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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය 

8 තරේණය 2021 

අ යවශය අන්න ර්ග ය (7 හො 8 තරේණි) 
 

ිපුණ ොවය ිපුණ ො මට්ටම  අන්න ර්ග ය ඉතගනුම් ඵල 

කොල 

සීමොව/ 

කොලච්තේද 

1. තමතහයුේ 
පද්ධ්තිය සමග 

කොර්යක්ෂමව හො 
ඵලෙොයීව 

පරිගණක භොවිතො 

කරයි. 

1.1 පරිගණක තකවනි 
හඳුනොගනියි 

• තකවනි සේබන්තධ් කිරීම ((PS/2, USB, 

Micro USB, VGA, HDMI, 

Parallel, RJ45, Memory Card 

Reader)  

• පර්යන්තත උපොංග අෙොල 
තකවනි වලට සේබන්තධ් 
කරයි 
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2. එදිතනෙො 
ක්රියොකොරකේ 
සඳහො වෙන්ත 
සැකසුේ මෘදුකොංග 
භොවිතො කරයි. 

2.1 තේඛණයක් 
සකසකකිරීතේදී වෙන්ත 
සැකසුේ මෘදුකොංගතේ  
මූලික ක්රියොකොරකේ 
භොවිතො කරයි 

• තේඛණයක් පිළිතයළ කිරීම (create), 
විවෘත කිරීම (open), සුරැකීම (save) 
සහ වැසීම (close) 

• පොඨ හැඩසව් කිරීම (text formatting) 

•  පොඨ, විත්ර/රූප, හැඩ, පසරු කලො (clip 
art), වෙන්ත කලො (word art) … ආදි 
තගොනු/වසකතු ඇතුළත් කිරීම 

• වගුවක් ඇතුළත් කිරීම 

• අක්ෂරවිනයොසය සහ වයොකරණ පරීක්ෂො 
කිරීම 

• ලැයිසකතු 

• සංහල යතුරු පුවරු පුහුණුව  

• වෙන්ත සැකසුේ මෘදුකොංගය 
භොවිතතයන්ත හැඩසව් 
ගන්තවන ලෙ තේඛණයක් 
පිළිතයළ කරයි. 

•  සංහල යතුරු පුවරුව 
භොවිතතේ කුසලතොවය 
විෙහො ෙක්වයි  
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3. සමර්පණ 
නිර්මොණය සඳහො  
සමර්පණ 
මෘදුකොංග භොවිත 
කරයි.  

3.1 සමර්පණයක් 
නිර්මොණය කිරීම සඳහො  
සමර්පණ මෘදුකොංගතේ 
මූලික ක්රියොවන්ත  භොවිත 
කරයි. 

• සමර්පණයක් නිර්මොණය, විවෘත 
කිරීම, සුරැකීම සහ වැසීම 

• කෙො එක් කිරීම 

• තගොනුවක්/වසකතුවක් (පොඨ, පින්තූර, 

හැඩ, clip art, word art, … ආදි ) 
ඇතුළත් කිරීම  

• කෙො හැඩසව් කිරීම (slide format) 

• කෙො පිරිසැලසුම (slide design) 

• කෙො විතැන්ත කිරීම (move), පිටපත් 

කිරීම (Duplicate), සැඟවීම (hide), 
මැකීම (delete) 

• කෙො සංක්රොන්තතිය (Slide transition)  

• සමර්පණ මෘදුකොංගයක් 
භොවිතතයන්ත  
සමර්පණයක් 
නිර්මොණය  කරයි 
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4. අනුක්රමය, තත්රීම,  

පුනර්කරණය සහිත  
සරල ගැටලු 
විසඳීමට  
ගැලීේ සටහන්ත 
භොවිත 

කරයි. (scratch 
භොවිතතයන්ත) 

