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9 තරේණිය (2021) 

 

අ යවශය අන්න ර්ග ය (8 තරේණිය සහ 9 තරේණිය) 
 

ිපුණ ොව ිපුණ ො මට්ටම අන්න ර්ග ය 
 

ඉතගනුම් පල කොලය/ 
කොලච්තේ

ද 

1. තමතහයුේ පද්ධ්තිය 

සමඟ කොර්යක්ෂමව හො  

ඵලෙොයීව පරිගණක  

භොවිත කරයි. 

 

1.1 පරිගණකවල මූලික  
     තෙෝෂොතේක්ෂණය සහ 

නඩත්තතු ක්රමතේෙය (ෙෘඪොංග 
සහ  

මෘදුකොංග) ගතේෂණය කරයි. 

• සරල පරිගණක තෙෝෂොතේක්ෂණය 
(troubleshooting). 

• ෙෘඪොංග තෙෝෂ (යතුරු පුවරු, මූසික, විදුලිබල 

රැහැන්ත,ජොලකරණ රැහැන්ත,VGA රැහැන්ත) 
• ශබ්ෙ ප්රතිෙොන තෙෝෂ ( සේපීකර් සේබන්තධ්තොතේ, ශබ්ෙ 

හඬ ධ්ොරිතොව,  පිරික්ීම) 

• තකතවි සේබන්තධ් කිරීම (PS/2, USB, Micro USB 
VGA, HDMI, Parallel, RJ45, Memory Card 

Reader) 
• අෙොල පරිගණක මෘදුකොංග තෙෝෂොතේක්ෂණය සහ 

විසඳීම 
• සතෙොසේ මෘදුකොංග (corrupted software) 

• හිසේ වැඩතලය (blank desktop) 

• ෙෘඪොංග ගැටලු 

තෙෝෂොතේෂක්ණය කර 

විසඳයි 

• මෘදුකොංග ගැටලු 

තෙෝෂොතේෂණය කර 

විසඳයි,  
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1.2 පොසල් පරිගණකගොරතේ 
පරිගණක ජොලතේ වන 
ප්රධ්ොන සංරචක ගතේෂණය 
කරයි 

• පරිගණක ජොලයක ප්රධ්ොන සංරචක 
(පරිගණක, ජොලකරණ අතුරුමුහුණත්ත කොඩ්පත, 
සේවිචය, ... ආදිය)  

 

• පරිගණක ජොලයක ප්රධ්ොන 
සංරචක විසේතර කරයි 

2. එදිතනෙො ක්රියොකොරකේ  

සඳහො වෙන්ත සැකසුේ 

මෘදුකොංග භොවිත කරයි 

2.1 තල්ඛණයක් සකසේ කිරීතේ දී 
වෙන්ත සැකසුේ මෘදුකොංගයන්තතේ 
මූලික ක්රියොකොරකේ භොවිත කරයි 

 

• තල්ඛණයක් පිළිතයළ කිරීම, විවෘත කිරීම, ආචයනය 
සහ වැීම 

• පොඨ හැඩසේ කිරීම 

• වෙන්ත සැකසුේ මෘදුකොංගය 
භොවිතතයන්ත තල්ඛණයක් 
පිලිතයළ කරයි  
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• තගොනු/වසේතු ඇතුළත්ත කිරීම (පොඨ, විත්රක, හැඩ, clip 
art, word art, … ආදි ය) 

• වගුවක් ඇතුළත්ත කිරීම 
• අක්ෂර විනයොසය ඇතුළු වයොකරණ තෙෝෂ පරීක්ෂො 

කිරීම 
• ලැයිසේතු 

3. ගණනය කිරීේ සහ සරල 

ෙත්තත විශේතල්ෂණය 

සඳහො   පැතුරුේ පත්ත 

මෘදුකොංගය භොවිත කරයි 

3.1 පැතුරුේපත්ත මෘදුකොංගවල 
මූලිකොංග විසේතර කරයි 

• පැතුරුේ පත්ත මෘදුකොංග (IDE) හඳුන්තවොදීම 

• වැඩ තපොත, වැඩපත 

• වැඩපතක් ඇතුළත්ත කිරීම, නම තවනසේ කිරීම, 
මකො ෙැමීම 

• තකෝෂ ලිපින 
 

• පැතුරුේ පත්ත මෘදුකොංග 

(IDE) භොවිත කරයි 

• තකෝෂ ලිපින භොවිත කරයි 
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 3.2 වැඩපතකට ෙත්තත ඇතුළත්ත 
කරයි 

