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yeÈkaùu 

rg ;=< mek ke.S ;snQ W.% wd¾Ól w¾nqoh fya;=fjka m%jdyk ÿIalr;d iy fjk;a úúO fya;+ka uQ,sl lr .ksñka 2022 j¾Ih wdrïNfha isg u 

jßka jr mdi,a jid ;eîu isÿ úh' mdi,a jid ;nk ,o ld, iSudj ;=< § bf.kSfï l%uh ud¾..; l%uh fj; udre jqj o fï i|yd myiqlï 

imhd .; yels ore msßi b;d iSñ; ixLHdjls' Y%S ,xldfõ ÿria: wOHdmkh ,nd §fï m%fõYh iy .=Kd;aulNdjh w;ska fndfyda wvqmdvq 

fmkakqï lr we;s w;r fuu l%uh fya;=fjka .=re flakaøSh wOHdmkh Yla;su;a ù we;s w;r isiqkaf.a mdi,a ld,h wysñ ùu ;=< mdi,a 

m%cdjf.ka isiqka wE;aùu o hym;a m%jk;djla fkdjk nj oelsh yels h' 

mj;sk wNsfhda.;d uOHfha jqj o hï;dla ÿrlg fyda úêu;a f,i mdi,a meje;aùu wkd.;a ore mrmqf¾ wNsjDoaêhg fya;= idOl jkq we;' tu 

wruqKska hq;=j wOHdmk wud;HdxYh u.ska m<d;a uÜgñka /ia lr f.k we;s f;dr;=re u; iuia:hla f,i m<uq jdrhg wod< j mdi,a mj;a 

jk ,o Èk .Kk Èk 21la f,i fmkajd § we;' tf,i u m<uq jdrhg wod< j b;sß úIh wka;¾.;h wdjrKh lsÍu i|yd cQ,s ui 25 Èk 

isg iema;eïn¾ ui 07 Èk olajd i;shg Èk ;=kla fm'j' 7'30 isg m'j' 2'30 olajd mdi,a meje;aùug;a b;sß Èk fol isiqkaj ksjfia isg 

wOHhk lghq;=j, ksr; lrùug;a wOHdmk wud;HdxYfha f,alï;=ud m%uqL ks<OdÍka úiska ;SrKh lr we;' tu ,nd § we;s f;dr;=re u; 

mokïj tfld<y fY%aKsfha m<uq jdrhg wod< fuu f;dr;=re iy ikaksfõok ;dlaIKh úIh ks¾foaYh ilia lr we;' 

m<uq jdrh i|yd f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK úIh ks¾foaYh i|yd fjka lr we;s ld, mßÉfþo ixLHdj 10 ls ' m<uq mdvu ioyd 
fjkalr we;s ld, mßÉfÊo .Kk 2la jk w;r fojk ksmqK;djfha 2'1 ksmqK;d uÜgu ioyd 1 ld, mßÉfþohla fjka lr we;' m<uq 
jdrfha oekg mdi,  mj;ajk ,o Èk 21 ;=< § tu fldgia kshñ; mßÈ wdjrKh lr we;s fia i<ld m<uq jdrfha b;sß j we;s mdvu i|yd 
fuu ie,iqu fhdackd lr we; 
wjYH;djh u; mokïj" fuu rduqj ;=< tla tla mdvu i|yd fjka lr we;s ld, mßÉfþo .Kk iudf,dapkh lsÍug .=rejrhdg ksoyi 
we;' 
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.=rejreka i|yd Wmfoia( 
 

● rfÜ j;auka ;;a;ajh ;=< wysñ jk ld,h fya;=fjka w;HjYH f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK wka;¾.;hka 
wdjrKh jk mßÈ fuu f,aLkh ks¾udKh lr we; 

 

