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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය  

7 තරේණිය (2021) 

 අ යවශ්ය අන්න ර්ග ය (6 හො 7 තරේණි) 

 

 

ිපුණ ොවය ිපුණ ො මට්ටම අන්න ර්ග ය ඉතගනුම් ඵල 
කොලය/ 

කොලතේද  

1.පරිගණකයේ 

සංවිධානය හඳුනා 

ගනියි 

 

1.1 පරිගණකයේ මූලික 

සංරචක හඳුනා ගනියි  

 

● පරිගණකයේ මූලික සංරචක :  

o දෘඪාංග: ආදාන, ප්රතිදාන, ක්රියායන, 

ආචයන 

o මෘදුකාංග 

●  මධය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) 

සංරචක  

● පරිගණකයක සංරචක හඳුනායගන 

ලැයිසතු ගත කරයි 

● අංකගණිත හා තාර්කික ඒකකයේ 

(ALU) සහ පාලන ඒකකයේ  (CU) 

ක්රියාකාරීත්වය පැහැදිළි කරයි 
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2. යමයහයුම් 

පද්ධතියේ 

ක්රියාකාරීත්වයන් 

ගයේශණය කරයි 

 

2.1 විවිධ වර්කගවල 

යමයහයුම් පද්ධති 

විසතතර කරයි 

● වින්යඩෝසත (Windows), Mac OS, 

Linux, Android, ජංගම යමයහයුම් 

පද්ධති (mobile OSs) 

● විවිධ යමයහයුම් පද්ධති ලැයිසතු ගත 

කරයි 

● විවධ උපකරණවල ඇති යමයහයුම් 

පද්ධති හඳුනා ගනියි 
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2.3 යගානු බහලු 

නිර්කමාණය කරයි 

     යගානු සුරියි, විවෘත 

කරයි, සංසතකරණය 

● යගානු සහ යගානු බහලු හසුරුවයි  

● යගානු, එක් ආචයන ඒකකයක සිට 

යවනත් ආචයන ඒකකයකට යකාපි 

කරයි සහ විතැන් කරයි  

● යගානු, යගානු බහලු ුළ සුරියි සහ 

විවෘතකරයි 

● අවශයතාවය අනුව යගානු සංවිධානය 

කරයි 
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කරයි, නම යවනසත 

කරයි, යකාපි කරයි, 

විතැන් කරයි, මකා 

දමයි, 

 ●  යගානුවක ලක්ෂණ ලැයිසතු ගත 

කරයි 

3.පරිගණක 

විදයාගාරයක් ුළ 

විවිධ පූර්කවාරක්ෂණ 

ක්රම භාවිතා කරයි 

3.1 පරිගණකයක යභෞතික 

සහ මෘදුකාංග 

සංරචකවල ආරක්ෂාව 

උයදසා විවිධ 

පූර්කවාරක්ෂණ ක්රමයේද 

භාවිතා කරයි 

● සර්කජන ආරක්ෂාව (Surge protection) 

සහ යවෝල්වීයතාව යවනසත ීමට 

එයරහිව ආරක්ෂාව (විලායක සහ 

අනවරත විදුලි සැපයුම (Fuses and 

UPS)  

● යභෞතික හානිවලට එයරහි ආරක්ෂාව 

(දූවිලි, ආර්කරතාවය, කෘමි සුන් ආදිය) 

● ප්රති වවරස භාවිතය සහ 

අනිෂතටාංගවලට එයරහි අයනකුත් 

පියවර  

● විදයාගාරය ුළ යහාඳ පුරුදු 

අනුගමනය 

● දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ වාද විෂයයන් හඳුනා ගනියි 

● දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග සංරචකවලට 

එල්වලවන තර්කජන අවම කර ගැනීමට 

පියවර ගනියි 

● විදයාගාරය ුළ යහාඳ පුරුදු 

අනුගමනය කරයි 
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4. සාඵලය අන්දමින් 