4.1 ගැටලුව විශකතේෂණය  
කර පොලන වුහ හඳුනො 
ගනියි 

• ආෙොන, සැකසීම සහ ප්රතිෙොන පියවර 
හඳුනො ගැනීම 

• ගැලීේ සටහන්ත භොවිතය  

o අනුක්රමය (sequence) 

o තත්රීම/වරණය [වරණය 

පිලිබඳ සංකේපය 

(concept of selection) ] 
o  පුනර්කරණය 

(iteration) 

(පුනර්කරණය පිලිබඳ 

සංකේපය )  

• එදිතනෙො ජීවිතතේ සරල 
ගැටලු විශකතේෂණය කරයි 

• පොලන වූහයන්ත විසකතර 
කරයි.  
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4.2 ෙොශය  සංවර්ධ්න 
පරිසරය (visual 

development 

environment) 
භොවිතතයන්ත  සරල 
ක්රමතේඛයක් 
සංවර්ධ්නය කරයි  

• පරිගණක  ක්රමතේඛ සංවර්ධ්නය කිරීම 
සඳහො අන්තතර් ක්රියොකොරී සංවර්ධ්න 

පරිසර  අතුරුමුහුණතක් (Interactive 

Development Environment –

Interface (IDE) හැඳින්තවීම 

• ෙෘෂය ආධ්ොරක අතුරු මුහුණතක් 

සහිත ක්රමතේඛ භොෂොවක් 

ඇසුතරන්ත, අනුක්රම ආකොරතේ 

• Scratch භොෂොතව් අන්තතර් 

ක්රියොකොරී සංවර්ධ්න 

පරිසරය (IDE) භොවිතො 
කරයි 

• සරල ක්රමතේඛයක් 
සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහො 
මූලික අනුක්රමික 
පොලනයන්ත භොවිතො කරයි 
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(sequence type) සරල 

ක්රමතේඛයක් සංවර්ධ්නය කරයි 

4.3 ක්රමතේඛයක ඇති 
විචලය සංකේපය 
විසකතර කරයි 

• විචලයයක් අර්ථෙැක්වීම 
• ක්රමතේඛයක් තුළ විචලයය භොවිතො 

කිරීම. 

• ක්රමතේඛයක් තුළ 
විචලයය භොවිතය 
විසකතර කරයි 

• නිවැරදි ආකොරයට 
විචලය භොවිත කර  
ක්රමතේඛ ලියයි 

5.අන්තතර්ජොලතේ 
තසකවොවන්ත භොවිතො කර 
තවබ් පිටු සංවර්ධ්නය 
කරයි 

5.1 අන්තතර්ජොලතේ ඇති 
සේපත් භොවිතො කරයි 

(පොඨ, රූප, ශ්රවය, 
වීඩිතයෝ ආදිය) 

• තලෝක විසරි වියමන (WWW), 
ඒකොකොර සේපත් නිශකචොයකය 

(URL) 

• පින්තූර, ශ්රවය, වීඩිතයෝ ආදිය බොගත 
කිරීම. 

• පෘථිවි සතියේ තවත ප්රතව්ශ තවයි 
• විශකවොසෙොයක සහ විශකවොසෙොයක 

තනොවන  තවබ් අඩවි 
• අවයොජ සහ විශකවොසෙොයක තතොරතුරු 

• අධ්යොපනික තවබ් අඩවි  

• තතොරතුරු රැසක කිරීම 
සඳහො අන්තතර්ජොලය 
භොවිත කරයි 

• විශකවොසෙොයක සහ 
විශකවොසෙොයක තනොවන  
තවබ් අඩවි හඳුනො ගනියි 

• අවයොජ සහ 
විශකවොසෙොයක තතොරතුරු 
හඳුනො ගනියි 
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5.2 මොර්ග අපගත (විෙුත් 
තැපෑල) සහ මොර්ගගත 
සන්තනිතව්ෙනය භොවිතො 
කරයි 

• තවබ් පොෙක නිෙහසක විෙුත් තැපෑල 

• ගිණුේ නිර්මොණය. 

