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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය  

6 තරේණිය(2021)  

අ යවශ්ය අන්න ර්ග ය 

ිපුණ ොව ිපුණ ො මට්ටම අන්න ර්ග ය ඉතගනුම් ඵල කොලච්තේද 
ගණන 

1. පරිගණකවල 
වැදගත්කම 
අගයයි 

1.1 පරිගණකවල 

කොර්යයන්න සහ 
ලොක්ෂණික ගුණ 
පැහැදිලි කරයි 

● පරිගණකතයහි  මූලික උපොංග 

o ආදොන (Input) 

o සැකසීම (Process) 

o ප්රතිදොනය (Output) 

o ආචයනය (Storage) 

● මිිසොට එතරහිව පරිගණකය (Man vs 

Computer) 

o තේගය සහ කොර්යක්ෂම ොව (Speed and 

Efficiency) 

o ිරවදය ොව (Accuracy) 

o විශේවසනීයත්වය (Reliability) 

o ඒකීය බව (Consistency) 

o ආචයනය ධ්ොරි ොව (Storage Capacity) 

o පිරිවැය (Cost) 

o බුේිමය බව (intelligence) 

● පරිගණකයකතයහි සංරචක 

(components) තකොටසේ හඳුනො ගියි 

● පරිගණකයක ක්රියොව සහ ලක්ෂණික 
ගුණ ලැයිසේතුග  කරයි 
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1.2 පරිගණක සංරචක 

හඳුනො ගනීයි 
● ආදොන උපොංග 

● ප්රතිදොන උපොංග 

● ආචයන උපොංග 

● විවිධ් ආදොන උපොංග ලැයිසේතුග  කරයි 

● විවිධ් ප්රතිදොන උපොංග ලැයිසේතුග  කරයි 

● විවිධ් ආචයන උපොංග ලැයිසේතුග  කරයි 
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1.3 මෘදුකොංගවල 

අවශය ොවය 
විසේ ර කරයි 

● මෘදුකොංග අවශය ොවය 

● මෘදුකොංග  සදහො උදොහරණ 
o පරිගණක ක්රීඩො 

● මෘදුකොංගවල අවශය ොවය පැහැදිලි 
කරයි 

● විවිධ් මෘදුකොංග ලැයිසේතුග  කරයි 

01 
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o මොධ්ය ධ්ොවක 

o චිත්රක මෘදුකොංග,....ආදිය 

1.4 රුටීන ක්රියො 

(routine work) 

විසඳීම සඳහො 
පරිගණකයකතේ 
භොවි ය අගය 
කරයි 

● පොසලහි (අධ්යොපන මෘදුකොංග, පුසේ කොල 

කළමනොකරණ පේධ්ති .... ආදිය) සහ 

තවනත් ක්තෂේත්රවල ඇති තයදුේ භොවි  වන 

ප්රතේශ හඳුනො ගැනීම 

● පරිගණකයහි භූමිකොව 
o පොසල් තුළ 
o බැංකු තුළ 
o තරෝහල් තුළ 
o කර්මොන්න  ශොලො තුළ 
o තගොවිතපොළවල් තුළ 

● අධ්යොපන සහ තවනත් ක්තෂේත්රයන්නහි 

අදොළ තයදුේ විභවය විසේ ර කරයි 
01 

2. පරිගණක 

ආරක්ි ව 

භොවි ො කිරීතේ 

අවශය ොවය 

අගය කරයි 

2.1 පරිගණක 

විදයොගොරය 
ිවැරදිව 
පරිහරණය කරයි 

 

● අනුගමනය කළ යුතු යහපත් පුරුදු 
o විදයොගොර දූහුවිල්තලන්න ත ොරව  බො 
ගැනීම 

o විදයොගොර  තුළ ආහොර පොනොදිය 
ගැනීතමන්න වැළකීම 

o විදයොගොරතේ භොවි ො කරනු ලබන දෑ 
ියමොකොරතයන්න   ැබීම 

● පරිගණක විදයොගොරතේ දී අනුගමනය 
කළ යුතු යහපත් පුරුදු තත්රුේ ගියි 

● පරිගණක විදයොගොරතේ දී තහොඳ පුරුදු 
අනුගමනය කරයි 
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2.2 පරිගණක සහ 

පර්යන්න  උපොංග 
සුපරික්ෂොකොරීව 
භොවි  කරයි 

 

