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අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමියතේ පණිවිඩය 
 
නලතිකජඅධ්යලපරජගකොමි න්ජාභලවජවින්න්ජනිර්ගේත තජනලතිකජඅධ්යලපරජඅාමුණුජාලක්ෂ ල කජකාෙැම මජාහජගපොදුජ
නිපුණතලජ ාංවර්ධ්රයජකිරීගම්ජ මූලිකජ අාමුණුජ ාහිතවජ එවකටජ පැවැති අන්තර්ෙතයජ පදරම්ජ වූජ වි යමලලලවජ
රවීකාණයටජභලනරයජගකොටජවර් ජඅටකින්ජයුතු චකජරයකින් ාමන්විතජරවජනිපුණතලජපලදකජවි යමලලලගවහිජ
පළමුජවරජඅදියා, වර් 2007ජදීජනලතිකජඅධ්යලපර ආයතරයජවින්න්ජශ්රී ලංකලගේජපජරලථමිකජහලජේවයික කජඅධ්යලපරජ
ක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජගදරජලදි. 
 
පර්ගේ ණවලින්ජඅරලවාණයජවූජකරුණුජද, අධ්යලපරයජළිබඳ වජවිවිධ්ජපලර්ශ්වජඉදිරිප කජකළජගයෝනරලජදජපදරම්ජ
ගකොටජගෙරජන්දුජකාරජවි යමලලලජතලර්කීකාණයජකිජරයලවලියකජපජරතිලලයක්ෂජගලාජවි යමලලලජචකජරගේජගදවැනිජ
අදියාජඅධ්යලපරජක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජදීමජ2015ජවාගර්ජන්ටජආාම්භජවිය. 
 
ගමමජ තලර්කීකාණජ කිජරයලවලිගේජ දීජ න්යුජ වි යවලජ නිපුණතලජ පදරම්ජ මට්ටගම්ජ න්ටජ උාා්ජ මට්ටමජ දක්ෂවලජ
කජරමලනුූලලවජගෙොඩරැීමමජාවහලජපහළජන්ටජඉහළටජෙමන්ජකාරජන්ාා්ජාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජකාජතතිජඅතා,ජ
විවිධ්ජවි යවලජදීජඑකජමජවි යජකරුණුජරැවතජරැවතජඉදිරිප කජවීමජහැකිජතලක්ෂජඅවමජකිරීම,ජවි යජඅන්තර්ෙතයජ
සීමලජකිරීමජාහජකිජරයල කමකජකළජහැකිජත  යජමිතුරුජවි යමලලලවක්ෂජාැකසීමජාවහලජතිාා්ජාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජ
කාජතත. 
 
ගුරුජභවතුන්ටජපලඩම්ජාැලසුම්ජකිරීම,ජඉගෙනුම්ජ-ජඉෙැන්වීම්ජක්රියලවලිගයහිජාලර්ථකවජනිාතජවීම,ජපන්තිජකලමාජ
මිනුම්ජහලජතෙයීම්ජප්රගයෝනරව කජපරිදිජගයොදලජෙැම මජාවහලජඅවශයජවරජමලර්ගෙෝපගේශජල ලජදීගම්ජඅාමුණින්ජ
රවජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජහුනන්වලජ දීජතත.ජ පන්තිජකලමායජතුළජ දීජවඩල කජලලදලක ජගුරුවායකුජගලාජකටයුතුජ
කිරීමටජගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජඋපකලාජවනුජතත.ජන්සුන්ගේජනිපුණතලජවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජගුණල කමකජ
ගයදුම්ජ හලජ ක්රියලකලාකම්ජ ගතෝාලෙැම මටජ ගුරුවරුන්ටජ අවශයජ නිදහාජ ගමමිනන්ජ ල ලජ දීජ තිගබ්.ජ එගමන්ජ මජ
නිර්ගේත තජපලඨජග්රන්ථවලජතතුළ කජවරජවි යජකරුණුජළිබඳ වජවැඩිජ ාජතැබීමක්ෂජගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශවලජ
අන්තර්ෙතජ ගරොගේ.ජ එමනිාලජ ගම්ජ ගුරුජ මලර්ගෙෝපගේශයජ වඩල කජ ලලදලක ජ වීමටජ රම්ජ අධ්යලපරජ ප්රකලශරජ
ගදපලර්තගම්න්තුවජවින්න්ජාකාලජතතිජඅදලළජපලඨජග්රන්ථජාමඟජාමෙලමීජවජභලවිතජකිරීමජඅතයවශයජගේ. 
 
තලර්කීකාණයජකාරජවි යජනිර්ගේශ, රවජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජහලජරවජපලඨජෙජරන්ථවලජමූලිකජඅාමුණුජවන්ගන්ජ
ගුරුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යපරජාටලගවන්ජමිදී,ජන්සුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යලපරජාටලවකටජහලජවඩල කජකිජරයලකලාකම්ජමතජපදරම්ජ
වූජඅධ්යලපරජාටලවකටජඑළම මජමිනන්ජප්රලගයෝක කජගලෝකයටජඅවශයජනිපුණතලජහලජකුාලතලවලින්ජයුක්ෂතජමලරවජ
ාම්පතක්ෂජ වටජත  යජපජරනලවජාංවර්ධ්රයජකිරීමජක . 
 
රවජවි යජනිර්ගේශජාහජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජාම්පලදරයජකිරීගම්ජ දීජ නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරගේජශලා්යිජරයජ
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නලතික අධ්යලපර ආයතරය 
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පී.එන්.ඩබ්.එ්.ගක්ෂ.ජගප්රේමා කරජගමය  ගුරුජගාේවය, උාා්ජ ලලිකලජවිදයලලය, මහනුවා 
 

එම්.ජඉන්ද්රපලලන්ජ මයල    ගුරුජගාේවය, මනිපලක ජහින්දුජ 
 

ඩී.ජවිගේගාේරජමිය     ගුරුජගාේවය, ආගේජමරියලජකරයලාලමය, මීෙමුව 
 

ඒ.පී.එන්.ජදජන්්වලජමිය    ගුරුජගාේවය, මලා/ජගේ.ආර්.එා්.ජදජඅ්ගම්දලජම.ජවි.,ජඅකුරැා්ා 
 

පී.එච්.ජන්ාලනිජගමය    ගුරුජගාේවය, මලා/ජඅතුාලියජම.ජවි. 
 

එා්.ජාර්ගේා්වාන්ජමයලජ    ගුරුජගාේවය,ජව/ජන්වප්රෙලාජකලන්තලජවිදයලලය,  වේනියලව  
 

ගක්ෂ.බී.අක .ජවිනයා කරජමිය   ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජඋපගේශක, මයුාපලදජම.ජම.ජවි 
 

ඒ.ජී.ජී.යූ. ගප්රේමලල්ජමයල   ගුරුජගාේවය, කෑ/ජ ා්රලෙල ම.ජවි, නූරිය 
 

එන්.ඩී.ජාමාන්ංහජගමය    මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප කජමධ්යා්ථලරය,  
 /ආරන්දජම.ම.වි.ජහ්දුම්මු්ල 

වක .ඩී.වී. පතිාණජමිය    විශ්රලමිකජගුරුජඋපගේශක 
 

පී.ජප්රමිලලජමියජ      ගුරුජගාේවය, ාලනකීයජවිදයලලය, ගකොළඹ 07 
 

ඒ.එම්.ජවසීර්ජමයල    මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප කජමධ්යා්ථලරය,  
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රැංවීමජාවහලජගමන්ජමජපුේෙලයන්ගේජදදනිකජකටයුතුජාවහලජදජභලවිතජකළජහැකිජගමවලමක්ෂජගලාජගලොවජපුාලජ

හුනරලජගෙරජතත.ජඑ ැවින්ජවිවිධ්ජඅධ්යලපරජමට්ටම්වලජදීජන්සුන්ටජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජදැනුමජහලජකුාලතලජ

ප්රමලණව කජඅන්දමකටජල ලජදීම,ජඔවුන්ටජනලතිකජාංවර්ධ්රයටජහලජප්රෙතියටජදලයක කවයජදැක්ෂවීමජාවහලජවැදෙ කජ

ගේ. 

 
අ.ගපො.ා.ජ(උ.ගපළ)ජතලක්ෂ ණජවි යජධ්ලාලගේජඅංෙයක්ෂජගලාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණය,ජඅ.ගපො.ා.ජ

(ාල.ගප.)ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජහලජ12ජවරජගශ්රණිගේජGITජතතුුම විවිධ්ලකලාජවි යයන්ජමක න්ජ
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අරලව,තජවීජතත.ජගමහිජප්රතිලලයක්ෂජගලා, නිපුණතලජප්රෙතියජපව කවලගෙරජයෑමජාවහල 6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජ

ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජවි යයජඉෙැන්වීමජඅතයවශයජවීජතිගබ්. 

 
6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජවයාජනිර්මලණල කමකජඅධ්යයරජඅවධියක්ෂජවරජ ැවින්ජපරිෙණකගයහිජදාේධ්ලන්තිකජ

අංශවලටජවඩලජන්සුන්ටජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේ්රයන්ජඉෙැන්වීමජමක න්ජකුතූහලයජාහජඅභිගප්රේාණයජරැංවීමජගයෝෙයජ

ය. එ ැවින්ජදාේධ්ලන්තිකජ හලජ ප්රලගයෝක කජ ක්ෂග ේ්රජ අතාජ ාම ාතලවක්ෂජ තතිජ ෙතජ යුතුය.ජ ගම්ජ ාම ාතලවජ

ාලක්ෂ ල කජකාජෙැම මජාවහලජරවීරජතලක්ෂ ණයජඅන්තර්ෙතජකාජතත.ජ 

 

දාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේ්රජඅතාජාම ාතලවක්ෂජතතිජකාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජ

ළිබඳ වජ උාා්ජ අධ්යයරජකටයුතුජ ාවහලජ අ කතිවලාමජ දැමීමජ ළිණිාජ ගතොාතුරුජ ාන්නිගේදරජ තලක්ෂ ණජ දැනුමජ

එදිගරදලජප්රලගයෝක කජඅවා්ථලවලදීජභලවිතජකිරීමජමිනන්ජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජාලක්ෂ ාතලවජවැඩිජදියුණුජකිරීමජාහජ

අන්තර්නලතිකජප්රමිතිවලටජඅරලව,තජකිරීමජගකගාහිජවි යජනිර්ගේශජකමිටුගේජඅවධ්ලරයජගයොමුජකාජතිගබ්.ජ 

 



vii 

 

තපොදු ජාතිව අරමුණු 

1. මලරවජඅභිමලරයටජෙරුජකිරීගම්ජාංක්පයක්ෂජමතජළිහිටලජශජරීජලලංකිකජ විවිධ්ජාමලනගේජාංා්ක,තිකජ

විවිධ් කවයජ අවග ෝධ්ජ කාජ ෙනිමින්ජ නලතිකජ ඒකල ේධ්තලව, නලතිකජ ඍජුජ ගුණය, නලතිකජ ාමක ය, 

එකමුතුකමජ ාහජ ාලමයජ පජරවර්ධ්රයජ කිරීමජ මක න්ජ නලතියජ ගෙොඩරැගීමජ ාහජ ශජරජී ලලංකිකජ අරරයතලවජ

තහවුරුජකිරීම. 

 

2. ගවරා්ජවරජජගලෝකයකජඅභිගයෝෙවලටජප්රතිචලාජදක්ෂවරජඅතාජනලතිකජඋරුමගේජවිත  ්ටජදලයලදජහුනරලජ

ෙැම මජාහජාංාක්ෂ ණය 
 

3. මලරව අක තිවලන්කම්වලට ෙරු කිරීම, යුතුකම් හල වෙකීම් ළිබඳ ව දැනුව ක වීම, හ,දයලංෙම  ැඳීමකින් 

යුතුව එකිගරකල ගකගාහි ාැලකිලිම ක වීම යර ගුණලංෙ ප්රවර්ධ්රය කිරීමට ඉවහ් වර ාමලන 

ාලධ්ලාණ කව ාම්මතයන් ාහ ප්රනලතලන්ත්රික ජීවර ාටලවක්ෂ ෙැබ් වූ පරිාායක්ෂ නිර්මලණය කිරීම ාහ 

පව කවල ගෙර යෑමට ාහලය වීම 
 

4. පුේෙලක න්ගේජමලරන්කජහලජශලරීරිකජසුවජාම්පතජාහජමලරවජඅෙයයන්ටජෙරුජකිරීමජමතජපදරම්ජවූජතිාාාජ

ජීවරජක්රමයක්ෂජජප්රවර්ධ්රය 
 

5. සුාමලහිත ාම ා ගපෞරු යක්ෂ ාවහල නිර්මලපණ හැකියලව, ආාම්භක ශක්ෂතිය, විචලාශීලි  චින්තරය, 

වෙකීම හල වෙවීම තතුුම ගවර ක ධ්රල කමක අංෙ ලක්ෂ ණ ාංවර්ධ්රය 
 

6. පුේෙලයලගේජාහජනලතිගේජජීවජගුණයජවැඩිජදියුණුජගකගාරජාහජශ්රීජලංකලගේජආර්ථිකජජාංවර්ධ්රයජාවහලජ

දලයකවරජලලදලක ජකලර්යජාවහලජඅධ්යලපරයජමක න්ජමලරවජාම්ප කජාංවර්ධ්රය 
 

7. ශීඝ්රගයන් ගවරා් වර ගලෝකයක්ෂ තුළ න්දු වර ගවරා්කම් අනුව හැඩෙැසීමට හල ඒවල පලලරය කා 

ෙැම මට පුේෙලයන් සූදලරම් කිරීම ාහ ාංකීර්ණ හල අරගේක්ෂෂිත අවා්ථලවලට ාලර්ථකව මුවිණ දීගම් 

හැකියලව වර්ධ්රය 
 

8. අන්තර්නලතිකජප්රනලවජඅතාජගෙෞාවම යජා්ථලරයක්ෂජහිමිජකාජෙැම මටජදලයකජවරජයුක්ෂතිය,ජාමලර කවයජ

ාහජඅගරයෝරයජෙරු කවයජමතජපදරම්ජවූජආක්පජහලජකුාලතලජගපෝ ණය 

නලතික අධ්යලපරජගකොමිාම් වලර්තලව (2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

මූලිව නිපුණ ා 

අධ්යලපරයජමක න්ජවර්ධ්රයජගකගාරජපහතජදැක්ෂගවරජමූලිකජනිපුණතලජගපාජාවහන්ජනලතිකජඅාමුණුජ

මුදුන්ප කජකාජෙැම මටජදලයකජවනුජතත. 

(i.) සන්නිතේදන නිපුණ ා 

ාලක්ෂාතලව, ාංඛයලජළිබඳ වජදැනුම, චි්රකජභලවිතයජාහජගතොාතුරුජතලක්ෂණජජනිපුණතලජයරජ

අනුකලණ්ඩජහතාක්ෂජමතජාන්නිගේදරජනිපුණතලජපදරම්ජගේ. 

 
සාක්ෂර ාව : ාලවධ්ලරව තවිම්කන් දීම, පැහැදිලිව කතල කිරීම, අවග ෝධ්ය ාවහල 

කියවීම, නිවැාදිව ාහ නිාවු්ව ලිවීම, ලලදලයී අයුරින් අදහා ්

විවමලරු කා ෙැම ම. 

සාඛ්යා පිබඳබද දැනුම ජජ:  භලණ්ඩ අවකලශය හල කලලය, ෙණන් කිරීම, ෙණරය ාහ මිනුම් ාවහල 

ක්රමලනුූලල ඉලක්ෂකම් භලවිතය.  

රූපව භාවි ය   ගර්ඛල ාහ ආක,ති භලවිතගයන් අදහා් ළිබඳබිඹු කිරීම ාහ ගර්ඛල, 

ආක,ති ාහ වර්ණ ෙළපමින් විා්තා, උපගදා් හල අදහා් ප්රකලශරය හල 

වලර්තල කිරීම. 

ත ොරතුරු  ාක්ෂණ ප්රවීණ ා   පරිෙණක දැනුම ාහ ඉගෙම ගම් දී ද, ගාේවල පරිශ්රයන් තුළදී 

ද, ගපෞේෙලික ජීවිතගේ දී ද, ගතොාතුරු ාහ ාන්නිගේදර 

තලක්ෂ ණය උපගයෝක  කා ෙැම ම 

(ii.)      තපෞරුෂමකව වර්ධ්නයට අදාළ නිපුණ ා 

 නිර්මලණශීලිජ ව, අපාලරිජචින්තරය, ආාම්භකජශක්ෂතිය, යිාණජෙැම ම, ෙැටුජනිාලකාණයජ
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 ඍජුජගුණය, ඉවාලජදාලජන්ටීගම්ජශක්ෂතියජාහජමලරවජඅභිමලරයටජෙරුජකිරීමජවැනිජඅෙයයන් 

 චි කතගේක ජබුේධිය 
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ාම් න්ධ්ජ ාංගේදිතලවජ හලජ කුාලතල, ාලධ්ලාණජ යුක්ෂතියජ ළිබඳ වජ හැගීම, ාමලනජ

ාම් න්ධ්තල, ගපෞේෙලිකජ චර්යලව, ාලමලරයජ හලජ දරතිකජ ාම්ප්රදලයන්, 

අක තිවලන්කම්, වෙකීම්, යුතුකම්ජාහජ ැඳීම් 

දනවජපරිාාය: ජාජීවජගලෝකය, නරතලවජාහජදනවජපේධ්තිය, ෝවැ්, වරලන්තා, මුවිදු, නලය, 

වලතයජාහජජීවය, ශලක, ා ක කවජහලජමිනිා්ජජීවිතයටජාම් න්ධ්ජවූජඅවග ෝධ්ය, ාංගේදිජ

 වජහලජකුාලතල 

ගභෞතිකජ පරිාාය: අවකලශය, ශක්ෂතිය, ඉන්ධ්ර, ද්රවය, භලණ්ඩජ ාහජ මිනිාජ් ජීවිතයටජ ඒවලගේජ තතිජ

ාම් න්ධ්තලව, ආහලා, තුනම්, නිවලා, ගාෞඛයය, සුවපහසුව, නින්ද, නිා්කලංකය, 
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ාංගේදිතලවජහලජකුාලතලවජඉගෙම මජවැඩජකිරීමජාහජජීව කජවීමජාවහලජගමවලම්ජාහජ

තලක්ෂණයජප්රගයෝනරයට  ෙැම ගම්ජකුාලතලජගමහිජඅඩංගුජගේ. 
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ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන  ාක්ෂණ විෂයතේ අරමුණු 

ගමම වි ය නිර්ගේශය මිනන් න්සුන්ට:  

 ගතොාතුරු හල ාන්නිගේදර තලක්ෂ ණ ාම්ප කවලට ප්රගේශ වීමට ප්රගයෝනරව ක වර මූලික හැකියලවන් 

ාංවර්ධ්රය කිරීම 

 ගතොාතුරු හල ාන්නිගේදර තලක්ෂ ණ ාම්ප ක භලවිතය ාවහල වර මූලික ගහොව පුරුදු විරුජවීම 
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හැදෑරීමට අවශය පදරම ල ලදීම 

අාමුණු ගකගර්. 
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8 තරේණිය විෂය  නිර්තේශය     

ත ොරතුරු සහ සන්නිතේදන  ාක්ෂණය                      

නිපුණ ාව නිපුණ ා මට්ටම අන් ර්  ය ඉත නුේ පක 
වාකච්තේද 

 ණන 

1. උපගදා්ජහලජද කතජ 
පරිෙණකගේ 
නිරූපණය 
කාන්ගන්ජගකගාේජ
දැක ජවිමර්ශරයජ
කාක . 

1.1 දශමයජාංඛයලජජ 
ේවිමයජාංඛයලජ වට ක,ජ
ේවිමයජාංඛයලජදශමයජ
ාංඛයලජ වට කජ
පරිවර්තරය කාක . 

 ාංඛයලජපේධ්තිජහැඳින්වීම 

o දශමයජාංඛයලජහලජජේවිමයජ
ාංඛයලජපේධ්ති 

o දශමයජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ
 වටජපරිවර්තරය 

o ේවිමය ාංඛයල දශමය ාංඛයලජ
 වටජපරිවර්තරය 

i. 10ජාහජ2 පලද පදරම්ජකාජ
ගෙරජාංඛයලජපේධ්තිජවිා්තාජ
කාක . 

ii. දශමයජනිඛිලජාංඛයලජේවිමයජ 
ාංඛයලජ වට ක,ජේවිමයජාංඛයලජ 
දශමයජනිඛිලජාංඛයලජ වට කජ
පරිවර්තරය කාක . 
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1.2 පරිෙණකගේජක්රියලකලරිජ
තර්කරයජ(ේවිමයජ
ාංක්ප)ජඅෙයජකාක . 

 0ජ ජාහජ1ජභලවිතගයන්ජද කතජ
නිරූපණයජකිරීගම්ජක්රමය 

 පරිෙණකජාංාචකජඅතා ද කතජ
ේවිමය ආකලාගයන් ෙලලජයෑම 

i. ධ්රජදශමයජනිඛිලජාංඛයලජ
ේවිමයජාංඛයලජමිනන්ජ
නිරූපණයජකාක . 

ii. ද,ශයජඒකකයජමතජ"A" 
අක්ෂ ාය (අක්ෂ ාජාංඛයල, 
ාංගක්ෂතල කමක) ගහෝජ
ප්රතිබිමි ජ(bitmap) ජ
භලවිතගයන්ජප්රදර්ශරයජ
කිරීගම්ජක්රමයජවිා්තාජ
කාක . 
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2. ගමගහයුම්ජ

පේධ්තිය 

ාමඟජ

කලර්යක්ෂ මවජහලජ

ලලදලයීවජ

පරිෙණකජ 

භලවිතජකාක . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ාැකසුම්ජකිරීමජාහජ 
විරයලාකාණය 
(configuring)ජ 
ාවහලජගමගහයුම්ජ 
පේධ්තිජභලවිතජකාක .ජ 

 ප්රගේශීයජාැකසීම;ජදිරය,ජගේලලව,ජ
මුද්ජඒකක,ජාංඛයලජආක,ති 

 ගෙොනුජගුණලංෙ 

 ගෙොනුජගාවීමජ 

i. ාැකසුම් කිරීම:ජදිරය,ජ
ගේලලව,ජමුද්ජඒකක,ජාංඛයලජ
ආක,ති ාැකසුම් කාක . 

ii. ගෙොනුජගුණලංෙජාැකසීම:ජ 
පඨරමල්ර,ජාැඟවුණු,ජළිහිටීම, 
ප්රමලණය ාැකසුම් කාක . 

iii. දිගුවජ(extension)ජඋපගයෝක ජ
කාජගෙොනුජගාොයක . 
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2.2 පරිෙණකවලජමූලිකජ 
ගදෝ ලගේක්ෂ ණයජාහජ
රඩ කතුජකිරීගම්ජ
ක්රමගේදජෙගේ ණයජ
කාක .(ද,ඪලංෙජාහජ
ම,දුකලංෙ) 

 ාාලජපරිෙණකජගදෝ ජෙගේ ණය 

 ද,ඪලංෙජගදෝ ජ(යතුරුජපුවරු, මූන්ක, 
විදුලි ලජරැහැන්, නලලකාණජ
රැහැන්, VGA රැහැන්) 

 ශබ්දජප්රතිදලරජගදෝ ජ(ා්පීකර්ජ
ාම් න්ධ්තලව,ජශබ්දජප්රමලණයජජ
ළිරික්ෂසීම) 

 ගකගවනිජාම් න්ධ්ජකිරීමජ(PS/2, 
USB, Micro USB VGA, HDMI, 
Parallel, RJ45,ජMemory Card 
Reader) 

 පරිෙණක ම,දුකලංෙජගදෝ ජ
ෙගේ ණයජකාජඅදලළජගදෝ ජවිාඳීම 

 ගදෝ ජාහිත ම,දුකලංෙ 

 හිා්ජගඩා්ක්ෂගටොේ 
 

i. ද,ඪලංෙ ගදෝ  ෙගේ ණයජකාජ
අදලළජගදෝ ජවිාඳීමජන්දුජකාක . 

ii. ම,දුකලංෙ ගදෝ ජෙගේ ණයජ
කාජඅදලළජගදෝ ජවිාඳීමජන්දුජ
කාක . 
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3. එදිගරදලජ
ක්රියලකලාකම්ජජ
ාවහලජවදන්ජ
ාැකසුම්ජම,දුකලංෙජ 
භලවිතජකාක . 

 

2.1ජග්ඛරයක්ෂජාකා්ජජජජජජජ 
ජජජජජකිරීගම්ජදීජවදන්ජාැකසුම්ජජජ 
ජජජජජම,දුකලංෙයන්ගේජමූලිකජ 
ජජජජජක්රියලකලාකම්ජභලවිතජ 
ජජජජජකාක . 

 

 ග්ඛරයක්ෂජළිබඳගයලජකිරීම,ජවිව,තජ
කිරීම,ජෙ ඩලජකිරීමජාහජවැසීම 

 පලඨජහැඩාේජකිරීම 

 පලඨ,ජචි්රක,ජහැඩ,ජclip art, word 
art,… ආදිජගෙොනු/ජවා්තුජතතුළ කජ
කිරීම 

 වගුවක්ෂජතතුළ කජකිරීම 

 අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජ
ගදෝ ජපරීක්ෂ ලජකිරීම 

 ලැක ා්තු 

i. වදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙයජ
භලවිතගයන්ජහැඩාේජෙන්වරජ
ලදජග්ඛරයක්ෂජළිබඳගයලජ
කාක .  
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4. අනුක්රමය,ජග කරීම,ජ
පුරර්කාණයජ
ාහිතජාාලජෙැටුජ
විාදීමටජෙැලීම්ජ
ාටහන්ජභලවිත 
කාක . 
(Scratch භලවිතය) 

4.1ජෙැටුවජවිශ්ග් ණයජ 
කාක . 

 ආදලර,ජාැකසීමජාහජප්රතිදලරජ
ළියවාජහුනරලජෙැම ම 

 නංෙමජාහජසුවිරුජඋපලංෙජ(Smart 
devices) ාවහලජාැකසූජගයදුම්ජජ
හුනරලජෙැම ම 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතගයන්ජවිාුනම්ජජජජජජජ
ප්රග්ඛරය 

ii. එදිගරදලජජීවිතගේජාාලජ
ෙැටුජවිශ්ග් ණය කාක . 

iii. කැටිජාටහන්ජමිනන්ජෙැටුජ
විා්තාජකාක . 

iv. නංෙමජාහජසුවිරුජඋපලංෙවලජ
ගයදවුම්ජවිා්තාජකාක . 

 

 

02 
 

4.2ජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජ
ාවහලජපලලරජවූහයන්ජ
භලවිතජකාක . 

 ාාලජත්ගෙොරිතමජාහජග කරීම්ජ
පලලරජවූහයන්ජහැඳින්වීම 

 පරිෙණකජභල ලවන්ගේජ(අතුරුජ
මුවිණ කජභලවිතය)ජජද,ශයජආධ්ලාකජ
භලවිතගයන්ජාාලජවෑඩාටහරක්ෂජ
(අනුක්රමයජාහජග කරීම)ජළිබඳගයළජ
කිරීම 

 

i. පලලර වූහයන් විා්තා කාක .ජ
(ග කරීමජපමණි) 

ii. එදිගරදලජජීවිතගේජාාලජ
ෙැටුජවිාඳීමටජපලලරජ
වූහයන්ජගයොදලජෙනික . 
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5. ක්රමග්ඛජතර්කජ 
ක්රියල කමකජකිරීමට,ජ 
ගභෞතිකජ
ආෙණරයජජ
(computing)ජ
ාවහලජවරජ
ම,දුකලංෙජපැගක්ෂනජ
භලවිතජකාක . 

