
ල�� ��ෙ�ෂණ ෙගා� භා�ත ��ම සඳහා පාසලට ලබා �ය�� උපෙද� (6-9 ෙ��):- 

1. ලබා� ඇ� ෙෆෝ�ඩරය (Mid term 2019.zip) Unzip කර�න. ඉ�ප� පාස� සංගණන අංකය (School 
Senses No)  ෙයාදා එම ෙෆෝ�ඩරය  Rename කර�න. 

2. සෑම ෙ��යකම සමා�තර ප�� සඳහා A �ට H ද�වා ෙවන ෙවනම �� (Sheets) ඇත. අදාල 
ප��ය ෙතෝරා ග�නා ෙලස ප�� භාර �� භවතාට උපෙද� ෙද�න. ඊට අමතරව 
සාරාංශය සඳහා Summary ෙලස න� කල ෙවනම ��ව� ඇත. 

3. පාසල ��බඳව ��ක ෙතාර�� ඇ�ල� කර�න. 
(i). පාසෙ� නම 
(ii). ෙකා�ඨාසය 
(iii) කලාපය 
(iv).ප��ය හා ෙ��ය (උදා - 6 A) 
(v).ව�ෂය 
(vi). වාරය 

4  ව�ණ ෙය� ෙකා� සඳහා �ි�ව� ඇ�ල� කළ �� නැත. එම ෙකා� සඳහා ද�ත ඇ�ල� 
��මට උ�සාහ ��ෙ�� error massage එක� ලැෙ� . එය Ok කර�න. 

5. �ෂ්ය අංක හා ���ෙ� න� අදාල ��වලට ඇ�ල� කර�න. 

6. එ�ෙනක �ෂය යටෙ� M(Marks) සහ G ( Grade) ය�ෙව� �ර ෙදක� දැ�ෙවන අතර M �රය යටෙ� 
එ� එ� ��වාෙ� �ෂයට අදාල ල�� ඇ�ල� කර�න. ල�� සඳහා 0 � 100 අතර ��ණ 
සංඛ්යා ව�� ද ෙනාපැ�� ��� සඳහා ab (Simple letters) ඇ�ල� කර�න.  

7. �ට අමතරව ෙසෟ�ද�ය �ෂය� සඳහා (Aesthetic Subject) X ය�ෙව� න� කළ �රය� වන අතර ඒ 
යටෙ� එ�ෙනක �ෂ්යයාට අදාල �ෂයය අංකය ෙතෝරා ගත ��ය . ඒ සඳහා එම ෙකා�ව මත Click 
කළ �ට ලැෙබන  ඊ �ස මත   Click කළ ප� �ග හැෙරන ෙම�ව ��� �ෂයයට අදාල අංකය 
ෙතෝරාග�න. ඊට අමතර යම� එම ෙකා� �ළට ඇ�ල� කළ �ට  error massage  එක� ලැෙ�.එය Cancel 
කර නැවත ල�� ඇ�ල� කර�න. 

(එ�ෙනක �ෂයය�ට අදාල අංකය ��ෙ� ද��පස පහළ ෙකළවෙර� ව�ව� ම�� ද�වා ඇත. එම 
ව�ව �ල අවසාන අංක 3 සඳහා �ෂයය� ලබා � ෙනාමැ� අතර එම ව�ව�ල ස ඇ� ෙසෟ�ද�ය 
�ෂය�ට අමතරව  ෙවන� ෙසෟ�ද�ය  �ෂයය� ඔබ පාසල �ල �යා�මක කර� ලබ� න�, එම 
එ�ෙනක �ෂයය� එම ෙ�ත ඉ��ෙය� සඳහ�  කර ල�� ��ෙ�� එම අදාල ෙ�තය භා�තා 
කර�න.) 

8. සෑම �ෂය� සඳහාම 0-39 ද�වා වන ල�� �වයං� යවව�ණ හතර�� ව�ණ ගැ�ෙ� . එම ව�ණ 
සහ ව�ණ වලට අදාල ල�� පරාසය� වැඩපෙත� (Worksheet) පහලම ෙකාටෙ� දැ�ෙ�. එ�ෙනක 
�ෂයයට අදාලව එම එ�ෙනක පරාසෙ� ල�� ලබාග� �ෂ්ය  සංඛ්යාව ද  �වයං�යව ලැෙ�. 

9. M �රයට ල�� ඇ�ල� කළ �ට ඊට අදාල ෙ��ය  G �රයට �වයං�යව ලැෙ�. එ� එ� �ෂ්යයාෙ� 
ෙ��වල එක�ව, සම� අසම� බව, �� ල�ණ, සාමාන්ය ල�ණ හා �ෂ්යා ලබාග� �ථානය ද එෙ�ම 
�වයං�යව ලැෙ�. ල�� සාමාන්ය 40 ෙහෝ ඊට වැ� න� සම� P ෙලස හා එෙ� ෙනාමැ� න� අසම� 
F ෙලස �වයං�යව සටහ� ෙ�. ඒ අ�ව සෑම ප��යකම සම� �ෂ්ය සංඛ්යාව හා අසම� �ෂ්ය 
සංඛ්යාව හා ��  �ෂ්ය සංඛ්යාෙ� එක�ව ද �වයං�යව සටහ� ෙ�. 

10. Summery ��ෙ� ඔබ ��� ඇ�ල� කල��ෙ� ඉහත 3 � සඳහ� ��ක ෙතාර�� 
පමණ� වන අතර අෙන�� �ය�ම ෙතාර�� එ�ෙනක පං�වලට අදාළ ල�� ඇ�ල� ��ෙ�� 
�වයං�යව ව�ව �ල සටහ� ෙ�.  

 


