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01. පහත ප්රකාො  තතුින්  ශ්තොරතුරක් ශ්ස   ලසියය හලිය ප්රකාො ය ශ්ත ර් න. 
 1. ශ්ේඩිශ්ය වකා මිස   2. තමතර ප් ියක්  ඳහො වන ගො ේතු ප්රමොණය 
 3. ශ්රී සාකාොශ්ව වලඩිම ්ෂේණවවය 4. තද දින පවින ්ෂේණවවය 
 
02. පුද්ගස පිනගණකාවස පඨන මොත්ර මතකාය මින්  ිදු  ව් ශ්් , 
 1.  ලකාසීම  ඳහො වූ ්පශ්ද ේ  ේිරව රඳවො තබො ගලනීම 
 2.  ලකාසීම  ඳහො වූ ්පශ්ද ේ තොවකාොලිව රඳවො තබො ගලනීම. 
 3. ආරම්භකා ක්රියොවලිය  ඳහො වූ ශ්තොරතුරු රඳවො තබො ගලනීම. 
 4. ඉදිින තව යතො  ඳහො ශ්තොරතුරු ශ්ගොනු කාර තබො ගලනීම. 
 
03. බලාකුවක්  ශ්ෙක් පව තාකාය ියයවීමට භොවිතො කාරන ශ්තොරතුරු තොක්ෂණ ශ්මවසම ව් ශ්් , 
 1. ප්රකාො   කකුු  ියයවනය  2. චුම්භකා තී් ත තනුසක්ෂණ ියයවනය 
 3. චුමුභකා තනුනොද මූේතන ය් ත්රය 4. විදුව කරකාේපණ ශ්ේ න ය් ත්රය 
 

04. පහත කුමන ප්රකාො ය්  (coaxial Cabal)  ඳහො සක්ෂණලසක්ෂණය්  ව් ශ්් ද? 
 A- රැහල්  ශ්දකාක් එකාට ඇඹරී පිහිටීම. 
 B- එක් රැහලනක් මධ්යශ්ේ  ද තශ්නක් රැහලන පිනවොරයකාට පුවව තභය් තර රැහලන මලදි වන ශ් ේ  

පිහිටුවො ිබීම  
 C- රැහල්  වලඩි  ් නොයකාතොවයක්  හිත ශ්ස හ වේගයිය්  කරපදවො ිබීම 
 
 1. A හො C  2. B හො C     3.  A හො B  4.   A, B, C ිදයල්ස 
 
05. .......”A”........... ශ් ොයොගලනීමට  මගොමීව ........”B”.......... පරම්පොරශ්ව පිනගණකා කරේමොණය ආරම්භ විය.  
 1. ට්රෝ ිද ේටේ - 3 වන    2. IC - 5 වන  
 3. ට්රෝ ිද ේටේ - 2 වන   4. වලකුම් ටියුබ් - 2 වන  
 
06. ත් තේජොසයට  ම්බ් ිත පිනගණකා ජොසයක් මින්  සලශ්බන වොිදයක් ශ්නොව් ශ්්  පහත ප්රකාො  තතුින්  

කාවරක් ද? 
 
 1. ප්රිෛවර  මදු කාොාග යොවවකාොීනන කාරගලනීශ්ම් ශ්නොහලියයොව පලවතීම 
 2. ශ්වනව ශ් ේවො දොයකායක් ශ්වත ශ්ගොනු ්ප ේථ ියරීම. 
 3. ජොසය තුක  ම්පව හවුශ්ල් භොවිතය 
 4. ශ්වබ් භොවිතය 
 
 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh I  11 fY%aKsh ld,h : meh 03 hs 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

u;=.u wOHdmk l,dmh  

[ිදයලුම හිමිකාම් ඇවිිනණි]  
[All Rights Reserved] 
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07. රූපශ්ේ  දලක්ශ්වන ශ්කාශ්වකරය ව් ශ්් ,   

 1' HDMI  2.  PS2  3.  USB 4.    Network  
 
08. පිනගණකා ජොස ශ්දකාක්  ම්බ් ධ් ියරීමට භොවිතො වන ශ්තොරතුරුතොක්ෂණ ශ්මවසම ව් ශ්් , 
 