5.1 ගභෞතිකජආෙණරයජ
ක්රියල කමකජකිරීමජාවහලජ
ාාලජද,ඪලංෙජඋපලංෙජ
භලවිතජකාක . 

 ගභෞතිකජආෙණර ාංාචක 

 පලලරජවූහජභලවිතය:ජජ
පුරර්කාණයජ(පුරරුක්ෂතිය) 

 LED  ් ජදැ්වීමජහලජනිවීම 

 ාාලජපරිෙණකජක්රමග්ඛජ
භලවිතගයන්ජLED  ් ජද්වරජ
ාටලජාැකසීම 

i. තලර්කිකජමට්ටම්ජ(ඔේ/ජරැත)ජ
භලවිතගයන්ජ ලහිාජපරිපථජ
ක්රියල කමකජකාවීමටජ
ක්රමග්ඛජලියක . 

ii. ගභෞතිකජඋපක්රමජාවහලජ
ක්රමග්ඛජක්රියල කමකජකාක .ජ
උදලහාණ:ජඅෙයයන්ජල ලජ
ගදමින්ජLEDජ ් ජදැ්වීම/ජ
නිවීමජන්දුජකාක . 
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6. අන්තර්නලලයජජ 
භලවිතගයන්ජ 
අධ්යලපරජ
ගතොාතුරුජ 
ෙගේ ණයජකාක . 

6.1 අන්තර්නලලගේජජජජ 
ගතොාතුරුජගාොයක . 

 ගාවුම්ජයන්්ර :ජ ජGoogle, Yaho, ...ජ
ආදි 

 අධ්යලපරජඅතරික්ෂසු 
 
 

i. ජජගාවුම් යන්්රජහුනරලජෙනික . 

ii. අන්තර්නලලයජභලවිතගයන්ජ 

ගතොාතුරුජෙගේ ණයජකාක . 
01 

6.2 උාා්ජලක්ෂ ණජාහිතජ 
ාාලජගවබ්ජඅඩවිජ 
නිර්මලණයජකාක . 

 උසුලර,ජමූලිකලංෙ,ජගුණ, පලඨජ
හැඩාේජෙැන්වීම යරලදිය 

 අධිාම් න්ධ්කවලජඋාා්ජගුණලංෙ 
 

i. ළිරිවිතාජඅනුවජගවබ්ජඅඩවිජ 
ළිරිාැලසුම්ජකාක . 

ii. ළිරිාැලසුමජඅනුවජගවබ්ජඅඩවිජ
නිර්මලණය කාක . 

02 

එකතුව 30 
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ඉත නුේ-ඉ ැන්වීේ ක්රියාවලිය 

ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජශීඝ්රගයන්ජජගවරා්ජවරජවි යයකි.ජඑගමන්මජන්සුවි රවීරජතලක්ෂ ණයජ
භලවිතජකිරීමටජමහ කජඋරන්දුවක්ෂජදක්ෂවති. ප්රලගයෝක කජඅභයලාජභලවිතගයන්ජාෑමජන්සුවකුටමජඅ කදැකීම්ජල ලජදීම 
ගමන්ජමජප්රලගයෝක කජක්රියලකලාකම්ජමක න්ජරයලයල කමකජජපදරමජාැකසීමටජඔවුන්ටජජඉඩජාලාලජදියජයුතුය. 

ගමමජවි යයජඉෙැන්වීමජාවහලජගයෝජිතජක්රමයජත  යජගක්ෂන්ද්රෙත වියජයුතුජය.ජා්වයංජඅධ්යයරයජාවහලජත  යයලජ
දධ්ර්යජම කජකිරීමජාවහලජවිගශේ ජඅවධ්ලරයක්ෂජඅවශය ගේ.ජඅගරකු කජවි යන්ගේජඉගෙනුම්ජක්රියලවලියජවැඩිජ
දියුණුජකාජෙැම මජාදහලජාවහලජගතොාතුරුජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජමක න්ජල ලජෙන්රලජලදජනිපුණතලජගයොදලජ
ෙැම මටජජත  යයල ගයොමුජකාන්ර. 

වි යයජාම් න්ධ්ජප්රලගයෝක කජාමලනජවටිරලකම්ජාහජදරතික  ලධ්ලජජඔවුරටජදැම මටජාැලැා්වීමජඅතයවශයජගේ.ජ
පරිෙණකජ භලවිතගේජ වැදෙ කකමජ අවධ්ලාණයජ කිරීමජ ාවහලජ ඉගෙනුම්-ඉෙැන්වීගම්ජ තෙයීම්ජ ක්රමගේදයජ
ාංවිධ්ලරයජකාජතිගබ්.ජජ 

ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජමලධ්යජ ඔා්ගාේජ ගතොාතුරුජගාොයලජ  ැලීමටජාහජරවජ ගාොයලජ ෙැම ම්වලටජාහලයජ

දැක්ෂවියජයුතුජවරජඅතා,ජරවජකටයුතුජාහජකණ්ඩලයම්ජක්රියලකලාකම්වලටජාහභලක ජවීමටජත  යයන්ජඋරන්දුජකළජ

යුතුජය. 
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නිපුණ ාව 1ජජජජජජජජ   : උපගදා්ජහලජද කතජපරිෙණකගේජනිරූපණයජකාන්ගන්ජගකගාේජදැක ජවිමර්ශරයජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 1.1: දශමයජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ වට ක,ජේවිමයජාංඛයලජදශමයජාංඛයලජ වට කජජ

පරිවර්තරයජකාක . 

වාකය                    : කලලච්ගේද 03 

ඉත නුේ පක 

● 10ජාහජ2ජපදරම්ජකාජගෙරජාංඛයලජපේධ්තිජවිා්තාජකාක . 

● දශමයජපූර්ණජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ වට කජේවිමයජාංඛයලජදශමයජපූර්ණජාංඛයලජ 
ජජජජජජජජජජජජ වට කජපරිවර්තරයජකාක . 

 

අන් ර්  ය: 

● ාංඛයලජපේධ්තිජාවහලජහැඳින්වීම 

o දශමයජාහජේවිමයජාංඛයලජපේධ්ති 

o දශමයජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ වටජපරිවර්තරයජ 

o ේවිමයජාංඛයලජදශමයජාංඛයලජ වටජපරිවර්තරය 

 
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

● ාංඛයලජපේධ්ති 

● ේවිමයජාංඛයල 

● දශමයජාංඛයල 

● දශමයජාංඛයලජපේධ්තිගේජපදරමජ10 වරජඅතාජඅංකජ0 න්ටජ9 දක්ෂවලජඅංකජ10ක්ෂජභලවිතජකාක  

● ේවිමයජාංඛයලජපේධ්තිගේජපදරමජ2 වරජඅතාජඅංකජ0 න්ටජ1 දක්ෂවලජඅංකජ2ක්ෂජභලවිතජකාක  

● දශමයජාහජේවිමයජාංඛයලජපරිවර්තරය 

 

පාඩේ සැකසුේ සදහා ම  තපන්වීම 

● දශමයජාංඛයලවන්හිජා්ථලම යජඅෙය 

● ඉහතජවූහයජභලවිතජකාමින්ජේවිමයජාංඛයලජපේධ්තියක්ෂජගෙොඩජරැංවීම 

● දශමයජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ වටජපරිවර්තරයජකාන්ගන්ජගකගාේජදජයන්රජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

● ේවිමයජාංඛයලජදශමයජාංඛයලජ වටජපරිවර්තරයජකාන්ගන්ජගකගාේජදජයන්රජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සදහා මාර්ත ෝපතේශ: 

● දශමයජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජ වට ක,ජේවිමයජාංඛයලජදශමයජාංඛයලජ වට කජපරිවර්තරයජවිරුජවීමජාවහලජ

ප්රමලණව කජප්රශ්රජල ලජගදන්ර. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ 

● ෙණකජාලමුව, අන්තර්නලලජපහසුකම්, ාංඛයලජපේධ්තිජළිබඳ වජාමර්පණ 

● https://www.includehelp.com/computer-number-systems.aspx 

 

 



 

7 

 

කියවීේ ද්රවය 

දශමය සාඛ්යා සහ ස්ථාීමය අ ය 

දශමයජාංඛයලජ0 න්ට 9 දක්ෂවලජවූජඅෙයන්ජදහයකින්ජපමණක්ෂජාමන්විතජගේ. ගමමජ

ාංඛයලජපේධ්තිගේජාෑමජඅෙයක්ෂම 0,1,2,3,4,5,6,7,8ජාහජ9 මක න්ජනිරූපණයජ

වරජඅතාජාංඛයලංක 10 ක්ෂජතතිජ ැවින්ජගමමජාංඛයලජපේධ්තිගේජපදරම 10 ගේ.  

ගමහිදීජාථ්ලම යජඅෙයන්ජහුනරලජෙැම මජාවහලජත කායජභලවිතජකළජහැකිජය. 

ේවිමය සාඛ්යා 

ේවිමයජාංඛයලජපේධ්තියජතුළ 1 ාහ 0 යරජාංඛයලංකජගදකජපමණක්ෂජපවතිරජ

 ැවින්ජඑහිජපලදය 2 ගේ.  

 

  

දශමය සාඛ්යා ේවිමය සාඛ්යා බවට පරිවර් නය 

1. ාංඛයලවජගදගකන්ජග දන්ර 

2. ඊළඟජග දීමජාවහලජපූර්ණජාංඛයලමයජලබ්ධියජ(ළිබඳතුා)ජල ලජ

ෙන්ර. 

3. ාංඛයලගේජගශේ යජ(ඉතිරිය)ජදකුණුජපන්න්ජාටහන්ජකාන්ර. 

4. ළිබඳතුාජ 0ටජ ාමලරජ වරජ තුරුජ ළියවාජ රැවතජ ක්රියල කමකජ

කාන්ර. 

 

රූපයජ1.1.1ජ 162ජාංඛයලගවහිජා්ථලම යජඅෙයයන් 

රූපයජ1.1. 2ජේවිමයජාංඛයලවලජා්ථලම යජඅෙයයන් 

රූපයජ1.1.2ජජදශමයජ19ජේවිමයජාංඛයලවකටජපරිවර්තරය 

20 = 1 

21 = 2 

22 = 2 x 2 = 4 

23 = 2 x 2 x 2 = 8 

24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 

25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 

26 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 

27 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 128 
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ේවිමය සාඛ්යා දශමය සාඛ්යා බවට පරිවර් නය 

1. ේවිමය ාංඛයලව ාටහන් කාන්ර. 

2. ගදගකහිජ ලජදකුගණ්ජන්ටජවමටජාටහන්ජ

කාන්ර. 

3. ේවිමය ාංඛයලගේ එක්ෂ එක්ෂ ාංඛයලංකය 

ඊට අදලළ  ල ඉදිරිගයන් ාටහන් 

කාන්ර. 

4. ේවිමය ාංඛයල ඒවලගේ අනුරූප  ලය 

ාමඟ ාම් න්ධ් කාන්ර. 

5. ගදගක්ෂ  ලවල අදලළ අවාලර අෙයජ

ාටහන් කාන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ1.1.4ජජේවිමයජාංඛයලජදශමයජාංඛයජ වටජපරිවර්තරය 
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නිපුණ ාව 1ජජජජජජජජජ   : උපගදා්ජහලජද කතජපරිෙණකගේජනිරූපණයජකාන්ගන්ජගකගාේජදැක ජවිමර්ශරයජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 1.2ජ: ජ පරිෙණකගේජක්රියලකලරිජතර්කණයජ(ේවිමයජාංක්ප)ජඅෙයජකාක . 

වාකය                      : කලලච්ගේද 02 

ඉත නුේ පක               

 ධ්රජදශමයජපූර්ණජාංඛයලජේවිමයජාංඛයලජමක න්ජනිරූපණයජජකාක . 

 ද,ශයජඒකකයජමතජ"A" අක්ෂ ාය (අක්ෂ ාජාංඛයල, ාංගක්ෂතල කමක) ගහෝජප්රතිබිමි ජ(bitmap) ජ
භලවිතගයන්ජප්රදර්ශරයජකිරීගම්ජක්රමයජවිා්තාජකාක . 

 

අන් ර්  ය 

● 0 ාහජ1 ගයොදලජෙනිමින්ජද කතජනිරූපණයජකාරජක්රමය 

● පරිෙණකජාංාචකජඅතාජද කතජේවිමයජආකලාගයන්ජෙලලජයෑම 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

● ද කතජනිරෑපණය 

● ේවිමයජද කතජෙලලජයෑම 

 

පාඩේ සැකසුේ සදහා ම  තපන්වීම 

● පරිෙණකයජමක න්ජගලොවජදකිමු 

● බිටු,ජ ක ටජාහජේවිමය 

● ද කතජනිරූපණය 

o පරිෙණකයජතුළජපලඨජ(text)ජනිරූපණය 

o පරිෙණකයජතුළජළින්තුාජනිරූපණය 

o බිටුමතජපදරම්වුජළින්තුා 

o පරිෙණකයජතුළජවර්ණජනිරූපණය 

o පරිෙණකයජතුළජහඬජනිරූපණය 

 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස ්

● ආදලරය කානු ල ර ාංඛයලවක්ෂ ේවිමය  වට පරිවර්තරය කිරීම ාවහල පරිෙණකය කුමර අවා්ථලගේ 

කවා ආකායකින් ආක,තියක්ෂ ගලාට ගයොදල ෙනු ල න්ගන්ද යන්ර විා්තා කාන්ර. එක්ෂ තැරක න්ට 

තව ක තැරකට ද කත ෙමන් කානු ල ර ආකලාය රලටයයක ගකොටාක්ෂ ආකලාගයන් න්දුජකළ හැකිය.  

 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

●  ්  භලවිත කාමින් බිටු ාහ  ක ට ප්රමලණගේ ආක,තියක්ෂ  

● කුම ාහ සුදු කඩදලන් භලවිත කාමින් හා්තමය ආකලාගයන් නිර්මලණයජකාරජලදජාාලජබිටුජමතජපදරම්ජ

වූජළින්තූායක්ෂ 

● https://www.quora.com/How-does-the-computer-understands-images-and-audios 

● https://www.cs.cmu.edu/~fgandon/documents/lecture/uk1999/binary/HandOut.pdf 
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කියවීතේ ද්රවය 

පරි ණවය මගින් තකොව දකිමු 

ගතොාතුරුජ මක න්ජ විවිධ්ජ කලර්යජ න්දුජ කානුජ ල රජ යන්්රජ පරිෙණකජ ගලාජ හැඳින්ගේ. එමක න්ජ ලිළි, ළින්තූා, 

වීඩිගයෝ,ජපැතුරුම්ප කජාහජද කතජපලදජමතජතතිජගතොාතුරුජරැාම මට, ාවන්දීමටජාහජාංා්කාණයජකිරීමටජඔ ටජ

ඉඩජාලාලජගදනුජලැගබ්. 

ගෙොඩරැංවීගම්ජපහසුවටජාහජඑහිජවිශ්වාම ය කවයජපව කවලජෙැම මජාවහලජපරිෙණකගයහිජාෑමජගදයක්ෂජමජඅෙයජ

ගදකක්ෂජමක න්ජනිරූපණයජකානුජල ක . 

පරිෙණකයජඕරෑමජගදයක්ෂජඅවා්ථලජගදකකින්ජනිරූපණයජකානුජල රජඅතා, ගමමජඅෙයන්ජ1ජාහජ0ජමක න්ජඔ ජ

දැකජතිග නුජතත. 

බිටු සහ ේවිමය 

පරිෙණකයජද කතජතැන්ප කජකිරීමජාවහල 1 ාහ 0 යරජේවිමයජාංඛයලංකජභලවිතජකාක . binary digit (ේවිමයජ

ාංඛයලංකය), එගාේ කජරැතජගහො කජbit (බිටුව) පරිෙණරගේජභලවිතජකානුජල රජකුඩලජමජඒකකක . 

ේවිමයජාංඛයලජාැදීජත කග කජේවිමයජාංඛයලංකජමක න්,  

උදලහාණ: ේවිමයජාංඛයල 1001 

පරිෙණකයජon ාහ off යරජඉගලක්ෂගරොනික්ෂජාංඥලජභලවිතජකාරජ ැවින්ජාෑමජගදයක්ෂජම 1ජාහ 0 ගශ්රේණියක්ෂජ

මක න්ජනිරූපණයජගකගර්. ද කතජනිරූපණයජකිරීම 1ජාහජ 0 යරජඅනුක්රමයජමක න්ජන්දුජකානුජලැගබ්. 

 

රූපයජ1.2. 1ජේවිමයජ10101000ජයරජාංඛයලවජ1ජහලජ0ජයරජඉලක්ෂකම්ජ(විව,තජගහෝජාංව,ත)ජඅනුක්රමයක්ෂජගලාජනිරූපණයජකාජතත. 

පරිෙණකයජමක න්ජාකාලජෙැම මටජඅවශයජන්යුමජද කතජගමමජේවිමයජආක,තියටජපරිවර්තරයජකළජයුතුජය. 

බිටු සහ බයිට 

භලවිතගේජපහසුවජාවහලජබිටුජපහතජආකලාගයන්ජකලණ්ඩෙතජකළජහැකිය 

● Nibble - 4 bits (half a byte) 

● Byte - 8 bits (A group of 8 bits is called a byte) 

● Kilobyte (KB) - 1024 bytes 

● Megabyte (MB) - 1024 kilobytes 

● Gigabyte (GB) - 1024 megabytes 

● Terabyte (TB) - 1024 gigabytes 
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අංකයක්ෂජගහෝජඅනුලක්ෂ ණයක්ෂජනිරූපණයජකිරීමජාවහලජපරිෙණකයජබිටු 8ක්ෂජ( ක ටජ1ක්ෂ)ජභලවිතජකාක . 

දමක  නිරූපණය 

පරිෙණකයජතුළජපවතිරජන්යුජද කත on ාහ off රම්ජවුජඉගලක්ෂගරොනිකජාංඥලජමලලලවක්ෂජමක න්ජාම්ගප්රේ ණයජ

ගේ. 

එ ැවින්ජපරිෙණකයජමක න්ජක්රියලවලියටජලක්ෂජකළජයුතුජවචර,ජළින්තූා,ජහඬජතතුුමජඕරෑජමජආකලාගේජද කතයක්ෂජ

ේවිමයජා්වරූපයටජපරිවර්තරයජකළයුතුජය. 

 

පරි ණවතේ පා  (text) නිරූපණය 

යතුරුජපුවරුවකජයම්ජයතුාක්ෂජඑබුජවිටජාකාරයජමක න්ජඑයජේවිමයජ

ාංඛයලවක්ෂජ  වටජ පරිවර්තරයජ කාජ යතුරුලියරයජ කාරජ ලදජ

අනුලක්ෂ ණයජපරිෙණකජතිායජමතජප්රදර්ශරයජකාක . 

‘A’ අක්ෂ ායට අදලළ ේවිමය ාංඛයලව 0100 0001 ගේ.(ගමය දශමය 

ාංඛයයල 65 ගේ) 

ාංඛයලවකජ එක්ෂජ එක්ෂජ අනුලක්ෂ ණයක්ෂජ නිරූපණයජ කිරීමටජ ගයොදලජ

ෙන්රලජගක්ෂතයජයම්ජපලඨයක්ෂජේවිමයජාංඛයලවක්ෂජ වටජපරිවර්තරයජ

කිරීමජාවහලජගයොදලජෙතජහැකිජය. ASCII  ගක්ෂතරයජගම්ජාවහලජගයොදලජ

ෙතජහැකිජඑක්ෂජගක්ෂතයකි. ASCII ගක්ෂතරයජයතුරුජපුවරුවජමතජතතිජ

එක්ෂජඑක්ෂජඅනුලක්ෂ ණයජගෙරජඑයටජඅදලළජේවිමයජාංඛයලවක්ෂජපවාලජ

ගදනුජලැගබ්. 

 
උදලහාණයක්ෂජගලා: 

● ‘a’ අක්ෂ ායටජඅදලළජේවිමයජාංඛයලවජ0110 0001 ගේ.(ගමයජදශමයජාංඛයලජ 97ජගේ) 

● ‘b’ අක්ෂ ායටජඅදලළජේවිමයජාංඛයලවජ0110 0010 ගේ.ජ(ගමයජදශමයජාංඛයල 98 ගේ) 

● ‘c’ අක්ෂ ායටජඅදලළජේවිමයජාංඛයලවජ0110 0011 ගේ.ජ(ගමයජදශමයජාංඛයලජ 99ජගේ) 
 

රූපයජ1.2. 2ජපලඨ,ජළින්තූා,ජාහජශබ්දජවැනිජද කතජේවිමයජාංඛයලජ වටජප කජකළජවිට 

රූපයජ1.2. 3ජජ‘A’  රම්ජඅක්ෂ ායජේවිමයජ වටජපරිවර්තරය 



 

12 

 

ASCII ගක්ෂතරයජ මක න්ජ අනුලක්ෂ ණ 128ක්ෂජ පමණක්ෂජ ෙ ඩලජ කළජ හැකිජ ගේ. ගමයජ ඉංග්රීන්ජ භල ලවජ ාවහලජ

ප්රමලණව කජවුවජදජතතැම්ජභල ලජාදහලජප්රමලණව කජගරොගේ. නපන්,ජචීර, මැන්ඩරීන්ජවැනිජවිශලලජඅක්ෂ ාජමලලලවක්ෂජ

ාහිතජභල ලජභලවිතජකිරීමජාවහලජඅනුලක්ෂ ණජවිශලලජප්රමලණයක්ෂජඅවශයජගේ.ජඑමජනිාලජUnicodeජරම්ජවූජගවර කජ

ගක්ෂතරයක්ෂජ නිර්මලණයජ කාජ තත.ජ ගමක න්ජ අදහා්ජ කාන්ගන්ජ විවිධ්ජ භල ලජ භලවිතජ කාරජ අයටජ පරිෙණකයජ

පරිහාණයජකළජහැකිජ වක . 

 

පරි ණවතේ රූප නිරූපණය 

ළික්ෂාලයජරම්ජවූජකුඩලජති කජමක න්ජපරිෙණකජතිායජමතජග්රලෆිකජනිර්මලණයජකානුජල ක . තිායජමතජදැක්ෂගවරජ

ළික්ෂාලජප්රමලණයජවැඩිජවරජවිටජවිගේදරයජඉහළජවරජඅතා,ජළින්තූාගේජගුණල කමකජභලවයජදජඉහළජයක .ජඑගමන්ජ

මජළින්තූාගේජවිගේදරයජඉහළජයරජවිටජඑයජෙ ඩලජකිරීමජාවහලජවැඩිජඉඩජප්රමලණයක්ෂජඅවශයජගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බිටුසිතියේ (Bitmaps  

ළික්ෂාලයජ රම්ජ වූජ වර්ණිතජ චතුාස්රජ ාංවිධ්ලරයජ කිරීගමන්ජ බිටුන්තියම්ජ ළින්තූාජ නිර්මලණයජ කාජ තිගබ්. ගමමජ

බිටුන්තියම්ජළින්තූාජවිශලලරයජකිරීගම්දීජඒවලජදිගුජවීජවිශලලජකුට්ටිජ වටජප කජගේ. ගම්ජගහේතුවජමතජබිටුන්තියම්ජ

ළින්තූාජවිශලලරයජකිරීගම්ජදීජඒවලගේජගුණල කමකජ වජපහළජයක . 

ගපොදුජබිටුන්තියම්ජළින්තූාජගෙොනුජවර්ෙජගලාජJPEG, GIF ාහ PNG දැක්ෂවියජහැකිජය. 

1 = කුම /on ාහ 0 = සුදු /off ගලාජාලකනුජල න්ගන්ජරම්ජේවිමයජාංඛයලජගයොදලජෙනිමින්ජකුම-සුදුජළින්තූායක්ෂජ

නිර්මලණයජකළජහැකිජය. 

  

විභේදනය ඉහල යන විට පින්තූරභේ ගුණාත්මක භාවය ද ඉහල යයි (පැහැදිලිතාවය) 

 

 

 

රූපයජජ1.2. 4  ළින්තූායකජවිගේදරයජඉහළජයරජවිටජගුණල කමකජභලවයජඉහළජයරජආකලාය. 
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ඉහතජඋදලහාණයටජඅනුවජනිර්මලණයජකාජෙ කජළින්තූායක්ෂජපහතජපරිදිජගේ. 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

පින්තූරතේ වර්ණ නිරූපණය 

ළින්තූාජාවහලජකුමජාහජසුදුජවර්ණජගයොදරජආකලායජගමගතක්ෂජාලකච්නලජකළජදජග ොගහෝජළින්තූාජාවහලජවර්ණජ

ගයදියජයුතුජගේ. 

● ළික්ෂාලයක්ෂජාවහල 1 බිටුවක්ෂ  ( 0 ගහෝ 1) : වර්ණජගදකක්ෂ 

● ළික්ෂාලයක්ෂජාවහලජබිටු 2ක්ෂ  ( 00 ගහෝ 11) : වර්ණජහතාක්ෂ 

● ළික්ෂාලයක්ෂජාවහලජබිටු 3ක්ෂ  ( 000 ගහෝ 111) : වර්ණජඅටක්ෂ 

● ළික්ෂාලයක්ෂජාවහලජබිටු 4ක්ෂ  ( 0000 ගහෝ 1111) : වර්ණජදහායක්ෂ 

● ළික්ෂාලයක්ෂජාවහලජබිටු 16ක්ෂ  (0000 0000 0000 0000 ගහෝ1111 1111 1111 1111) : වර්ණ 65000කට වැඩි 

පරි ණවතේ ශබ්ද නිරූපණය 

පරිෙණකයජගයොදලජෙනිමින්ජාැකසීමජන්දුජකිරීමජාවහලජශබ්දජේවිමයජාංඛයලජ වටජපරිවර්තරයජකළජයුතුය. ගම්ජ

ාදහලජමක ක්රග ෝරයක්ෂජගයොදලජෙනිමින්ජශබ්දජග්රහණයජකාජගෙරජඅරතුරුවජාංඛයලංකජාංඥලජ වටජපරිවර්තරයජ

කළජයුතුය.  

ශබ්දජතාංෙවලජාෑමජගමොගහොතකජමජඅෙයයන්ජනියැදිජලක්ෂ යයන්ජමක න්ජල ලජෙතජහැකිජය. 

0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 
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                                   රූපයජ1.2.5ජජශබ්දජතාංෙයක්ෂ 

. 

Time  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

value 8 3 7 6 9 7 2 6 6 6 

Binary 

value 
1000 0011 0111 0110 1001 0111 0010 0100 0110 0110 
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නිපුණ ාව 2           : ජ ගමගහයුම්ජපේධ්තියජාමෙජකලර්යක්ෂ මවජහලජලලදලක වවජපරිෙණකජජභලවිතජකාක .  

නිපුණ ා මට්ටම 2.1 :  ාැකසුම්ජකිරීමජාහජවිරයලාකාණයජ(configuring)ජාවහලජගමගහයුම්ජපේධ්තිජභලවිතජ

කාක .ජ 

වාකය                     :  ජකලලච්ගේදජ02 

ඉත නුේ පක          ජජ: 

● ාැකසුම්ජකිරීම:ජදිරය, ගේලලව, මුද්ජඒකක, ාංඛයලජආක,තිජාැකසුම්ජකාක . 

● ගෙොනුජගුණලංෙජාැකසීමජ: පඨරජමල්ර, ාැඟවුණු,ජළිහිටීම,ජප්රමලණයජාැකසුම්ජකාක . 

● දිගුවජ(extension) ාමෙජගෙොනුජගාොයක .  

