2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk;

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;
juk; 08 – Kjyhk; jtiz
(2022k; Mz;L [{iy 25k; jpfjp njhlf;fk; nrg;njk;gu; 07k; jpfjp tiuahd
fhyg;gFjpapy; kl;Lk; eilKiwg;gLj;jg;glTs;sJ)
jfty; njhopy;El;gj; Jiw
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gg; gPlk;
Njrpa fy;tp epWtfk;
,yq;if

www.nie.lk

mwpKfk;
ehl;by; Vw;gl;Ls;s fLikahd nghUshjhu neUf;fb fhuzkhf> Nghf;Ftuj;J Nritfs; kw;Wk; gy;NtW
Nritfs; fLikahf ghjpf;fg;gl;Ls;sd. 2022k; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; ,Ue;J ghlrhiyfs; ,ilapilNa
%lg;gl Ntz;ba epu;g;ge;jq;fs; Vw;gl;lJ.
ghlrhiyfs; %lg;gl;l fhyj;jpy; epfo;epiy %yk; njhlu;r;rpahd fy;tpia toq;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffshy;
vjpu;ghu;j;j msT ntw;wpiag; ngwKbatpy;iy. ,e;epfo;epiy fw;wypw;F khztu;fspd; tUif jpUg;jpfukhf
,Uf;ftpy;iy. Vnddpy; epfo;epiyf; fy;tpw;f;Fj; Njitahd ,iza trjp mZfy; kw;Wk; ,yj;jpudpay;
cgfuzq;fs; khztu;fs; kj;jpapy; ,y;yhikahy; MFk;.
,yq;ifapd; njhiyJ}uf; fy;tp mZfy; kw;Wk; juk; Mfpatw;wpy; FiwghLfs; fhzg;gLfpwJ. Mrpupau;fis
ikakhff; nfhz;l fy;tpia toq;Fk;Kiw ,yq;ifapy; eilKiwapy; cs;sJ. ,e;j mikg;gpy;>
khztu;fis ghlrhiyfspypUe;J me;epag;gLj;JtJ fy;tp fl;likg;gpy; Nkhrkhd Nghf;iff; fhl;baJ.
jw;NghJs;s rthy;fSf;F kj;jpapYk;> Fiwe;jgl;rk; XusthtJ ngsjPfg; ghlrhiyfis elj;JtJ vjpu;fhy
re;jjpapdupd; fy;tp kl;lj;ij Nkk;gLj;j gq;fspg;G nra;Ak;. ,J njhlu;ghf khfhz kl;lq;fspy; fy;tp
mikr;rpdhy; Nrfupf;fg;gl;l jfty;fspd; mbg;gilapy; Kjyhk; jtizf;fhd nkhj;j ghlrhiy ehl;fspd;
vz;zpf;if 21 Mf ,Uf;Fnkd kjpg;gplg;gl;lJ.
%d;W ehl;fSf;F ghlrhiy elj;jTk;> thuj;jpd; kw;w ,uz;L ehl;fspy; khztu;fs; tPl;by; ,Ue;Nj
fw;Wf;nfhs;sTk; KbT nra;ag;gl;Ls;sJ. Kjyhk; jtiz njhlu;ghd ghl cs;slf;fj;ij cs;slf;Fk;
tifapy;> fy;tp mikr;rpd; nrayhsu; kw;Wk; fy;tp mikr;rpd; mjpfhupfs; ghlrhiyfis gpw;gfy; 2.30 kzp
tiu elj;Jtjw;F jPu;khdpj;Js;sdu;.
Kjyhk; jtizf;fhd jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopEl;g ghlj;jpl;lj;jpw;F xJf;fg;gl;Ls;s ghlNtisfspd;
vz;zpf;if 10. fle;j ghlrhiy ehl;fspy; 06 ghlNtisfs; epiwtile;Js;sjhff; fUjg;gLfpwJ. [_iy 25
Kjy; nrg;lk;gu; 7 tiu fhyg;gFjpapy; kpFjpahd 04 ghlNtisfs; epiwtilAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.
mjw;Nfw;g> ghlj;jpl;lk; mj;jpahtrpa Nju;r;rp kl;lq;fis cs;slf;fpajhf tbtikg;G nra;ag;gl;Ls;sJ.

Mrpau;fspw;fhd topfhl;ly;fs;
ehl;bd; jw;Nghija R+o;epiyapd; NghJ ,oe;j Neuj;jpd; fhuzkhf mj;jpahtrpa ICT cs;slf;fj;ij
cs;slf;Fk; tifapy; ,e;j Mtzk; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ
1. gpd;tUk; ml;ltizapy;> ghlj;jpl;lj;ij epiwNtw;Wtjw;F gpd;gw;w Ntz;ba juk; 09 khztu;fspd;
mj;jpahtrpa ghl cs;slf;fq;fs; cs;sd
Mrpupau; ve;j mj;jpahtrpa cs;slf;fj;ijAk; (gpd;tUk; ml;ltizapy; nfhLf;fg;gl;Ls;s
cs;slf;fj;ijj; jtpu) jq;fs; tpUg;gg;gb Nru;f;fyhk;.
fw;gpj;jy; kw;Wk; fw;wy; nray;ghl;by; fyg;G fw;wy; Kiwiag; gpd;gw;WkhW Mrpupau;fs;
mwpTWj;jg;gLfpwhu;fs;.
2. ghlj;ij Nkk;gLj;j "FUnfju" jpl;lj;ijAk; ",-jf;ryhth" fw;wy; mZFKiwfisAk; gad;gLj;j
khztu;fSf;F topfhl;Ljy;
3. "FUnfluh" kw;Wk; ",-jf;ryhth" I miltjpy; rpukk; cs;s khztu;fSf;F NghJkhd ICT
cs;fl;likg;Gfis toq;Fjy;.