 1. නොභිය (Hub)   2.  ේවිච්ෙය (Switch)  
 3. මොේගකාය (Router)  4. ජොස තතුරු මුහුණවපත (NIC number) 
 
09. ශ්රදි ශ්  දන ය් ත්රයකා පියන විවදතව ඇි විට ශ්හ  ජස කාරොමය විවදතව ඇි විට භ්රමණ ශ්ම ටරය ක්රියො 

ශ්නොකාරන ශ්ස  පිනපථය  කා ේ ියරීමට ශ්ම්වොයි්  කුමන තේකාන පිනපථයක් භොවිතො ියරීමට ිදු  ශ්ව ද? 
(්ඩුපියන විවදතව ඇි තව ේථොව = 0, ජස කාරොමය විවදතව ඇි තව ේථොව = 0) ශ්ස   සකා් න. 

 

  1. OR   2. AND   3. NOT  4. NAND 
 

10. පහත දලක්ශ්වන ද්විමය ශ්ක්තශ්ේ  BCD තගය ඔවශ්ව  ා යොවක් ව් ශ්් , 
 
 1. 0101  2. 0010  3. 0110   4. 1100 
 
11. ශ්තවන පරම්පරොශ්ව පිනගණකාවස දක්නට සලබුු  ුවවිශ් ේෂී සක්ෂණයක් ව් ශ්් , 
 1. ශ්පර ය් ත්රවසට වාො ප්රමොණශ්ය්  කුාො වූ තතර විු ලි පිනශ්භ ජනය ඉහක ම්ටමකා විය. 
 2. ශ්පර ය් ත්රවසට වාො විු ලිය භොවිතය තඩු වූ තතර තනුකාලිත පිනපථ භොවිතො විය. 
 3. ශ්පර ය් ත්රවසට වාො තඩු විු ලියක් භොවිතො වූ තතර ්ෂුද්ර ිපප (Chip)භොවිතය 
 4. ශ්පර ය් ත්රවසට වාො ප්රමොණශ්ය්  වි ොස වූ තතර විු ලි පිනශ්භ ජනය පහක වීම. 
 
12. පිනගණකා ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ියකා මූලිකා කාොේයය  ම්බ් ධ්ශ්ය්   තය ප්රකාො ය ශ්ත ර් න. 
 1. දවත  ලකාසීම හො ශ්තොරතුරු සබො දීම 
 2. ක්රියොවලිය හො ්පොාග පොසනය  
 3. පිනශීසකාය් ශ්ේ තව යතොවය ඉටු ියරීම. 
 4. ඉහත ියිදවක් ශ්නොශ්ව. 
 
13. Google  මොගම ඉදිිනපව කාර ඇි ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ිය වනුශ්ේ , 

 1' Yahoo    2. Goggle   3. Android   4. Linux  

 
14. දවත ශ්යොමු ියරීම, ක්රියොවලියට භොජනය ියරීශ්ම්  ප්රිලසය කරපදවීම, දවත තනුපිළිශ්වකට  කා ේ ියරීම ආදිය 

වි ේතර කාරනුශ්ේ , 
 1. ප්රිදොනය, ක්රියොවලිය, ආදොනය   2. ක්රියොවලිය, ප්රිදොනය, ආදොනය 
 3. ආදොනය, ක්රියොවලිය, ප්රිදොනය   4. ආදොනය, ප්රිදොනය, ක්රියොවලිය 
 
15. පිනගණකා පද්ධ්ියකා ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ිය හො පිනශීසකායො තතර පිහිටන මදු කාොාග ශ්ම් නමි්  හඳු් වනු සලශ්බ්.  
 1. භොවිත මදු කාොාග     2. වලා ටහ්  පිනවේතන මදු කාොාග 
 3. ්පශ්ය ගීතො මදු කාොාග   4. ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ි මදු කාොාග 
 