 

අන් ර්  ය 

● ප්රගේශීයජාැකසීමජ(Regional settings)ජ:ජදිරය,ජගේලලව,ජමුද්ජඒකක,ජාංඛයලජආක,තිජ 

● ගෙොනුජගුණලංෙ 

● ගෙොනුජගාවීම 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

● ගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජාැකසීම් 

● ගෙොනුජගුණජනියමජකිරීම 

● ගෙොනුජදිගු 

 

පාඩේ සැකසුේ සදහා ම  තපන්වීම  

● පරිෙණකගයහි Regional settings ාවහලජළිවිසීමටජඋපගදා්ජදීම. 

● ගෙොනුජගුණලංෙජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකිරීම. 

● ගෙොනුජදිගුජහුනරලජෙැම මජාවහලජඋපගදා්ජදීම. 

● න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජ කිහිපයකටජ ග දලජ ඔවුන්ටජ විවිධ්ජ ගෙොනුජ වර්ෙජ ල ලජ දීජ ගාොයලජ ෙැම ම්ජ පන්තියටජ

ඉදිරිප කජකාරජගලාජඋපගදා්ජල ලජදීම.  

 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස:් 

● න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකිහිපයකටජග දල,ජ පරිෙණකගයහි ප්රගේශීයජාැකසීම න්දුජකානුජල රජආකලායජ

ළිබඳ වජපැවරුමක්ෂජල ලජදීම. 

● පරිෙණකයජතුළජතතිජවිවිධ්ජවර්ෙගේජගෙොනුජගාොයලජගෙරජඒවලගේජවර්ෙයජඅනුවජගෙොනුජවර්ගීකාණයජ

න්දුජකාජතමජකණ්ඩලයගම්ජළිබඳතුරුජපන්තියටජඉදිරිප කජකාරජගලාජඋපගදා්ජජදීම. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

● පරිෙණක, අන්තර්නලලජපහසුකම්, විවිධ්ජවර්ෙගේජගෙොනුජවර්ෙවලජඑකතුවක්ෂ 

● https://www.cnet.com/how-to/windows-10-settings-menu-the-time-language-tab/ 
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කියවීේ ද්රවය 

වින්තඩෝස් 10හි Country or Region Home Location තවනස් කිරීම 

මක න්ජාට, ප්රගේශයජාහජනිගවාජළිහිටිජා්ථලරයජළිබඳ වජද කතජගවරා්ජකිරීම. 

ඔගබ්ජපරිෙණකගයහිජCountry or Region Home Location ගවරා්ජකිරීමජාවහල 

1. Windows 10හි settings icon මත click කා,ජඅරතුරුවජTime & language icon මතජclick කාන්ර. 

2. වම්ජපාජතතිජලැක ා්තුගවන්ජRegion & languageජයන්රජගතෝාල,ජදකුණුජපාජලැක ා්තුගවන්ජතමලජජීව කජවරජජජජ 

ජජජාටජ(නිද:ජSri Lanka)ජගතෝාන්රජ(පහතජතිාජළින්තූායජ ලන්ර). 

2.ජජඔ ටජදැන්ජSetting කවුුමවජවාලජදැමියජහැකිය. 

ජ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Settings icon  Settings icon 

 
 
Time & 

Language tool 

රූපයජ2.1.1ජාැකසීගම්ජකවුුමව 

රූපයජ2.1.2ජජාටජගහෝජජකලලපයජජාහජභල ලවජජග කරීගම්ජකවුුමව 

 Settings icon 
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වින්තඩෝස් 10 තමතහයුේ පේධ්තිය තුළ දිනය සහ තේකාව තවනස් කිරීම 

Settings හිජදිරයජාහජගේලලවජගවරා්ජකිරීමට 

1. Settings කවුුමවජවිව,තජකා,ජTime & language icon මත click කාන්ර 

2. වම්ජපාජතතිජලැක ා්තුගවන්ජData & Time යන්රජගතෝාලජදකුණුජපාජලැක ාත්ුගවන්ජතමලජජීව කජවරජාටජ

ගතෝාලජෙැම මජාවහලජඑමජාටටජඅදලළජගේලලජකලලපයජගතෝාලජෙන්ර. 

3. දිරයජාහජගේලලවජදැක්ෂගවරජආක,තියජමත click කාන්ර. 

4. දිරයජාහජගේලලවජගවරා්ජකාන්ර. 

5. Setting කවුුමවජවාලදමන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ2.1.3ජාටජග කරීම 

රූපයජ2.1.5.ජදිරයජාහජගේලලජඅක,තියජග කරීම 

රූපයජ2.1.4ජජකලලජකලලපයජග කරීම 
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වින්තඩෝස් 10හි මුදල් වර් ය තවනස් කිරීම 

Windows 10හි මුදල් වර් ය තවනස් වරන තවාරය 

Settingsහිජමුද්ජවර්ෙයජගවරා්ජකිරීමජාවහල 

1. Settings කවුුමවජවිව,තජකාජChange date, time or number formats iconජමත click කාන්ර 

2. Region කවුුමවජතුළජතතිජAdditional Settings ග ො කතමජමත click කාන්ර. 

3. Currency යිරුවජගතෝාලඝජමුද්ජවර්ෙයටජඅදලළජාංගක්ෂතයජයතුරුලියරයජකාන්ර. (උදලහාණයක්ෂජගලාජජජ 

ජජජජජජRs.) අරතුරුව Apply ග ො කතමජාහ  OK ග ො කතම click කාන්ර. 

4. ඔ ටජදැන්ජSetting කවුුමවජවාලදැමියජහැකිජය. 

 

 

 

 

 

               3 

 

  
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජ                                        රූපයජ2.1.6.ජාැකසීගම්ජකවුුමව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                රූපයජ2.1.7.ජදිරයජාහජගේලලජාැකසීගම්ජකවුුමවජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපයජ2.1.8.ජමුද්ජවර්ෙයජග කරීගම්ජකවුුමව 
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වින්තඩෝස් 10හි සාඛ්යා තවෘතිය තවනස් කිරීම 

Settingsහිජසාඛ්යා තවෘතිය තවනස් කිරීම සදහා 

1. Settings කවුුමවජවිව,තජකාජChange date, time or number 

formats iconජමත click කාන්ර. 

2. Region කවුුමවජතුළජතතිජAdditional Settings ග ො කතමජ

මත click කාන්ර. 

3. Numbers යිරුවජ ගතෝාලජ දශමයජ ාංගක්ෂතයජ යතුරුලියරයජ

කාන්ර. (උදලහාණයක්ෂජ ගලාජ (“.”), අරතුරුව Apply 

ග ො කතමජාහ OK ග ො කතම click කාන්ර. 

4. ඔ ටජදැන්ජSetting කවුුමවජවාලජදැමියජහැකිජය. 

 

 

 

ත ොනුවව ගුණ සවස් කිරීම 

ත ොනුවක් සැඟවීම 

1. File Explorer විව,තජකාන්ර 

2. ඔ ටජාැඟවීමටජඅවශයජගෙොනුවජගවතටජයන්ර. 

3. ඔ ටජාැඟවීමටජඅවශයජඅක තමයජමත right click කා,ජඑහි properties මත click කාන්ර. 

4. General පටි කගතහි Attribute යටග කජතති Hidden යන්රජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

5. Apply ග ො කතමජමත click කාන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ2.1. 9ජාංඛයලජආක,තියජග කරීගම්ජකවුුමව 

රූපයජ2.1. 10ජජගෙොනුජෙගේ කජ(File Explorer)ජකවුුමව 

රූපයජ2.1. 11ජාහා්ජගෙොනුජගුණලංෙජකවුුමව 
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6. ගමහිදීජඔ ජගෙොනුජාහජඅගරකු කජග ෝ්ඩාජදජාැඟවීමටජ ලලගපොගාො කතුජවන්ගන්ජරම්ජApply 

changes to this folder, subfolders, and files යන්රජගතෝාන්ර. 

7. OK click කාන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. කලර්යයජාම්පූර්ණජකිරීමජාවහලජ OK 

රැවත කජClickජකාන්ර. 

සඟවන කද ත ොනු සහ ත ෝල්ඩර නැව  දෘශයමාන කිරීම 

File explore විව,තජකාන්ර, View පටි කතජමත click කා, Hidden item වික්පයජගතෝාන්ර.  එවිටජඔ ටජ

ාලමලරයජපරිදිජඅදලළජගෙොනුජගවතජළිවින්යජහැකිගේ. 

ඔ ටජවිව,තජකිරීමටජඅවශයජවරජගෙොනුවජගහෝජග ෝ්ඩායටජඅදලළජගෙොනුජමලර්ෙයජයතුරුලියරයජකා, Enter 

ග ො කතමජතදජකාන්ර. 

නිද:ජC:\Users\admin\Desktop\Files\Secret Files\My School.ppt 

 

 

 

රූපයජ2.1.11ජඋපලක්ෂ ණජගවරා්කම්ජතහවුරුජකිරීගම්ජකවුුමව 

රූපයජ2.1.12ජජාඟවරජලදජගෙොනුජාහජග ෝ්ඩාජරැවතජද,ශයමලරජකිරීම 
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ත ොනු තසවීම 

ත ොණු දිගුව, දිනය සහ ප්රමාණය මගින් ත ොනු තසවීම 

1. File Explorer විව,තජකාජSearch box මත click කාන්ර. 
2. ගෙොනුජවර්ෙය, ප්රමලණය, යලව කකලලීරජකාරජලදජ දිරයජාහජඅගරකු කජගුණලංෙජමක න්ජගාවුම්ජන්දුජ

කිරීමටජහැකිජවරජපරිදිජගාවුම්ජගමවලම්ජකවුුමවජතුලජගපන්නුම්ජකාක . 
3. මීටජඅමතාවජදකුණුජපාජතති search box තුළජගාවුම්ජකිරීමටජඅවශයජනිර්ණලයකයජයතුරුජලියරයජ

කාන්ර. 
උදලහාණජගලා: 

1. File name – Ex : ICT Grade 8  

2. Size - Ex : 25MB 

3. Type  - Ex : .pfd 

4. Date Created – 2017/10/23 

5. Date Modified – 2017/11/22 

6. Author - CHAMARI 

7. Location - Colombo 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ2.1.12ජගෙොනුජෙගේ කජකවුුමව 

රූපයජ2.1ජ14ජවිා්තාජග කරීම 



 

22 

 

නිපුණ ාව 2         ජජ :ජ ගමගහයුම්ජපේධ්තියජාමෙජකලර්යක්ෂ මවජහලජලලදලක වජජපරිෙණකජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 2.2:  පරිෙණකවලජමූලිකජගදෝ ලගේක්ෂ ණයජාහජරඩ කතු කිරීගම්ජක්රමගේදජ(ද,ඪලංෙජාහජ

ම,දුකලංෙ)ජෙගේ ණයජකාක .ජ 

වාකය    : ජකලලච්ගේදජ02 

ඉත නුේ පක          : 

● ද,ඪලංෙජගදෝ ජෙගේ ණයජකා,ජඅදලළජගදෝ ජවිාඳීමජන්දුජකාක . 

● ම,දුකලංෙජගදෝ ජෙගේ ණයජකා,ජඅදලළජගදෝ ජවිාඳීමජන්දුජකාක . 

 අන් ර්  ය 

● ාාලජපරිෙණකජගදෝ ජෙගේ ණය. 

● ද,ඪලංෙජගදෝ  (යතුරුපුවරු, මූන්ක,ජවිදුලි ලජජරැහැන්, නලලකාණජරැහැන්, VGA රැහැන් ) 

● ශබ්දජප්රතිදලරජගදෝ  (ා්පීකර්ජාම් න්ධ්තල, ශබ්දජප්රමලණයජළිරික්ෂසීම) 

● ගකගවනිජාම් න්ධ්ජකිරීමජජ(PS/2, USB, Micro USB, VGA, HDMI, Parallel, RJ45, Memory 

Card Reader) 

● පරිෙණකජම,දුකලංෙජගදෝ ජෙගේ ණයජාහජඅදලළජගදෝ ජවිාඳීම 

● ගදෝ ජාහිතජම,දුකලංෙ 

● හිා්ජගඩා්ක්ෂගටොේ 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

● ගදෝ ජෙගේ ණය 

● පරිෙණකජගදෝ  

● ද,ඪලංෙජෙැටු 

● ගකගවනිජාම් න්ධ්තලව 

● වික,තිජම,දුකලංෙ 

● හිා්ජගඩා්ක්ෂගටොේ 
 

පාඩේ සැකසුේ සදහා ම  තපන්වීම 

● ගදෝ ජනිාලකාණයජවිා්තාජකිරීම 

● පරිෙණකගේජදaඪලංෙජාහජම,දුකලංෙජෙැටුජවිාදීමජාවහලජඋපගදා්ජාැපයීම 

● ගදෝ ජනිාලකාණයජාහජපරිෙණකජද,ඪලංෙජහලජම,දුකලංෙජෙැටුජවිාඳීමජාවහලජමලර්ගෙෝපගේශරයජ

ාැපයීම 

● න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකිහිපයකටජග දල,ජඔවුරටජවිවිධ්ජවර්ෙගේජපරිෙණකජද,ඪලංෙජහලජම,දුකලංෙජෙැටුජ

ඉදිරිප කජකා  ල ලජෙ කජදැනුමජභලවිතගයන්ජඒවලජවිාඳීමටජගයොමුජකිරීම 
 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස:් 

● එක්ෂජඑක්ෂජපරිෙණකගේජරැහැන්ජාහජද,ඪලංෙජාංාචකයන්ජඅහඹුජගලාජඉව කජකාන්ර.. 

● න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකිහිපයකටජග දලජඔවුන්ටජඑමජපරිෙණකයන්ගේජද,ඪලංෙජහලජම,දුකලංෙජෙැටුජ

ගාොයලජඒවලටජවිාදුම්ජල ලෙන්රලජගලාජපැවරුමක්ෂජල ලදීම 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

● පරිෙණකජද,ඪලංෙ , අන්තර්නලලජපහසුකම්, අදළජම,දුකලංෙ 

● https://www.computerhope.com/jargon/t/troushoo.htm 
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කියවීේ ද්රවය  

තදෝෂ නිරාවරණය 

පරිෙණකජෙැටුවක්ෂජවිාවලජෙනුජල න්ගන්ජගකගාේජදජයන්රජනිරූපණයජකාරජක්රියලවලියජගදෝ ජනිාලකාණයජ

ගලාජහුනන්වනුජලැගබ්. 

පරි ණව තදෝෂ නිරාවරණතේ දළ විශ්තල්ෂණය 

පහතජළියවාජඅනුෙමරයජකිරීමජග ොගහෝජපරිෙණකජෙැටුජහදුනරලජෙැම මටජඋපකලරිජගේ. 

1. පරිෙණකයජක්රියල කමකජවීජතිග න්ගන්ජද?  

2. කින්යම්ජගදෝ ජපණිවිඩයක්ෂජගපන්නුම්ජකාන්ගන්ජද? 

3. පරිෙණකයජරැවතජආාම්භජකාන්ර. 

4. රවජම,දුකලංෙයක්ෂජගහෝජද,ඪලංෙයක්ෂජඑකතුජකාජතිග න්ගන්ජද? 

5. පරිෙණකයජචලරයජකාජතිග න්ගන්ජද? 

6. යම්කින්ජ විදුලිජ  ලයජතරහිටීමක්ෂජ ගහෝජ විදුලිජකුණලටුවක්ෂජ

තතිජවීජතිග න්ගන්ජද? 

7. රැවතජාම් න්ධ්ජකාජවිදුලි ලජරැහැන්ජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

8. ධ්ලවකජ (drivers)ජ යලව කකලලීරජ කාන්ර.ජ රැතජ ගහො කජ

රවතමජාරිමලවන්ජ(patches)ජා්ථලපරයජකාන්ර. 

9. අනි ්ටජ ම,දුකලංෙජ ාහජ වක ාාජ ාවහලජ පරිගලෝකරයජ

කාන්ර. 

10. කින්දුජ ෙැටුවකින්ජ ගතොාවජ අවාන්ජ වාටජ පරිෙණකයජ

ක්රියල කමකජවූගේජකවාදලජද? 

11. ගවර කජපරිෙණකජද,ඪලංෙජාහජම,දුකලංෙජගදෝ ලගේක්ෂ ණ 

 

පරි ණව දෘඪාා   ැටලු 

▪ යතුරුපුවරුව 

▪ මූන්කය 

▪ විදුලිරැහැර 

▪ නලලකාණජරැහැර 

▪ VGA රැහැර 

 

ශබ්ද ප්රතිදාන  ැටලු 

▪ ා්පීකාජාම් න්ධ්තල 

▪ හඬජප්රමලණයජපරීක්ෂ ලව 
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පරි ණව තවතවනි සේබන්ධ් ා 

▪ PS/2 

▪ USB 

▪ Micro USB 

▪ VGA 

▪ HDMI 

▪ ාමලන්තා 

▪ RJ45 

▪ මතකජකලඩ්ප ක 

 

අදාළ දෘඪාා   ැටලු විසඳීම 

 

1. උපලංෙයජපරිෙණකයටජාම් න්ධ්ජවීජතතිජ වජාැකජහැාජදැරජෙන්ර.  

2. රැහැන්ජාහිතජඋපලංෙයක්ෂජරම්,  ැටරිජගවරා්ජකිරීමටජඋ කාලහජකාන්ර. 

3. ාෑමජරැහැරක්ෂජමජනින්ජගලාජාම් න්ධ්ජවීජතතිජ වටජාහතිකජකාජෙන්ර 

4. උපලංෙයජක්රියලජවිාහිතජකා,ජජරැවතජක්රියල කමකජකාන්ර 

5. පරිෙණකයජරැවතජඅාඹන්ර. 

6. හඬජප්රමලණයජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

 

පරි ණව මෘදුවාා   ැටලු 

1. Blue Screen of Death (BSoD)  

2. DLL File අතුරුදන්ජවීම 

3. ා්ථලපරයජගරොකාරජලදජගයදුම් 

4. ගයදුම්ජගාගමන්ජධ්ලවරයජවීම 

5. අාලමලරයජගයදුම්ජහැන්රීම 

6. ම,දුකලංෙජවැඩාටහන්ජා්ථලපරයජකිරීමටජගරොහැකිජවීම 

7. ා්ථලපරයජඅතාතුාජන්දුජවරජගදෝ ජජජ 

 

 

තදෝෂ නිරාවරණය සහ අදාළ මෘදුවාා   ැටලු විසඳීම 

1. ම,දුකලංෙගේජගවුමම්ජපලලරජාැකසුම්ජතහවුරුජකාජෙන්ර 

2. ධ්ලවකයන් යලව කකලලීරජකාන්රජරැතජගහො කජඅුතින්ජමජා්ථලපරයජකාන්ර. 

3. අනි ්ටජම,දුකලංෙජහලජවක ාාජාවහලජා්කෑන්ජකාන්ර 

 

රූපයජ2.2. 1ජවිදුලිජ ලජරැහැන්ජාම් න්ධ්තලව 
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දූෂි   මෘදුවාා  

ම,දුකලංෙජනිවැාදිවජා්ථලපරයජගරොකළජගහො කජගහෝජඅනි ්ටජම,දුකලංෙජවැඩාටහන්ජමක න්ජඒවලජදූෂිතජවියජහැකිය. 

ම,දුකලංෙජදූෂිතජවූජවිටජඑයජවැාදිජගරොමැතිවජවිව,තජකළජගරොහැකිජඅතා,ජතතැම්ජඅවා්ථලවලදී, ගෙොනුවක්ෂජමක න්ජ

ප්රතිා්ථලපරයජ කිරීගමන්ජ ගතොාවජ රැවතජ යථලජ ත ක කවයටජ ප කජ කාජ ෙැම මටජ ගහෝජ ප්රති ්ඨලපරයජ කිරීමටජ

ගරොහැකිජවියජහැකිය. 

 

හිස් වැඩ කය 

පරිෙණකයජක්රියල කමකජවරජවිටජතිායජහිා්වජපවයිජරම්, එයජපරිෙණකයජහලජතිායජඅතාජාම් න්ධ්තලගේජතතිජ

වියජහැකිජගදෝ යකි.ජ ගමහිජදීජපළමුගවන්ජම, ගමොනිටායජවිදුලිජගකගවනියක්ෂජතුළටජාම් න්ධ්ජකාජත කජදැක ජ

පරීක්ෂ ලජකාන්ර.ජඑගාේජරම්ජගමොනිටායජාහජපරිෙණකජද,ඪජතැටියජඅතාජාම් න්ධ්තලවජආාක්ෂෂිතජගේ.ජගමමජ

ෙැටුවජඋකුුමජපරිෙණකයක(Lap top) රම්, එහිජඅභයන්තාජගකගවනිවලජයම්ජාම් න්ධ්තලගවහිජදුර්වලතලවක්ෂජ

වියජහැකිජ ැවින්,ජවඩල කජපළපුරුදුජඅයකුජලවලජඑයජාලදවලජෙතජයුතුජගේ. 
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නිපුණ ාව 3ජජජජජජජජජජජජජ:ජජඑදිගරදලජක්රියලකලාකම්ජාවහලජවදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 3.1ජ: ග්ඛරයක්ෂජාකා්ජකිරීගම්ජදීජවදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙවලජමූලිකජක්රියලකලාකම්ජ   
                                  ජභලවිතජකාක  
 

වාකය                  ජජජ: ජකලලච්ගේද 6 
 
ඉත නුේ පක          ජජ: 

 වදන් ාැකසුම් ම,දුකලංෙය භලවිතගයන් හැඩාේ ෙන්වර ලද ග්ඛරයක්ෂ ළිබඳගයල කාක . 

o සුදුසුජපලඨජහැඩාේජකිරීමක්ෂජභලවිතජකාක . 

o චි්රකජහැන්ාවීමජාහජාාලජහැඩතලජඅඳික . 

o ද කතජතතුුමජකිරීමජාවහලජවගුජනිර්මලණයජකාක . 

o වගුජහැඩාේජකාක . 

o වගුජාංා්කාණයජකාක . 

o අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජපරීක්ෂ ලජකාක . 

අන් ර්  ය 

 ග්ඛරයක්ෂජළිබඳගයලජකිරීම, විව,තජකිරීම, ෙ ඩලජකිරීමජාහජවැසීම 

 පලඨජහැඩාේජකිරීම 

 පලඨ,ජචි්රක,ජහැඩ,ජclip art, word art,…ජආදිජගෙොනු/ජවා්තුජතතුළ කජකිරීම 

 වගුවක්ෂජතතුළ කජකිරීම 

 අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජගදෝ ජපරීක්ෂ ලජකිරීම 

 ලැක ා්තු 

 පලඨජහැඩාේජකිරීම 

 චි්රකජ:ජතතුුමජකිරීමජාහජහැඩාේජකිරීම 

 හැඩතලජ:ජතතුුමජකිරීමජාහජහැඩාේජකිරීම 

 යිරුජපළලජාහජඋා 

 මැකීම,ජතතුුමජකිරීම,ජගකෝ ජගවන්ජකිරීමජාහජඒකල ේධ්ජකිරීම 

 අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජපරීක්ෂ ලජකිරීම 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ල ලජෙතජහැකිජපහසුකම්ජළිබඳ වජවිා්තායක්ෂ: නිර්මලණය, ාංා්කාණය, ෙ ඩලජකිරීම, ග දලජෙැම ම, 

ග්රැෆික්ෂජභලවිතජකිරීම, ළිටප කජකිරීම 

 පරිශීලකජඅතුරුජමුවිණතජහුනරලජෙැම ම 

 ගමනුජඅනුළිබඳගවළජාවහලජගකටිජමලර්ෙ (Short-cuts) : open, close, save, copy, cut, paste, undo, 

redo 

 විවිධ්ජහැඩතලජෙැන්වීම්: අකුරු (අකුරු, තදවර්ණය, තලකුරු..), ගේදයජ(center, right and left 

alignment, justification, bullets and numbers), ළිටු (margins, orientation)  

 යිරුජපළලජනියලමරය 

 මලත,කලවලජශීර් යන්ජඉදිරිජළිටුවලටජඅඛණ්ඩවජගෙරජයෑම 

 අවාන්ජාංා්කාණයජගලාජදාලජඑකතුව 

 built-in spellcheck ාහජgrammar checkerජතුළජසීමල 
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පාඩේ සැකසුේ සදහා උපතදස් 

 මුලිකජගමගහයුම්ජාවහලජම,දුකලංෙයජභලවිතජකිරීමජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකිරීම. 

 මූලිකජගමගහයුම්ජාලකච්ඡලජකිරීමජාහජආදර්ශරය 

 වදන්ජාැකසූම්ජලියවි්ලක්ෂජවිව,තජකිරීමජාවහලජවිවිධ්ජක්රම: ම,දුකලංෙයජේවි කවජක්ෂලික්ෂජකිරීම, දකුණු-

ක්ෂලික්ෂජකිරීම 

 හැඩතලජෙැන්වීගම්ජගමවලම්ජගුරුවායලජආදර්ශරයජකිරීම 

 හැඩතලජෙැන්වීගම්ජක්රමජආවාණයජාවහලජනිර්මලණයජකාරජලදජක්රියලකලාකම්ජපත්රිකලජාැපයීම 

 ාන්දර්භගයන්ජඉගෙරෙැම මටජඔවුන්ටජඅර්ථව කජඅභයලාජල ලදීම 

 ගුරුවායලජවින්න්ජවගුජාවහලජගමවලම්ජප්රදර්ශරයජකිරීම 

 වගුජාමඟජවැඩජකිරීමජාවහලජනිර්මලණයජකාරජලදජක්රියලකලාකම්ජපත්රිකලජල ලදීම 

 ාන්දර්භගයන්ජඉගෙරෙැම මටජඔවුන්ටජඅර්ථලන්විතජඅභයලාජල ලදීම 

 අක්ෂ ාජවිරයලාජගදෝ ජාහිතජලිළිජග්ඛරජටක ේජකිරීමජාවහලජල ලජගදන්ර 

 වැාදිජනිවැාදිජකිරීමජාවහලජඅක්ෂ ාජවිරයලාජපරීක්ෂ කජගයොදලජෙන්ර 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස:් 

 ද,ඪජතැටියකජතැන්ප කජකාරජලදජග්ඛරයක්ෂජවිව,තජකිරීම. 

 ග්ඛරයජාංා්කාණයජකිරීම 

 දීජතතිජආක,තියටජඅනුවජතැන්ප කජකිරීම 

 හැඩාේජෙැන්වීමජාවහලජම,දුජආක,තියක්ෂජමක න්ජඅවිධිම කජඅකුරුජල ලදීම 

 ම,දුකලංෙජභලවිතගයන්ජහැඩාේජෙැන්වීමජාවහලජදැරටම කජාකා්ජකාජතතිජග්ඛරජල ලජදීම 

 ඒකල ේධ්ජකාරජලදජදාලජවැනිජආක,තිෙතජගකොටජතතිජවගුෙතජද කතවලජද,ඪජළිටප කජල ලජදීම 

 අක්ෂ ාජවිරයලාජනිවැාදිජකිරීමජාවහලජග්ඛරයරජහිජම,දුජළිටප කජල ලදීම 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

 පරිෙණක, වදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙ 

 https://www.tutorialspoint.com/word/word_explore_window.htm 
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කියවීේ ද්රවය 

වදන් සැවසුේ මෘදුවාා ය 

නරප්රියජවදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙජවර්ෙජකිහිපයක්ෂජතිගබ්.ජගම්වලක න්ජාමහාජජම,දුකලංෙජමිලජදීජෙතජයුතු 

( ලප්රලලභී (Licensed) වර අතාජඅගරකු කජවර්ෙයජනිදහා්ජහලජවිව,තජම,දුකලංෙජගේ. (Free and Open 

Source Software-FOSS) 

උදලහාණ: 

 

 

වදන් සැවසුේ මෘදුවාා ය සම  හුරුපුරුදු වන්න 

 

 

 

 FOSS 

 

මෘදුකාාංගය -Libre Office Writer  

නිෂප්ාදකයා- The document 
foundation 

 

මෘදුකාාංගය - Open Office Writer  

නිෂප්ාදකයා- Apache Software 
foundation 

 License 

 
මෘදුකාාංගය - Microsoft Office 
නිෂප්ාදකයා- Microsoft  

 
මෘදුකාාංගය   - iWork Pages  

නිෂප්ාදකයා - Apple 
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1. Title Bar - Microsoft Office Word 2010 කවුුමගවහිජතතිජඉහළතමජයිරුවජමලත,කලජයිායක . විව,තජ

කාරජලදජග්ඛරගේජරමජගමහිජදැක්ෂගේ. 

