
නැණස කාල සටහන : 10 – 11 ශ්රේණි (සිංහල මාධ්ය - 2022.11.07 - 2022.11.11) 

 

ශ්ේලාව සඳුදා - ශ්නාවැම්බර් 07 අඟහරුවාදා - ශ්නාවැම්බර් 08 බදාදා - ශ්නාවැම්බර් 09 බ්රහසේපතින්දා - ශ්නාවැම්බර් 10 සකුරාදා - ශ්නාවැම්බර් 11 

ආරම්භක 
ශ්ේලාව 

අවසාන 
ශ්ේලාව 

විෂය පාඩම විෂය පාඩම විෂය පාඩම විෂය පාඩම විෂය පාඩම 

ශ්ප. ව. 

06.30 

ශ්ප. ව. 

07.00 
සති පාසල 

ශ්ප. ව. 
07.00 

ශ්ප. ව. 
08.00 

උදා නැණස   

ශ්ප. ව. 

08.00 

ශ්ප. ව. 

09.00 

Grade 10 - 

Science 

Hydrostatic 

Pressure and Its 
Applications 

10 ශ්රේණිය - 

විදයාව 

ජීවශ්ේ රසායනික 

පදනම (III 
ශ්කාටස) 

10 ශ්රේණිය - 

ඉිංග්රිස 

Find Synonyms 

and Antonyms 

10 ශ්රේණිය - 

බුද්ධ් ධ්ර්මය 

අභිශ්යෝග ජයගත් 

සදුහත් 
ශ්බෝසතාශ්නෝ 

10 ශ්රේණිය - 

ඉතිහාසය 

ලිංකාශ්ේ පැරණි 

විද යාව හා 
තාක්ෂණය  

ශ්ප. ව. 

09.00 

ශ්ප. ව. 

10.00 

Grade 10 - 

Mathematics 
Probability 

10 ශ්රේණිය - 

ගණිතය 

ත්රිශ්කෝණ             

(II ශ්කාටස) 

10 ශ්රේණිය - 

සිංහල 
අක්ෂර මාලාව 

10 ශ්රේණිය - 

ක්රිසේතියානි 
ධ්ර්මය 

දිවැසේ වැකි හා 

කිතු උපත 

10 ශ්රේණිය - 
ශ්තාරතුරු හා 

සන්නිශ්ේදන 

තාක්ෂණය  

ද්ීමය සිංඛ්යාවක් 

අෂේටමය හා ෂඩ් 

දශමය සිංඛ්යා බවට 
පරිවර්තනය (II 

ශ්කාටස) 

ශ්ප. ව. 

10.00 

ශ්ප. ව. 

11.00 
විශ්ේක කාලය 

ශ්ප. ව. 
11.00 

ශ්ප. ව. 
12.00 

Grade 11 - 
Science 

Biosphere Acid 
Rain 

10 ශ්රේණිය - 

වයාපාර 

අධ්යයනය 

වයාපාර ශ්කශ්රහි 

ඇල්මැති පාර්ශව 

(II ශ්කාටස) 

11 ශ්රේණිය - 

වයාපාර 

අධ්යයනය 

වයාපාරශ්ේ 
ලාභදායීත්වය 

10 ශ්රේණිය - 

පුරවැස 

අධ්යාපනය 

ප්රජාතන්රවාදය  

11 ශ්රේණිය - 

පුරවැස 

අධ්යාපනය  

නීතිය සහ 

යුක්තිය(II 

ශ්කාටස) 

ශ්ප. ව. 

12.00 

ප. ව. 

1.00 

Grade 11 - 

Mathematics 
Geometry 

11 ශ්රේණිය - 

විදයාව 

මානව ශ්ද්හ ආහාර 
ජීරණ ක්රියාවලිය (II 

ශ්කාටස) 

11 ශ්රේණිය - 

ඉිංග්රිස 

Forms the 
plurals of 

nouns 

11 ශ්රේණිය - 

බුද්ධ් ධ්ර්මය 
බුදුගුණ අනන්තය 

11 ශ්රේණිය - 

ඉතිහාසය 

බ්රිතානයයන් යටශ්ත්  

ලිංකාශ්ේ 

ශ්ද්ශපාලන 

ශ්වනසේීම්(Iv 

ශ්කාටස ) 

ප. ව. 

1.00 

ප. ව. 

02.00 

Grade 10 – 

Science (Repeat) 

Hydrostatic 
Pressure and Its 

Applications 

11 ශ්රේණිය - 

ගණිතය 

දත්ත නිරූපණයට 

සිංඛ්යාත බහුඅස්ර 

භාවිතා කිරීම (II 
ශ්කාටස ) 

11 ශ්රේණිය - 

සිංහල 
සමාස 

11 ශ්රේණිය - 
ක්රිසේතියානි 

ධ්ර්මය 

ශ්මසයසේ 

වහන්ශ්සේ තුළින් 

පරිපුර්ණ 
ජිවිතයක් 

11 ශ්රේණිය - 

ශ්තාරතුරු හා 

සන්නිශ්ේදන 
තාක්ෂණය 

ගැටලු විසඳීමට 

ක්රමශ්ල්ඛ් ලිීම  

(v ශ්කාටස )  

ප. ව. 

02.00 

ප. ව. 

03.00 

Grade 10 – 
Mathematics 

(Repeat) 

Probability මිහිමඬල හා අරුණළු වැඩසටහන 

 