16. පිනගණකායකාට  ම්බ් ිත කාලමරොවක්ලු රකාථන කාලමරොවක් ආදිය භොවිතො කාරමි්  ුවපරීක්ෂණ ක්රියොවලිශ්ය්  

තනතුරුව,ත් තේජොසය හරහො වලඩි ශ්තොරතුරක් සබො ගලනීම  ඳහො ඇි ්පක්රමය ව් ශ්් , 
 1. තීරු ශ්ක්ත  2. QR ශ්ක්ත 3. ASCII  ශ්ක්ත 4. යුකරශ්ක්ත 
 
17. පොදය X වූ 980 X   ා යොව  කකා් න. ශ්මම  ා යොව පහත කුමන  ා යො පද්ධ්ියට තයව විය හලිය ද? 
 1. තෂේටමය, ද මය ශ්හ  ෂඞ් ද මය  2. ෂඞ් ද මය  ශ්හ  ද මය 
 3. තෂේටමය ශ්හ  ෂඞ් ද මය   4. Binary, තෂේටමය, ද මය ශ්හ  ෂඞ් ද මය  
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18. ASCII ශ්ක්ත ක්රමශ්ේ  දී  “A” තනුසක්ෂණය .....”X”....... මින්  කරරූපණය ශ්ව නම් “E” තනුසක්ෂණය 

..............”Y”.......... මින්  කරරූපණය ව් ශ්් ය ,  X හො Y පිළිශ්වළි්  ව් ශ්් , 
 1. 1100001,    1100101   2. 1100001,   1100011   
 3. 1100011,  1111100   4. 1100011,   1111111 
 
19. පහත  ඳහ්  කුමක් ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ියක් ශ්නොව් ශ්්  ද? 

    1' Android    2. Dos   3. Linux  4. Unit 
 
20. පහත  ඳහ්  පිනපථය  කකා් න. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ඉහත පිනපථය  ඳහො  තය ප්රකාො ය වනුශ්ේ , 
 1. තුඩු 1 = 0 හො තුඩු 2 = 0 ව් ශ්්  නම්, තුඩු 3 = 0 විය යුතුය. 
 2. තුඩු 5 = 0 හො තුඩු 6 = 1 ව් ශ්්  නම්, තුඩු 4 = 0 විය යුතුය. 
 3. තුඩු 9 = 1 හො තුඩු 10 = 0 ව් ශ්්  නම්, තුඩු 11 = 1 විය යුතුය. 
 4. තුඩු 13 = 1 හො තුඩු 14 = 1 ව් ශ්්  නම්, තුඩු 12 = 1 විය යුතුය. 
 
21. යුකරශ්ක්ත ක්රමය ිටටු .....”A”..... ිය්  යුක්ත වන තතර ඉ්  කරේමොණය කාක හලිය ්පිනම තනුසක්ෂණ ගණන 

.....”B”...... ිය. ඉහත A හො B පිළිශ්වළි්  ව් ශ්් , 
 1.   8, 65535  2.  16, 128 3.  16, 65536  4.  32, 65536 
 
22. පද්ධ්ි  ාවේධ්න ජීවන ෙක්රශ්යහි තව ොන පියවර ව් ශ්් , 
  1'  වි දතුම්  ලසුවම් ියරීම     2' තවහයතො හු නො ගලනීම    
  3'  වි ු ම පිනක්ෂො ියරීම     4' පද්ධ්ි නාවතුව 
  
23. යම් ශ්ේද ශ්කාොට ක් ශ්ත රො Ctrl +J  වන ශ්කාටි මා යතුරු භොවිත ියරීශ්ම්  එම ශ්ේදය, 
 1. වමට එශ්ක්ළි ශ්ව    2. මලදට එශ්ක්ළි ශ්ව.  
 3. වම  හ දකුණ එශ්ක්ළි ශ්ව.  4. දකුණට එශ්ක්ළි ශ්ව. 
 
