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මධ්යම පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව.
kj;jpa khfhz rigapd; fy;tpj; jpizf;fsk;
අ.දපො.ස. (උසස් දපළ)දපරහුරු පරීක්ෂණය- 2020
f.ngh.(cah; juk;) Kd;Ndhbj; Nju;T -2020
උෙය / fhiy

1 ෙවස / 1 k; ehs;

කාලසටහන / Neu ml;ltiz
2020.09.08

ඉස්ලාේ II ,];yhk; II
ක්රිස්තු ධ්ර්මය II fpwp];jtk; II
හින්දු ධ්ර්මය II ,e;J rkak; II
0800 - 1110
ශිෂ්ටාචාර II ( ද ෞද්ධ්" හිkaදු "ඉස්ලාේ" ග්රීක - දරෝම)
ehfuPfk; (ngsj;j, ,e;J, ,];yhk;) II
fpNuf;f Nuhk II
2 ෙවස / 2 k; ehs;
2020.09.09
0800 - 1110
ආර්ථික විෙයාව II nghUspay; II
3 ෙවස 3 / k; ehs;
2020.09.10
සන්නිදේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය II
0800 - 1110
njhlh;ghlYk; Clff;fw;ifAk; II
4 ෙවස / 4 k; ehs;
2020.09.11
0800 - 1000
සාමානය දපොදු පරීක්ෂණය nghJr; rhjhuz guPli
; r
5 ෙවස / 5 k; ehs;
2020.09.14
ජීව විෙයාව II capupay; II
තර්ක ශාස්ත්රය සහ විෙයාත්මක ක්රමය II
0800 - 1110
msitapaYk; tpQ;Qhd KiwAk; II
සංයුක්ත ගණිතය I ,ize;j fzpjk; I
ගණිතය I fzpjk; I
6 ෙවස / 6 k; ehs;
2020.09.15
ගෘහ ආර්ථික විෙයාව II kidg;nghUspay; II
හින්දි II ,e;jp II
ජපන් II [g;gd; II
0800 - 1110
සංයුක්ත ගණිතය II ,ize;j fzpjk; II
ගණිතය II fzpjk; II
7 ෙවස / 7 k; ehs;
2020.09.16
සාමානය ඉංග්රීසි II nghJ Mq;fpyk; II
0800 - 1110
8 ෙවස / 8 k; ehs;
2020.09.17
වයාපාර අධ්යයනය II tzpff; fy;tp II
නැටුේ II
0800 - 1110
සංගීතය II
ehl;bak; (gujk;)/fu;ehlf rq;fPjk; II
චිත්ර I rpj;jpuf; fiy I
9 ෙවස / 9 k; ehs;
2020.09.18
චිත්ර III rpj;jpuf; fiy III
0800 - 1110
10 ෙවස / 10 k; ehs;
2020.09.21
ද ෞතික විෙයාව II ngsjpftpay; II
0800 - 1110
කෘෂි විෙයාව II tptrha tpQ;Qhdk; II
11 ෙවස / 11 k; ehs;
2020.09.22
භූදගෝල විෙයාව II Gtpapay; II
0800 - 1110
12 ෙවස / 12 k; ehs;
2020.09.23
රසායන විෙයාව II ,urhadtpay; II
ගිණුේකරණය II fzf;fPL II
0800 - 1110
නාටය හා රංග කලාව II ehlfKk; muq;fpaYk; II
ඉංග්රීසි II Mq;fpyk; II
13 ෙවස / 13 k; ehs;
2020.09.24
0800 - 1110
සිංහල II / jkpo; II
14 ෙවස / 14 k; ehs;
2020.09.25
ප්රංශ II
0800 - 1110
15 ෙවස / 15 k; ehs;
2020.09.28
දතොරතුරු හා සන්නිදේෙන තාක්ෂණය II
0800 - 1110
jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gtpay;; II
16 ෙවස / 16 k; ehs;
2020.09.29
ඉතිහාසය ^යුදරෝපා/ඉන්දීය& II tuyhW (INuhg;gpa/,e;jpa) II
ඉංජිදන්රු තාක්ෂණදේෙය II nghwpapaw; njhopy; El;gk; II
0800 - 1110
ජජව පද්ධ්ති තාක්ෂණදේෙය II
capu; Kiwik njhopy; El;gk; II
17 ෙවස / 17 k; ehs;
2020.09.30
තාක්ෂණදේෙය සඳහා විෙයාව II
0800 - 1110
njhopy; El;gj;jpw;fhd tpQ;Qhdk; II
දද්ශපාලන විෙයාව II murpay; tpQ;Qhdk; II

1140 - 1340

1140 - 1340
1140 - 1340

සවස / khiy
අඟහරුවාො/nrt;tha;
ඉස්ලාේ I ,];yhk; I
ක්රිස්තු ධ්ර්මය I fpwp];jtk; I
හින්දු ධ්ර්මය I ,e;J rkak; I
ශිෂ්ටාචාර I ( ද ෞද්ධ්" හින්දු "ඉස්ලාේ" ග්රීක - දරෝම)
ehfuPfk; (ngsj;j, ,e;J, ,];yhk;) I
fpNuf;f Nuhk I
ොො/ Gjd;;
ආර්ථික විෙයාව I nghUspay; I
බ්රහස්පතින්ො / tpahod;
සන්නිදේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය I
njhlh;ghlYk; Clff;fw;ifAk; I
සිකුරාො/ nts;sp