2. Ribbon - රි රගයහිජවිගශේ ජලක්ෂ ණයජවන්ගන්ජඅක තමයන්ජඅක කරජගලාජගපන්වනුජලැබීමක . රි න්වලජ

ලක්ෂ ණ (File, Home, Insert ආදිය) ටැබ්ජගලාජහැඳින්ගේ. 

පහතජදැක්ෂගවන්ගන්ජHome tab හිජාමහාජඅංෙජකිහිපයකි.  

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපයජ3.1 2ජජHome tab හිජාමහාජඅංෙජකිහිපයක්ෂ. 

 

 

3. Quick Access Tool Bar - (Figure 6.4) - ක්ෂ ණිකජළිවිසුම්ජගමවලම්ජයිාගේජරවජග්ඛරයක්ෂජ

විව,තජකිරීම, ග්ඛරයක්ෂජසුරැකීමජගහෝජවිව,තජකිරීමජවැනිජඉක්ෂමන් (නිතාජභලවිතලජකාර) ජවිධ්ලරයන්ජ

අඩංගුජගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dialogue Box launcher –  

ාංවලදජගකොටු ආාම්භකය අමතා ගමවලම් ගපන්වක . කණ්ඩලයම් රලමගේජදකුණු පා තති ඊතලය ක්ෂලික්ෂ 

කිරීගමන් ාංවලද ගකොටුව විව,ත කළ හැකිජය. රි රගයහි දක්ෂරට ලැග ර ගමවලම් හැරුණු ගකොට, ාංවලදජ

ගකොටු ලියකියවිලි ළිබඳගයල කිරීම ාවහල ගවර ක ප්රගයෝනරව ක ගමවලම් ාපයක . 

 

 

රූපයජ3.1 3ජජක්ෂ ණිකජළිවිසුම්ජගමවලම්ජයිාය 
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5. Status Bar - ගමයජMicrosoft Word කවුුමගේජවම්ජපගාහිජදැක්ෂගේ. ගමමජග්ඛරගේජළිටුජාහජවචරජ

ෙණර, භලවිතජකාරජභල ල, view buttonsජදක්ෂවක  

6. Scroll Bar - ග්ඛරගේජඉහළටජාහජපහළටජයෑමජාවහල 

7. Zoom -ජතිායජමතජළින්තූාගේජප්රමලණයජගවරා්ජකළජහැකිය. ගමයජමු්ජළිටපතටජ ලපලන්ගන්ජරැත. 

 

8. View Buttons 

a. Reading - මක ගක්රොගාො ට්්ජවර්ඩ්ජ(Microsoft Word) හිජ‘Reading view’  මිනන්ජඔ ටජ

ඕරෑමජග්ඛරයක්ෂජගමවලම්ජයිායකින්ජගතොාවජරැාම මටජලැගබ්.ජගමහිදීජාම්පූර්ණජතිාජ

කියවීමජඉව කජකිරීමජාවහලජEscape යතුාජඔ න්ර. 

b. Normal view - Normal view යනුජවැඩාටහගන්ජගපානිමිජදර්ශරයජගේ. 

c. Web Layout - මක ගක්රොගාො ්ට්ජවර්ඩ්ජ(Microsoft Word)  හිජ(Word Layout) මක න්ජඔගබ්ජ

ගවබ්ජඅඩවිගේජමුුමජතිායජතුළජතතිජන්යුජගමවලම්ජයිාජාහජාංා්කාණජකිරීගම්ජහැකියලවජ

ගපන්වක . 

d. Outline view -ජ ශීර් ජපලඨජාහිතවජාලාලංශජකාරජලදජදර්ශරයජල ලදීගමන්ජාංකීර්ණජ

ග්ඛරජපහසුගවන්ජ ැලීගම්ජදීජාහජාංගක්ෂතජගයොදලජතතිජගේද ජ+ජ ාලකුණජමක න්ජාැඟවියජ

හැකිය. 

 

තල්ඛ්නයක් සැදීම 

Word ම,දුකලංෙයජවිව,තජවරජවිටජරවජළිටුවක්ෂජතිබුණජද, ගවර කජපරිශීලකයකුටජරවජග්ඛරයක්ෂජාවහලජරවජ

ළිටුවක්ෂජල ලජෙතජයුතුජය. 

   File → New → Blank     Document    

 (Ctrl + N) → Blank     Document    

 

තල්ඛ්නයක් විවෘ  කිරීම 

පරිෙණකගේජ ගහෝජ  ලහිාජ ෙ ඩලජ මලධ්යයකින්ජසුාකිරජ ගෙොනුවක්ෂජ විව,තජකිරීමටජ පරිශීලකයලටජ අවශයජ වියජජජජජජජජජජජජජජජජජජ

හැකිජය. ගමහිජදීජග්ඛරයක්ෂජවිව,තජකිරීමජාවහල 

 යතුරුපුවරුගේජන්ටජ'File → Open' ගතෝාන්ර,ජගහෝජCtrl + O යතුාජඔ න්ර. 

 විව,තජාංවලදජගකොටුගවහිජ'Look in' ා්ථලරගයහිජසුාකිරජගෙොනුවජගතෝාන්ර. 

 කවුුමවජමක න්ජග්ඛරයජගතෝාන්ර 

 'විව,ත' ග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 
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තල්ඛ්නයක් වසාදැමීම 

 
අරවශයජවිටජග්ඛරයක්ෂජවාලදැමීමජගහොවජපුරුේදකි.ජවිව,තජවූජගෙොනුජපරිෙණකගේජක්රියලකලරි කවයටජ ලධ්ලවකි. 
 

 ‘File → Close’ ගතෝාන්ර 

 (Ctrl W) 

 මලත,කලජයිරුගවහිජඉහළජදකුණුජගකළවගර්ජතතිජකුඩලජකතිායජගතෝාන්ර. 

 

තල්ඛ්නයක් සුරැකීම 

 
ග්ඛරයක්ෂජ නින්ජ රමක්ෂජ ාහිතවජ නින්ජ ා්ථලරයකජ සුරැකීමජ අතයවශයජ ගවක .ජ ගමමක න්ජ තැන්ප කජ කාරජ ලදජ
ලියකියවිලිජපහසුගවන්ජගාොයලජෙතජහැකිජගේ. 
 

 Select  File  → Save as 

 Select a Saving Location from ‘Save  in’ 

 Type a proper name for the document in ‘File name’   

 Click Save button 

 

තවනමක නමකින් ත ොනුව සුරැකීම 
 
පරිශීලකජ රලමයක්ෂජ ල ලදීගමන්ජ ග්ඛරයජ සුරැකීගමන්ජ පසුජ එයජ ‘File’ යනුගවන්ජ හැඳින්ගේ. පරිශීලකයලටජ
ගවර කජා්ථලරයකජගවර කජරමකින්ජදජගෙොනුවජසුරැකියජහැකිය. එවිටජපරිශීලකයලජදැරටජපවතිරජරමජාහජරවජ
රමජමක න්ජගෙොනුජගදකක්ෂජල ලජෙම . 

 

තපළ හැඩ ක  ැන්වීම  Text formatting 

 
පහතජදැක්ෂගවරජකලර්යජඉටුජකිරීමටජපරිශීලකයලටජහැකිජගේ. 
 

 අකුරුවලජප්රමලණයජගවරා්ජකිරීම. 

Select the text → go to Home tab → Font group → select desired font size from the “font size” 
drop down list. 
 

 අකුරුජගවරා්ජකිරීමජ- අකුරුජතදජඅකුරුජගහෝජතලජඅකුරුජකාන්ර. 

Select the text → go to Home tab → Font group → select desired font style from the “font” drop 
down list. 
 

 යටිඉා. 

Select the text → go to Home tab → Font group → select “U”.  Or Select the text →(ctrl + U) 
 

 විවිධ්ජභල ලවලජවිවිධ්ජඅකුරුජභලවිතලජකිරීම. 

Select the text → go to Home tab → Font group → select desired language-font from the “font” 
drop down list. 
 

 ග ොන්ට්ජවර්ණයජගවරා්ජකිරීම. 

Select the text → go to Home tab → Font group → select desired color from the drop down list 
next to “Font color” icon. 
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තේද හැඩ ක  ැන්වීම 

වචරජඑකජඑ්ග්ජකිරීම 

 

(Text alignment) 

i. Left Align     

ii. Center                        Align   Select the text  click Home tab  paragraph ජජ 

ජජජgroupජ  select         desired alignment 

iii. Right Align                Line and Paragraph spacing 

iv. Justify    

 

හැඩ ක ඇතුළමක කිරීම 

ගකොටු , ාවුම්ජඊතලජවැනිජහැඩතලජඔ ගේජග්ඛරයජමතටජතතුළ කජකිරීමජාවහලජගමයජභලවිතජකානුජල ක . 

ඔ ටජහැඩතලයක්ෂජතතුුමජකිරීමටජඅවශයජා්ථලරයජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

●  Insert පටි කතජගතෝාලජෙන්ර→ Illustration group Shapes option ල ලදීජතතිජහැඩතලජඅතුරින්ජ

ෙැළගපරජහැඩතලජගතෝාලජෙන්ර. 

●  කර්ාාය + ාලකුණටජගවරා්ජවූජපසුවජහැඩතලයජමතජක්ෂලික්ෂජකාජඑයජළිටුවජමතජමූන්කයජක්ෂලික්ෂජ

කාමින්ජතදජෙන්ර. 

●  “Add text” option මක න්ජහැඩතලයජතුළජද කතජතතුළ කජකිරිමජන්දුජකළජහැකිජය. 

●  ගමමජවචරජගේබඳයජහැඩෙැා්වීමජාවහලජඔ ටජපහතජවික්පජආකලාජගයොදලජෙතජහැකිජය. 

○  HOME  පටි කගතහිජතති FONT GROUP 

○  FORMAT  පටි කගතහිජතති DRAWING TOOL 

ඔ ජයම්ජහැඩතලජගතෝාරජවිට, ඔ ටජකහජපැහැතිජඅ්ුජ(handles)ජල ලජෙතජහැකිජය. ගම්වලජහැඩතලයජගවරා්ජ

කිරීමටජභලවිතජකළජහැකිජය. 

 

 

 
●  වචරජඑක්ෂජඑක්ෂජහැඩතලයකටජවඩලජවැඩිජඅවා්ථලවන්හිදීජතිබියජයුතුජහැඩයජපලලරයජකළජහැකිජය. 

○  ඔ ජචලරයජකිරීමටජඅවශයජහැඩයජමතජාක ට්ජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

○  ාන්දර්භයජගමනුවජගතෝාන්ර, "bring to front" ගහෝ "Send to back" ගහෝජඑහිජඋපජගමනුගේජ

වික්පයන් click කාන්රජ ගහෝජ ගතෝාලජ ෙැම ගම්ජ හැඩතලයජමතජාහජහැඩතලජටැ යජ මත 

"bring forward” ගහෝ "Send backward" කණ්ඩලයම්ජ ාැකසීගම්ජ විධ්ලරජ මක න්ජ වික්පජ

ගතෝාන්ර. 
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ජපින්තූර ඇතුළමක කිරීම 

●  ඔ ටජළින්තූායජතතුුමජකිරීමටජඅවශයජා්ථලරගේජකර්ාායජත න්ර. 

●  ළින්තූාජග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

●  ඉන්ජපසුජළින්තූා ාංවලදජගකොටුවජ(dialog box) තතුුමජකාන්ර. 

●  ඔ ටජඅවශයජළින්තූාජඅඩංගුජග ෝ්ඩායජගතෝාන්ර 

●  අවශයජළින්තූායජගතෝාන්ර. ‘තතුුමජකාන්ර’ජග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

අන් ර්ජාකතයන් පින්තූරයක් ඇතුළු කිරීම 

●  ටැ යජ‘තතුුමජකාන්ර’ජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

●  ළින්තූාජාමූහගේජළින්තූාජග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

●  එවිටජගාවුම්ජයන්්රයජභලවිතජකිරීගමන්ජඔ ටජඅවශයජරූපයජගාවීම. 

●  ළින්තූායජගතෝාන්ර, තතුුමජකාන්රජග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

පින්තූරයක් හැඩ  ැන්වීම 

ඔ ජළින්තූාගේජක්ෂලික්ෂජකළජවිට, ළින්තූාජගමවලම්ජයටග කජරවජආක,තිජපටි කතක්ෂජදිා්ජගේ. ගමමජපටි කතජමක න්ජ

ඔගබ්ජරූපගේජගපනුමජහලජගමෝා්තායජගවරා්ජකිරීමටජවික්පජෙණරලවක්ෂජතිගබ්. 

● Crop image – රූපගේජඅරවශයජගකොටා්ජඉව කජකිරීම. 

o ළින්තූායජගතෝාන්ර. 

o ළින්තූාජගමවලම්ජයටග ක FORMAT පටි කතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

o SIZE GROUP හි, CROP TOOL ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

o රූපයජවටලජතතිජහැඩෙැන්වීම්ජරූපයජවටලජදිා්ජවනුජතත. ළින්තූාගේජඅරවශයජගකොටාජළිබඳාකාජ

කිරීමජාවහලජක්ෂලික්ෂජකාන්ර, ත ලජෙන්ර. 

● රූපගේජගපනුම 

o ගමමජවික්ප FORMAT පටි කගතහි adjust group ාහ picture style group තුළජදක්ෂරටජ

ලැගබ්. 

o Adjust group – Corrections, color, artistic effects 

o Picture style group – frames, borders etc… 

● Wrap text 

o Text-wrapping හිජවලකයයකජවචරයක්ෂජසීමලවකටජළඟලජවරජවිටජා්වයංක්රීයවජරවජගේබඳයක්ෂජ

ආාම්භජකාක  ජ(ළින්තූායක්ෂජගහෝජගපළජගකොටුවක්ෂ), විවිධ්ජවික්පජතිගබ්  

o ජළින්තූායජගතෝාන්ර. 

o PICTURE TOOL යටග කජගපගරර FORMAT TAB ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. ARRANGE 

GROUP හි WRAP TEXT විධ්ලරයජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 
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Word art ඇතුළමක කිරීම 

Word art gallery හිජඕරෑමජගපළක්ෂජාවහලජගයදියජහැකිජගවරා්ජගමෝා්තාජතතුළ කජගේ. 

●  Word artජතතුුමජකිරීමටජඅවශයජා්ථලරගේජකර්ාායජත න්ර. 

●  INSERT පටි කතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

●  text group හි word art button මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. ග්ඛරගයහි placeholder  දිා්ජගේ. 

●  ගපගරන්රටජඅවශයජවචර WORD ARTහිජයතුරුජලියරයජකාන්ර. 

word art හැඩසේ  ැන්වීම 

●  DRAWING ගමවලම්ජයටග ක FORMAT පටි කගතහිජතතිජවික්පජභලවිතජකාන්ර. ගමමජගකොටාජ
යටග කජජගවරා්කම්ජකළජහැකිජය. 
 

■  Text fill 

■  Text outline 

■  Text effects 

. 

තපළ තවොටුව (TEXT BOX  ඇතුළු කිරීම 

ඔ ටජනිශ්චිතජගපළක්ෂජගවතජඅවධ්ලරයජගයොමුජකිරීමටජඅවශයජරම්ජගපළජගකොටුවජභලවිතජකළජහැකිජය. 

 ඔ ට TEXT BOX තතුුමජකිරීමටජඅවශයජා්ථලරගේජකර්ාායජත න්ර. 

 TEXT තතුුමජකාන්රජක්ෂලික්ෂජකාන්ර, TEXT ාමූහයජතුළජTEXT BOX විධ්ලරය/ තතුුමජකාන්රජ

ටැ යජගතෝාන්රජ→ ළින්තූාජාමූහයජ→ හැඩතලයජවික්පයජ→ ෙැලරියජතුළජTEXT BOX ගතෝාන්ර 

 TEXT BOX තදෙන්ර. 

 පලඨකජගපට්ටියජතුළජතතිජඅකුරුජජගපන්වරජගකොටුවජගපගළහිජ  TEXT BOX දිා්ජවනුජතත, TEXT 

BOXහිජඔ ටජදිා්ජවියජයුතු TEXT ඔ ටජටක ේජකළජහැකිජය. 

 

TEXT BOX හැඩ  ැන්වීම 

● හැඩතලයජජගවරා්ජකිරීමජ- හැඩතලයජපටි කතජ→ හැඩතලජාමූහයජතතුුමජකාන්රජ→ ාංා්කාණජ

හැඩයජගවරා්ජකාන්රජගතෝාන්රජ→ ගමනුගවහිජගවරා්කම්ජහැඩතලයජග කරීමජගතෝාන්රජාහජ

කැමතිජහැඩයජගතෝාන්ර. 

● හැඩයජවර්ණයජගවරා්ජකාන්ර. 

● හැඩයජගවරා්ජකිරීම. 

●  ැගඩෝ, ේලැන්යා්ජවැනි ජජFORMAT EFFECT එකතුජකාන්ර. 

● TEXTහිජහැඩයජගවරා්ජකිරීමජ- FORMAT පටි කතජ→ වචරයජArt style group → text effects 

වික්පයජ→ පරිවර්තරයජවික්පයජ→ උපජගමනුගවන්ජ ලපෑමක්ෂජගතෝාන්ර. 
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වගු ඇතුළමක කිරීම 

වගුවක්ෂජතතුුමජකිරීමජාවහලජවිවිධ්ජක්රමජපවතික . 

● grid භලවිතජකිරීගමන් 

o Insert tab  Tables group  table  option 

o Table grid appears  drag the mouse to select number of rows and columns  click 

the mouse button  empty table will insert into the document. 

● insert table වික්පයජභලවිතජකිරීගමන් 

o Insert tab  Tables group insert table option Insert Table dialog box will 

appears enter the number of rows and columns  click ok  empty table will 

insert into the document. 

● quick tables භලවිතජකිරීගමන් 

o Insert tab  Tables group  Quick Table option  select the desired template  a 

table with selected template inserted  Enter your data into the table. 

● අභිරුචිජවගුවක්ෂජාෑදීම 

o Insert tab  Tables group  draw table optionclick and drag the mouse to draw 

rows and columns as you want. 

● ගපළක්ෂජවගුවක්ෂජ වටජපරිවර්තරයජකිරීම 

o Select the text  

o Insert tab  Tables group  select convert text to table option  select the number 

of rows and columns  click ok  selected text will appear in a table. 

 

වගුවක් නවීවරණය  

● Insert rows / columns / cells 
o ඔ ටජරවජහිා්ජ ගේබඳ / යිරුව / ගකොටුවජතතුුමජකිරීමටජඅවශය cell, ගේබඳය, යිරුවජක්ෂලික්ෂජ

කාන්ර. 

o දකුණුපාජක්ෂලික්ෂජකිරීම, ාන්දර්භජගමනුවජතුළජතතුුමජකාන්ර, ඉන්ජපසුජසුදුසුජතතුළ කජකිරීගම්ජ

වික්පයජගතෝාන්ර. 

 
ගහෝ 

 
o රවජගේබඳයක්ෂජ / යිරුවජ / යිරුවකටජතතුුමජකිරීමටජජඅවශයජයිරුව, ගේබඳය, යිරුවජමතජක්ෂලික්ෂජ

කාන්රජ→ layout පටි කතජ→ ගේබඳජාහජයිරුජාමූහයජ→ insert වික්පයජගතෝාන්රජ→ drop 

down ගමනුවජතුළජඅවශයජවික්පයජගතෝාන්ර 
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● rows / columns / cells මකලදැමීම 

o පවතිරජයිරුව / යිරුව / ගකොටුවජමකලදැමීමටජඅවශය cell, ගේබඳය, යිරුවජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

o මවක්ෂජක්ෂලික්ෂජකාන්ර, මකලජ දැමීම්ජගමනුවජතුළජමකලජ දමන්ර, පසුවජමකලජ දැමීගම්ජගකොටුවජ

මිනන්ජසුදුසුජමකලජදමරජවික්පයක්ෂජගතෝාන්ර. 

 

ගහෝ 

o පවතිරජගේබඳයජ/ යිරුවජ/ ගකොටුවජමකලජදැමීමටජඅවශයජවරජයිරු, ගේබඳය, යිරුව, → layout 

පටි කතජ→ ගේබඳජාහජයිරුජාමූහයජ→ delete option ගතෝාන්රජ→ drop down ගමනුවජතුළජ

අවශයජවික්පයජගතෝාන්ර 

 

● cell  ඒකල ේධ්ජකිරීම 

o ඒකල ේධ්ජ කළජ යුතුජ cell ගතෝාන්රජ→ layout tab → merge group තුළ, merge cells 

වික්පයක්ෂජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

 

● cells ග දීම 

o Select the cell to be split layout tab  in the merge group, click the split cells option  

split cells dialog box appears  specify the number of rows and columns  click OK. 

o ග දීම්ජාවහලජcell ගතෝාන්රජ→ layout tab → merge groupහිජsplit cells ක්ෂලික්ෂජකාන්ර, 

→ split cells dialog box දිා්ගවනුජතතජ→ ගේබඳජහලජයිරුජාංඛයලව 

ාවහන්ජකාන්රජ→ OK ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

 

වගුව හැඩසේ  ැන්වීම 

● Table styles 

o වගුවජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්රජගහෝජවගුවජගතෝාන්රජ→ Design tab → table styles group → 

කිරීමටජඅවශයජදශලියජගතෝාන්ර. 

 

● row height / column width ගවරා්ජකිරීම 

o ගේබඳයජගහෝජයිරුවජගවරා්ජකිරීමජාවහලජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

o layout tab  ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ cell size group තුළජවගුජගේබඳයජඋාජ/ වගුගේජයිරුජපළලජscroll 

box ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. අවශයජපරිදිජපළලජ/ උාජගවරා්ජකාන්ර. 

 

● borders තතුුමජකිරීම 

o border භලවිතලජකිරීමජාවහලජcell / වගුවජගතෝාන්රජ→ design tab → borders group, පහබඳන්ජ

තතිජජdrop down ගමනුගේජඊතලයජක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ border ගතෝාන්ර. 

 

OR 

 

●  border  භලවිතජකිරීමජාවහලජcell / වගුවජගතෝාන්රජ→design tab  → borders group,  border ඊතලයජ

ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→  border ක්ෂලික්ෂජකිරීමජාහජshading  ගාවීමජ→ shading ාැකසුම්, line style, line 

color, line width  ක්ෂලික්ෂජකාන්ර 
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කැයිස්තු සෑදීම 

● Bulleted list –ජ ාලමලරයගයන්ජ ලැක ා්තුෙතජ කාජ තතිජ අක තමවලජ අනුළිබඳගවළජ ාැලකි්ලටජ
ගරොෙන්රලජඅවා්ථලවන්හිජදීජගයොදලජෙනුජල ක . 

 

o ලැක ා්තුවජගතෝාන්රජ→  home tab →  Paragraph group → බුලට්ජපහළටජගමනුගේජගමනුවජ

ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ bullet galleryහිජජbullet  ගතෝාන්ර. 

 

● Numberedජlist –ජාලමලරයගයන්ජලැක ා්තුෙතජකාජතතිජඅක තමවලජඅනුළිබඳගවළජාැලකි්ලටජෙන්රලජ
අවා්ථලවන්හිදීජගයොදලජෙනුජල ක . 
 

o ලැක ා්තුවජගතෝාන්රජ→ home tab  → Paragraph group → numbers ක්ෂලික්ෂජකාජdrop 

down menu → ෙැලරිගයන්ජnumber style ගතෝාන්ර. 
 

අක්ෂර විනයාසය හා වයාවරණ පරීක්ෂාව 

●  වයාවරණ වැරදි – නි්රැලිජාහිතජගේබඳයජවයලකාණජඅ කවැාදිජදක්ෂවක . 

අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජගමවලමජමිනන්ජග්ඛරයකජගකොටාක්ෂජගහෝජාමා්තයක්ෂජවශගයන්ජජජජජජජජ

අක්ෂ ාජවිරයලායජාහජවයලකාණජඅ කවැාදිජළිරික්ෂාලජ ැලීමජාහජඒවලටජාම් න්ධ්ජවීමටජඉඩජාලාක . 

● අක්ෂර විනයාස වැරදි – ාතුජරැලිජාහිතජගේබඳයක්ෂජවැාදිජගලාජදැක්ෂවුණුජවචරයක්ෂජතඟවුම්ජකාජතත. 

o අක්ෂ ාජවිරයලාජආාම්භජකිරීමටජඔ ටජඅවශයජා්ථලරගේජකර්ාායජත න්ර. 

o REVIEW පටි කතජ ක්ෂලික්ෂජ කාන්රජ→ Proofing group → විරයලායජ ාහජ ජ වයලකාණජ

ග ො කතමජක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ ග්ඛරජකවුුමගේජදකුණුජපැ කග කජදකුණුජඅක්ෂ ාජකවුුමවජදිා්වනුජ

තත. 

o වැාදිජඅක්ෂ ායජඉා්මතුජකාජතතිජඅතා,ජගයෝනරලජකාජතතිජගකොටුගේජදැක්ෂගේ. 

 

▪ ගයෝනරලජගකොටුගවහිජනිවැාදිවජලියූජවචරයජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

▪ වචරයජගවරා්ජකිරීමටජක්ෂලික්ෂජකාන්ර, රැතජගහො කජාම්පූර්ණජග්ඛරගේජවචරයජ

ගවරා්ජකිරීමජාවහලජන්ය්ලජගවරා්ජකාන්ර. 

▪ නිවැාදිජකිරීමක්ෂජඅවශයජරැතිජරම්ජගරොාලකලජහරින්ර, රැතජගහො කජග්ඛරයජපරීක්ෂ ලජ

කිරීමජදිෙටජමජකාගෙරජයෑමජාවහලජන්ය්ලජගරොාලකලජහරින්ර. එගහ කජගතෝාලජෙ කජ

වචරයජන්යුජඅවා්ථලවන්ජහීජදීජග්ඛරජගවරා්ජගරොකළජයුතුජය. 

▪ රවජවචරජඑකතුජකිරීමටජක්ෂලික්ෂජකාන්ර, ගතෝාලජෙ කජවචරයජශබ්දජගකෝ යටජරවජ

වචරයක්ෂජගලාජතතුළ කජකාන්ර. 