24. වද්   ලකාුවම් මදු කාොාගයකා යම් තක්ෂරයක් ශ්හ  ීපපයක් Subscript ියරීම  ඳහො භොවිතො වන ශ්කාටි මා යතුරු 

වනුශ්ේ , 

    1' Ctrl + S   2. Ctrl + =   3. Ctrl + *  4. Ctrl + shift + + 

 
25. පලතුරුම්පතකා ශ්කා ෂයක්  ත˛ස කරරූපිත ......”A”...... සකුණ මින්  තදොක තගය එම ශ්කා ෂයට ඇතු`ල ියරීමට 

තරම් ප්රමොණවව ශ්නොවන බව හවවයි.    A  ව් ශ්් , 

 1' # Div @  2. # Div / O  3. #### 4. @@@@ 
 
26. පලතුරුම්පතකා යම් කර ේිපත ශ්කා ෂයක් ශ්වත ගම්  ියරීමට ඇි ශ්කාටිමා යුතුරු ව් ශ්් , 

1. F1   2. F2     3. F5   4. F7 
 
27. ශ්තොරතුරකා වටිනොකාම රඳො ශ්නොපවින තාගයක් ව් ශ්් , 
 1.  කරවලරදි බව    2.  කාොීනන බව        3.  තදොක බව  4. ප්රමොණොවමකා බව 
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28. RAM හො HARD DISK පිලිබඳ ශ්වන ක් ව් ශ්් , RAM,-------“A”-------- වන තතර HARD DISK,------“B”------ 
ආෙයන ්පොාග බවය.  
A හා B සඳහා සුදුසු වන්නන්,  

 1. තොවකාොලිකා,  ේිර   2. ශ් ශ්ම් , ශ්වගවව  
 3. තභය් තර, බොහිර    4.  ේථර, තොවකාොලිකා 
 
29. කරවලරදි ප්රකාො ය ශ්ත ර් න. 
 1. ආ ් න ව ශ්ය්  බයි් 1 ිය්  එක් තනුසක්ෂණයක් කරරූපණය ශ්ව. 
 2. ආ ් න ව ශ්ය්  ිට් 1 ක් බයි් 2 කාට  මොන ශ්ව. 
 3. ියශ්ස  බයි් 1024 ක් ිනගො බයි් 1 කා  මොන ශ්ව. 
 4. කරබ්ල් 1 ක් යනු බයි් 8 කා ප්රමොණයක් ශ්ව. 
 
30. වලා ටහ් කාරණශ්ේ  දී භොවිතො වන මූලිකා වූහ 3 ව් ශ්් , 

 1. Selection, Repetition, Sequential   2. Binary, Section, Decision   

 3. Repetition, loop, Iteration     4. Algorithm, Proceeds, source code 
 
31. පහත වලා ටහ්  ශ්කාොට  පිළිබඳ  කකා් න. 
 Begin 
  Get Marks 
  If average>=75 then 
  Results=”A” 
  If else average>=65 then 
  Results=”B” 
  If else average>=50 then 
  Results=”C” 
  If else average>=35 then 
  Results=”S” 

Else 
Results=”W” 
End if 

End. 
ඉහත වලා ටහනට තනුව වගශ්ව “Results”  ඳහො සලිටය යුතු ප්රිදොනශ්ේ  කරවලරදි තනුක්රමය ව් ශ්් , 
1.  A,B,C,S    2.  A,B,S,C            3.  A,B,C,W       4. A,C,S,W 

 

32. වි ේවීය  ම්පව කර ේෙොයකා (URL) හි ශ්කාොට ක් ශ්නොව් ශ්් , 

 1' Protocol      2.   path   3.   Browser 4.  File name 
 

33. තාියත ශ්බු ම (Digital Divide) හි තේථය ව් ශ්් , 
 1. ශ්තොරතුරු තොක්ෂණ  ොක්ෂරතොවය  හිත හො රහිත කා්ාොයම් තතර ශ්වන  හලින් වීම. 