● úIh ks¾foaYh idlaId;a lr .ekSu i|yd wkq.ukh l< hq;= 09 fYa‚fha isiqkaf.a w;HjYH úIh wka;¾.;hka 
my; j.=fõ wvx.= fõ 
;u wNsu;h mßÈ ´kEu w;HjYH wka;¾.;hla ^my; j.=fõ § we;s wka;¾.;h yer& we;=<;a lsÍug .=rejrhdg 
ksoyi ;sfí' 
b.ekaùfï iy bf.kSfï l%shdj,sfha§ ñY% bf.kqï l%uh wkq.ukh lrk f,i .=rejrekag Wmfoia fokq ,efí' 

 

● úIh jeäÈhqKq lsÍu i|yd ˜.=ref.or˜ jevigyk iy ˜B-;lai,dj˜ bf.kqï m%fõYhka Ndú;d lsÍug isiqkag u. 
fmkaùu' 
oekqu 

 

● ˜.=ref .or˜ iy ˜B-;lai,dj˜ fj; <Õd ùug wmyiq isiqka i|yd m%udKj;a f;dr;=re ;dlaIK há;, myiqlï 
iemhSu' 
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2022 j¾Ifha wysñ jQ ld,h i|yd m%;sidOk ie,eiau ^Recovery Plan for Learning Loss 2022& 

9 fY%aKsh 

 නිපුණතාල නිපුණතා 

මට්ටම 

ඉගෙනුම් ප 
 

අන්තර්ෙතය 
 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
l%shdldrlï wxlh 

fm< fmdf;a 
mdvfï 
wxlh iy 
ku 

කාය/ 
කාච්ගේද 

  9 fY%aKsh m<uq jk jdrfhka f;dard .;a bf.kqï m, iy mdvï 

 2. වර දත්ත 
වි්ලේණයක් 
වශා   ඳැතුරුම් 
ඳත් මෘදුකාාංගය 
භාවිත කරයි 

2.2 ලැඩඳතකට 

දත්ත 

ඇතුෂත් 

කරයි 

● අලය ීරරු 
ඳෂ වශ 
ලේළි උව 
නිර්ණය 
කරයි 

● ලකෝ 
ශැඩවව් 
කරයි 

● ලකෝ 
ශැඩවව් 
කිරීම 
ඳැශැදිලි 
කරයි 

● ලැඩ ලඳොතක් 
පිළිලයෂ කර 
ගබඩා කරයි  

 ීරරුලක(column  )දිග වශ ඳෂ ලලනව් 
කිරීම 

 ලකෝයක් ශැඩවවීම 
o ඳාඨ එක එේ කිරීම  ,අකුරු  ලර්ග ,

ලබෝඩරය ,පිරවුම  

 දත්ත ප්රරඳ - අගය ,වාංඛ්යාත්මක ,

Currency, දිනය වශ ලව්ාල 

● ලැඩ ලඳොතක් ගබඩා කිරීම 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 2 msgq wxl 
22 n,kak 

2. විද්යුත් 

ඳැතුරුම්ඳත් 
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2.3 වර 
ගණිතමය 
ගණනය 
කිරීම් 
ක්රියාලව් 
ලයොදලයි 

 

● ගණිතමය  
ලමලශයලන 
ශඳුනා ගනී 

● ලමලශයලන 
නිලැරදි ල 
භාවිත කරයි  

 ගණිතමය ගණනය කිරීම් භාවිත කරයි 
o එකතු කිරීම් 

o අඩු කිරීම් 

o ගුණ කිරීම් 

o ලබදීම් 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 2 msgq wxl 
26 n,kak 

1.11 

ක්රමලේඛ් 

භාාල 

ඳරිණාමය 

 

 

 

 

 

  2.4 වර 
ගණිතමය 
ගණනය 
කිරීම් වශ 
දත්ත ලර්ග 

කිරීම(sortin

g) වශා ශ්රිත 
භාවිත කරයි 

 

● අලය 
කාර්යයන් 
වශා ශ්රිත ශා 
එහි ඳරාමිීරන් 
ශඳුනා ගනී 

● කාර්යයන් ඉටු 
කිරීම වශා 
ඳැතුරුම් ඳත් 
මෘදුකාාංග 
ලමලම් 
ලයොදා ගනී  

● දත්ත ලර්ග 

කිරීම(sorting
) වදශා 
ඳැතුරුම් ඳත් 
මෘදුකාාංග 
ලයොදා ගනී 

 