යුරුලියනය ිරිම 

සඳහා යයදුම් 

මෘදුකාංග භාවිතා 

කරයි 

 

4.1 මූසිකය හා 

යුරුපුවරුව ඵලදායී 

අන්දමින් භාවිතය 

ුළින් පරිගණක 

කාර්කයක්ෂම යලස 

භාවිතා කරයි 

● මූසිකය නියමාකාරයයන් භාවිතය 

සඳහා ඇඳීයම් මෘදුකාංග යයාදා ගැනීම 

● යුරුපුවරු කුසලතා සංවර්කධනය 

සඳහා යපල සංසතකරණ මෘදුකාංග 

යයාදා ගැනීම 

● මූසිකය සහ යුරුපුවරුව ඵලදායීව 

භාවිතා කරයි 

● ඉංග්රීසි යුරුපුවරු කුසලතා 

ප්රදර්කශණය කරයි 

● සිංහල/යදමළ යුරුපුවරු කුසලතා 

ප්රදර්කශණය කරයි 
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4.2 ශ්රවය මෘදුකාංග සහ 

දෘෂය මෘදුකාංග 

ඵලදායී යලස භාවිතා 

කරයි 

● ශ්රවය පසුරක් නිර්කමාණය සඳහා ශ්රවය 

මෘදුකාංග යයාදා ගැනීම 

● දෘෂය පසුරක් නිර්කමාණය සඳහා දෘෂය 

මෘදුකාංග යයාදා ගැනීම 

● සරල ශ්රවය යගානුවක් නිර්කමාණය 

කරයි 

● සරල දෘශය යගානුවක් නිර්කමාණය 

කරයි 

02 
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5. සරල වැඩසටහන් 

සංවර්කධනය ිරීම 

සඳහා ක්රමයල්වඛ 

භාෂාවක් යයාදා 

ගනියි (සතක්රැච් 

භාවිතයයන්) 

 

5.1 ක්රියායනයක් පැහැදිළි 

ිරීම සඳහා ගැලීම් 

සටහන් යයාදා ගනියි 

● ගැලීම් සටහන් සංයක්ත හැඳින්ීම 

o ආරම්භය/අවසානය  (Start/Stop) 

o ආදාන/ප්රතිදාන (Input/ Output)  

o ක්රියාවලිය (Process)   

● එදියනදා ජීවිතයේ සරල අනුක්රමික 

කාර්කයයන් පැහැදිළි ිරීම සඳහා ගැලීම් 

සටහන් 

● ගැලීම් සටහන් සංයක්ත හඳුනා 

ගනිනි 

●  ක්රියාවලියක්, ගැලීම්සටහනක් 

ඇසුයරන් නිරූපනය කරයි 
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5.2 වියයෝජනය ිරීයමන් 

සහ ඒවා තාර්කිකව 

සම්බන්ධ ිරීයමන්, 

සරල ගැටලු 

විශතයල්වෂණය කරයි 

● ගැලීම්සටහන්වල භාවිතය 

o අනුක්රමය 

o යත්රීම (යත්රීම සංකල්වපය) 

o පුනර්කකරණය (පුනර්කකරණ 

සංකල්වපය) 

● වියේචනාක්මක සහ 

විශතයල්වෂණාත්මක චින්තන ක්රම 

ආදර්කශනය කරයි 

● ගැලීම් සටහන්වල අනුක්රමය විසතතර 

කරයි 

● ගැලීම් සටහන්වල අනුක්රමයේ 

යයෝගය  භාවිතයන් ආදර්කශනය කරයි 

5.3 දෘශය සංවර්කධන 

පරිසරය භාවිත 

කරමින් සරල 

වැඩසටහන් 

සංවර්කධනය කරයි ( 

Scratch භාවිතය) 