● තසෞඛ්ය ගැටලු අවම කිරීම සඳහො ිවැරදි 
ඉරියේ 

● පරිගණකය භොවි ො කිරීතේ ආචොරධ්ර්ම 

●  අනවසරතයන්න ප්රතේශ වීම වැළැක්වීම සඳහො 
මුරපද භොවි  කිරීම 

● ඉතලක්තරොික අපද්රවය කළමනොකරණය 

(පරිගණක දෘඩොංග ආරක්ි ව බැහැර කිරීම) 

● ආචොරධ්ර්මවලටඅනුකූලව පරිගණක  
භොවි  කරයි 

● කල් ඉකුත්ව ඇති පරිගණක / පර්යන්න  

උපොංග ආරක්ි ව බැහැර කරයි 

● ආරක්ි ව පරිගණක පරිහරණය 
අවතබෝධ් කර තගන භොවි  කරයි 
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3. තමතහයුේ 
පේධ්ති භොවි  
කරයි 

3.1 තගොනු හසුරුවයි 

 

● පරිගණකය ආරේභ කිරීතේ ිවැරදි පියවර 

● සරල චිත්රක මෘදුකොංග උපතයෝගීකර ගනීමින්න 

තගොනු හැසිරවීම කරයි. ඒ මගින්න 

● පරිගණකය ඇරඹුම/ ිමොව  සඳහො 

ිවැරදි පියවර අනුගමනය කරයි 

● තගොනුවක් ිමවො සුරකියි 

02 
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o ිර්මොණය (create) 

o සුරැකීම 
o විවෘ  කිරීම 
o සංසේකරණය  
o වසො දැමම 

● කවුළුවක් අවම කිරීම /උපරිම කිරීම / 

ප්රතිප්රමොණ කිරීම 

● පරිගණකය ිමොවට අදොල ිවැරදි පියවර 

 

● තගොනුවක් විවෘ  කර සංසේකරණය 
කරයි 

● කවුළුවක් උපරිම කිරීම/අවම 

කිරීම/ප්රතිප්රමොණ කිරීම සඳහො හුරුපුරුදු 

තේ 

4. තයදුේ මෘදුකොංග 
උචි  තලස 
භොවි  කරයි 

4.1 පොඨ සංසේකරණය 

සහ චිත්රක 
මෘදුකොංග 
ඵලදොයීව භොවි  
කරයි 

● මූසිකය ිසිතලස හැසිරවීම  සඳහො චිත්රක 
මෘදුකොංග උපතයෝගී කර ගැනීම 

● යතුරුපුවරු හැසිරවීතේ කුසල ොව ප්රවර්ධ්නය 
කිරීම සඳහො යතුරුලියන මෘදුකොංග උපතයෝගී 
කර ගැනීම 

● මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව ඵලදොයී තලස 
භොවි ො කරයි 

● ි වැරදි ඇඟිලි චලන භොවි  කරමින්න 
යතුරු ලියනය කරයි 

● මූසිකය උපතයෝගි කර තගන චිත්ර අඳියි 
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4.2 රවය සහ දෘශය 

සංසේකරණ 
මෘදුකොංග 
ඵලදොයීව භොවි  
කරයි 

● රවය පසුරක්(Audio clip) ිර්මොණය කිරීමට 

රවය සංසේකරණ මෘදුකොංග භොවි  කිරීම 

● දෘශය පසුරක්(Video clip) ිර්මොණය කිරීමට 

දෘශය සංසේකරණ මෘදුකොංග භොවි  කිරීම 

● රවය තගොනුවක් ිර්මොණය කරයි 

● දෘශය තගොනුවක් ිර්මොණය කරයි 

02 

5. ඇල්තගොරි ම 
සංකල්පය අගය 
කර  සරල 
ක්රමතල්ඛ 
සංවර්ධ්නය 
කරයි 

5.1 ඇල්තගොරි මයකට 

අදොල වන, 

ප්රොතයෝගික ගැටළු 
විසඳීතේ ක්රියොවලිය 
විසේ ර කරයි 

● වටතටෝරුවකට අනුව අන්න ර්ග යන්න 

සැකසීම 
(උදො. තක්ක් එකක් සෑදීම) 