▪ අක්ෂ ාජවිරයලායජළිරික්ෂාලජ අවාන්ජවරජවිට, නිවැාදිජකිරීම්ජන්දුකාරජ වජපවාමින්ජ

පණිවිඩයජදිා්ජවනුජතත, ඔ ටජග්ඛරයජදිෙටමජකාගෙරජයෑමටජහැකිජපණිවිඩයජක්ෂලික්ෂජ

කිරීගමන්. 
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● වචනාර්ථය - ගමමජ වචරගයන්ජවචරයක්ෂජාවහලජ උපමලජ ලැක ා්තුජ ාපයනුජලැගබ්, ලැක ා්තුගේජතතිජ

ාමලරජවචරයක්ෂජාහිතජවචරයජප්රතිා්ථලපරයජකළජහැකිජය. 

o ඔ ටජාමපදජඅවශයජවචරයජගතෝාන්ර. 

o REVIEW පටි කතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

o Thesaurus තතිජproofing group ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ ග්ඛරජකවුුමගවහිජදකුණුජපාජයිරුවජ

task pane දර්ශරයජගේ. 

o වචරගේජපදගයන්ජවචරයක්ෂජගතෝාන්රජ→ එබීගමන්ජඑයටජමූන්කයජගෙරයෑම, drop-down 

ලැක ා්තුගවන්ජතතුුමජකාන්රජගහෝජළිටප කජකාන්රජක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ එයජාමඟජගතෝාලජෙ කජ

වචරයජප්රතිා්ථලපරයජකාන්ර. 

 

● Change case – දැරටම කජටක ේජකළජගපගළහිජගපනුමජ(Capital, Simple) ගවරා්ජකිරීමජාවහලජ

ගයොදලජෙතජහැකිජය.ජ 

o ඔ ටජcase  ගවරා්ජකිරීමටජඅවශයජගපළජගතෝාන්රජ→ Home tab ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ→ 

Font group  තුළජගවරා්ජකාන්රජජ→ අවශයජවික්පයජගතෝාන්ර. 

▪ Sentence case - වලකයගේජමු්ජඅකුා Capital හලජඅගරක්ෂජන්යුජඅකුරු Simple 

අකුරින්ජත න්ර, ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

▪  Lowercaseජ- න්යුජඅකුරු Simple අකුරින්ජත න්ර, ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

▪ UPPERCASE - න්යුඅකුරු Capital අකුරින්ජත න්ර, ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

▪ Capitalize Each Word - එක්ෂජවචරගේජපළමුජඅකුා capital අකුරින්ජත න්ර. 

අගරක්ෂජඅකුරු simple අකුරින්ජත න්ර, ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 

▪ tOGGLEcASE- එක්ෂජවචරගේජපළමුජඅකුා simple අකුරින්ජත න්ර. අගරක්ෂජ

අකුරු capital අකුරින්ජත න්ර, ක්ෂලික්ෂජකාන්ර. 
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නිපුණ ාව 4                අනුක්රමය,ජග කරීම,ජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජෙැටුජවිාදීමටජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිත 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජකාක .ජ(Scratch භලවිතය) 

නිපුණ ා මට්ටම 4.1ජජ ජෙැටුවජවිශ්ග් ණයජකාක . 

වාකය                       ජජකලලච්ගේදජ2 

ඉත නුේ පක               

 එදිගරදලජජීවිතගේජාාලජෙැටුජවිශ්ග් ණයජකාක . 

 කැටිජාටහන්ජමක න්ජෙැටුජවිා්තාජකාක . 

 නංෙමජාහජසුවිරුජඋපලංෙවලජගයදවුම්ජවිා්තාජකාක . 
 

අන් ර්  යන්  

 ආදලර,ජාැකසීමජාහජප්රතිදලරජළියවාජහුනරලජෙැම ම 

 නංෙමජාහජසුවිරුජඋපලංෙජ(Smart devices) ාවහලජාැකසූජගයදවුම්ජහුනරලජෙැම ම 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතගයන්ජවිාුනම්ජප්රග්ඛරය 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ෙැටුවජවිශ්ග් ණය 

 කැටිජාටහන් 

 හැුනනුම 

 ෙැලීම්ජාටහන් 

 

පාඩේ සැකසුේ සදහා උපතදස් 

 පලලරජවූහජ(අනුක්රමය,ජග කරීම,ජපුරර්කාණය)ජළිබඳ වජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකා,ජඔවුන්ජමුවිණජගදරජෙැටුවක්ෂජවිමාල,ජඑයජවිශ්ග් ණයජකාජවිාවන්ර. 

 ෙැලීම්ජාටහරකින්ජෙැටුවජඉදිරිප කජකිරීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්ජගයොමුජකාන්ර. 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස්: 

 න්සුජකණ්ඩලයමටජවිශ්ග් ණයජාවහලජෙැටුවක්ෂජදී,ජඑයජෙැලීම්ජාටහරකින්ජඉදිරිප කජකිරීමටජ
ගයොමුජකාන්ර. 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 කලර්යජපත්රිකල 

 https://www.tutorialspoint.com/programming_methodologies/programming_methodolog

ies_flowchart_elements.htm 
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කියවීේ ද්රවය: 

 ැලීේ සටහන් මගින් විශ්තල්ෂණාමකමව චින් නය (අනුක්රමය  තමකරීම පමණි  ඉදිරිපමක වරන්න  

දදනිකවජන්යුජගදරජයිාණජෙනිති.ජඋදෑාරජආහලායජාවහලජමලජකුමක්ෂජකළජයුතුජද?ජගම්ජාතිජඅන්තගේජමලජ

ගකොගහේජයලජයුතුජද?ජඅපජයිාණයක්ෂජෙන්රලජාෑමජවිටජමජඑයජයම්ජනිර්ණලයකයක්ෂජමතජපදරම්ජගේ.ජගමමජයිාණයජ

ෙැම ගමන්ජපසුජඒජමතජක්රියලජකාක .ජඒජඅනුවජයිාණජෙැම මජළියවාජගදකකජක්රියලවලියකි.ජ-ජපළමුවජනිර්ණලයක්ෂජ

මතජපදරම්වජයිාණයජකිරීමජාහජගදවනුවජළියවාජෙැම ම. 

ග කරීම්ජ පලලරජ වූහය,ජ ගකොන්ගේන්යක්ෂජ ාතයජ රම්ජ එක්ෂජ ප්රකලශරජ කට්ටලයක්ෂජ ක්රියල කමකජ කිරීමට ක,ජ

ගකොන්ගේන්යජඅාතයජරම්ජගවර කජප්රකලශරජකට්ටලයක්ෂජක්රියල කමකජකිරීමට කජඉඩජගේ. 

පරිශීලකයන්ටජාම්මතජවර්ණගේජආගලෝකයජ (ාතු,ජකහ,ජගකොළ)ජ දර්ශරයජකිරීගමන්ජවර්ණජාංඥලජපේධ්තියජ

මක න්ජමලර්ෙගේජඅක තියජල ලජගේ. 

ගකොළජආගලෝකය,ජජවලහරවලටජදීජතතිජමලර්ෙගේජඉදිරියටජයෑමටජජඉඩජල ලජගේ.ජකහජආගලෝකය,ජාංඥලවජාතුජ

ආගලෝකයටජගවරා්ජවීමටජආාන්රජ වටජඅරතුරුජජඅඟවක .ජාතුජආගලෝකය,ජවලහරවලටජදීජතතිජමලර්ෙගේජ

ඉදිරියටජයෑමටජඉඩජල ලජගරොගේ.ජාතුජආගලෝකයජදර්ශරයජවුවජගහො කජරියදුගාෝජවලහරයජරව කවති.ජඑගාේජරැතිජ

රම්ජඉදිරියටජයති.ජමලර්ෙගේජන්යුජාංඥලජවලහරජනිවැාදිජමලර්ෙයටජගයොමුජකාක .ජඑයජග කරීම්ජවර්ෙයජාවහලජ

නිදසුරකි. 

 
 

ග කරීමජ,ජකින්යම්ජජගකොන්ගදන්ජමතජපදරම්වජගවරා්ජප්රකලශරජක්රියල කමකජකිරීමටජභලවිතජගේ.ජ

පහතජෙැලීම්ජාටහරජග කරීමජාංගක්ෂතල කමකවජදැක්ෂවීමකි.  

 

 

 

 

 

 

රූපයජ4.1. 2ජග කරීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතය 

 

රූපයජ4.1. 1ජවර්ණජාංඥල 
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නිදසුරජ1: 

අධිගේක ජමලර්ෙගේජපලාලටජයන්ර. 

මලර්ෙයටජයන්ර. 

ාංඥලජජගදාජ ලන්ර. 

ාංඥලජවර්ණයජගකොළජරම්ජඉදිරියටජයන්ර. 

එගාේජරැ කජරම්ජමවක්ෂජරැඳීජන්ටින්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිදසුන 2  

න්සුන්ටජ කලලීරජ ෙැටුවක්ෂජ වන්ගන්ජ ගෙදාජ වැඩජ කිරීමක .ජ ාලමලරයගයන්ජ අවාන්ජ ගමොගහොග කදී ජ කිරීමටජ

යෑගමන්,ජග ොගහෝජන්සුන්ටජගෙදාජවැඩජකිරීමජවිශලලජෙැටුවකි.ජපළමුවජෙැටුවජවිාවරජආකලායජවිශ්ග් ණයජ

කාන්ර.ජඅරතුරුවජෙැටුගේජවිාුනමජාවහලජෙැලීම්ජාටහරක්ෂජඅඳින්ර.  

 නිගවාටජයන්ර. 

 ගෙදාජවැඩජතිගබ්ජදැක ජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

 ගෙදාජවැඩජත කරම්ජඒවලගයහිජගයගදන්ර. 

 එගාේජගරොගේජරම්ජගා්ලම්ජගහෝජපලඩම්ජකාන්ර.ජජජජ  

රූපයජ4.1.2ජජනිදසුරජ1ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර 

රූපය 4.1.4ජජනිදසුරජ2ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර 
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නිදසුන 3  

ගදරජලදජලකුණජ50ජටජවැඩිජරම්ජ,ජ“Pass” or “Fail”  

දර්ශරයජකාන්ර. 

ලකුණුජල ලජෙන්ර. 

එයජ50ජටජවැඩිජදැක ජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

50ජටජවැඩිරම්ජ“Pass”ගලාජදර්ශරයජකාන්ර. 

 
එගාේජගරොගේජරම්ජ“Fail”ජගලාජදර්ශරයජකාන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ4.1.5ජනිදසුරජ2ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර 
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නිදසුන 4  

ගදරජලදජලකුණුජ50ජටජවඩලජවැඩිජරම්ජගකොළජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්ර.ජරැතිජරම්ජාතුජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්ර. 

ලකුණුජල ලජෙන්ර, 

එයජ50ටජවඩලජවැඩිජදැක ජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

එයජ50ටජවඩලජවැඩිජරම්ජගකොළජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්ර. 

රැතිජරම්ජාතුජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ4.1.6ජජජනිදසුරජ4ජජාවහලජෙැලීම්ජාටහර 
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නිපුණ ාව 4                අනුක්රමය,ජග කරීම,ජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජෙැටුජවිාදීමටජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිත 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජකාක .ජ(Scratch භලවිතය) 

නිපුණ ා මට්ටම 4 2   ජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජාදහලජපලලරජවූහජභලවිතජකාක .ජ 

වාකය                       :ජකලලච්ගේදජ5 

ඉත නුේ පක                

 පලලරජවූහජජවිා්තාජරාක ජ(ග කරීම්ජපමණි). 

 එදිගරදලජජීවිතගේජාාලජෙැටුජවිාඳීමටජපලලරජවූහජගයොදලජෙනික . 
 

අන් ර්  යන්  

 ාාලජත්ගෙොරිතමජාහජග කරීම්ජපලලරජවූහයන්ජහැඳින්වීම. 

 පරිෙණකජභල ලවන්ගේජ(අතුරුජමුවිණ කජභලවිතය)ජජද,ශයජආධ්ලාකජභලවිතගයන්ජාාලජවෑඩාටහරක්ෂජ
(අනුක්රමයජාහජග කරීම)ජළිබඳගයළජකිරීම. 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 පලලරජවූහ 

 අනුක්රජම 

 ග කරීම් 

 ත්ගෙොරිතම 

 Scratchජක්රජමග්ඛය 

 Scratchජක්රජමග්ඛජග කරීම 

පාඩේ සැකසුේ සදහා උපතදස්  

 පලලරජවූහජ(ග කරීම්)ජාමෙජෙැටුවකටජමුවිණජගදරජආකලායජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 පලලරජවූහජ(අනුක්රජම,ජග කරීම්,ජපුරර්කාණ)ජෙැරජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 පන්තියජකණ්ඩලයම්කාජවිශ්ග් ණයජකිරීමටජගාරලරිගයෝවක්ෂජගදන්ර. 

 ඉහතජගාරලරිගයෝගේජScratchජක්රජමග්ඛයක්ෂජාකා්ජකිරීමටජකණ්ඩලයම්ජගයොමුජකාන්ර. 
 

 ක්තසේරුවරණය සහ ඇ යීම සදහා උපතදස්  

 පහතජක්රියලකලාකමජකිරීමටජන්යුජකණ්ඩලයම්වලටජපවාන්ර. 
o ග කරීම්ජපලලරජවූහයක්ෂජාවහලජසුදුසුජගාරලරිගයෝවක්ෂජලියන්ර. 
o ත්ගෙොරිතමයජාමෙජෙැටුවජවිාවන්ර. 
o ෙැලීම්ජාටහරක්ෂජතවජScratchජක්රජමග්ඛයක්ෂජාකා්ජකාන්ර. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 Scratchජක්රජමග්ඛය ජ,කලර්යජපත්රිකලව  

 https://scratch.mit.edu/download 

 https://www.youtube.com/watch?v=0aCYwtQFV0c 
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කියවීේ ද්රවය  

ග කරීමජයනුජක්රජමග්ඛරගේජදීජග ොගහෝජවැදෙ කජාංක්පයකි.ජග කරීම්ජප්රජකලශජභලවිතගයන්,ජඅපජක්රජමග්ඛයජ

යිාණජෙැම මටජගයොමුජකළජහැකිය.ජපරිෙණකයක්ෂජයිාණජෙැම මජඑකමජළියවාජගදකකජක්රියලවලියක්ෂජමතජපදරම්ජ

ගේ.ජScratchහිදී,ජයිාණජෙැම මජif කට්ටියජ(if block), ාහ if else කට්ටියජාමක න්ජන්දුජකානුජල ක .ජIfජප්රජකලශයක්ෂජ

ක්රියල කමකජකිරීගම්ජදීජපරිෙණකයජපළමුවජකින්යම්ජනිර්ණලයකයක්ෂජගහෝජගකොන්ගේන්යක්ෂජතෙයීමටජලක්ෂජකාක .ජ

එයජාපුාන්ගන්ජරම්,ජනිශ්චිතජක්රියලවක්ෂජන්දුජකානුජල ක .ජගමයජග කරීම්ජාවහලජකට්ටියක . 

 

 

 

 

 

නිදසුන 1  

ගදරජලදජලකුණක්ෂජ50ටජවැඩිජරම්,ජගකොළජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්රජරැතිරම්ජාතුජගර්ඛලවක්ෂජඅඳින්ර. 

ඉහතජ ගාරලරිගයෝවජ දැරටම කජෙැලීම්ජ ාටහරක්ෂජාමඟජ විශ්ග් ණයජකාජතත.ජ පහතජකට්ටිජ scratchජ තුළජ

නිර්මලණයජගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Out put  

 

රූපයජ4.2. 1ජග කරීමජාවහලජකට්ටි 

ජජජජජජජරූපයජ4.2.2ජනිදසුරජ1ජාවහලජකට්ටිය 

රූපයජ4.2.2ජනිදසුරජ1ජාවහලජප්රතිලලය 
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නිදසුන 2  

ගදරජලදජාංඛයලවක්ෂජ50ටජවැඩිජරම්ජ“Pass”ජගලා ක,ජඑගාේජරැතිජරම්ජ“Fail”ජගලා ක දර්ශරයජකාන්ර. 

  

 

 

 

ජජජජජජජජජජජජරූපයජ4.1.4ජනිදසුරජ2ජාවහලජකට්ටිය 

ජ 

 

නිදසුන 3  

ගදරජලදජාංඛයලවක්ෂජඔ කග කජරම්ජ“Odd Number ”ජගලා කජඑගාේජරැතිජරම්ජ“Even Number”ජගලා කජජ

දර්ශරයජකාන්ර.  

 

 

ජ 

   රූපයජ4.1.5ජජනිදසුරජ2ජාවහලජකට්ටියජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

 

 

 

 

                                                                                   රූපයජ4.1.6ජජනිදසුරජ2ජාවහලජප්රතිලලය 

රූපයජ4.1.5ජජනිදසුරජ2ජාවහලජප්රතිලලය 

Out put  
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නිපුණ ාව 5           :  ක්රමග්ඛජතර්කජක්රියල කමකජකිරීමට, ගභෞතික ආෙණරයජ(computing)ජාවහල වරජ    

 ම,දුකලංෙ පැගක්ෂනජභලවිතජකාක . 
 

නිපුණ ා මට්ටම 5 1  : ගභෞතිකජආෙණරයජන්රියල කමකජකිරීමජාවහලජාාලජද,ඪලංෙජඋපලංෙජභලවිතජකාක . 
 
වාකය                         කලලච්ගේදජ05 
 
ඉත නුේ  පක              

 තලර්කිකජමට්ටම්ජභලවිතගයන්ජ(රැත/ජඔේ)ජ ලහිාජපරිපථජක්රියල කමකජකාවීමට ක්රමග්ඛජලියක . 
 ගභෞතිකජඋපක්රමජාවහලජක්රමග්ඛජක්රියල කමකජකාක .(නිදසුර:ජ ජඅෙයයන්ජල ලජගදමින්ජ LEDජ ් ජ

ද්වක . 
 

අන් ර්  ය  

 ගභෞතිකජආෙණරජ(පරිෙණක)ජඋපලංෙජවලජාංාචකජ 
 පලලරයජකළජහැකිජඋපලංෙ 
 ආගලෝකජවිගමෝචරජඩගයෝඩජ(LED) දැ්වීමජහලජනිවීමජ 

 ාාලජක්රමග්ඛජමක න්ජආගලෝකජවිගමෝචරජඩගයෝඩජාටලජනිර්මලණය කිරීම 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 විවිධ්ජවර්ෙවලජක්ෂෂුද්රපලලරජපරිපථ නිරීක්ෂ ණය 
 ක්ෂෂුද්රපලලරජපරිපථයන්හිජමූලිකජාංාචකජලියලජදැක්ෂවීම 
 තලර්කිකජ මට්ටම්ජ 2ක්ෂජ (ඔේ/ජ රැහැ)ජ (yes/ජ No)ජ භලවිතගයන්ජ  ලහිාජ පරිපථජ ක්රියල කමකජ කිරීමටජ

ක්රමග්ඛයක්ෂජලියලජදැක්ෂවීම 
 ගභෞතිකජඋපලංෙජාවහලජක්රමග්ඛජක්රියල කමකජකිරීම.ජඋදලහාණ: අෙයන්ජල ලජදීමජමක න්ජආගලෝකජ

විගමෝචරජඩගයෝඩජදැ්වීමජහලජනිවීම) 
 

පාඩේ සැකසුේ සදහා ම  තපන්වීම  
 විවිධ්ජක්ෂෂුද්රපලලරජපරිපථජළිබඳ වජගතොාතුරුජඑක්ෂජරැා්ජකාන්ර. 
 මක ගක්රොජබිට්ජ(Micro bit)ජපරිපථයජාහජඑහිජාංාචකජවිා්තාජකාන්ර 

 ආගලෝකජ විගමෝචරජ ඩගයෝඩජ දැ්වීමජ හලජ නිවීමජ මක න්ජ විවිධ්ජ වෙන්තිජ ාහජ අෙයජ ජ ලියලජ දැක්ෂවීමටජ
පරිෙණකජගක්ෂතජලියලජදක්ෂවන්ර. 

 පරිපථගේජග ො කතම්ජඑබීමජමක න්ජවිවිධ්ජඅෙයජදර්ශරයජකාන්ර. 
 
 ක්තසේරුව සහ ඇ යීේ සදහා ම  තපන්වීම  

 ග ො කතම්ජඑබීගම් දීජජතමන්ගේජරමජදර්ශරයජවීමටජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථජාවහලජක්රමග්ඛජලියලජදක්ෂවක . 
 විවිධ්ජග ො කතම්ජාංගයෝනරජයුෙලජාවහලජවිවිධ්ජඅෙයජදර්ශරයජකිරීමටජවැඩජාටහන්ජලියලජදක්ෂවක . 

 
ගුණාමකමව තයදුවුේ  

 පරිෙණකජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථජාහජවිශ්වජගශ්රේණිෙතජ ා්ජ(USB) ාම් න්ධ්කජරැහැර,ජඅන්තර්නලලගයන්ජජජජජජජජජජජජජ
 ලෙතජකාරජලදජම,දුකලංෙ 

 https://makecode.microbit.org/ 

 https://microbit.org/guide/ 

  https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc 
 https://www.youtube.com/watch?v=cJRrTxgLRIc 

  

https://makecode.microbit.org/
https://microbit.org/guide/
https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc
https://www.youtube.com/watch?v=cJRrTxgLRIc
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කියවීේ ද්රවය   

 විවිධ්ජවර්ෙයන්හිජමක ගක්රො බිටුජපරිපථජ)Micro Bit circuit  

 

 

 

 

 

 

 මක ගක්රොජබිට්ජපරිපථවලජලක්ෂ ණ 

o ගවන්ජවශගයන්ජක්රමග්ඛරජකාරජලදජජආගලෝකජවිගමෝචරජඩගයෝඩජජ25 

o ක්රමග්ඛරජකාරජලදජජග ො කතම්ජ2 

o ගභෞතිකජාම් න්ධ්කජඅග්රජ(pins) 

o ආගලෝකජාහජඋ ්ණ කවජාංගේදක 

o චලලකජාංගේදකජ( කවාණජමලරය/Accelerater.ජාහජමලලිමලව/compass) 

o ගුවන්ජවිදුලිජතාංෙජාහජBluetooth ඔා්ගාේජජරැහැන්ජාහිතජාන්නිගේදරය 

o විශ්වජගශ්රේණිෙතජ ා්ජ(USB)ජඅතුරුමුවිණත(interface) 

 

  ආඞියුගරෝජපුවරුවජ(Arduino board) 

 

 

 

 

 

 

 

කක්ෂණ  

 ක්ෂෂුද්රජපලලකයජ:ජAT mega 328bp 

 32KB ාහිත ාැගණලිජජමතකයජ(Flashජmemory) 

 ගමගහයුම්ජජගවෝ්ටීයතලව 5V 

 ආදලරජගවෝ්ටීයතලව (නිර්ගේත ත)ජ7-12Vj 

 ආදලරජගවෝ්ටීයතලව (සීමිත)ජ6-20V 

 අංකිතජආදලර/ප්රතිදලරජඅග්ර:ජ14ජ(අග්රජ6ජක්ෂජ(PWMජ-ජPulse With Modulater)ජාහිතජප්රතිදලරයජාපයක ) 

 ප්රතිාමජආදලරජඅග්ර:ජ6 

 ආදලර/ජප්රතිදලරජඅග්රයකටජඍජුජධ්ලාලව:ජ40MA 

 2.2ජජඅග්රජාවහලජඍජුජධ්ලාලව:ජ50ජMA 

රූපයජ5.1. 1ජමක ගක්රොජබිටුජපරිපථජ(Micro Bit circuit  

 

රූපයජ5.1. 2ජආඞියුගරෝජපුවරුවජ(Arduino board) 
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 Atmel ක්ෂුද්ර සවසන සහි  පුවරු  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Micro Bit ක්ෂුද්ර පාකන පරිපථවක තක් වරණය (coding) 

 

Micro Bit පරිපථජාවහලජගක්ෂතජනිර්මලණයජකිරීමජාවහලජපහතජගවබ්ජඅඩවිගේජාංාක්ලාකයජවිව,තජකාන්ර. 

http://makecode.microbit.org/ 

ඉහතජගවබ්ජඅඩවිගයන්ජගක්ෂතජාංා්කලාකයජ (MakeCode editor  විව,තජවූජ විට ලිළිර යිරුජ (address bar)ජ

අක කරයජගඩා්ක්ෂජගටොේජඑකජමතටජතදජගෙරජඒගමන්ජගඩා්ක්ෂජගටොේජා ැඳියක්ෂජාලදන්ර.ජඑවිටජගඩා්ක්ෂජගටොේජ

අක කරයක්ෂජ නිර්මලණයජ ගේ.ජ ඊළඟජ වතලවටජ Micro Bit ාංා්කලාකය (Micro Bit editor  සදහා ජ ඔ ටජ

අන්තර්නලලජ ාම් න්ධ්තලවජ අවශයජ ගරොගේ.ජ ාාලවජ ගඩා්ක්ෂජ ගටොේජ අක කරයජ මතජ ක්ෂලික්ෂජ කිරීගමන්ජ ඔ ටජ

ාංා්කලාකයජවිව,තජකාජෙතජහැකිය. 

The editor MakeCode යනුජHTML5 ගවබ්ජගයදුමකි.ජජගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජතුළජපළමුජදැක්ෂගමන්ජමජඑයජා්වයංක්රියවජද,ඪජ

තැටියජතුළජහැඹිලිෙතජ(caches)ජගේ.ජගවබ්ජගයදුමජප්රගේශජවූජපසුජ,ජඅන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවකින්ජගතොාවජවැඩජකාජගෙරජ

යෑමජාවහලජඅවශයජන්යුජගේජඔ ගේජද,ඪජතැටියජතුළජඅන්තර්ෙතජගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

රූපයජ5.1. 3ජAtmel ක්ෂුද්ර සවසන සහි  පුවරු  

 

http://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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එවිටජාංා්කලාකයජාහිතජජපහතජතිායජඔ ටජලැගබ්. 

ජ ජජජජ 
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපයජ5.1. 4ජජමක ගක්රොජජබිටුජාංා්කලාකයජ(Micro Bit  editor ජ) ජාහිතජතිාය 

Editorජblocksජාහජjava scriptහිජආකලාජ2ක්ෂජතත. Java scriptජගතෝාලජගරොෙන්ර.ජගමයජආධුනිකයන්ටජඅපහසුජ

ය. ාංා්කලාකය (editor)ජ විවිධ්ජ පලලරජ කට්ටිජ (control blocks) ාපයක .ජ ගම්වලජ පහතජ අයුරින්ජ විවිධ්ජ

කණ්ඩලයම්වලටජවර්ගීකාණයජකළජහැකිජය. 

Basic, input, music, led, radio, loops, logic,variables,& math  

Advanced option යටග කජපහතජකණ්ඩලයම්ජතත.  

ඒවලජරම්ජශ්රීත,ජඅාලවන්,ජපලඨ,ජක්රීඩල,ජළින්තූා,ජතුඩු,ජගශ්රේණිෙතජාහජපලලක 

මයිතක්රො බිට් පරිපථ (Micro Bit Circuit   ක්රමතල්ඛ් කිරීම 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපයජ5.1. 5ජAdvanced optionජයටග කජතතිජකලණ්ඩජ(Groups) 
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ාෑම කණ්ඩලයමක්ෂජමජයටග කජවිවිධ්ජපලලරජකට්ටිජතත. 

 

මූලිකජප්රවර්ෙගේජජපලලරජකට්ටිජ: 

 

 

'More'ජග ො කතමජයටග කජතව කජගකොටා්ජතත.ජගම්වලජපහතජඅයුරින්ජදර්ශරයජගකගර්. 

රූපයජ5.1. 6ජමූලිකජප්රවර්ෙගේජපලලරජකට්ටි 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපයජ5.1. 7ජජ“…more”ජග ො කතමජයටග කජතතිජජකට්ටි 
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'input' වර්ෙයජයටග කජතතිජජපලලරජගකොටා්ජ: 

 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපය 5.1. 8ජජ'input'ජකලණ්ඩගේජතතිජපලලරජකට්ටි 

ගමගලාජාෑමජවර්ගීකාණයක්ෂජමජජයටග කජවිවිධ්ජපලලරජගකොටා්ජතත. 