1140 - 1340

සඳුො / jpq;fs;
ජීව විෙයාව I capupay; I
තර්ක ශාස්ත්රය සහ විෙයාත්මක ක්රමය I
msitapaYk; tpQ;Qhd KiwAk; I

1140 - 1340

අඟහරුවාො/nrt;tha;
ගෘහ ආර්ථික විෙයාව 1 kidg;nghUspay; I
හින්දි I ,e;jp I
ජපන් I [g;gd I

1140 - 1240
1140 - 1340

1140 - 1450

1140 - 1340
1140 - 1450
1140 - 1340
1140 - 1450

1140 - 1450
1400 - 1600
1140 -1340
1140 - 1450
1140 - 1340

1140 - 1340

ොො/ Gjd;;
සාමානය ඉංග්රීසි I nghJ Mq;fpyk; I
බ්රහස්පතින්ො / tpahod;
වයාපාර අධ්යයනය I tzpff; fy;tp I
නැටුේ I
සංගීතය I
ehl;bak; (gujk;)/fu;ehlf rq;fPjk; I
චිත්ර II rpj;jpuf; fiy II
සිකුරාො/ nts;sp
සඳුො / jpq;fs;
ද ෞතික විෙයාව I ngsjpftpay; I
කෘෂි විෙයාව I tptrha tpQ;Qhdk; I
අඟහරුවාො/nrt;tha
භූදගෝල විෙයාව I
Gtpapay; I
ොො/ Gjd;;
රසායන විෙයාව I ,urhadtpay; I
ගිණුේකරණය I fzf;fPL I
නාටය හා රංග කලාව I ehlfKk; muq;fpaYk; I
ඉංග්රීසි I Mq;fpyk; I
බ්රහස්පතින්ො / tpahod;
සිංහල I / jkpo; I
සිකුරාො/ nts;sp
ප්රංශ I
සඳුො / jpq;fs;
දතොරතුරු හා සන්නිදේෙන තාක්ෂණය I
jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gtpay; I
අඟහරුවාො/nrt;tha
ශ්රී ලංකා ඉතිහාසය I ,yq;if tuyhW I
ඉංජිදන්රු තාක්ෂණදේෙය I nghwpapaw; njhopy; El;gk; I
ජජව පද්ධ්ති තාක්ෂණදේෙය I
capu; Kiwik njhopy; El;gk; I
ොො/ Gjd;;
තාක්ෂණදේෙය සඳහා විෙයාව I
njhopy; El;gj;jpw;fhd tpQ;Qhdk; I
දද්ශපාලන විෙයාව I murpay; tpQ;Qhdk; I

ගිණුම්කරණය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය, ඉංජිවේරු තාක්ෂණවේදය හා තාක්ෂණවේදය සඳහා විදයාව යන විෂයයේ සඳහා පමණක් වැඩසටහේ
සම්පාදනය කළ වනොහැකි සාමානය ගණක යේත්ර භාවිත කිරීමට අවසර වදනු ලැවේ.
fzf;fpay;> capu;Kiwfs; njhopy;El;gtpay; > nghwpapaw; njhopy;El;gtpay; > njhopy;El;gtpaYf;fhd tpQ;Qhdk; Mfpa
ghlq;fSf;F epuw;gLj;jg;glhj rhjhuz fzpg;ghd;fs; gad;gLj;j mDkjpAz;L.
පැය 03 ක කාලයක් සදහා වන ප්රශ්න පත්ර සදහා මිනිත්තු 10ක අතිවේක කියවීම් කාලයක් විභාගය ආරම්භවේ දී ලබා දිය යුතුය.
03 kzpj;jpahy Neuj;ij nfhz;l tpdhg;gj;jpuq;fSf;F 10 epkpl Nkyjpf thrpg;G Neuk; toq;fg;gly; Ntz;Lk; .
නාටය හා රංග කලාව III පත්රය ගුරුවරයාවේ අභිමතය පරිදි එක් සිසුවකුට විනාඩි 40 බැගිේ පහසු වේලාවක් වයොදා ගේන.

ehlfKk; muq;fpaYk; ghlj;jpd; III k; tpdhg;gj;jpuj;jpw;F xU khztDf;F 40 epkplq;fs; tPjk; xJf;fpf; nfhs;f.

විමසීේ/ tprhuiz
tï'ta'wd¾' m%oSma l=udr
vk;.V.Mu;.gpujPg; Fkhu

iyldr wOHdmk wOHË (m<d;a úNd.)
cjtp fy;tpg; gzpg;ghsu;.(khfhzg;
guPl;ir)4

081-2200442

B'mS'à'fla'talkdhl
<.gP.b..Nf.Vf;fehaf;f
uOHu m<d;a wOHdmk wOHË
kj;jpa khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsu;

2020.08.31