● පියවර අනුක්රමයක් තලස ගැටළු 

විසඳීතේ ක්රමතේදය හඳුනො ගියි 
01 

5.2 ක්රියොවලියක් 

පැහැදිලි කිරීම 

● ගැලීේ සටහන්න සංතක්  - හැඳින්නවීම 

o ආරේභය/ිමොව (start/stop) 

o ආදොන/ප්රතිදොන (input/output) 

● ගැලීේ සටහන්න සංතක්  හඳුනො 
ගියි 

02 
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සඳහො ගැලීේ 
සටහන්න අඳියි 

o ක්රියොවලිය (process) 

● ගැලීේ සටහන්න තයොදො ගිමින්න,  එදිතනදො 

කොර්යයන්නතේ  ක්රියොයන ිරූපණය කිරීම  

●  ගැලීේ සටහනකින්න ක්රියොවලි 

ඉදිරිපත් කරයි 

6.  ත ොරතුරු රැසේ 
කිරීම සහ 
සන්නිතේදනය 
සඳහො 
අන්න ර්ජොලය 
භොවි ය අගය 
කරයි 

6.1 ත ොරතුරු මූලොරය 

හවුතල් භොවි  
කළ හැකි 
සංචි යක් තලස 
අන්න ර්ජොලය 
හඳුනො ගියි 

 

● අන්න ර්ජොලය හැඳින්නවීම 

● තවබ් අඩවි තසවිම (browsing) පුහුණුව සඳහො 

අධ්යොපික තවබ් අඩවි කරො ප්රතේශ වීම 

● අන්න ර්ජොලය අර්ථ දක්වයි 

● අන්න ර්ජොලයට ප්රතේශ තවයි 

● අධ්යොපික තවබ් අඩවි හරහො ත ොරතුරු 
ලබො ගියි 

01 

6.2 ත ොරතුරු ලබො 

ගැනීම සඳහො 
තසවුේ යන්නත්ර 
භොවි  කරයි 

 

● තසවුේ යන්නත්ර හැඳින්නවීම 

● විතශේෂ මො ෘකො ඔසේතසේ ත ොරතුරු තසවීම 
සඳහො තසවුේ යන්නත්ර උපතයෝගී කර  ගැනීම 

● විවිධ් තසවුේ යන්නත්ර ලැයිසේතුග  කරයි 

● තසවුේ යන්නත්ර පරිශීලනය කර ත ොරතුරු 
ලබො ගියි 

01 

6.3 පරිගණක දත්  

ආරක්ි ව සහ 
සුරක්ි ව භොවි  
කරයි 

● ප්රතේශ පොලනය කිරීතේ යොන්නත්රණික තයදුේ 

(පරිශීලක නොමය, මුරපද,.. ආදිය) 

● සුරක්ි  සහ ආරක්ි  ක්රියො පටිපොටි 
අනුගමනය කරයි 

● විශේවොසවන්න  උපතේශකත්ව මග 
තපන්නවීතේ වැදගත්කම අවතබෝධ් කර 

ගියි 

01 

එකතුව 20 
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6 තරේණියේ අඩු ප්රමුඛ ොවයක් සහි  අන්න ර්ග යන්න  

ිපුණ ොව ිපුණ ො මට්ටතම් අන්න ර්ග ය  සටහන 

1. පරිගණකවල 

වැදගත්කම 

අගයයි 

1.1 පරිගණකවල 
කොර්යයන්න සහ 
ලොක්ෂණික ගුණ 
පැහැදිලි කරයි 

● ි හි  පරිගණක (Embedded  

     computers) සහි  උපොංග 

o ජංගම දුරකථන (mobile phones) 
o නූ න රූපවොහිනී යන්නත්ර (modern TVs) 
o තරදි තසෝදන යන්නත්ර (washing 

machines) 
o තමෝටර් රථ (motor cars) 

තමම තකොටස 8 තරේණිතේ ිපුණ ොවය 5 
සමඟ සේූර්ණ කළ හැකිය 

1.2 පරිගණක සංරචක 
හඳුනො ගනීයි 

● මධ්ය සැකසුේ ඒකකය(CPU) 

● ම කය (memory) 

● සන්නිතේදන උපොංග (communication 
devices) 

තමම තකොටස 7 තරේණිතේ ිපුණ ොවය 1, 
ිපුණ ොවය 7 සහ 9 තරේණිතේ 

ිපුණ ොවය 1 සමඟ සේූර්ණ කළ හැකිය 

 

 

 


