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 තමෂ අ සාද පරීක්ෂණය   - 2018 

කාලසටහද 

 

6 ශ්රේණිය 

දිද  විෂ  පේලා  
2018.11.14 
බදාදා  

සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  I,II   
ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.15 
බ්රහසපපිනතුදා  

ආගම I,II ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.16 
සකුරාදා  

ඉිනහාස  I,II  ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.19  
සදුදා  

භූපගෝල විදයා  I,II  
විදයා  I,II 

පප. .11.15 සට ප. .01.15 

ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.21 
බදාදා 

පසෞතුදතම  (චිත්ර/දටුම්/සිංගීේ /දාටය හා රිංග කලා ) 

පසෞඛ්ය  හා ශාරීරික අධ්යාපද  I,II 
පප. .11.15සට ප. .01.15  
ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.23 
සකුරාදා 

පද ද බස (සිංහල/පදමළ) I,II  
පුර ටස අධ්යාපද  

පප. .07.45සට පප. .09.45 
පප. .10.00සට ප. .12.00 

2018.11.26  
සදුදා 

ගණිේ  I,II  
ඉිංග්රීස භාෂා  I,II  

පප. .08.00සට පප. .10.00 
ප. .010.30සට ප. .12.30 

 

 

                                                        7 ශ්රේණිය 
දිද  විෂ  පේලා  
2018.11.14 
බදාදා  

සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  I,II   
ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.15 
බ්රහසපපිනතුදා  

ආගම I,II ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.16 
සකුරාදා  

ඉිනහාස  I,II  ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.19  
සදුදා  

ගණිේ  I,II  
ඉිංග්රීස භාෂා  I,II 

පප. .11.15 සට ප. .01.15 

ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.21 
බදාදා 

පසෞතුදතම  (චිත්ර/දටුම්/සිංගීේ /දාටය හා රිංග කලා )I,II 
පුර ටස අධ්යාපද  I,II 

පප. .11.15 සට ප. .01.15 

ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.23 
සකුරාදා 

භූපගෝල විදයා  I,II 
 පසෞඛ්ය  හා ශාරීරික අධ්යාපද  I,II 

පප. .07.45සට පප. .09.45  
පප. .10.00සට ප. .12.00 

2018.11.26  
සදුදා 

පද ද බස (සිංහල/පදමළ) I,II 
 විදයා  I,II 

පප. .08.00 සට පප. .10.00 
පප. .10.30සට පප. .12.30 
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දිද  විෂ  පේලා  
2018.11.14 
බදාදා  

ආගම  

ඉිනහාස  I,II 
පප. .11.15 සට ප. .01.15 
ප. .01.45 සට ප. .3.45 

2018.11.15 
බ්රහසපපිනතුදා 

ඉිංග්රීස භාෂා  I,II ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.16 
සකුරාදා  

සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  I,II  ප. .01.45 සට ප. .03.45 

2018.11.19 
සදුදා  

භූපගෝල විදයා  I,II  
ගණිේ  I,II 

පප. .11.15 සට ප. .01.15 
ප. .01.45  සට ප. .03.45 

2018.11.21  
බදාදා 

විදයා  I,II  
ජී ද නිපුදේා හා පුර ටස අධ්යාපද  

පප. .11.15 සට ප. .01.15 
ප. .01.45  සට ප. .03.45 

2018.11.23 
 සකුරාදා 

ප්රාප ෝක ක ේාක්ෂණික කුසලේා I,II  
පද ද බස (සිංහල/පදමළ) I,II  

පප. .07.45 සට පප. .09.45 
පප. .10.00 සට පප. .12.00 
 

2018.11.26 
සදුදා 

පසෞඛ්ය  හා ශාරීරික අධ්යාපද  I,II  
චිත්ර /දටුම්/සිංගීේ /දාටය හා රිංගකලා  

පප. .08.00 සට පප. .10.00 
පප. .10.30 සට ප. .12.30 
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දිද  විෂ  පේලා  
2018.11.12 
 සදුදා 
 

සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  I,II 
 භූපගෝල විදයා  I,II 