2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk;
^ Recovery Plan for Learning Loss – 2022 &

(,e;j ghlj; jpl;lk; juk; 08 Kjyhk; jtizapd; 04 ghlNtisfspy; fw;wy; kw;Wk; fw;gpj;jy;
nray;Kiwiaj; jf;fitf;Fk; tifapy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.)
Nju;rr
; p

Nju;rr
; p kl;lk;

fw;wy; NgWfs;

jtiz 1 ,w;fhd juk; 08 ,y;
2. இயக்க
முறைறைறயப்
பயன்படுத்தி
கணினியிறன
விறனத்திைனு
டனும்
விறைதிைனுடனும்
பயன்படுத்துவார்

2.1. உள் அறைவுகறையும்
அறைப்புக்கறையும்
மைற்ககாள்வதற்கு
இயக்கமுறைறை
றயப்
பயன்படுத்துவார்

2.2

கணினிகைின் அடிப்பறடப்
பிரச்சிறனகறைச் சாி
கசய்தல் ைற்றும் பராைாிப்பு
என்பவற்றை
மைற்ககாள்வார்
(வன்கபாருள் ைற்றும்
கைன்கபாருள் )

o
o

ghl cs;slf;fk;

Nju;e;njLf;fg;gl;l fw;wy; NgWfs;

kw;Wk;

அறைப்புக்கறை



பிராந்திய அறைப்புக்கள்

மைற்ககாள்வார்



மகாப்பு பண்புகள்

மகாப்பு பண்புகனை



மகாப்பு மதடல்

Mrpupau;
topfhl;bap
y;
nray;ghl;L
vz;

நீட்சியினனக் ககாண்டு
மகாப்புகறை மதடுவர்

o

o

சில வன்கபாருள் கதாடர்பான
பிரச்சிறனகளுக்குத் தீர்வு
காண்பார்
கைன்கபாருள் கதாடர்பான
சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு
கண்ணப்பர்



கணினிகைின் சிைிய பிறைகறைத்
திருத்துதல்



வன்கபாரு ள் சிக்கல்கள்



(விறசப்பலறக, சுட்டி, ைின்வடம்,
வறலயறைப்பு வடம், VGA வடம்)
ஒலி கவைியீட்டு சிக்கல்கள் (speaker
இறணப்பு, ஒலிஅைவிறனச் (volume)
சாி கசய்தல்)



ghl
Ntis
fs;

ghlq;fs;

ைாற்றுவார்
o

ghlg;
Gj;jfj;jpy;
ghlj;
jpd; gf;f
vz;

துறைகைின் இறணப்பு
(PS/2, USB, Micro USB VGA, HDMI,

15-22
tiuahd
gf;fj;jpy;
fhzg;gLk;
myF 2.1
,izg;
ghHf;fTk;

gf;f
,yf;fq;f
s; 13-16
ghu;f;fTk;

24-26
tiuahd
gf;fj;jpy;
fhzg;gLk;
myF 2.2
,izg;
ghHf;fTk;

gf;f
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s; 16-35
ghu;f;fTk;
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ghl cs;slf;fk;

Mrpupau;
topfhl;bap
y;
nray;ghl;L
vz;

ghlg;
Gj;jfj;jpy;
ghlj;
jpd; gf;f
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28-32
tiuahd
gf;fj;jpy;
fhzg;gLk;
myF 3.1
,izg;
ghHf;fTk;

gf;f
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s; 38-41
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Parallel,RJ45, Memory Card Reader)


கணினி கைன்கபாருள் பிறையைிந்து



தீர்வு காணல்



சீர்குறலந்த கைன்கபாருள் (Corrupt

software)


3

நாைாந்தச்
கசயற்பாடுகைில்
கசால்முறை
வைிப்படுத்தல்
கைன்கபாருைி றனப்
பயன்படுத்துவார்

3.1 ஆவணகைான்ைினன
உருவாக்குவதில்
கசால்முறை வைிப்படுத்தல்
கைன்கபாருைின்
அடிப்பறடச்
கசயற்பாடுகறைப்
பின்பற்றுவார்.

o கசால்முறைவைிப்படுத்தல்கைன்ப
க ாருைிறனப்பயன் படுத்தி
வடிறைக்கப்பட்ட
ஆவணகைான்ைிறன
உருவாக்குவார்



கவறும் திறர( Blank Desktop)
ஆவணகைான்ைிறன
உருவாக்குதல்,திைத்தல் , மசைித்தல் ைற்றும்
மூடுதல்



வாசகத்தின் வடிவறைப்பு

nkhj;j ghlNtifs;

01

04

