
 

 

 

9 . දත්ත සමුදාය 

9.0 තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සරල දත්ත සමුදාය නිර්මාණය 

ශිෂ්ය කාර්යය -  

 ඔබගේ ගෙළ ගෙොගෙහි පිටු අංක 263 සිට 288 දක්වො ෙොඩම කියවො ලබො දී ඇති උදොහරණ 

ඇසුරින් අධ්යනය කරන්න. 
 ගමහි දක්වො ඇති මොර්ග ගෙ ඉගගනුම් ආධ්ොරක මඟින් ගමම ෙොඩම ෙවදුරටත් අධ්යනගේ 

ගයගදන්න. 
 අමොරු /අෙහසු ෙොඩම් ගකොටස් වැඩිහිටිගයකුගගන් ගහෝ ගුරුවරගයකුගගන් අසො දැන ගන්න. 
 ගෙළ ගෙොගෙහි පිටු අංක 278 හි ක්රියොකොරකම කරන්න. 

 

තමම පාඩමට අදාළව උපකාර ගත හැකි ඉතගනුම් ආධාරක- 

ඉ ෙක්සලොව- https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-

9 

e-නැණ පියස  - https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=453 

ගවනත්   - https://youtu.be/SexNteh-oQY 

සවිගයන් ගෙරට - e -ඉගගනුම් ෙොසල ගහොරණ අධ්යොෙන කලොෙය- 

https://drive.google.com/file/d/1W-FSfJbfmyEVacLBVBmWExJWU32d1Ju9/view 

 

තමම පාඩම තුළින් ලබා ගත හැකි ඉතගනුම් ඵල- 

 සරල සම්බන්ිෙ දත්ෙ සමුදො සැලසුම් කරයි. 
 ප්රොථමික හො ආගන්ුක යුරු හඳුනො ගනියි 
 වගු අෙර සම්බන්ධ්ෙො ගගොඩ නඟයි. 

 

ඇගයිම් හා තකතසේරුකරණ ක්රමතේදය හා ආකෘතිය 

ෙහතින් දැක්ගවන්ගන් අධ්යොෙන ආයෙනයක දත්ෙ සමුදොය වගු කිහිෙයකි.ගමහි ෙොඨමොලො රැසක් 

ෙැවැත්ගවන අෙර එක් ශිෂ්යගයකුට ෙොඨමොලො කිහිෙයකුට සම්බන්ධ් විය හැක. 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය  

GRADE 10 

10 ශ්තේණිය   

Pre Engagement Activities And Post Evaluation Activities  

 පූේව ප්රතේශ ක්රියොකොරකම් හො පසු ඇගයීම් ක්රියොකොරකම්  

https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-9
https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-9
https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=453
https://youtu.be/SexNteh-oQY
https://drive.google.com/file/d/1W-FSfJbfmyEVacLBVBmWExJWU32d1Ju9/view


Student_ID Name Birthday City Course_Code 

1001 Umesha 22/09/1998 Kegalle DIGD 

1002 Thilina 03/01/1999 Rathnapura DISE 

1003 Milan 15/12/1998 Polonnaruwa DISE 

1004 Samanka 19/04/1997 Galle DICA 

ශිෂ්ය වගුව 

Course_Code Course_Name Course_Fee(Rs) 

DICA Diploma In Computer Application 30000 

DIGD Diploma In Graphic Designing 45000 

DISE Diploma In Spoken English 50000 
ෙොඨමොලො වගුව 

 

 

 

 

ශිෂ්ය ලකුණු වගුව 

 

(i) එක් එක් වගුව සඳහො ප්රොථමික යුරක් බැගින් ගයෝජනොකරන්න 

(ii) ගමම වගු අෙර දක්නට ලැගබන ආගන්ුක යුරක් අදොල වගුගේ නමද සහිෙව ලියො දක්වන්න 

(iii) වගු අෙර දක්නට ලැගබන සම්බන්ධ්ෙො ගමොනවොද? 

(iv) කසුන් නමින් නවක ශිෂ්යගයක් ඉංග්රීසි ෙොඨමොලොවට ඇුළත් වූගේ නම් යොවත්කොලින කළ යුු 

වගුව / වගු අදොල ගරගකෝඩ සමඟ ලියො දක්වන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student_ID Course_Code Marks grade 

1001 DIGD 50 C 

1002 DISE 80 A 

1003 DISE 70 B 

1004 DICA 75 A 



 

 

 