පප. .8.00 සටපප. .10.00 
පප. .10.30 සට ප. .12.30 

2018.11.13 
අගහරු ාදා 

ආගම I,II  
ඉිනහාස  I,II  

පප. .8.00සටපප. .10.30  
පප. .11.00 සට ප. .1.00 
 

2018.11.14  
බදාදා 
 

 ගණිේ  I,II පප. .8.00සටපප. .10.30  

2018.11.15 
 බ්රහසප 

ඉිංග්රීස භාෂා  I,II 
 ජී ද නිපුදේා හා පුර ටස අධ්යාපද  I,II 

පප. .8.00 සටපප. .10.00 
පප. .10.30 සට ප. .12.30 

2018.11.16  
සකුරාදා 

විදයා  I,II  
පසෞඛ්ය හා ශාරීරික අධ්යාපද  I,II 

පප. .8.00සටපප. .10.00 

පප. .10.30 සට ප. .12.30 

2018.11.19 
සදුදා 
 

දටුම්/සිංගීේ /දාටය හා රිංග කලා  පප. .8.00 සටපප. .10.00 

චිත්ර පප. .8.00 සටපප. .10.30 

2018.11.21 
බදාදා 

පද ද බස (සිංහල/පදමළ) I,II 
 

පප. .8.00 සටපප. .10.00 

 

2018.11.23 
 සකුරාදා 

ප්රාප ෝක ක ේාක්ෂණික කුසලේා I,II  
 

පප.  8.00 සට පප.  10.00  

                                                                                            

 

                                                                                              

                                                                                      



                                                                                                        දකුණු පළාත්අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව  
                                               අ සාද  ාර පරීක්ෂණය -2018 

10 ,11ශ්රේණි කාලසටහන 
 

දිද  විෂ  පේලා  

2018.11.08
බ්රහසපපිනතුදා 

 සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  I,II  
සිංහල/පදමළ භාෂා   හා සාහිේය  III  

පප.  8.00 සට පප.  11.00 
පප.  11.30 සට  ප.  1.30 

2018.11.09 
සකුරාදා  

 ආගම I,II පප. .8.00 සට පප. .11.00 

2018.11.12 
සදුදා  

ගණිේ  I 
ගණිේ  II  

පප. .8.00 සට පප. .10.00 

පප. .11.00 සට ප. .02.00 

2018.11.13 
අගහරු ාදා   

ශ්ෙවන විෂය කාණ්ඩය  
දටුම් 
සිංගීේ  
සාහිේය හා රසාසප ාද  (සිංහල) 
සාහිේය හා රසාසප ාද  (ඉිංග්රීස) 

දාටය හා රිංග කලා  I,II 
චිත්ර I, III  
චිත්ර II  
 

පප. .8.00 සට පප. .11.00 

 

 

 

පප.  11.30 සට ප.  1.30 

2018.11.14 
බදාදා 

ඉිනහාස  II 
ඉිනහාස  I 
 

පප. .8.00 සට පප. .11.00 

පප. .11.30 සට ප. .12. 30 

2018.11.15 
බ්රහසප 

 විදයා  II 
විදයා  I 

පප. .8.00 සට පප. .11.00 

පප. .11.30 සට ප. .12.30 

2018.11.16 
සකුරාදා  

ඉිංග්රීස භාෂා  I 
ඉිංග්රීස භාෂා  II  
 

පප. .8.00 සට පප. .09.00 

පප. .09.30 සට ප. .11.30 

2018.11.19 
සදුදා  

  
ශ්ෙවන විෂය කාණ්ඩය  
ශිල්ප කලා,  
කෘෂි හා ආහාර ේාක්ෂණය, 
ගෘහ ආතමථීක විදයා ,  
පසෞඛ්ය හා ශාරීරික අධ්යාපද ,  
පේොරවරු හා සතුනිපේදද  ේාක්ෂණය  
සතුනිපේදද  හා මාධ්ය අධ්ය ද  

නිතමමාණයකරණය  හා  ාතුත්රික ේාක්ෂණයපේද   I,II 
නිතමමාණයකරණය  හා ඉදිකිරී් ේාක්ෂණයපේද  I,II  
නිතමමාණයකරණය  හා විදුලි ,ඉපලක්පරෝණික ේාක්ෂණයපේද  I,II 

 

 

පප. . 8.00 සට පප. .11.00 

 

 

2018.11.21 
බදාදා 

පළමු විෂය කාණ්ඩය  
භූපගෝල විදයා  
 ය සා කත්  අධ්යද  
 යාපාර හා ක ණු්කරණය  
පුර ටස අධ්යාපද  හා ප්රජා පාලද  

පද ද බස (පදමළ/සිංහල) I,II  

පප. . 8.00 සට පප. .11.00 

 