දැන්ජඅළිජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථජක්රමග්ඛයජකිරීමටජක්රමග්ඛයක්ෂජනිර්මලණයජකාමු. 

 

උදාහරණ  01    

මක ගක්රොජබිට්ජපරිපථයජමතජLED ආධ්ලාගයන්ජපලඨයක්ෂජදජදර්ශරයජ කාමු. 

Input කණ්ඩලයමජයටග කජතතිජ"On button A Press" පලලරජගකොටාජගතෝාල,ජපහතජදැක්ෂගවරජපරිදිජඑමජ

ගකොටාජක්රමග්ඛජප්රගේශයටජතදජගෙරජයන්ර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රූපයජ5.1. 9ජ“On Button A Press”ජපලලරජකට්ටියජගතෝාලජක්රමග්ඛරජප්රගේශයටජතදදැමීගමන්ජපසු 
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Input "On button A Pressed"හිජA  මතජඔ ජclick  කාන්ගන්ජරම්ජඔ ටජ B, A+ Bජයරජතව කජග කරීම්ජදැකජෙතජ

හැකිය.ජජජජජ 

LEDජහිජජජවම්ජපැ කතජජAජග ො කතමජවරජඅතාජLEDජහිජජජදකුණුජපැ කතජජBජග ො කතමජගේ. 

Aජහලජජ Bජග ො කතම්ජ2ජමජඑකටජඑබීමජA+ Bජජගේ. 

ගමමජඋදලහාණයජාවහලජග ො කතම්ජගවරා්ජගරොකාන්ර. Aජගලාමජත ලජෙන්ර. 

 

           රූපය 5.1. 10ජ“Show String“ජපලලකයජගතෝාලජජ“On Button A  Pressed”ජපලලකගේජමැදටජතදජදැමීගමන්ජපසු 

ඉන්ජපසුවජBasicජකණ්ඩලයමජවිව,තජකාජ"Show string"ගකොටගාේජතතිජපලඨයජ"ICT Grade8" ගලාජගවරා්ජ

කාන්ර.ජඑවිටජක්රමග්ඛයජපහතජපරිදිජගේ. 

රූපයජ5.1. 11 ජ“Show String”පාකවය ම  ඇති පා  “ICT Grade 8”. තකසට තවනස් කිරීතමන් පසු 
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දැන්ජගමමජාාලජක්රමග්ඛයජලියලජඅවාලරක .ජගමමජක්රමග්ඛගේජදැරටජතතිජරමජuntitledජගේ.ජඑයජ"Mypro01"ජ

ගලාජuntitledජයන්රජමකලදමලජරැවතජක්රමග්ඛයජරම්ජකාන්ර. 

පරිෙණකගේජdownload ගෙොනුජ හලුගම්ජhexජගෙොනුගවහිජසුරැකීමජාවහලජdownloadජග ො කතමජමතජක්ෂලික්ෂජ

කාන්ර. 

ක්රමග්ඛගේජ චි්රකජ නිගයෝනරයජ ාවහලජ අංකිතජ ගක්ෂතයන්ගෙන්ජ hexජ ගෙොනුවජ ාමන්විතජ ගේ.ජ එවැනිජ hexජ

ගෙොනුවක්ෂජජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථයටජඋඩුෙතජකළජහැකිජය.ජඔ ගේජ ලෙතජගෙොනුජ හලුමජපරීක්ෂ ලජකළජවිට,ජඔ ටජ

"microbit+my Pro 01.hex රවජගෙොනුවජදැකජෙතජහැකිය.ජ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රමග්ඛය,පරිපථයජමක න්ජක්රියල කමකජකිරීමටජගමමජhexජගෙොනුව,ජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථයටජඋඩුෙතජකළජයුතුජ

ය.ජ විශ්වජ ගශ්රේණිෙතජ ා්ජ (USB)ජ රැහැන්ජමක න්ජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථයජපරිෙණකයටජාම් න්ධ්ජකළජවිටජරවජ

ධ්ලවකයකජ(G)ජගෙොනුජ2කින් යු ක ගෙොනු  හලුමක්ෂ ගපන්වක .ජG ගවනුවටජවිවිධ්ජධ්ලවකයජඔ ටජදැකජෙතජහැකිය.ජ 

 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපය 5.1. 13ජMicro Bit පරිපථ පරි ණවයට සේබන්ධ් වළ පසු නව ධ්ාවවයව දැකිය හැකි ග ෝ්ඩා 

 

ඔ ටජ ගමමජ ගෙොනුජ  හලුමජරැතිජරම්,ජ පරිපථයජ විාන්ධිජකාජරැවතජ ාම් න්ධ්ජකාන්ර.ජ ගමමජ  හලුමටජජ

ඔ ගේජhexජගෙොනුවජළිටප කජකාන්ර. hexජගෙොනුවජඋඩුෙතජකිරීගම්දීජඔ ටජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථගේජLEDජ ් යජ

ගේෙගයන්ජනිවිජනිවිජදැ්ගේ,ජ(blinking). 

ඉන්ජපසුවජපරිපථගේජඅගරක්ෂජපාජහාවලජග ො කතම්ජගාොයලෙන්ර.ජA ග ො කතමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. එවිටජLEDජ

නලලකයජමතජ"ICT Grade8" ගලාජපණිවිඩයජධ්ලවරයජගේ. 

 

රූපයජ5.1. 12ජMicro Bit පරිපථය USB රැහැන් හරහා පරි ණවයට සේබන්ධ් වළ විට 
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උදාහරණ   02    Mypro02     

දැන්ජපහතජගලාජක්රමග්ඛයජගවරා්ජකාන්ර. Bජග ො කතමජඔ රජවිටජඔගබ්ජරමජදර්ශරයජවීමටජගක්ෂතජලියන්ර.ජ

ගමමජක්රමග්ඛයජ"Mypro02"ජ ගලාජරම්ජකාන්ර.   

 

 

                                                                                රූපය 5.1. 14ජනිදසුරජ02ජාවහලජකට්ටි 

උදාහරණ    03   Mypro03     

ගමමජක්රමග්ඛගේජ "On button A Pressed"යරජතව කජගකොටාක්ෂජ (block)ජ භලවිතජකාක . ගමහිදීජඑක්ෂවාමජ

ග ො කතම්ජ2ජමජඑබීගමන්ජජA+ Bජගතෝාලෙනුජල ක .  

 Basic වර්ෙගේජතති "show codes"ජගතෝාලජඑයජ"on button A+ BජPressed"ජ (block)ජගකොටගාේජමැදටජතදජ

ගෙරජයන්ර. 
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                                                     රූපය 5.1. 15ජනිදසුරජ02ජාවහලජකට්ටි 

 

ක්රමග්ඛයජඋඩුෙතජකා,ජග ො කතම්ජ2ජමජඔ ලජජතදජකාරජවිටජLEDජාටලවජ ලන්ර. 

 

උදාහරණ   04  Mypro04     

පහතජක්රමග්ඛගේජ(block)ජගකොටා්ජ2ක්ෂජතත. Inputජවර්ෙගයන්ජගමමජ"on shake"ජ(block)ජගකොටාජගතෝාලජ

ගෙරජතත.ජඊජළඟ ගකොටගාේජ"screen up"ජහලජ"screen down"ගලාජජ"shake"ජග කරීමජගවරා්ජවීජතත.ජ 

 

 

                                                                         රූපය 5.1. 16ජනිදසුරජ04ජාවහලජකට්ටි 

ක්රමග්ඛයජපරිපථයටජඋඩුෙතජකිරීගමන්ජපසු,ජමක ගක්රොජබිට්ජපරිපථයජගාොලවලජLEDජාටලවජ ලන්ර.ජපරිපථයජ

ඉහළටජහලජපහළටජචලරයජකිරීගමන්ජවිවිධ්ජාටලජදැකජෙතජහැකිජය. 
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උදාහරණ   05  Mypro05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පහතජක්රමග්ඛජ2 හි "forever"ජගකොටාජ(block)ජභලවිතජකාජතත.ජගමයජඅු කජවයලප,තියක්ෂජෙැම ගම්ජදීජතිාගේජ

දැකියජහැකිජය.ජජ"pause (ms)100"ජජජයරජගකොටා Basicජජවර්ෙගේජතත.ජගමහිජදීජරැවයිගම්ජඅෙයජමිලිජත කපාජ

10කටජගවරා්ජකාජතත. 

උදාහරණය  06 ජ MyPro06 

 

ජ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජ ජජජජජජජජජජ 

ජ ජජජජජ

විවිධ්ජකලලජපාලාවලජදීජඔ ගේජමජLEDජආගලෝකජාටලජාකා්ජකිරීමටජඋ කාලහජෙන්ර.ජජජජ 

රූපයජ5.1. 17ජනිදසුරජ05ජාවහලජකට්ටි 

රූපයජ5.1. 18ජනිදසුරජ06ජාවහලජකට්ටි 
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නිපුණ ාව 6               අන්තර්නලලයජභලවිතගයන්ජඅධ්යලපරජගතොාතුරුජෙගේ ණයජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 6 1   අන්තර්නලලගේජගතොාතුරුජගාොයක . 

වාකය                        කලලච්ගේදජ1 

ඉත නුේ පක   

 ගාවුම්ජයන්්රජහුනරලජෙනික . 

 අන්තර්නලලයජභලවිතගයන්ජගතොාතුරුජෙගේ ණයජකාක . 
 

අන් ර්  යන්   

 ගාවුම්ජයන්්රජ:ජGoogle, Yahoo...ජජආදි 

 අධ්යලපරජඅතරික්ෂසු 
 
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 අන්තර්නලලය 

 ගාවුම්ජයන්්ර 

 අතරික්ෂසු 

 අධ්යලපරජඅතරික්ෂසු 

 ගවබ්ජඅඩවි 
 

පාඩේ සැකසුේ සදහා උපතදස්  

 අන්තර්නලලගේජමූලිකජකරුණුජපැහැදිලිජකාන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාන්ර 

 ගදරජලදජපැවරීමකටජඅනුවජගාවුම්ජයන්්රජභලවිතගයන්ජගාවීමජාවහලජඋපගදා්ජාපයන්ර.ජජ 

 ක්තසේරුවරණය සහ ඇ යීම සදහා උපතදස්  

 රවජමලත,කලවක්ෂජගහෝජවයලප,තියක්ෂජාවහලජගතොාතුරුජෙගේ ණයටජගාවුම්ජයන්්රයක්ෂජභලවිතයටජ

න්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.ජඑමජගාවුම්ජාවහලජගකොපමණජප්රතිලලජාංඛයලවක්ෂජලැගබ්ජදැක ජඔවුන්ටජාටහන්ජ

කළජහැකිජය.ජගාවුම්ජපදජතාමක්ෂජගවරා්ජකළජවිටජලැග රජප්රතිලලජගවරා්ජවියජහැකිජය.ජගමයජන්දුවියජ

හැක්ෂගක්ෂජගකගාේජදැක ජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 අන්තර්නලලයජාහිතජපරිෙණක 

 https://www.computerhope.com/issues/ch000082.htm 

 https://www.techopedia.com/definition/288/web-browser 
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කියවීේ ද්රවය  

අන් ර්ජාකය 

ගලොවජවටලජපරිෙණකජඑකිගරකටජාම් න්ධ්ජකිරීගමන්ජඅන්තර්නලලයජාකා්ජකාජතත.ජගමයජමිලියරජෙණරක්ෂජ

වූජපරිෙණකජාම් න්ධ්ජවූජගෙෝලීයජනලලයකි.ජගවබ්ජඅඩවිජහලජාමහාජගයදුම්ජභලවිතජකාරජවිට,ජඔ ජඅන්තර්නලලයජ

භලවිතජකාක . 

අන් ර්ජාකයට සේබන්ධ් වීම 

අන්තර්නලලයටජාම් න්ධ්ජවීමටජපහතජදැක්ෂගවරජදෑජඅවශයජගේ. 

 පරිෙණකයක්ෂ 

 ගමොඩම/ජදූාකථරජාම් න්ධ්තල,ජගඩොන්ෙල,ජWi-Fi මලර්ෙජකලාකයජ(Wi-Fi Router) 

 අන්තර්නලලජගාේවලජාපයන්රලජ(ISP- නිද :- Dialog, Mobitel, Telecom) 

 ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජ(නිද:-ජGoogle Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Firefoxජගහෝජ 

 අන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජාහිතජසුවිරුජදූාකථර 
 

අන් ර්ජාකය තුළ ඔබට වළ හැක්තක් කුමක් ද? 

අන්තර්නලලගේජඔ ටජකළජහැකිජග ොගහෝජගේජඅතුරින්ජඔ ට, 

 ගවබ්ජඅඩවිජළිරික්ෂසුම 

 විදු කජතැපැ්ජයැවීමජහලජලැබීම 

 මලධ්යජගෙොනුජ ලෙතජකිරීම,ජඋදල:ජMp3ජගහෝජවීඩිගයෝජගෙොනු 

 අඛණ්ඩජවීඩිගයෝජරැාම ම.ජඋදල:ජBBC iPlayer, YouTubeජආදි 

 ඔගබ්ජ ැංකුජගශේ ජපරීක්ෂ ලජකිරීමජාහජගෙවීම්ජකිරීම 

 මලර්ෙෙතජාලේපුවලින්ජභලණ්ඩජමිලදීජෙැම ම 

 ඔගබ්ජපලාග්ජඅතථයජඉගෙනුම්ජපරිාාගයන්ජ(VLE)ජඅධ්යලපනිකජද්රවයවලටජළිවිසීම. 

 ගවබ්ජපලදකජගයදවුම්ජ(Google Docs)ජභලවිතගයන්ජඔගබ්ජග්ඛරජනිර්මලණය,ජෙ ඩලජකිරීමජජ

ාංා්කාණයජහලජවිවමලරුජකිරීම 

 ාමලනජනලලජඅඩවිජමතජමිතුාන්ජාමෙජඅන්තර්ක්රියලජකිරීම,ජඋදල:ජBebo, MySpace, Facebook 

 බ්ගලොේජලිවීම 

 ාංාදයකටජලියලපදිංචිජවීමජාහජඔ ජඋරන්දුවක්ෂජදක්ෂවරජමලත,කලජාමජඅදහා්ජදාරජපුේෙලයන්ජාමෙජජජ 

ජජජජජජාලකච්ඡලජකිරීම 

 මිතුාන්ජාමෙජක්රීඩලජකිරීම 

 ක්ෂ ණිකජපණිවිඩජයැවීමජ 

 ඡලයලරූපජාහජවීඩිගයෝජවිවමලරුව 

 පුුම්ජපාලායකජවි යයන්ජආවාණයජගකගාරජාම්පූර්ණජනිදහා්ජනි න්ධ්ර 

තසවුේ යන්ත්ර 

අන්තර්නලලය,ජඔ ටජඉගෙම මට,ජවිවමලරුවට,ජාන්නිගේදරයටජාහජවිගරෝදලා්වලදයජගාොයලජෙැම මටජඋපකලාජවරජ

ප්රගයෝනරව කජගමවලමකි.ජඑයජවදන්,ජළින්තූා,ජවීඩිගයෝජාහජශබ්දජආකලාගේජජගතොාතුරුවලින්ජළිරුණුජළිටුජබිලියරජ

ෙණරලවක්ෂජාහිතජය.ජගමමජබිලියරජෙණරක්ෂජවූජළිටුජඅතුරින්ජඅවශයජගතොාතුරුජගාොයලජෙැම මජග ගහවින්ජදු ්කාජ

ය.ජාෑමජළිටුවක්ෂජතුබඳන්ජමජගතොාතුරුජගාවීමටජන්දුජවූගේජරම්,ජජඅවශයජගතොාතුරුජගාවීමටජවාාජෙණරලවක්ෂජෙජතවනුජ

තත.ජගාවුම්ජයන්්රජගමමජකලර්යයජවඩල කජාාලජකාජතත. 
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ගාවුම්ජයන්්රජයනුජඅපජගවනුගවන්ජඅන්තර්නලලයජළිරික්ෂසීමටජනිර්මලණයජකාරජලදජක්රමග්ඛක .ජඔ ජගාොයරජ

ගදයටජෙැළගපරජගතොාතුරුජගාොයමින්ජගවබ්ජළිටුජබිලියරජෙණරලවක්ෂජඔවුවිජළිරික්ෂාති.ජගාවුම්ජයන්්රජභලවිතගයන්ජ

ඔ ටජත කපායකින්ජගතොාතුරුජගාොයලජෙතජහැකිය. 

උදල:ජGoogle ,Bing , Yahoo , Ask , AOL 

තසවුේ යන්ත්ර ක්රියා වරන්තන් තවතසේ ද? 

ඔ ජගතොාතුරුජගාවීමටජගාවුම්ජයන්්රයක්ෂජභලවිතජකාරජවිට,ජඔ ජගාොයරජගතොාතුාටජසුවිගශේ ජවූජමූලජපදජඑකක්ෂජ

ගහෝජකිහිපයකින්ජාමන්විතජගාවුම්ජපදයක්ෂජටක ේජකාක .ජගාවුම්ජයන්්රය,ජඅන්තර්නලලයජතුළජන්යුජගවබ්ජළිටුජතුළජ

ගාවීම්ජකා,ජගමමජමූලජපදජාහිතජන්යුජළිටුවලටජා ැඳිජ(ගහෝජප්රතිලල)ජාහිතජලැක ා්තුවක්ෂජනිර්මලණයජකාක .ජවඩල කජ

නරප්රියජ(ගහෝජවඩල කජ ලරජලද)ජප්රතිලලජඉහළටජඑරජගලාජලක ා්තුවජඅනුළිබඳගවළටජාකා්ජකානුජල ක .ජඅරතුරුවජ

අඩංගුජගතොාතුරුජගමොරවලදැක ජ ැලීමජජාවහලජලක ා්තුෙතජා ැඳිජහලජගවබ්ජළිටුජග කරීයජහැකිය.ජ 

තවබ් අ රික්සු 

ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවක්ෂජයනුජගවබ්ජළිටුජගාවීමජාවහලජඅපටජඉඩජල ලජගදරජම,දුකලංෙයකි.ජඑකිගරකටජගවරා්ජගවබ්ජ

අතරික්ෂසුජෙණරලවක්ෂජතත.ජඑරම්, 

 Microsoft Edge (new version of Internet Explorer) 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

ඉහතජලැක ා්තුෙතජාමහාජඅතරික්ෂසුවලින්ජාමහාකජනංෙමජාංා්කාණජදජතත. 

අධිසන්ධ්ාන (Hyperlinks) 

අධිාන්ධ්ලර,ජගවබ්ජළිටුගවන්ජළිටුවටජඅන්තර්නලලජාැරිාැරීමජාවහලජභලවිතජකාක .ජනිතාජමජගරොවුණ කජග ොගහෝජ

විටජඅධිාන්ධ්ලරයක්ෂජයටින්ජඉාක්ෂජතවජතත.ජපලඨයක්ෂ,ජඅධිජාන්ධ්ලරයක්ෂජළින්තූායක්ෂ,ජග ො කතමක්ෂ,ජගහෝජචලරජ

ළින්තූායක්ෂජවියජහැකිය. 

1. විශ්ව විසිරි වියමන World wide web (www) 

විශ්වජ වින්රිජ වියමරජ (www)ජ යනුජ අතරික්ෂසුවක්ෂජ භලවිතගයන්ජ ඕරෑමජ පරිෙණකයක්ෂජ මතජ ගපන්වියජ හැකිජ

අන්තර්නලලයජතුළජවූජ විමලධ්යජගවබ්ජළිටුජඑකතුවකි. 

එයජ1989ජදීජEuropean Organization for Nuclear Research ජහිජගාේවයජකාරජකලලගේජදීජTim Berners-Leeජ

වින්න්ජනිර්මලණයජකාරජලදි.ජඔවිටජවිදයලඥයන්ගේජදැනුමජහලජවැඩජකටයුතුජාහගයෝක වජාම් න්ධ්ජකළජහැකිජ

ක්රමගේදයක්ෂජගාොයලජෙැම මටජඅවශයජවිය. 

2.  අධිසන්ධ්ාන 

එක්ෂජළිටුවකින්ජගවර කජළිටුවකටජයෑමට,ජපලඨයක්ෂජගහෝජළින්තූායක්ෂජමතජක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජගවබ්ජඅඩවියකජාැරිජ

ාැරීමටජ ගමමක න්ජආෙන්තුකයකුටජඉඩජල ලජ ගේ.ජ ගම්වලජ ාලමලරයගයන්ජයටින්ජ ඉාක්ෂජ අඳිරජලදජනි්ජ පැහැජ

පලඨවලින්ජළිටුවකජදැකියජහැකිජය. 
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3.  අධිපා  සාකක්ෂණ භාෂාව (HTML) 

HTMLජයනුජගවබ්ජළිටුජනිර්මලණයටජභලවිතජකාරජපරිෙණකජභල ලවකි. 

4. තවබ් පිටු 

පලඨ,ජළින්තූා,ජශ්රවයජහලජද,ශයජඅඩංගුජතනිජHTMLජගෙොනුවක්ෂජගවබ්ජළිටුවක්ෂජගේ.ජඑයජගවබ්ජඅඩවියකජගකොටාක්ෂජ

වරජඅතා,ජඑයටජඅේවියියජරමක්ෂජදීජතත. 

5. තසවුේ යන්ත්ර 

Googleජවැනිජගාවුම්ජයන්්රයක්ෂජභලවිතජකාරජවිට,ජාාලජගාවීමක්ෂජඔ ජකාන්ගන්ජවචරයක්ෂජගහෝජවැකියක්ෂජටක ේජ

කිරීගමනි.ජනිදසුරක්ෂජගලාජScotlandජගලාජටක ේජකළජවිටජවිශලලජඉිනජප්රමලණයක්ෂජහලජප්රතිලලජප්රමලණයක්ෂජලැගබ්. 

6. අන් ර්ජාකයට සේබන්ධ්වීම 

අන්තර්නලලයටජාම් න්ධ්ජවීගම්ජක්රමජ2ක්ෂජතත.ජඅක්ෂවටරජ(dial-up  ාහ පළ්ජකලලපජ(broadband   

dial-up ජපවතිරජදූාකථරජමලර්ෙයක්ෂජභලවිතයටජෙනික .ජගමොඩමගේජඋපරිමජාම් න්ධ්තලජගේෙයජජ56kbitජගේ.ජ

වියදමජමිනි කතුවටජඅයකානුජලැගබ්. 

Broadband වඩල කජගේෙව කජාම් න්ධ්තලවක්ෂජල ලජගේ.ජඑගමන්ජමජdial-upටජවඩලජතතිජවලන්: 

 නිාන්තාගයන්ජාම් න්ධ්වජපවයි. 

 ගේෙව කජ ලෙතජකිරීම්ජහැකියලවජතත 

 LANජාම් න්ධ්තලවක්ෂජපවයිජරම්,ජපරිෙණකජකිහිපයකටජඅන්තර්නලලයටජළිවින්යජහැකිය. 

 අන්තර්නලලයටජළිවිාජන්ටිරජඅවා්තලගේදීජමජදූාකථරයජදජභලවිතයටජෙතජහැකිය. 

අන්තර්නලලයටජ ාම් න්ධ්වජ න්ටිරජ විටජ පරිශීලකජ මාර්   (online)ජ යැක ජ කියනුජ ලැගබ්.ජ තවදුාට කජ

අන්තර්නලලයටජාම් න්ධ්වජගරොමැතිජවිටජමාර්  අප ා ජ(offline  යැක ජකියනුජලැගබ්. 

ජජ1  අන් ර්ජාක තසේවා සැපයුේවරු (ISP) 

අන්තර්නලලජගාේවලජාැපයුම්කරුජයනුජඅන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජාලාරජාමලෙමකි.ජඔවුන්ටජවිදු කජතැපෑලජදජ

(email),ජගවබ්ජඅවකලශයජද,ජප්රතිවක ාාජම,දුකලංෙජදජඔවුන්ගේජන්යළුජදලයකයන්ටජාැපක යජහැකිජය. 

ජජ2  ජා ම අන් ර්ජාක  ාක්ෂණයන් 

ගම්වලජ ප්රධ්ලරජවිදුලිජාැපයුමටජාම් න්ධ්ජගරොවීජවැඩජකිරීමටජඅවා්ථලවජ ාලාරජඋපලංෙජගේ.ජඋදල:ජ laptops, 

PDAs.ජනංෙමජදූාකථරජආදිය.ජගමමජඋපලංෙජඅන්තර්නලලයටජළිවිාන්ගන්ජwifiජගහෝජදූාකථරජනලලජඔා්ගාේජය. 

ජජ3  වීඩිතයෝ සමුළුව 

ගමක න්ජගලොවජවටලජවිවිධ්ජා්ථලරවලජන්ටිරජගදගදරකුටජගහෝජකිහිපජගදගරකුටජශ්රවයජහලජද,ශයජභලවිතගයන්ග ,ජ

පරිෙණකජනලලයක්ෂජඔා්ගාේජජාන්නිගේදරටජඉඩජාලාලජගේ.ජපරිෙණකජනලලගේජඅන්තජගදකටජමජගවබ්ජකැම්ජගහෝජ

අංකිතජවීඩිගයෝජකැමාල,ජා්පීකර්,ජගමොනිටර්,ජමක ගක්රොභ ෝන්,ජාහජවීඩිගයෝජාමුුමජම,දුකලංෙජඅවශයජගේ.  
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නිපුණ ාව 6            අන්තර්නලලයජභලවිතගයන්ජඅධ්යලපරජගතොාතුරුජෙගේ ණයජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 6 2   අන්තර්නලලගේජගතොාතුරුජගාොයක . 

වාකය                          කලලච්ගේදජ02 

ඉත නුේ පක   

 ළිරිවිතාජඅනුවජගවබ්ජඅඩවිජජළිරිාැලසුම්ජකාක . 

 ළිරිාැලසුමජඅනුවජගවබ්ජඅඩවිජනිර්මලණය කාක . 
 

අන් ර්  යන්   

 උසුලර,ජමූලිකලංෙජගුණ, පලඨජහැඩාේජෙැන්වීම යරලදිය 

 අධිාම් න්ධ්කවලජඋාා්ජගුණලංෙ 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 උසුලර 

 මූලිකලංෙ 

 උපලක්ෂ ණ 

 ාන්ධ්ලර 

 අධිාන්ධ්ලර 

පාඩේ සැකසුේ සදහා උපතදස්  

 HTMLජමූලිකවජහුනන්වන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාන්ර. 

 ාාලජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජනිර්මලණයටජඋපගදා්ජගදන්ර. 

 ක්තසේරුවරණය සහ ඇ යීම සදහා උපතදස්  

 ාපයරජලදජපලඨජගයදුමක්ෂජාවහලජHTML ගක්ෂතරජකිරීම 

 එමජHTML ගක්ෂතරයටජඅදලළජප්රතිදලරයජලිවීම 
 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 පරිෙණක 

 ගවබ්ජළිටුජාවහලජභලවිතජකිරීමටජළින්තූාජඑකතුවක්ෂ 

 www.nie.lk ගවබ්ජඅඩවිය 

 

 

 

 

 

http://www.nie.lk/
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කියවීේ ද්රවය  

 HTMLජමූලිකජහැඳින්වීම 

 HTMLජයනුජකුමක්ෂජදජ? 

 HTMLජයනුජගවබ්ජළිටුජනිර්මලණයජාවහලජවරජාම්මතජාංලක්ෂ ණජභල ලවකි. 

 HTMLජයන්රජHyper Text Markup Languageජගේ. 