• තීරුවක (column) දිග සහ තේළියක (row)පළල 
තවනසේ කිරීම 

• තකෝෂයක් හැඩසවීම 
o පොඨ එක එල්ල කිරීම, අකුරු වර්ගය, ීමොව 

(border), පිරවුම 

• ෙත්තත ප්රරූප - අගය, සංඛයොත්තමක, Currency, දිනය 
සහ තේලොව 

• වැඩ තපොතක් සුරැකීම 

• අවශය තීරු පළල සහ තේළි 
උස ිර්ණය කරයි 

• තකෝෂ හැඩසේ කරයි 

• තකෝෂ හැඩසේ කිරීම 
පැහැදිලි කරයි 

• වැඩ තපොතක් පිළිතයළ කර 
ගබඩො කරයි  

 3.3 සරල ගණිතමය ගණනය 
කිරීේ ක්රියොත්තමක කරයි 

• ගණිතමය ගණනය කිරීේ භොවිත කරයි 
o එකතු කිරීේ 

o අඩු කිරීේ 

o ගුණ කිරීේ 

o තබදීේ 

• ගණිතමය  කොරක හඳුනො 
ගනී 

• කොරක ිවැරදි ව භොවිත 
කරයි 
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 3.4 සරල ගණිතමය ගණනය 
කිරීේ සහ ෙත්තත වර්ග කිරීම 

(sorting) සඳහො ශ්රිත භොවිත 
කරයි 

 

• පැතුරුේ පත්තවල භොවිත කරන මූලික ශ්රිත 
SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, 

COUNTA 

• ෙත්තත තත්තරීම (sorting) 
 

• අවශය කොර්යයන්ත සඳහො 
ශ්රිත හො එේවොතේ පරොමිතීන්ත 
හඳුනො ගනී 

• කොර්යය ඉටු කිරීම සඳහො 
පැතුරුේ පත්ත මෘදුකොංග 
තමවලේ තයොෙො ගනී  
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• ෙත්තත තත්තරීම(sorting) 
සෙහො පැතුරුේ පත්ත 
මෘදුකොංග තයොෙො ගනී  

 3.5 ෙත්තත ප්රෙර්ශනයට විවිධ් 
ප්රසේතොර භොවිත කරයි 

 

• මූලික ප්රසේතොර වර්ග: 
තීර ප්රසේතොර, සේථේභ ප්රසේතොර, තර්ඛො ප්රසේතොර, වෘත්තත 
ප්රසේතොර 

• ප්රසේතොරවල විකල්ප:  
ප්රසේතොර වර්ගය තවනසේ කිරීම, විසේතර පොඨය හැඩසේ 
ගැන්තවීම, ෙත්තත තරේණි හො අක්ෂ හැඩසේ ගැන්තවීම 
තේළිය සහ තීරුව මොරු කිරීම 

 

• කොර්යයට අෙොළ ප්රසේතොර 
වර්ගය හඳුනො ගනී 

• කොර්යයට අෙොළ තමවලේ 
භොවිතතයන්ත ප්රසේතොර 
ිර්මොණය කරයි 

• කොර්යයට අෙොළ ෙත්තතවලට 
සුදුසු ප්රසේතොර ිර්මොණය 
කර හැඩසේ ගන්තවයි 

1 

4. අනුක්රමය, තතෝරොගැනීම 

සහ පුනර්කරණය සහිත 

සරල ක්රමතල්ඛ විසඳීම 

සඳහො ගැලීේ සටහන්ත 

භොවිත කරයි (scratch 

භොවිතය) 