● පරිගණක වැඩසටහන් සංවර්කධනය 
ිරීම සඳහා අන්තර්ක ක්රියාකාරී 
සංවර්කධන පරිසරය(IDE) හැඳින්ීම 

● දෘශය ආධාරක ක්රමයල්වඛ භාෂාවක් 

භාවිතයයන් අනුක්රමය ආකාරයේ සරල 

වැඩසටහන් සංවර්කධනය (ළමයින්ට 

ක්රමයල්වඛණය ඉගැන්ීම සඳහා 

වියශතෂයයන් නිර්කමාණය යකාට ඇති 

අුරුමුහුණතක් ආධාරයයන්)  

● Scratch  ක්රමයල්වඛන/වැඩසටහන් 

අන්තර්ක ක්රියාකාරී සංවර්කධන 

පරිසරය(IDE) යයාදා ගනියි 

● සරල වැඩසටහන් සංවර්කධනය 

ිරීමට මූලික අනුක්රමික පාලනයන් 

භාවිත කරයි 

03 

5.4 සරල වැඩසටහන්වල 

ඇති විචලයය 

සංකල්වපය පැහැදිලි 

කරයි 

● විචලය අර්කථ දැක්ීම 

● වැඩසටහන්වල විචලයයන් භාවිත 

ිරීම 

● වැඩසටහන්වල විචලයයන් භාවිත 

ිරීම විසතතර කරයි 

● සුදුසු පරිදි විචලයයන් සමඟ 

වැඩසටහන් ලියයි 
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6. සමර්කපණ 

නිර්කමාණය සඳහා 

සමර්කපණ මෘදුකාංග 

භාවිත කරයි. 

6.1 සමර්කපණයක් 

නිර්කමාණය ිරීම 

සඳහා  සමර්කපණ 

මෘදුකාංගයේ මූලික 

ක්රියාවන්  භාවිත 

කරයි. 

● සමර්කපණයක් නිර්කමාණය, විවෘත ිරීම, 

ගබඩා ිරීම සහ වැසීම 

● කදා එක් ිරීම 

● යගානුවක්/වසතුවක් (පාඨ, පින්ූර, 

හැඩ, clip art, word art, … ආදිය) 

ඇුළත් ිරීම 

●   කදා හැඩසේ ගැන්ීම (formatting 

of slides) 

● කදා සංක්රාන්තිය(Slide transition) 

● සමර්කපණ මෘදුකාංග භාවිතයයන්  

සමර්කපණයක් නිර්කමාණය  කරයි 

02 

7.යතාරුරු  සහ 

සන්නියේදන 

අරමුණු සඳහා 

අන්තර්කජාලයේ 

යසතවාවන් භාවිත 

කරයි 

7.1 අන්තර්කජාලයේ අඩංගු 

සම්පත් 

ආරක්ෂාකාරීව සහ 

සදාචාරාත්මකව 

භාවිතා කරයි 

 

●  විශතව විසිරි වියමන (WWW), 

ඒකාකාරී සම්පත් නිශතචායකය (URL) 

● යසවුම් යන්ර  (search engines) 

● රූප (images), ශ්රවය හා දෘෂය ආදිය 
බාගත ිරීම(download) 

● යවබ් අඩවි පදනම් කරගත් නිදහසත  
ඊ -තැපෑල  
o ගිණුමක් නිර්කමාණය ිරීම 

o ඊ-තැපෑල භාවිතය: විෂය, ලබන්නා, 

පිටපත , රහසත පිටපත, ඇමුණුම්, 

ඉදිරියට යවන්න,  

● මාර්කගගත සම්මන්රණ 

● අනවසර ප්රයේශ සහ අනිෂතටාංගවලට 

එයරහි ආරක්ෂණය 

o සැසීම (Hacking) 

o වවරස ප්රහාර (Virus attacks) 

o මෘදුකාංග යකාල්වලය (Software 

piracy) 

o ප්රයේශ පාලනය (Access Control) 