 HTMLජමක න්ජගවබ්ජළිටුවකජආක,තියජාංලක්ෂ ණජතසුගාන්ජවිා්තාජගේ.ජ ජඋසුලරජමක න් HTMLජ
මූලිකලංෙජනිරූපණයජකාක . 

උදල: ජ<b>I want to bold this</b>. 
</b> ගවබ්ජඅතිරික්ෂසුවටජතදජඅකුරුජමුද්රණයජඅවාන්ජකාරජගලාජදන්වක  
 

 ාෑමජHTMLජගෙොනුවක්ෂමජගකොටා්ජගදකකින්ජයුක්ෂතජගේ 
o හිා (head)ජගවබ්ජඅඩවියකජගතොාතුරුජඅඩංගුජගේ 
o කවජ(body)ජමක න්ජඔගබ්ජගවබ්ජඅඩවිගේජතතුළ කජවරජගතොාතුරුජඅඩංගුජගේ.ජඒජකුමක්ෂජදජය කජඔ ජ

ගවබ්ජළිටුවකජදකිරජගේජගේ. 

මූලිකජHTMLජඅසුලරජහැඳින්වීම 

 HTML ගෙොනුවක්ෂජතුළජතතිජාෑමජගදයක්ෂජමජ< html> ාහජ</ html> මක න්ජවටජකාජතත. 

 HTMLජගක්ෂතජලිවීමටජපලඨජාංා්කාණජ(text editor)ජවැඩාටහන්ජභලවිතජකාන්ර. 

 රවජHTMLජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයටජපලඨජාංා්කාණගයහිජFile මතජක්ෂලික්ෂජකා,ජ Newජගවතජයන්ර. 

 ඔගබ්ජHTMLජගක්ෂතජලියන්ර. 

 ඔගබ්ජජරවජHTMLජගෙොනුවජපහතජපරිදිජෙ ඩලජකාන්ර 

 File –>  save as  –>   example1.html  –>   save 

(ගමහිජදීජඅප ගෙොනුජදිගුවජගලාජ.html ලිවීමජමක න්ජගවබ්ජළිටුවක්ෂජ වජතහවුරුජකළජයුතුජමජගේ) 

 

 උදලහාණජ1 :ජ උසුලරජරැතිජදර්ශරයක්ෂ 

<html> 

<body> 

type your name  

</body> 

</html> 

 

 උදලහාණජ2 : ජh1 උසුලරයජභලවිතය 

<html> 

<body> 

<h1>This is the heading 1</h1> 

</body> 

</html> 
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 උදලහාණජ3 : ජගවබ්ජළිටුවකජරමජගවබ්ජළිටුවකජමලත,කලවක්ෂජගලාජදර්ශරයජකිරීමජජජ 
<html> 

<body> 

<h1>රමජගමහිජටක ේජකාන්ර</h1> 

</body> 

</html> 

 උදලහාණජජ4 : ජවිවිධ්ජඅකලාගයන්ජවරජමලත,කලජගදාජ ලලජාංාන්දරයජකාන්ර. 

<html> 

<body> 

<h1>This is the heading 1</h1> 

<h2>This is the heading 2</h2> 

<h3>This is the heading 3</h3> 

<h4>This is the heading 4</h4> 

<h5>This is the heading 5</h5> 

<h6>This is the heading 6</h6> 

</body> 

</html> 

 Exampleජ2.htmlජරමින්ජරවජජHTMLජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

 

 උදලහාණ 1 : paragraph උසුලරයජභලවිතය 

<html> 

<body> 

<p>this is a paragraph</p> 

</body> 

</html> 

 උදලහාණ 2 :  වි ගේදජතතුුමජකිරීගම්ජදීජගවබ්ජළිටුවකජ විජගේබඳජගේදජතතුුමජකිරීමටජඉඩජාලාලජගදරජ
ආකලායජ ලන්ර.ජගමහිජදීජගවබ්ජඅතිරික්ෂසුවජගේදයටජගපාජහලජපසුජහිා්ජගේබඳයක්ෂජ ැක න්ජා්වයංක්රීයවජ
එකතුජකාක . 
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<html> 

<body> 

<p> Current Scenario of Internet Everyone  is  looking  to  have  a  wonderful  

and  easy  to  use  website,  but it is not easily possible because a  perfect  

website  development  procedure is needed that makes your website creative 

from other websites. As we all know that a unique  website  is  able  to  attract  

lots  of  visitors  to  your website  and  help  you  to  turn  them  into  potential 

customers. </p> 

 

<p> These  days,  we  can  say  that  a  website development  is  one  of  the  

most  demanding  tasks  as  it includes  designing,  developing,  search  engine 

optimization, creation of content and many more aspects. </p> 

 

<p> Today in the world of Internet, it is must for every business person to have 

a website for his business because lots of people are looking to buy products 

or hire services online as they can save their precious time as well as 

money.</p> 

</body> 

</html> 
 

තවබ් පිටුවවට පා  හැඩ ක  ැන්වීේ ඇතුළු කිරීම 

 example3.htmlජරමින්ජරවජHTMLජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

 උදලහාණ 1 : පා  හැඩ ක භාවි ය - bold. 

<html> 

<body> 

<p><b>this text is bold</b></ p> 

</body> 

</html> 

 උදලහාණයජ2 : පා  හැඩ ක භාවි ය - underline. 

<html> 

<body> 

<p><i>this text is underlined</i></p> 

</body> 

</html> 
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 උදලහාණජ2 : පා  හැඩ ක භාවි ය - italic. 

<html> 

<body> 

<p><i>this text is italic</i></p> 

</body> 

</html> 

තවබ් පිටුවවට වැඩිදුරට පා  හැඩ ක භාවි ය 

 example4.htmlජරමින්ජරවජHTML ගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

 උදලහාණජ1 :   ජයටිජලකුණුජ(subscripted)  ාහිතජපලඨජදැක්ෂවීමටජ<sub> මූලිකලංෙයජභලවිතය 

<html> 

<body> 

<p>Carbon dioxide  - CO <sub>2</sub>  is a colourless gas .</p>  

</body> 

</html> 

 උදලහාණජ2 :  උඩුජලකුණුජ(superscripted)  ාහිතජපලඨජදැක්ෂවීමට<sup> ජමූලිකලංෙය 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජභලවිතයජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 
<html> 

ජ <body> 

<p>2  <sup>3</sup>  means 8 in decimal.</p> 

</body> 

</html> 

HTML මූලිවාා  

HTML මූලිකලංෙයක්ෂ ාලමලරයගයන්ජආාම්භකජාහජඅවාන්ජඋසුලරවලින්ජාමන්විතජගේ.ජඅන්තර්ෙතයජඅතාටජ

තතුළ කජකාජතත: 

උදල: <body> මූලිකලංෙය මක න්ජලියවි්ලකජකවජදක්ෂවක . 

එහිජආාම්භකජඋසුලරයජ <body> ාහජඅවාන්ජඋසුලරයජ</body> 

 

 



 

67 

 

HTML උපකක්ෂණ 

න්යුජ HTMLජමූලිකලංෙජාවහලජඋපලක්ෂ ණජතිබියජහැකිය. මූලිකලංෙයක්ෂජළිබඳ වජඅමතාජගතොාතුරුජ ාපයන්ගන්ජ

උපලක්ෂ ණජමක නි.ජමූලිකලංෙයකජඋපලක්ෂ ණයක්ෂජාෑමජවිටජමජආාම්භකජඋසුලරයජතුළජනිශ්චිතවජදක්ෂවක .ජ 

උදල:  උපලක්ෂ ණජාලමලරයගයන්ජරම/ජඅෙයජයුෙලජතුළජදක්ෂරටජලැගබ් 

ගමගලා: name="value"ජ 

font color="red" 

 උදලහාණ 1 :  අකුරුජවර්ණයජමලරුජකිරීම 

<html> 

<body> 

<p><font color="red">Colour  changed</font></p> 

</body> 

</html> 

 

 උදලහාණජ2 :  අකුරුජප්රමලණයජමලරුජකිරීම  

</html> 

<body> 

<p><font size="3" > Size of the font changed ! </font></p> 

</body> 

 </html> 

 

 උදලහාණජ3 :  අකුරුජවර්ෙයජමලරුජකිරීම 

</html> 

<body> 

<p<font face="verdana">font type changed</font></p> 

</body> 

</html> 

 

 

 උදලහාණජ4 :  අකුරුජලක්ෂ ණජමලරුජකිරීම 

<html> 

<body> 

<font size="5"  face=" Monotype Corsiva"  color="green"> Different 

text!</font> 

</body> 

</html> 
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HTML භාවි තයන් සේබන්ධ්ව සෑදීම 

<a> උසුලරයජඅධිාන්ධ්ලරයජාවහලජභලවිතජගේ,ජඑරම්ජඑක්ෂජළිටුවකජන්ටජගවර කජළිටුවකටජාම් න්ධ්ජවීමට. 

 <a> ජඋසුලරගේජHrefජඋපලක්ෂ ණයජමක න්ජාම් න්ධ්කජෙමරලන්තයජගපන්නුම්ජකාක . 

 ගපාජාැකසුම්ජඅනුව, න්යුජගවබ්ජඅතිරික්ෂසුවලජපහතජදැක්ෂගවරජපරිදිජාම් න්ධ්කජදිා්ජගේ. 

 ාංචලායජගරොකළජාම් න්ධ්කජනි්ජපැහැයජහලජයටින්ජඉරිජතදිජතත 

 ාංචලායජකළජාම් න්ධ්කජදම්ජපැහැයජහලජයටින්ජඉරිජතදිජතත 

 ක්රියලකලරිජාම් න්ධ්කජාතුජපැහැයජහලජයටින්ජඉරිජතඳීජතත 

<html> 

ජජජජජජජජජජජජජජ<body> 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ<p>  

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජThis is a link to <a href="http://www.nie.lk/"> NIE- Sri Lanka </a>. 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ</p> 

ජජජජජජජජජජජජජජජ</body> 

</html> 

 

target උපකක්ෂණ 

target ජඋපලක්ෂ ණයජා ැඳිජජළිටුවජවිව,තජකිරීගම්ජදීජගකොතැරජදජයන්රජදක්ෂවක . 

target  උපලක්ෂ ණයජාවහලජපහතජදක්ෂවරජඅෙයන්ගෙන්ජඑකක්ෂජපැවතියජහැකිජය. 

 _blank - ජරවජකවුුමවකජගහෝජපටි කතක්ෂජතුළජතතිජාම් න්ධිතජග්ඛරයක්ෂජවිව,තජකාක ජ 

 _self - ාම් න්ධිතජග්ඛණයජඑමජකවුුමවජමතජමජජවිව,තජකාක /ජපගාකින්ජක්ෂලික්ෂජකාජතතිජපටි කතජ
(ගමයජගපාජජාැකසුමකි) 

 _parent - ජාම් න්ධිතජග්ඛරයජමවුජාලමුවජතුළජවිව,තජකාක .ජ 

 _top - ාම් න්ධිතජග්ඛරය කවුුමවකජාම්පූර්ණජකවජතුළජවිව,තජකාක .ජ 

: 

ගමමජඋදලහාණගයන්ජාම් න්ධිතජග්ඛරයක්ෂජඅතිරික්ෂසුජරවජකවුුමවක/ජපටි කතකජවිව,තජකාක . 

උදල:  

<html> 

<body> 

<p>  

This is a link to <a href=http://www.nie.lk/ target="_blank"> NIE- Sri Lanka </a>. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Titles සන්ධ්ාන උපකක්ෂණ 

title උපලක්ෂ ණයජ මූලිකලංෙයක්ෂජ ළිබඳ වජ අමතාජ ගතොාතුරුජ නිශ්චිතවජ දක්ෂවක .ජ මූන්කයජ මූලිකලංෙයක්ෂජජජ 
ජජජජජහාහලජෙමන්ජකාරජවිටජඑහි ගතොාතුරුජගමවලම්ජඉිනගේජ(tool tip)ජග ොගහෝජවිටජගපන්වක . 

<html> 

<body> 

<p>  

This is a link to <a href=http://www.nie.lk/ title="Visit National Institute 

of Education – Sri Lanka "> NIE- Sri Lanka</a>. 

</p> 

</body> 

</html> 

 

සන්ධ්ානයන් තකස පින්තූර 

ගමමජඋදලහාණගේජදීජාන්ධ්ලරයජාවහලජගයොදලජෙ කජළින්තූායජඑකජමජග ෝ්ඩායජමතජගේ. 

<html> 

<body> 

<a href="html_images.asp">HTML Images</a> 

</body> 

</html> 

 

එව ම ත ෝල්ඩරය ම  වන තවබ් පිටු තදවක් 

පහතින්ජවරජගක්ෂතජගේබඳජඅඩංගුජpage1.html හල page2.htmlජරමින්ජවර ගවබ්ජළිටුජගදකක්ෂ ාලදන්ර. 

Page 1 

<html> 

<body> 

<h1>Welcome to page 1 !</h1> 

<p>Hello. Do you want to view <a href="page2.html">page 2</a> ?</p> 

</body> 

</html> 

Page 2 

<html> 

<body> 

<h1>Welcome to page 2 !</h1> 

<p>Hello. Do you want to view <a href="page1.html">page 1</a> ?</p> 

</body> 

</html> 

http://www.nie.lk/
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ඉාග්රීසි-සිාහක-තදමළ  පාරිභාෂිව ශබ්ද මාකාව 
අාවය ඉාග්රීසි සිාහක තදමළ 

1.  abstract model වියුක්ෂතජආක,තිය fUj;jpay; khjpup 

2.  acceptance testing ප්රතිග්රහණජපරීක්ෂ ලව Vw;Gr; Nrhjid 

3.  access privilege ප්රගේශජවීගම්ජවාප්රාලදය mZfy; cupik    

4.  agile model සුචලයජආක,තිය RWRWg;G khjpup 

5.  alternate key වික්පජයතුා khw;Wr; rhtp 

6.  American Standard Code for 
Information Interchangeජ

(ASCII) 

ගතොාතුරුජවිවමලරුවජාවහලජවූජ
තගමරිකලනුජාම්මතජගක්ෂතය 

jfty; ,ilkhw;Wf;fhd 
mnkupf;f epak 
tpjpf;Nfhit  

7.  amplitude විා්තලාය tPr;rk; 

8.  amplitude modulation විා්තලාජමූර්ඡරලව tPr;rg; gz;Ngw;wk; 

9.  analog ප්රතිාම xg;Gik 

10.  anchor රැවවුම epiy epWj;jp 

11.  application layer අනුප්රගයෝෙජා්තාය gpuNahf mLf;F 

12.  architecture නිර්මිතය fl;likg;G 

13.  arithmetic and  logical unit 
(ALU) 

අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකය vz;fzpj kw;Wk; ju;f;f 
myF 

14.  array අාලව mzp 

15.  artificial intelligence ක,ත්රිමජබුේධිය nraw;if Ez;zwpT 

16.  Affective computing බුේධිම කජාහචි කතගේක ජ
පරිෙණරය 

Ez;zwpT  
czu;jpwd;kpf;f fzpj;jy; 

17.  associative law ාංඝටරජරයලය $l;L tpjp 

18.  attenuation වැහැරීම/ජහලයරය neha;ik 

19.  attribute උපලැකිය/ජගුණය/ජඋපලක්ෂ ණය gz;Gfs; 

20.  authoring tool ාම්පලදරජගමවලම gilg;ghf;ff; fUtp 

21.  Automated Teller Machine  
(ATM) 

ා්වයංක,ත මුද්ජෙනුගදනුජ
යන්්රය 

jhdpaq;fpg; gzk; 
ifahs;;; ,ae;jpuk; 

22.  autonomous ා්වයංපලලක/ජා්වතන්්ර/ජ
ා්වලය කත 

RahjPd 
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23.  axiom ා්වන්ේධිය/ජප්රතයක්ෂ ය ntspg;gil cz;ik 

24.  backups උපා්ථ fhg;ngLj;jy; 

25.  bandwidth කලලපජපළල/ජ වා්ජපළල gl;il mfyk; 

26.  batch processing කලණ්ඩජාැකසුම njhFjp Kiwtopahf;fk; 

27.  big data මහලද කත ngupa juT 

28.  binary ේවිමය Jtpjk;> ,Ukk; 

29.  binary coded decimal (BCD) ේවිමයජගක්ෂතිකජදශමය ,Ukf; FwpKiw jrkk; 

30.  bio-inspired computing දනවජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජදනවජ
අනුගප්රේරිතජපරිෙණරය 

capupay; cs;sPu;g;Gf; 
fzpg;G 

31.  bit coin බිටුජකලන්ජ Ez;fld; gzk; 
nrYj;jy; 

32.  bitwise බිටුජඅනුාලරිත gpl; thup 

33.  bitwise logical operation බිටුජඅනුාලරිතතලර්කිකජගමගහයුම් gpl; thup jHf;fr; 
nraw;ghL 

34.  black box testing කලලමංජුාලජපරීක්ෂ ලව fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G 

35.  blogging ගවබ්ාටහරය tiyg;gjptply; 

36.  boot–up ප්රගේශරය njhlq;Fjy; 

37.  broadcasting විකලශය njhiygug;gy; 

38.  browsing අතරික්ෂසීම NkNyhly; 

39.  bubble sort බුබුුමජග කරීම/ජයල-ාැාුනම්ජග කරීම Fkpop tifg;gLj;jy; 

40.  built-in තුළ ැඳිජ/ජතිළැලි cl;nghjpe;j 

41.  business process re-
engineeringජ(BPR) 

වයලපලාජක්රියලවලිගේජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
ප්රති-ඉංජිගන්රුකාණය 

tzpf nray;Kiw 
kPs;fl;likg;G 

42.  candidate key නිරූපයජයතුා gpujpepjpj;Jtr; rhtp 

43.  cardinality ෙණම යතලව vz;zsit 

44.  cathode ray tube (CRT) කැගතෝඩජකිාණජරළය fNjhl;Lf; fjpu; Foha; 

45.  central processing unit (CPU) මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය kj;jpa nraw;ghl;L myF 

46.  characteristics ෙතිලක්ෂ ණ/ ා්වලක්ෂ ණ rpwg;gpay;Gfs; 

47.  check box ාලකුණුජගකොටුව rupghu;g;Gg; ngl;b 

48.  client-server model ගාේවලගයෝනක-ගාේවලදලයකජ
ආක,තිය 

Nritg; gadu; khjpup 
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49.  clock ා්පන්දකය fbfhuk; 

50.  cloud computing වලලකුුමජපරිෙණරය Nkff; fzpik 

51.  coaxial cable ාමක්ෂ කජගක්ෂ ලය Xur;R tlk; 

52.  code editor ගක්ෂතජාංා්කලාක FwpKiw njhFg;gp 

53.  comment විවාණය tpsf;ff; Fwpg;G 

54.  commutative law රයලයගේශජරයලය gupkhw;W tpjp 

55.  compact disc සුාංහිතජඩිා්කය Xspapay; tl;L 

56.  compatibility ෙැළපුම nghUe;Jif 

57.  compiler ාම්පලදකය njhFg;ghd; 

58.  component ාංාචකය $W 

59.  composite key ාංයුක්ෂතජයතුා $l;Lr; rhtp 

60.  constant නියතය khwpyp 

61.  content management system 
(CMS) 

අන්තර්ෙතජකළමරලකාණජ
පේධ්තිය 

cs;slf;f Kfhikj;Jt 
Kiwik 

62.  context switching ාන්දර්භජසුවිචරය re;ju;g;g epiykhw;wy; 

63.  contiguous allocation යල දජවිභලනරය mLj;jLj;jhd xJf;fPL   

64.  control structure පලලරජවූහය fl;Lg;ghl;Lf; fl;likg;G 

65.  control unit (CU) පලලරජඒකකය fl;Lg;ghl;lyF 

66.  credit card ණයජපත fldl;il 

67.  customization අභිරුචිකාණය jdpg;gadhf;fy; 

68.  data ද කත juT 

69.  data and control bus ද කතජාහජපලලරජපථ juTk; fl;Lg;ghl;Lg; 
ghl;ilAk; 

70.  database management 
system (DBMS) 

ද කතජාමුදලයජකළමරලකාණජ
පේධ්ති 

juTj;js Kfhikj;Jt 
Kiwik 

71.  data definition languageජජජජජජජජජජජ 
(DDL) 

ද කතජනිර්වචරජභල ලව juT tiuaiw nkhop 

72.  data dictionary ද කතජශබ්දගකෝ ය juT mfuhjp 

73.  data flow diagram ද කතජෙැලීම්ජාටහර juT gha;r;ry; tiuglk; 

74.  data flow model (DFM) ද කතජෙැලීම්ජආක,තිය juT gha;r;ry; khjpup 
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75.  data link layer ද කතජා ැඳිජාත්ාය juT ,izg;G mLf;F 

76.  data manipulating languageජජ 
(DML) 

ද කතජහැසුරුම්ජ ාජජ juT ifahsy; nkhop 

77.  data migration ද කතජපර්යටරය juT ngau;r;rp 

78.  debugging නිගදොා්ජකිරීම tO ePf;fy; 

79.  Decision support 
system(DSS) 

යිාණජාහලයජපේධ්ති jPu;khd cjT Kiwik 

80.  declarative ප්රකලශල කමක mwptpg;G 

81.  default values ගපානිමිජඅෙය ,ay;Gepiy kjpg;G 

82.  defragmentation ප්රතිඛණ්ඩරය Jzpf;if ePf;fy; 

83.  demodulation විමූර්ඡරය gz;gpwf;fk; 

84.  device උපලංෙයජ/ජඋපක්රමය rhjdk; 

85.  device driver උපලංෙජධ්ලවකජම,දුකලංෙ rhjdr;; nrYj;jp 

86.  digital අංකිත ,yf;f Kiw 

87.  digital camera අංකිතජකැමාලව ,yf;fKiwg; glf;fUtp 

88.  digital economy අංකිතජආර්ථිකය ,yf;fKiwg;  
nghUshjhuk; 

89.  digitizer ාංඛයලංකකය ,yf;fkhf;fp 

90.  direct implementation ඍජුජා්ථලපරය Neub mKyhf;fk; 

91.  disk formatting තැටි/ජඩිාක්ජහැඩාේජෙැන්වීම tl;L tbtikg;G 

92.  distortion වික,තිය jpupG 

93.  distributive law විඝටරරයලය gq;fPl;L tpjp 

94.  document flow diagram ග්ඛරජෙැලීම්ජාටහර Mtzg; gha;r;ry; 
tiuglk; 

95.  domain වාම Ms;fsk; 

96.  domain name server (DNS) වාම්ජරලමජගාේවලදලයකය Ms;fsg; ngau; 
Nritafk; 

97.  domain name system (DNS) වාම්ජරලමජපේධ්තිය 

 

Ms;fsg; ngau; Kiwik 

98.  dynamic host configuration  
protocol (DHCP) 

ෙතිකජධ්ලාකජපලලරජනියමලවලිය khWk; tpUe;Njhk;gp 
cs;sikT newpKiw 
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99.  dynamic web page ෙතිකජගවබ්ජළිටු ,af;Fepiy tiyg;gf;fk; 

100.  e-commerce විදු කජවලණිනයය kpd; tu;j;jfk; 

101.  economical feasibility ආර්ථිකජශකයතලව nghUshjhur;rhj;jpag;ghL 

102.  elementary process 
description(EPD) 

මූලිකජක්රියලවලිජවිා්තාය mbg;gilr; nra;Kiw 
tpgupg;G 

103.  e-market place ඉ-ගවගළවගපොළ ,yj;jpudpay; re;ij 
,lk; 

104.  encryption ගුේතජගක්ෂතරය kiwFwpahf;fk; 

105.  enterprise resource planning 
systemජ(ERPS) 

වයවාලයජාම්ප කජාැලසුම්ජ
පේධ්තිය 

epWtd %yts 
jpl;lkply; Kiwik 

106.  entity භූතලර්ථය/අභිභූත කවය/ා කතලව epiynghUs; 

107.  entity identifier භූතලර්ථ/ජඅභිභූත කවයජහුනන්වරය epiynghUs;; 
milahsq;fhl;b   

108.  entity relationshipජ(ER)  
diagram 

භූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජරූපාටහර epiynghUs; cwTKiw 
ml;ltiz 

109.  executable ක්රියල කමකජකළජහැකි ,af;fj;jF 

110.  executive support systemජ
(ESS) 

විධ්ලයකජාහලයජපේධ්තිය epiwNtw;W cjT 
Kiwik 

111.  expert system විගශේ ඥජපේධ්තිය epGzj;Jt Kiwik 

 

112.  extended binary coded 
decimal interchange code 
(EBCDIC) 

විා්ත,තජේවිමයජගක්ෂතකජදශම ePbj;j Jtpj FwpKiw 
jrk ,lkhw;wf; Fwp 

113.  extended entity relationship 
(ER) diagram 

විා්ත,තභූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජ
රූපාටහර 

tpupthf;fg;gl;l 
epiynghUs; cwTKiw 
ml;ltiz 

114.  feasibility study ශකයතලජඅධ්යයරය rhj;jpag;ghL fw;if 

115.  feedback loop ප්රතිගපෝ ණජූපය gpd;D}l;ly; tisak; 

116.  fetch-execute cycle ආහාණ-ක්රියලකාවුම්ජචක්රය jUtpg;G epiwNtw;Wr; 
Row;rp 

117.  fiber optic ප්රකලශජතන්තු ,io xspapay;   

118.  file ගෙොනුව Nfhg;G 

119.  file hierarchy ගෙොනුජධුාලවලිය Nfhg;G gbepiy 

120.  firewall ක නිජපවුා jPr;Rtu; 
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121.  normal form ප්රථමජප්රමතජඅවා්ථලව ,ay;ghf;fy; tbtk; 

122.  fixed internal hard disk අචලජඅභයන්තාජද,ඪජතැටි epiyahd cs;sf 
td;jl;L 

123.  flash memory ාැණ/ජක්ෂ ණිකජමතකය gspr;rPl;L epidtfk; 

124.  flash memory card ාැණ/ජක්ෂ ණිකජමතකජපත gsPr;rpl;L epidtf 
ml;il 

125.  flat file system ඒකජගෙොනුජපේධ්තිය rkjsf; Nfhg;G Kiwik 

126.  flip-flop ළිබඳ-ගපොළ vO-tpO 

127.  float ඉපුුම/ජඉළිලීම kpjit 

128.  floppy  disk රමයජතැටිය nefpo; tl;L 

129.  flow chart ෙැලීම්ජාටහර gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk; 

130.  folder ගෙොනුජ හලුම Nfhg;Giw 

131.  foreign key ආෙන්තුකජයතුා me;epar;rhtp 

132.  formatting හැඩාේජෙැන්වීම tbtikj;jy; 

133.  frame ාලමුව rl;lfk; 

134.  frequency modulation  ාංඛයලතජමූර්ඡරය mjpu;ntz; gz;Ngw;wy; 

135.  full adder පූර්ණලකලකය KOikf; $l;b 

136.  function ශ්රිතය/ජකලර්යය rhu;G 

137.  functional dependency කලර්ය ේධ්ජපාලය කතතලව nray; rhu;Gepiy 

138.  functional requirement කලර්ය ේධ්ජඅවශයතලව nray;gL Njit 

139.  quantum computing ක්ෂගවොන්ටම්ජපරිෙණරය nrhl;L fzpg;G mbg;gil 

140.  gateway ගදොාටුජමඟ/ජවලා්ජේවලාය/ජ
වලහ්ගදොා 

Eiothapy; 

141.  genetic algorithm ාහනජත්ගෙොරිදමය kugZ topKiw 

142.  geographical information 
systemජ(GIS) 