4.1 ගැලීේ සටහන්ත  ඇඳීම සඳහො   
අනුක්රම, තත්තරීේ හො 
පුනර්කරණ පොලන වූහය 
භොවිත කරයි 

• බහු තත්තරීේ භොවිතතයන්ත ගැටලු විසඳීම 

• පුනර්කරණයන්ත භොවිතතයන්ත ගැටලු විසඳීම 

 

• සරල ගැටලු විසඳීම සඳහො 
ගැලීේ සටහන්ත  අඳියි  

• ගැටලුව හඳුනොතගන 
විසඳුම තීරණය කරයි 
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4.2 ෙෘශය ආධ්ොරක (visual 

support) සමඟින්ත සරල 
ගැටලු විසදීම සඳහො තත්තරීේ 
හො පුනර්කරණ පොලන වූහය 
භොවිත කරයි 

• බහු තකොන්තතද්සි සහිත තත්තරීේ  පොලන වූහ 

• සරල පුණර්කරණයන්ත සහිත පොලන වූහ 

• ෙෘශය ආධ්ොරක සහිත ක්රමතල්ඛ භොෂො (අතුරුමුහුණත්ත 
භොවිතය) භොවිතතයන්ත සරල ක්රමතල්ඛ (අනුක්රම, 
තතෝරොගැනීම හො පුනර්කරණ) සැකීම  

 

• බහු තකොන්තතද්සි සහිත 
තත්තරීේ  පොලන වූහයන්ත 
තයොෙො ගියි 

• තතෝරොගැනීේ හො 
පුනර්කරණ අතර තවනස 
හඳුනො ගනී 

• අෙොළ ගැටලු තේගවත්ත ව 
විසඳීම සඳහො පුනර්කරණ 
පොලන වූහය භොවිත කරයි 

4.3 ගැටලුවකට ිසි තෘේතිකර 
විසඳුේ ලෙ විට එය අගය 
කරයි  

• ගැටලුවක් සඳහො උචිත විතයෝජනය (decomposition) 

• විතයෝජනතේ දී ආවරණය වන සියලු අංශ සහතික 
කිරීම 

• ිවැරදි විතයෝජනය සමඟින්ත ක්රමතල්ඛයක් සැලසුේ 
කර ලිවීම 

• ිවැරදි ව හො කොර්යක්ෂම 
ව ගැටලුවකට විසඳුේ 
තසවීම අගය කරයි 

5. . ක්රමතල්ඛන තර්ක 

ක්රියොත්තමක කිරීමට, 

තභෞතික ආගණනය 

5.1 තභෞතික ආගණනය 
ක්රියොත්තමක කිරීම සඳහො සරල 
ෙෘඪොංග උපක්රම භොවිත කරයි. 

 

• තභෞතික පරිගණනතේ සංරචක 

• පොලනය කළ හැකි උපොංග 

• LED සක්රිය කිරීම හො අක්රිය කිරීම 

• සරල වැඩසටහන්ත සමඟ LED ආකෘති ිර්මොණය 

• තොර්කික මට්ටේ තෙකක් 
භොවිත කරමින්ත බොහිර 
පරිපථ ක්රියොත්තමක කිරීමට 
සරල උපොංග පොලනය 

සඳහො  ක්රමතල්ඛ ලියයි. 
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සඳහො මෘදුකොංග පැතක්ජ 

භොවිත කරයි. 
• තභෞතික උපොංග මත 

වැඩසටහන්ත ක්රියොත්තමක 
කරයි 
උෙො: අගයන්ත යැවීතමන්ත 

LED සක්රිය සහ අක්රිය 

කිරීමට (on/off) 

5.2 සරල අංකිත පද්ධ්තියක් 
ක්රමතල්ඛණය කිරීම (ක්ුද්ර 
පොලක පොෙක කට්ටලය 

(micro controller based kit)  