● යතාරුරු රැසත ිරීම සඳහා 
අන්තර්කජාලය භාවිත කරයි 

● ඊ-තැපෑල හරහා සන්නියේදනය 

● මාර්කගගත සමුළු හරහා 

සන්නියේදනය 

● ආරක්ෂණ හා සුරක්ිත ක්රයමෝපායන් 

අනුගමනය කරයි  

02 
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 7 තරේණිය - අඩු ප්රමුඛ ො අන්න ර්ග ය 

ිපුණ ොවය ිපුණ ො මට්ටම අන්න ර්ග ය සටහන්න 
1. පරිගණකයේ 
සංවිධානය හඳුනා 
ගනියි 

 

1.2 පරිගණකයේ  

පරිණාමය විසතතර 

කරයි 

● මධය සැකසුම් ඒකකයේ මූලික අංග (CPU) 

සංවර්කධනය පිළිබඳ යකටි ඉතිහාසය:  

රික්තක නලය, ට්රාන්සිසතටර්ක, සංගෘහිත පරිපථ 
ආදිය (vacuum Tube, transistor, IC etc.) : 
ඝටිකා යේගය (clock Speed), ප්රමාණය 
(size), තාප වියයෝජනය ( heat), විදුලි 
පරියභෝජනය ( power consumption), වියදම 
(cost) ආදිය. 

පළමුවන වාරයේදී සම්පූර්කණ කළ 
යුුව ඇත  

2. යමයහයුම් 

  පද්ධතියේ  
කාර්කයයන් 

ගයේෂණය කරයි  

2.2 විවිධ 

මාධයවල 

ඩිජිටල්ව දත්ත 

එකුවක් යලස 

පරිගණක 

ආචයනය හඳුනා 

ගනියි 

● දෘඪ තැටිය, සැණළි ධාවකය (Flash Drive), 

සංගත තැටි (CD), අංිත දෘශය තිටි (DVD) 

යමම යකාටස 9 යශ්රතණියේ 
නිපුණතාවය 1 සමග නිම කළ හැිය 

2.4  යගානු ගුණාංග 

ගයේෂණය 

කරයි. 

● ප්රමාණය, වර්කගය, යවනසත කළ  දිනය  හඳුනා  
ගැනීම 

යමම යකාටස 8 යශ්රතණියේ 
නිපුණතාවය 2 සමග නිම කළ හැිය 

5  සරල ක්රමයල්වඛ 

සංවර්කධනය ිරිමට  

ක්රමයල්වඛ භාෂාවක් 

භාවිතා 

5.4 
වැඩසටහනක 
යදෝෂ සංකල්වපය, 

Bugs යලස  
හඳුනා ගනියි 

● යදෝෂ සහිත වැඩසටහන් යදෝෂ රහිත ිරීම 

හඳුන්වාදීම, සහ ප්රතිදානය නිරීක්ෂණය 

යමම යකාටස 8 යශ්රතණියේ 
නිපුණතාවය 4 සමග නිම කළ හැිය 
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කරයි.(scratch 

භාවිතය) 

7. අන්තර්කජාලයේ 
යසතවා භාවිතා කරයි. 
යවබ් පිටු සංවර්කධනය 
කරයි 

 

7.3  HTML 
භාවිතයයන් 
යවබ් පිටු 
සංවර්කධනය 
කරයි 

●  පාඨ සහ රූප ඇසුරින් යවබ් පිටුවක් නිර්කමාණය 
ිරීම 

o පාඨ හැඩසේ ගැන්ීම (Text formatting)  

o වර්කණ (Colors) 

o  ලැයිසතු (Lists) 

● යවනත් පිටු සහ යවබ් අඩවි සඳහා සම්බන්ධක 
නිර්කමාණය 

යමම යකාටස 8 යශ්රතණියේ 
නිපුණතාවය 6 සමග නිම කළ හැිය 

 


