,5.1 -   

   

දුආ අංක 1 සිට 4 දක්ලළ (ඳරිලර්තනය,අලවහථළල,   
වළහිතයය ඇගයීම)  

6 6.0,6.1 - 
කවි අංක 1 සිට 3 දක්ලළ (ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තනය, 
වළහිතයය ඇගයිම)  

     

7 
7.0,7.1,7.2 
 -  

කතන්දර අංක 1 සිට 3 දක්ලළ ( ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තන, 
ආදර්) 

     

8 
 

  8.0,8.1,8.2 
 -  

අරළබි ප්රවහථළ පිරුළු අංක 1 සිට 10 දක්ලළ (අර්ථය,සුදුසු 

සිංශ ප්රවහථළ පිරුෂ,සිේධීන් වළකච්ඡළ කිරීම) 

9 
 

 9.0,9.1 
 -  අරබුත්තමිල්, පුනරීක්ණ  
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මරේණිය 11 

( 2020 ලවර වශළ කළච්මේද  24කි) 

 නිපුණතළ මට්ටේ ඳමණක් මමහි දක්ලළ ඇත.විය අන්තර්ගතය වශළ විය නිර්මේය බන්න. 
 

නිපුණතළල නිපුණතළ මට්ටම ඳමු ලළරය (කළච්මේද 12) මදලන ලළරය  (කළච්මේද 12) මතලන ලළරය (කළච්මේද 12) 

1 
 

1.0,1.1 
 

අරළබි වළහිතයමේ ලෆදගත්කම, 
ඉතිශළවය,1.1.1 කවි අංක 1 සිට 3 
දක්ලළ (ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තනය, 
වළහිතයය ඇගයිම) 
   

2 
 

2.0,2.1,2.2, 
 

සූරළ 
අබව,මුේදවහසිර්,මආරිජ්,(ලචනළර්ථ,ඳ
ශෂ වීමට මශේතු,වළහිතයය 
ඇගයිම,ආදර්)   

3 3.0,3.1 

ශදීවහ අංක 1 සිට 4 දක්ලළ  
(ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තනය,උඳමළ 

උඳමේය,වළහිත් යය ඇගයීම,ආදර්)   
     

4 4.0,4.1  
තජ්දවීේ නීතිරීති ( මීේ වළකින් රළ අක්රමේ 
නීතිරීති )  

     
5 5.0,5.1    

   

දුආ අංක 1 සිට 6 දක්ලළ 
(ඳරිලර්තනය,අලවහථළල, වළහිතයය ඇගයීම)  

6 6.0,6.1  
කවි අංක 1 සිට 3 දක්ලළ 
(ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තනය, වළහිතයය ඇගයිම)  

     

7 
7.0,7.1, 

   
කතන්දර අංක 1 සිට 4 දක්ලළ  
( ලචනළර්ථ,ඳරිලර්තන, ආදර්) 

     

8 
 

  8.0,8.1, 
   

අරළබි ප්රවහථළ පිරුළු අංක 1 සිට 10 දක්ලළ 

(අර්ථය,සුදුසු සිංශ ප්රවහථළ පිරුෂ,සිේධීන් වළකච්ඡළ 

කිරීම) 

9 
 

 9.0,9.1 
   අරබුත්තමිල්, පුනරීක්ණ 

( 2021.10.17 වේභළලය භළළ ශළ විමේ භළළ අංය ජළතික අධයළඳන ආයතනය )  
 
 
 
 