● ඳැතුරුම් ඳත්ල භාවිත කරන මූලික ශ්රිත 
SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, 

COUNTA 

● දත්ත ලර්ග කිරීම(sorting) s 

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 2 msgq wxl 
29 n,kak 
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   2.5 දත්ත 
ප්රදර්ණයට 
විවිධ ප්රව්තාර 
භාවිත කරයි 

 

 කාර්යයන් 
අදාෂ 
ප්රව්තාර 
ලර්ගය ශඳුනා 
ගනී 

 කාර්යයන් 
අදාෂ 
ලමලම් 
භාවිතලයන් 
ප්රව්තාර 
නිර්මාණය 
කරයි 

 කාර්යයන් 
අදාෂ 
දත්තලට 
සුදුසු ප්රව්තාර 
නිර්මාණය 
කර ශැඩවව් 
ගන්ලයි  

 මූලික ප්රව්තාර ලර්ග: 
ීරර ප්රව්තාර, ව්තම්භ ප්රව්තාර, ලර්ඛ්ා 

ප්රව්තාර, ලෘත්ත ප්රව්තාර 

 ප්රව්තාරල විකේඳ : 
ප්රව්තාර ලර්ගය ලලනව් කිරීම, විව්තර 
ඳාඨය ශැඩවව් ගැන්වීම  ,දත්ත  ලරේණි ශා 
අක් ශැඩවව් ගැන්වීම ලේළිය වශ ීරරුල 
මාරු කිරීම 

o  

.=re 
ud¾f.damfoaYfha 
tall 2 msgq wxl 

33 n,kak 

 01 

iuia; tl;=j 04 
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පළමු ලාරගේ දින 21ක් ඇතුළත පහත පාඩම් සම්පූර්ණ කර ඇතැයි උපකල්පනය ගකගර් 
 

නිපුණතාල නිපුණතා මට්ටම අන්තර්ෙතය 
 

1. ඳරිගණක වශ  m¾hka;  උඳාාංග මි දී ගැනීම 
වශා පිරිවිතර වකව් කරයි 
 

 

 

 

1.1 ඳරිශීක  අලයතාල මත ඳරිගණක වශ 

ඒලාලේ m¾hka;   උඳාාංග ශඳුනා ගනී 
 අලයතා එක්රැව් කිරීලම් ක්රම 
● අලයතා වි්ලේණය කිරීලම් ක්රම 

1.2ඳරිශීක අලයතාල ඳරිගණකයකට වශ 

m¾hka;   උඳාාංග බලට ඳත් කරයි 
 ඳරිගණකලේ වශ එහි m¾hka;  උඳාාංගල මූලික පිරිවිතර 

o වකවනලේ  ලර්ගය  වශ ලව්ගය 

o දෘඪ තැටි ධාරිතාල 

o ලමොනිටරලේ පිරිවිතර  

o වවම්භාවී ප්රලව් මතකලේ  ( RAM) පිරිවිතර 

o දෘය චිත්රක අනුහුරුකුරුල  ( VGA) වශ බ්ද 

  ලගකීම 

  ඇතුෂත් මෘදුකාාංග 
●  අලවිලයන් ඳසු ලවේලා 

3.1 ඳැතුරුම්ඳත් මෘදුකාාංගල මූලිකාාංග විව්තර 

කරයි 
 ඳැතුරුම් ඳත් මෘදුකාාංග (IDE) 

ශඳුන්ලාදීම 

 ලැඩ ලඳොත  ,ලැඩඳත  
 ලැඩඳතක් ඇතුෂත් කිරීම  ,නම ලලනව් 

කිරීම ,මකා දැකම  

 ලකෝ ලිපිලයොමු 

 

 ඳැතුරුම් ඳත් මෘදුකාාංග )IDE( භාවිත කරයි 

● ලකෝ ලිපින භාවිත කරයි 

 