o  විෙුත් තැපෑල භොවිතය: විෂය 

(Subject), යවන්තනො (To), සැඟවූ 

පිටපත් (Bcc), පිටපත් (Cc), 

ඇමුණුේ (Attachments), තයොමු 
කිරීම (Forward) 

o ලැතබන ලිපි (Inbox), යවන ලිපි  

(Outbox).  තකටුේපත් (Draft), 

මකන ලෙ (Trash), අයොචිත 
තැපැේ (Spam),  පිළිතුරු 

(Reply) 

• විෙුත් තැපෑල හරහො 
සන්තනිතව්ෙනය කරයි 

02 

5.3 ආරක්ිතව, සුරක්ිතව   
සහ සෙොචොරොත්මකව 

• අනවසර පිවිසුේ සහ අනිෂකට 
මෘදුකොංග වලින්ත ආරක්ෂො තවයි 

• අන්තතර්ජොලය 
සුරක්ිතව භොවිත කරයි 

01 
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අන්තතර්ජොලය භොවිතො 
කරයි. 

o සැසීම (Hacking)  

o වවරසක ප්රහොර (Virus attacks)  

o මෘදුකොංග තකොේලය (Software 

piracy) 

• අපරොධ්වලට එතරහිව අන්තතර්ජොලය 
භොවිතො කිරීතේදී ආරක්ෂොව 

o සයිබර් හිරිහැර කිරීම  (Cyber 

Bullying)  
o අන්ත අයතේ ෙත්ත තසොරකේ 

කිරීම (Stealing others data) 

• නොඳුනන පොර්ශකවයන්තට එතරහිව, 
මොර්ගගත ආරක්ෂණ පියවර 

 (Email, social media etc.) 

• අන්තතර්ජොලය 
ආරක්ෂොකොරීව භොවිත 
කරයි 

• අන්තතර්ජොලය 
සෙොචොරොත්මකව භොවිතො 
කරයි 

  

5.4 HTML භොවිතතයන්ත 
තවබ් පිටු සංවර්ධ්නය 

කරයි  

• පොඨ සහ පින්තූර භොවිතතයන්ත තවබ් 
පිටුවක් නිර්මොණය කරයි 

o පොඨ හැඩතල ගැන්තවීම (Text 

formatting) 
o වර්ණ (Colors) 

o ලැයිසකතු (Lists) 
• අතනකුත් පිටු සහ තවබ් අඩවි තවත 

සබැඳි නිර්මොණය කරයි 

• සරල තවබ් අඩවියක් 
සැලසුේ කරයි 

• සරල තවබ් අඩවියක් 
නිර්මොණය කරයි  

02 

6. ක්රමතේඛන තර්ක 
ක්රියොත්මක කිරීමට, 
තභෞතික ආගණනය 
සඳහො මෘදුකොංග 
පැතක්ජ භොවිත කරයි 

6.1 තභෞතික පරිගණනය 
ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො 
සරල ෙෘඪොංග 
උපොංගයක් භොවිතො 
කරයි 

• තභෞතික පරිගණන සංරචක 

• පොලනයකළ හැකි උපොංග  

• LED බේබ ෙැේවීම හො නිවීම 

• සරල පරිගණක ක්රමතේඛයකින්ත, 

LED බේබ ෙේවන රටො නිර්මොණය 
කරයි 

• තොර්කික මට්ටේ තෙකක් 

(ඔව්/නැත, සක්රිය/අක්රිය) 
භොවිතො කරමින්ත බොහිර 
පරිපථ ක්රියොත්මක 
කිරීමට පරිගණක 
ක්රමතේඛණ ලියයි.  

• තභෞතික උපොංග මත 
ක්රමතේඛ ක්රියොත්මක 
කරයි. උෙොහරණය:  
අගයන්ත යැවීම ( passing 

values) මගින්ත LED 

සක්රිය/අක්රිය කිරීම. 