භූගෙෝලීයජගතොාතුරුජපේධ්තිය/ජ
මිහිතැන්ජගතොාතුරුජපේධ්තිය 

Gtpapay; jfty; 
Kiwik 

143.  graph plotter ප්රා්තලාජලකුණුකාණය gltiuap 

144.  graphic tablet චි්රකජලලකය tiutpay; tptukhf;fp 

145.  gridcomputing නලලකපරිෙණරය Nfhl;Lr;rl;lff; fzpik 

146.  guided media නියමුජමලධ්ය topgLj;jg;gl;l Clfk; 
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147.  half adder අර්ධ්ලකලකය miu $l;b 

148.  hand trace හා්තලනුගර්ඛරය ifr; RtLfs; 

149.  hard disk දැඩිජතැටිය/ජද,ඪජඩිා්කය td;jl;L 

150.  hardware ද,ඪලංෙ td;nghUs; 

151.  hexadecimal  ඩ්ජදශමය gjpdWkk; 

152.  hierarchical model ධුාලවලිජආක,තිය gbepiy khjpup 

153.  host ා කකලාකය tpUe;Njhk;gp 

154.  hub රලභිය Ftpad; 

155.  human operator මිනිා්ජක්රියලකරුගවෝ kdpj ,af;Fgtu; 

156.  hybrid approach ගදමුවින්ජප්රගේශය fyg;G mZfy; 

157.  hyperlink අධිාම් න්ධ්කය kP ,izg;G 

158.  Integrated circuits (IC) අනුකලිතජපරිපථ xUq;fpize;j Rw;W 

159.  icon නිරූපකය rpW glk; 

160.  identity ාර්වාලමය milahsk; 

161.  image රූපය gbkk; 

162.  imperative විධ්ලරල කමක fl;lis 

163.  incremental වර්ධ්රල කමක VWkhd> mjpfupg;G 

164.  indexed allocation අනුක්රමිකජවිභලනරය Rl;b xJf;fPL 

165.  information ගතොාතුරු jfty; 

166.  inkjet printer යින්තජවිදුම්ජමුද්රකය ikj;-jhiumr;Rg;nghwp 

167.  instant messaging ක්ෂ ණිකජපණිවිඩජයැවීම cldbr; nra;jpaply; 

168.  integrated development 
environmentජ(IDE) 

ාගමෝධ්ලනික ජාංවර්ධ්ර ජපරිාාය xUq;fpize;j tpUj;jp 
R+oy; 

169.  integration test අනුකලරජපරීක්ෂ ණය xUq;fpize;j Nrhjpg;G 

170.  intelligent and emotional 
computing 

බුේධිම කජාහජචි කතගේක ජ
පරිෙණරය 

Ez;zwpTk;  
czu;jpwDkpf;fජfzpj;jy; 

171.  interface අතුරුජමුවිණ ,ilKfk; 

172.  internet service providerජජජජජජජජ
(ISP) 

අන්තර්නලලජගාේවයජාපයන්රල ,izar; Nrit 
toq;Fdu; 

173.  interpreter අර්ථවිරයලාකය nkhopkhw;wp 
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174.  interrupt අතුරුබිුනම ,ilA+W 

175.  intranet අන්තඃනලලය/ජඅන්ගතෝනලල mftpizak; 

176.  internet of things (IoT) සාර්ව ද්රවය අන් ර්ජාකය/ ජජජජජජජජජජජ 
ා ැඳිජද්රවයජඅන්තර්නලලය 

nghUl;fspd; ,izak;  

177.  iteration පුරර්කාණය kPs; nray; 

178.  karnaugh map කලගරෝජන්තියම fhNdh tiuglk; 

 

179.  knowledge management 
systemජ(KMS) 

දැනුම්ජකළමරලකාණජපේධ්තිය mwpT Kfhikj;Jt 
Kiwik 

180.  large scale integration (LSI) විශලලජපරිමලණගේජඅනුකලරය ghupa msT 
xUq;fpizg;G 

181.  latency පමලව/ජගුේතතලව kiwepiy 

182.  least significant අඩුමජගවගාන් rpWk kjpg;G 

183.  legend විා්තාජපලඨය Fwp tpsf;fk; 

184.  life cycle of data ද කතජජීවරජචක්රය juT tho;f;if tl;lk; 

185.  light emitting diodeජ(LED) 
display 

ආගලෝකජවිගමෝචකජදිගයෝඩජ
ාන්දර්ශකය 

xspfhYk; ,Uthapj; 
jpiu/ xsp ckpOk; ,U 
Kidak; 

186.  linked allocation ා ැඳිජවිභලනරය ,izg;G xJf;fPL 

187.  linker ාන්ධ්ලාකය ,izg;gp 

188.  liquid crystal displayජ(LCD)ජජජජජජජ      ද්රවජා්ලටිකජාන්දර්ශකය jputg;gspq;Ff; 
fzpdpj;jpiu 

189.  list ලැක ා්තුව gl;bay; 

190.  liveware ජීවලංෙ capu; nghUs; 

191.  local  publishing ා්ථලම යජප්රන්ේධ්ජකිරීම cs;sf ntspaPL 

192.  local area network (LAN) ා්ථලම යජප්රගේශජනලලය ,lj;Jup tiyaikg;G 

193.  logic gate තලර්කිකජේවලාය ju;f;fg; gliy 

194.  Logical Data Modelingජජජජජජජජජජජජජජජජ 
(LDM) 

තලර්කිකජද කතජආක,තිකාණය ju;f;fj; juT 
khjpupAUthf;fy; 

195.  logical data structure තලර්කිකජද කතජවූහය ju;;f;fj; juTf; fl;likg;G 

196.  logical design tools තලර්කිකජාැලසුම්ජගමවලම් ju;f;f tbtikg;Gf; fUtp 

197.  looping ූපරය tisa tuy; 
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198.  machine code යන්්රජගක්ෂතය ,ae;jpuf; FwpaPL 

199.  machine-machine 
coexistence 

යන්්ර-යන්්රජාහපැවැ කම ,ae;jpu- ,ae;jpu 
xUq;fpUj;jy;; 

200.  magnetic ink character 
readerජ(MICR) 

චුම් කිතජයින්තජඅනුලකුණුජ
කියවරය 

fhe;j ik vOj;JU 
thrpg;ghd;; 

201.  magnetic stripe reader චුම් කජයිරුජකියවරය fhe;jg;gl;b thrpg;ghd; 

202.  magnetic tape චුම්භකජපටිය fhe;j ehlh 

203.  malware අනි ්ටජම,දුකලංෙ jPk;;nghUs; 

204.  management information 
system (MIS) 

කළමරලකාණජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය 

Kfhikj;Jt jfty; 
Kiwik 

205.  man-machine coexistence මිනිා්-යන්්රජාහපැවැ කම kdpjd; - ,ae;jpuk; 
xUq;fpUj;jy;; 

206.  media access control (MAC) මලධ්යජප්රගේශජපලලක Clf mZfy; fl;Lg;ghL 

207.  memory management unitජජජජජ
(MMU) 

මතකජකළමරලකාණජඒකකය epidtf Kfhikj;Jt 
myF 

208.  meshtopology  ැඳිජා්ථලකය fz;zp ,lj;jpay; 

209.  microprocessor ක්ෂෂුද්රජාකාරය Ez;nrayp 

210.  microwave ක්ෂෂුද්රජතාංෙ Ez;ziy 

211.  mini disk කුඩලජතැටිය rpW tl;L 

212.  mobile computing නංෙමජපරිෙණරය nry;yplf; fzpik 

213.  mobile marketing නංෙමජඅගලවිකාණය nry;yplr; re;ijg;gLj;jy; 

214.  modularization ගමොඩියුලකාණය $Wepiyahf;fk; 

215.  modulation මූර්ඡරය gz;Ngw;wk; 

216.  most significant වැඩිමජගවගාන් mjpAau; kjpg;G 

217.  mother board මවුජපුවරුව jha;g;gyif   

218.  multi agent systems  විජකලාකජපේධ්ති gy;Kftu; Kiwik 

219.  multi userජ-ජmulti task  විජපරිශීලක -ජ ජ විජකලර්යය gw;gadu;-gw;gzp 

220.  multi-core processors  වි-හාජාකාර gy;fU nrayp 

221.  multimedia objects  විමලධ්යජවාත්ු gy;Y}lf nghUs; 

222.  multiplexer  විපථකලාකය gy;Nru;g;gp  

223.  multiplexing  විපථකාණය gy;Nru;g;G 
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224.  multiprocessing  විජාැකසුම gd;Kiwtopahf;fp 

225.  multitasking  විකලර්යජකිරිම gw;gzp 

226.  multi-threading  වි-අනුක්රියලයරය gy; nray;$W 

227.  nature inspired computing ප්රක,තිජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජජජජජජජජජ
ප්රක,තිජඅනුගප්රේරිතජපරිෙණරය 

,aw;if cs;sPu;g;Gf; 
fzpg;G 

228.  nested loop ම ඩිතජූපය ePbj;j tisak; 

229.  network addresses 
translating (NAT) 

නලලජගයොමුජපරිවර්තරය tiyaikg;G Kftup 
ngau;g;G 

230.  network architecture නලලජනිර්මිතය tiyaikg;Gf; fl;likg;G 

231.  network layer නලලජාත්ාය tiyaikg;G mLf;F 

232.  network model නලලජආක,තිය tiyaikg;G khjpup 

233.  neural network ා්රලයුකජනලලය euk;gpay; tiyaikg;G 

234.  non-functional requirement කලර්ය ේධ්ජගරොවරජඅවශයතලව nray;rhuhj; Njitfs; 

235.  normalization ප්රමතකාණය ,ay;ghf;fy; 

236.  null අභිශූරය ntw;W 

237.  objectcode වා්තුජජගක්ෂත/ nghUs; Fwp 

238.  object oriented වා්තුජරැඹුරු/ජපලජදක nghUs; Nehf;Fila 

239.  object- relational model වා්තු-ාම් න්ධ්කජආක,තිය nghUs; cwTepiy 
khjpup 

240.  octal අ ්ටමය vz;kk; 

241.  office automation system 
(OAS) 

කලර්යලලජා්වයංකාණජපේධ්තිය mYtyfj; jd;dpaf;f 
Kiwik 

242.  offline මලර්ෙඅපෙත/ජමලර්ෙෙතජගරොවර njhluW epiy 

243.  one’s compliment එගකහිජඅනුපූාකය Xd;wpd; epug;gp 

244.  online මලර්ෙෙත njhluwh epiy 

245.  open source විව,තජමූලලශ්රය jpwe;j %yk; 

246.  operational feasibility ගමගහයුම්ජශකයතලව nraw;ghl;Lr; rhj;jpag;ghL 

247.  operator category කලාකප්රවර්ෙය nrayp tif 

248.  operator precedence කලාකජප්රමුඛතල nrayp Kd;Dupik 

249.  optical character reader 
(OCR) 

ප්රකලශජඅණුජලකුණුජකියවරය xspapay; vOj;JU 
thrpg;ghd;; 
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250.  optical mark reader (OMR) ප්රකලශජලකුණුජකියවරය fhe;j ik vOj;JU 
thrpg;ghd; 

251.  output ප්රතිදලරය ntspaP;L 

252.  packet switching ගපොදිජවිවමලරුව nghjp kilkhw;wy; 

253.  paging ළිටුකාණය gf;fkply; 

254.  paradigm සුාමලදර්ශය/ජප්රතිමලරය/ජ
ප්රතිරූපය 

Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk; 

255.  parallelimplementation ාමලන්තාජා්ථලපරය rkhe;ju mKyhf;fk; 

256.  parameter passing පාලමිතිජයැවීම gukhdf; flj;jy; 

257.  parity ාමතලව rkepiy 

258.  password මුාපදය flTr;nrhy; 

259.  payment gateway ගෙවුම්ජජවලා්ජේවලාය gzf; nfhLg;gdT 
Eiothapy; 

260.  periodic refreshing ආවර්තජප්රග ෝධ්කාණය fhyKiw GJg;gpj;jy; 

261.  peripheraldevice පර්යන්තජඋපලංෙය/ජඋපක්රමය Gwr; rhjdk; 

262.  phablet  ැබ්ලට් ngg;yl; 

263.  phased implementation අවධිා්ථලපරය/ජළියවාජ
ක්රියල කමකජකිරීම 

fl;l mKyhf;fy; 

264.  phase modulation කලලජමූර්ඡරය epiy gz;Ngw;wk; 

265.  phishing තතු ෑම topg;gwpj;jy; 

266.  physical layer ගභෞතිකජා්තාය ngsjPf mLf;F 

267.  physical memory ගභෞතිකජමතකය ngsjPf epidtfk; 

268.  pilot implementation නියලමකජා්ථලපරයජ/ජජනියලමකජ
ක්රියල කමකකිරීම 

Kd;Ndhb mKyhf;fy; 

269.  piracy ගචෞා කවය/ජුණ්ඨරය fsT 

270.  pirated software ගචෞා/ජුණ්ඨිතජම,දුකලංෙ jpUl;L nkd;nghUs; 

271.  plagiarism ග්රන්ථ/ජාචරලජගචෞර්යය fUj;Jj; jpUl;L 

272.  point to point connection ඍජුජලක්ෂ යජාම් න්ධ්තලව Xd;Wlndhd;W ,izg;G 

273.  pointing device දැක්ෂවුම්ජඋපලංෙය Rl;b rhjdk; 

274.  port ගකගවනිය thapy;ජ> Jiw 
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275.  portable external hard disk නංෙම/ජසුවහම යජ ලහිාජද,ඪජ
තැටිය 

fhtj;jF Gw td;jl;L 

276.  portal ේවලාය/ජආමුඛේවලාය tiythry; 

277.  Point of sale (POS) machine විකුණුම්ජගපොළජයන්්ර tpw;gid ,l ,ae;jpuk; 

278.  postulate උපක්පරය vLNfhs; 

279.  power supply විදුලිජාැපයුම/ජනවජාැපයුම kpd; toq;fp 

280.  presence check තථයතලජපරීක්ෂ ලව ,Uj;jy; rupghu;j;jy; 

281.  presentation layer ාමර්පර/ජඉදිරිප කජකිරිම්ජා්ථාය Kd;itg;G mLf;F 

282.  primary key ප්රලථමික/ජමු්ජයතුා Kjd;ikr; rhtp 

283.  primitive data type ප්රලථමිකජද කතජවර්ෙය G+u;tPfj; juT tif 

284.  privacy ගපෞේෙලික කවය me;juq;fk; 

285.  private key ගපෞේෙලිකජයතුා gpuj;jpNafr; rhtp 

286.  process ක්රියලවලිය/ජක්රියලයරය/ජාැකසුම nray;/ Kiwtopahf;fy 

287.  process control blockජ(PCB) ක්රියලයරජපලලරජඛණ්ඩය nray; fl;Lg;ghl;Lj; 
njhFjp 

288.  process management ක්රියලයරජකළමරලකාණය nray; Kfhikj;Jtk; 

289.  process states ක්රියලයරජත ක කව nray; epiy 

290.  process transition ක්රියලයරජාංක්රමණය nray; epiykhwy; 

291.  product commercialization නි ්පලදරජවලණිනයකාණය jahupg;G 
tu;j;jfkakhf;fy; 

292.  product of sum (POS) ඓකයයන්ගේජගුණිතය $l;Lj;njhifapd; 
ngUf;fk; 

293.  program translator ක්රමග්ඛජපරිවර්තක nra;epuy; 
nkhopngau;g;ghd; 

294.  proprietary හිමිකම්ජාහිත jdpAupik 

295.  protocol නියමලවලිය elg;nghOq;F 

296.  prototyping මූලලක,තිකාණය %ytif khjpup 

297.  proxy server නිගයෝනරජගාේවලදලයකය gjpyhs; Nritafk; 

298.  pseudo code වයලනජගක්ෂතය Nghypf;Fwp 

299.  public switch telephone 
network (PSTN) 

ගපොදුජා්විචජදූාකථරජනලලජය nghJ Mspaplg;gl;l 
njhiyNgrp iyaikg;G 
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300.  public key ගපොදුජයතුා nghJr; rhtp 

301.  pulse code modulation  ා්පන්දජගක්ෂතජමූර්ඡරය Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk; 

302.  pulse width modulation  ා්පන්දජවිතාජමූර්ඡරය Jbg;G mfyg; gz;Ngw;wk; 

303.  radio button වික්පජග කරීම NubNah nghj;jhd; 

304.  random access memory 
(RAM) 

ාාම්භලවිජප්රගේශජමතකය jw;Nghf;F mZfy; 
epidtfk; 

305.  range check පාලාජපරීක්ෂ ලව tPr;R rupghu;j;jy; 

306.  rapid application 
development (RAD) 

ශීඝ්රජගයදවුම්ජාංවර්ධ්රය Jupj gpuNahf tpUj;jp 

307.  read only memory (ROM) පඨරජමල්රජමතකය thrpg;G kl;Lk; epidtfk; 

308.  real time තථයජකලලික epfo;Neuk; 

309.  record උපලැකියලර gjpT 

310.  redo රැවතජකිරීම kPsr; nra; 

311.  redundancy ාමතිරික්ෂතතලව kpifik 

312.  reference model ගයොමුජආක,තිය tiyaikg;gpd; 
fl;likg;G 

313.  refreshing පුබුදුජකිරීම Gj;Japu;g;gpj;jy; 

314.  register memory ගාජිා්තාජමතකය gjptfk; 

315.  relational ාම් න්ධ්ක njhlu;G> cwTepiy 

316.  relational  model ාම් න්ධ්කජආක,තිය cwTepiy khjpup 

317.  relational database ාම් න්ධ්කජද කතජාමුදලය cwTepiy juTj;jsk; 

318.  relational instance ාම් න්ධ්තලජනිදර්ශරය njhlu;G Kiw 
vLj;Jf;fhl;L 

319.  relational schema ාම් න්ධ්තලජපරිපලටිකජාටහර njhlu;G Kiwj; jpl;lk; 

320.  relationship ාම් න්ධ්තලව njhlu;GKiw 

321.  remote දූාා්ථ njhiy> J}u 

322.  render විදැවි toq;F 

323.  repeater පුරර්කථකය kPsp> kPl;b 

324.  repetition පුරරුක්ෂතිය kPs; nray; 

325.  reset button ප්රතයලාම්භජග ො කතම kPsikg;Gg; nghj;jhd; 
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326.  retrieve ාමුේධ්ාණ kPsg;ngW 

327.  return value ප්රතයලෙමරජජඅෙය jpUk;gy; ngWkhdk; 

328.  reverse auction ප්රතිගවන්ගේන්ය vjpu;khw;W Vyk; 

329.  Ringජtopology මුදුජා්ථලකය tisa ,lj;jpay; 

330.  router මංජහසුරුව topg;gLj;jp> topr;nrYj;jp 

331.  routing මංජහැන්ාවිම topr;nrYj;jy; 

332.  scanner සුළිරික්ෂාකය EZF Nehf;fp 

333.  scheduler නියමකාණය xOq;FgLj;jp 

334.  scope of variable විචලයජපාලාය khwp nraw;gug;G 

335.  query විමසුම tpdty; 

336.  selection ග කරීම njupT 

337.  selector වාකය Nju;tp> Nju;e;njLg;gp 

338.  sensor ාංගේදකය czup 

339.  sequence අනුක්රමය njhlu; 

340.  sequential circuit අනුක්රමිකජපරිපථය njhlu;r; Rw;W 

341.  sequential search අනුක්රමිකජගාවුම tupirKiwj; Njly; 

342.  server ගාේවලදලයකයජ/ජඅනුග්රලහකය Nritafk; 

343.  session layer ාැන්ජා්තාය mku;T mLf;F 

344.  sharable pool විවමලරුජපුංනය gfpujF nghJ ,lk; 

345.  sign-magnitude ලකුණුව කජප්රමලණයජ/ජාංලක්ෂෂිතජ
පරිමලණරයජ/ජඅංකිතජපරිමලණරය 

FwpAila tPr;rsT 

346.  single user-multi task ඒකජපරිශීලක- විජකලර්යය jdpg;gadu;-gw;gzp 

347.  single user-single task ඒකජපරිශීලක-ඒකජකලර්යය jdpg;gadu;-jdpg;gzp 

348.  smart card සුවිරුජකලඩ්ජපත #l;bif ml;il  

349.  smart phone සුවිරුජදූාකථරය #l;bifj; njhiyNgrp 

350.  smart system සුවිරුජපේධ්තිය #l;bif Kiwik 

351.  social networking ාමලනජනලලකාණය r%f tiyaikg;ghf;fy; 

352.  software ම,දුකලංෙ nkd;nghUs; 

353.  software agent ම,දුකලංෙජකලාක nkd;nghUs; Kftu; 
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354.  sort ග කරීම tupirg;gLj;J 

355.  source ප්රභව %yk; 

356.  spiral model ාර්ළිලජආක,තිය RUsp khjpup 

357.  spooling එයිම Rw;Wjy; 

358.  Startopology තලාකලජා්ථලකය tpd;kPd; ,lj;jpay; 

359.  stepwise refinement ළියවාලකලාජළිරිපහදුව gbKiw ePf;fy;; 

360.  storage ආචයරය Nrkpg;G 

361.  storage allocation ආචයරජවිභලනරය Nrkpg;G xJf;fy;    

362.  stored program concept ආචිතජක්රමග්ඛජාංක්පය Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;; 
vz;zf;fU 

363.  structure වූහය fl;likg;G 

364.  structure chart වූහජාටහර fl;likg;G tiuG 

365.  structured වූහෙත fl;likg;Gila 

366.  structured query languageජජජජජජ
(SQL) 

වූහෙතජවිමසුම්ජ ා fl;likg;G tpdty; nkhop 

367.  submit button ගයොමුජග ො කතම rku;g;gpj;jy; nghj;jhd; 

368.  subnet mask උපනලලජආවාණය cgtiy kiwKfk; 

369.  sub-netting උප-නලලරය cgtiyaikg;G 

370.  sub-program උප-ක්රමග්ඛය Jizr; nra;epuy;  

371.  sum of products (SOP) ගුණිතයන්ගේජඓකයය ngUf;fq;fspd; 
$l;Lj;njhif 

372.  supply chain management ාැපයුම්ජදලමජකළමරලකාණය tpepNahf rq;fpypj;njhlu; 
Kfhikj;Jtk; 

373.  swapping ප්රතිහාණය ,lkhw;wy; 

374.  switch ා්විචය Msp 

375.  syntax කලාකජරීති njhlupay; 

376.  system development life 
cycleජ(SDLC) 

පේධ්තිජාංවර්ධ්රජජීවරජචක්රය Kiwik tpUj;jp 
tho;f;if tl;lk;  

377.  table වගුව ml;ltiz 

378.  table check constraint වගුජපරීක්ෂ ලජාංගාෝධ්කය ml;ltiz rupghu;j;jy; 
fl;Lg;ghL 
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379.  tag උසුලරය Xl;L 

380.  Technicalfeasibility තලක්ෂ ණිකජශකයතලව njhopDl;gr;rhj;jpaf; 
fw;if 

381.  telecommuting දූාා්ථජාංවලදයජ/ජදූාජාන්නිගේදරය njhiynray; 

382.  testing strategy පරීක්ෂ ණජඋපක්රමය guPl;rpj;jy; cghak; 

383.  text and font පලඨජාහජඅක්ෂ ා thrfKk; vOj;JUTk; 

384.  text formatting පලඨජහැඩාේජෙැන්වීම thrf tbtikg;G 

385.  text input පලඨආදලර thrf cs;sPL 

386.  normal form ප්රමතජඅවා්ථලව ,ay;ghf;fy; tbtk; 

387.  thumbnail ාැගකවිජරූ FWk;glk; 

388.  time division modulation 
(TDM) 

කලලජග දුම්ජමූර්ඡරය Neug; gpup;Tg; gz;ghf;fk; 

389.  time sharing කලලජවිභනරය Neug;gfpu;T 

390.  timing කලලජෙණරය Neuf;fzpg;G 

 

391.  top down design මුදුන්ජබිම්ජාැලසුම NkypUe;J fPohd 
tbtikg;G 

392.  touch pad ා්පර්ශකජඋපධ්ලරයජ/ජපලදකය njhL ml;il 

393.  touch screen ා්පර්ශකජතිාය njhLjpiu 

394.  transaction processing 
system( TPS) 

ෙනුගදනුජාැකසුම්ජපේධ්තිය gupkhw;wr; nrayhf;f 
Kiwik 

395.  transitive dependency ාංක්රලන්තිජපාලය කතතලව khWk; rhu;G epiy 

396.  transport layer ප්රවලහරජාත්ාය Nghf;Ftuj;J mLf;F 

397.  transport protocol ප්රවලහරජනියමලවලිය Nghf;Ftuj;J 
elg;nghOq;F 

398.  tuple උපලැකියලර/ජගේබඳය gjpT/epiu 

399.  twisted pair තඹරිජයුෙල KWf;fpa Nrhb 

400.  two’s compliment ගදගකහිජඅනුපූාකය ,uz;bd; epug;gp 

401.  type check ප්රරූපජපරීක්ෂ ලව tif rupghu;j;jy; 

402.  constraint ාංගාෝධ්රය fl;Lg;ghL tif 

403.  ubiquitous computing ාර්වවර්තිජආෙණරය vq;Fk; tpahgpj;j fzpik 
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404.  undo අගහෝන්ජකිරීම nray;jtpu; 

405.  unguided media නියමුජගරොවරජමලධ්ය topgLj;jg;glhj Clfk; 

406.  uni-casting ඍජුජාම්ගප්රේ ණය jdpg;gug;gy; 

407.  unicode යුනිගකෝඩ්/ජඒකගක්ෂත Xw;iwf;Fwp Kiw 

408.  unique constraint අරරයජාංගාෝධ්කය jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL 

409.  unit testing ඒකකජපරීක්ෂ ණය myFr; Nrhjid 

410.  universal ාලර්ව්ර nghJ 

411.  updating යලව කකලලීරජකිරීම jw;fhyg;gLj;jy; 

412.  user පරිශීලක gadu; 

413.  user defined පරිශීලකජනිර්වලචිත gadu; tiuaiw 

414.  validation වලංගුජකිරීම nry;Ygbahf;fy; 

415.  variable විචලයය khwp 

416.  very large scale integration  
(VLSI) 

ඉතලජවිශලලජපරිමලණගේජඅනුකලිත kpfg; ngupastpyhd 
xUq;fpizg;G 

417.  video graphic adapter (VGA) ද්රශයජචි්රකජඅනුවිරුකුරුව fhnzhsp tiuap 
nghUj;jp 

418.  virtual community අතථයජප්රනලව nka;epfu; r%fk; 

419.  virtual memory අතථයජමතකය nka;epfu; epidtfk; 

420.  virtual storefront අතථයජගවගළවජප්රදර්ශරලෙලාය nka;epfu; filKfg;G 

421.  waterfallmodel දියතලිජආක,තිය ePu; tPo;r;rp khjpup 

422.  wave length තාංෙජආයලමය miyePsk; 

423.  web portal ගවබ්ජේවලාය tiy thry; 

424.  web server ගවබ්ජගාේවලදලයකය ,iza Nritafk; 

425.  web service provider ගවබ්ජගාේවලජාැපයුම්කරු ,iza Nrit 
toq;Fdu; 

426.  white box testing ා්ගේතජමංජුාලජපරීක්ෂ ලවජ ntz;ngl;br; Nrhjpg;G 

427.  world wide web (WWW) ගලෝකජවින්රිජවියමර cyfshtpa tiy 

428.  uniform resource locator 
(URL) 

ඒකලකලරිජාම්ප කජනිජශ්චලයකය rPu;ik ts 
,Ug;gplq;fhl;b 

429.  uniform resource identifierජ
(URI) 

ඒකලකලරිජාම්ප කජහුනන්වරය rPu;ik ts 
milahsq;fhl;b 