• සන්තිතේෙකවලින්ත ලැතබන ආෙොන හඳුනො ගැනීමට 
වැඩසටහන්ත සංවර්ධ්නය කිරීම 

• තයෝජක (Actuators) පොලනය කිරීම සඳහො වැඩසටහන්ත 
සංවර්ධ්නය කිරීම 

•  
o ශබ්ෙ පොලනය 

 

 

  

• සන්තිතේෙකවලින්ත ලැතබන 
ආෙොන හඳුනො ගැනීමට 
වැඩසටහන්ත සංවර්ධ්නය කරයි 

• සරල සංතේෙක අනොවරකවල 

(detector)  තයෝජක 

(Actuators) පොලනය කිරීම 
සඳහො වැඩසටහන්ත 
සංවර්ධ්නය කරයි 

 

6. සන්තිතේෙනය සහ 

සේපත්ත තපොදුතේ භොවිතය 

සෙහො පරිගණක ජොල 

විමර්ශනය කරයි 

6.1 සේපත්ත තබෙොගැනීතේදී සහ 
සන්තිතේෙනතේදී පරිගණක 
ජොලය භොවිත කරයි 

• පරිගණක ජොලය හරහො පණිවිඩයක් යැවීම 

• සේපත්ත තපොදුතේ භොවිතය(මෘදුකොංග, තගොනු, 
තපෝල්ඩර, සංගත තැටි, මුද්රණ යන්තත්ර, ... ආදි) 

• පරිගණක ජොලය හරහො 
පණිවිඩ යවයි 

• පරිගණක ජොලයක් හරහො 
සේපත්ත තබෙො ගනී 
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7. තතොරතුරු හො 

සන්තිතේෙන 

තොක්ෂණතේ සමොජීය 

බලපෑම සහ වෘත්තතීය 

අවසේථො ගතේෂණය 

කරයි 

7.1 තතොරතුරු හො සන්තිතේෙන 
තොක්ෂණතේ සමොජීය බලපෑම 
විසේතර කරයි 

• තතොරතුරු හො සන්තිතේෙන තොක්ෂණතේ තයදුේ 
o කොර්යොලයීය සේවයංකරණ 
o ඊ-ඉතගනුම 
o ඊ- වොණිජය, එේ- වොණිජය 
o ඊ- තසෞඛය 
o ඊ-රොජය 

• අංකිත තබදුම 

• විෙුත්ත අපද්රවය ආරක්ිතව බැහැර කිරීම 

• තතොරතුරු හො සන්තිතේෙන 
තොක්ෂණතේ සමොජීය 
භොවිතයන්තතේ ප්රතිලොභය 
විසේතර කරයි 

• තතොරතුරු හො සන්තිතේෙන 
තොක්ෂණතේ භොවිතයන්තතේ 
සෘණොත්තමක පැති 
හටගැනීම විසේතර කරයි 
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 7.2 පරිගණක ආශ්රිත රැකියො 
අවසේථො විසේතර කරයි 

• රැකියො අවසේථො 
o මෘදුකොංග තත්තත්තව සහතික ඉංජිතන්තරු 
o මෘදුකොංග ඉංජිතන්තරු 
o තොක්ෂණික මඟතපන්තවන්තනො 
o ෙත්තත සමුෙොය පරිපොලක 
o මෘදුකොංග ිර්මොණ ශිල්පියො 
o වැඩ සටහන්ත සේපොෙක 

• නවීන තලෝකතේ රැකියො 
අවසේථො විසේතර කරයි  

• පරිගණක ආශ්රිත තවනසේ 
වෘත්තතීන්තතේ කොර්යය, 
භූමිකො විසේතර කරයි 
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o පද්ධ්ති විශේතල්ෂක 
o තවබ් අඩවි තයදීේ සංවර්ධ්නකරු 
o චිත්රක ිර්මොණකරු 
o ජොල පරිපොලක 
o වයොපොර විශේතල්ෂක 