03 
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එකතුව 20 

 

අවම ප්රමුඛ ො සහි  අන්න ර්ග ය- 8 තරේණිය 

 ිපුණ ොවය ිපුණ ො මට්ටම  අන්න ර්ග ය සටහන්න 

1. පරිගණකය තුළ උපතෙසක සහ 
ෙත්ත නිරූපණය වන ආකොරය 
විමර්ශනය කරයි 

1.1  ෙශමය සංඛයො ද්විමය සංඛයො බවට 
පරිවර්තනය කරයි. ද්විමය සංඛයො 
ෙශමය සංඛයො බවට පරිවර්තනය 
කරයි. 

 

  

• සංඛයො පද්ධ්ති හැඳින්තවීම 

o ෙශමය සහ ද්විමය සංඛයො 
පද්ධ්තිය 

o ෙශමය සංඛයො  ද්විමය සංඛයො 
බවට පරිවර්තනය 

o ද්විමය සංඛයො  ෙශමය සංඛයො 
බවට පරිවර්තනය 

පළමු වොරතේ දී 
සේූර්ණ කිරීමට 
සැලසුේ කර ඇත.  

 
 
1.2 පරිගණකවල ක්රියොකොරී තර්කනය 

(ද්විමය සංකේපය) අගය කරයි 

• 0 සහ 1 භොවිතො කරමින්ත ෙත්ත  

 නිරූපණය කිරීතේ ක්රමය 

• පරිගණකය සංරචක අතර ද්විමය 

ෙත්ත   

ගලො යොම  

පළමු වොරතේ දී 
සේූර්ණ කිරීමට 
සැලසුේ කර ඇත. 

2. තමතහයුේ පද්ධ්තිය සමග 
කොර්යක්ෂමව හො ඵලෙොයීව 

පරිගණක භොවිතො කරයි.  

2.1.සැකසුේ විනයොස කිරීම සහ තයදීම 
සඳහො තමතහයුේ පද්ධ්තිය භොවිතො 
කරයි 

• ප්රොතද්ශීය සටුවේ (Regional 

settings): දිනය, තව්ලොව, මුෙේ, 

Number format 

• තගොනු ගුණොංග  (File properties) 

• තගොනු තසවීම (File Search) 

පළමු වොරතේ දී 
සේූර්ණ කිරීමට 
සැලසුේ කර ඇත. 

 
2.2. පරිගණකවල මූලික 

තෙෝෂොතව්ක්ෂණය සහ නඩත්තු 
ක්රියො පටිපොටි ගතව්ෂණය කරයි 

(ෙෘඩොංග සහ මෘදුකොංග) 

• සරල පරිගණක තෙෝෂොතව්ක්ෂණය 

• ෙෘඪොංග ගැටළු - (ෙෘඩොංග ගැටලු 
(Hardware issues) -(යතුරුපුවරුව, 

මූසකය, විදුලි රැහැන්ත, ජොල රැහැන්ත, 

VGA රැහැන)  

• ශබ්ෙ ප්රතිෙොන ගැටළු-(Sound output 

issues (speaker connectivity, 

check the volume)  

පළමු වොරතේ දී 
සේූර්ණ කිරීමට 
සැලසුේ කර ඇත.  
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• අෙොළ පරිගණක මෘදුකොංග ගැටළු 
තෙෝශොතව්ක්ෂණය සහ විසඳීම 

• අක්රිය මෘදුකොංග (Corrupted 

software ) 

• හිසක වැඩතලය (Blank desktop) 

4. අනුපිළිතවල, වරණය සහිත සරල 
ගැටළු විසඳීමට ගැලීේ සටහන්ත 
භොවිතො කර, ක්රමතේඛ සංවර්ධ්නය 

කරයි (Scratch භොවිතො කර)   

4.1  ගැටලුව විශකතේෂණය කරයි • ජංගම සහ සුහුරු උපොංග සඳහො 
නිර්මොණය කරන ලෙ තයදුේ හඳුනො 
ගැනීම 

9 වන තශ්රකණිය 
නිපුණතො 3 සහ 4 
මගින්ත ආවරණය 
කරයි 

 

 