 

   එකතුව 20 
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ිපුණ ොව  ිපුණ ො මට්ටම අන්න ර්ග ය  සටහන 
1. පරිගණක සහ  පර්යන්තත 

උපොංග මිල දී ගැනීම සඳහො 
පිරිවිතර සකසේ කරයි  

1.1 පරිශීලක  අවශයතොව මත 
පරිගණක සහ ඒවොතේ 
පර්යන්තත උපොංග හඳුනො 
ගනී 

• පරිගණක සංරචකවල පිරිවිතර සහ පරිශීලකට ඒවොතේ 
අවතබෝධ්ය   

පළමු වොරතේදී අවසන්ත කිරීමට ියමිතය 

 
1.2 පරිශීලක අවශයතොව මත 
පරිගණක සහ පර්යන්තත 
උපොංග තතෝරයි 

• පරිගණකතේ සහ එහි පර්යන්තත උපොංගවල මූලික පිරිවිතර 
o සකසනතේ  වර්ගය  සහ තේගය 

o ෙෘඪ තැටි ධ්ොරිතොව 

o තමොිටරතේ පිරිවිතර  

o සසේභොවී ප්රතේශ මතකතේ (RAM) පිරිවිතර 

o ෙෘශය චිත්රක අනුහුරුකුරුව (VGA) සහ ශබ්ෙ 

පිරිවිතර 

•  වගකීම 

•  අන්තතර්ගත මෘදුකොංග 

•  අතලවිතයන්ත පසු තසේවො 

පළමු වොරතේදී අවසන්ත කිරීමට ියමිතය 

3.අනුක්රමය, තතෝරොගැනීම 
සහ පුනර්කරණය සහිත 
සරල ක්රමතල්ඛ විසඳීම සඳහො 

3.1 ගැලීේ සටහන්ත  ඇඳීම 

සඳහො   අනුක්රම, තත්තරීේ හො 
පුනර්කරණ පොලන වූහය 
භොවිත කරයි 

• නීඩිත පුනර්කරණයන්ත (nested iteration) භොවිත කරමින්ත 
ගැටලු විසඳීම 

තමම තකොටස 6 තරේණිතේ ිපුණතොවය 5, 7 

තරේණිතේ ිපුණතොවය 5 සහ 8 තරේණිතේ 

ිපුණතොවය 4 මගින්ත  සේූර්ණ කළ හැකිය 
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ගැලීේ සටහන්ත භොවිත කරයි 

(scratch භොවිතතයන්ත) 
3.3 නීඩිත පුනර්කරණ සහිත 
වැඩසටහන්ත සංවර්ධ්නය කිරීම 
සඳහො ෙෘශය ආධ්ොරක සහිත 
ක්රමතල්ඛ මෘදුකොංග භොවිත 
කරයි 

• මූලික පුනර්කරණ පොලන වූහ  (repeat) භොවිත කරමින්ත 
වැඩසටහන්ත සංවර්ධ්නය 

• තතෝරොගැනීේ හො පුනර්කරණ සහ නීඩිත පුනර්කරණ 
පොලන වූහ සමඟ ෙෘශය වැඩසටහන්ත  සංවර්ධ්නය 

අමතර කොලයක්  තයොෙොතගන තමම තකොටස 
සේූර්ණ කිරීමට ිර්තද්ශ තකතර් . නමුත්ත 

අ.තපො.ස (සො.තපළ) සඳහො ICT විෂයයක් තලස 

තතෝරො ගන්තනො සිසුන්තට 10 තරේණිතේ සහ 11 
තරේණිතේ දී තමම තකොටස විසේතරොත්තමකව 
සේූර්ණ කළ හැකිය 3.4 ආරොවක (array) විචලය 

ක්රමතල්ඛ සංවර්ධ්නය කරයි 
• ආරොවක විචලය අර්ථ ෙැක්වීම 

• ගැටලු විසඳිමට ආරොවක විචලය තයොෙො ගැනීම 

 