2. ශ්තොරතුරු තොක්ෂණය භොවිතො වන තාියත(digital) ්පොාග හො ඇනශ්සොේ(analog)්පොාග තතර ශ්වන  

හලින් වීම. 
 3. ශ්තොරතුරු තොක්ෂණය මින්  ඇි වන ු ප්පව හො ශ්පොශ්හො ව  බව තතර ශ්වන  පලහලදිලි ියරීම. 
 4. ශ්තොරතුරු තොක්ෂණ විෂශ්යහි තනුසක්ෂණ පිළිබඳ හලින් වීමට  
 

34. ිපත්රකා මදු කාොාගයකා      තයිකානය මින්  ඉටු කාරනු සබන කාොේයය වනුශ්ේ , 
 1. පිාතූරය වටො ශ්ේ ොවක් ඇඳීම    
 2. පි් තූරශ්ේ  යම් ශ්කාොට ක් ශ්ත රො ගලනීම. 
 3. පි් තූරශ්ේ  ශ්කාොට ක් කාපො ශ්ව්  ියරීම 
 4. පි් තූරශ්ේ  ශ්කාොට ක් මකාො දලමීම. 

No Name Marks Results 

1 Nimal 75 ? 

2 Kamal 65 ? 

3 Vimal 50 ? 

4 Sumal 35 ? 
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35. ත් තේජොසශ්ේ  කාොේයයක් ශ්නොව් ශ්් , 
 1. විදුව තලප ස    2. ු ර ේථ පිවිුවම   
 3. ශ්ගොනු ශ්බදො හලරීම   4. IP ලිපින සබො දීම 
 
36.  මේපණ මදු කාොාගයකා කාදොවක් තුකට ඇතු`ල කාරනු සබන පොඨ, වගු, රූප ආදිය  ඳහො ඇි ආකාදිය 

.................. නමි්  හලින්  ශ්ව.  
 

හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නන්, 
 1.පිින ලසුවම  2. ලසුවම  3. මේපණ  4.ත් තේගතය 
 
37. 512 KB තගය ිටටු වලි්  ප්රකාො  කාක විට, 

  1'  512 x 1024 x 8    2.  512 x 1024 x 1024   

  2. 29 x 1024      4.  210 x 1024 x 8 
 

38. HTML හි <hr> - </hr> ්ුවසනය මින්  කරේමොණය කාරගත හලිය වනුශ්ේ , 
 
 1.  ිටඳුමක්   2.   ිර ේ රූසක්          3. ිදර ේ ශ්ේ ොවක්      4.   තවේණ ශ්ේ ොවක් 
 
39. පහත HTML ශ්ක්තය තනුව ලහි පිදොනය වනුශ්ේ  

<OL type=”I”> 
    <Li> Apple</Li> 
    <Li> Grapes</Li> 
   </Ol> 

1. 1. Apple  2. I.  Apple 3.  i. Apple 4.   Apple 
2. Grapes     II. Grapes     ii. Grapes       Grapes 

  
40.  පිනගණකා පද්ධ්ියක් භොවිතශ්ේ  දී විවිධ්ොකාොර තේජන හො බසප ම් ඇිශ්ව එශ්ස  ඇිවන හොකරකාර මදු කාොාග  

එශ් ේ නලිනම් හොකරකාර ශ්ක්ත ගණයට තයවශ්නොව් ශ්්  මි් කුමන කාෝායද? 
 
 1. ප්රිෛවර  මදු කාොාග, විදුව තලප ස,  මොජ ශ්වබ් තාවි,ිනණිපවුර 
 2. ආයොිපත තලප ස, ෆිෂි්  , ශ්කාොල්සකාරුවො, තනව ය දල් වීම් 
 3. ආයොිපත තලප ස, ෆිෂි්  , පිනගණකා ෛවර , ඔවතුකාරුව්  
 4. ශ්කාොල්සකාරුවො , ආයොිපත තලප ස , විදුව තලප ස, තනව ය දල් වීම් 
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01. i. D7 යන ෂඞ් ද මය  ා යොවට තුසය තෂේටමය  ා යොව ගණනය කාර් න. 
 ii. පහත දී ඇි සලයි ේතුශ්ව්  ශ්ත රො A ිදට D දක්වො ්දොහරණ  පය් න. 
  A. ශ්මශ්හයුම් පද්ධ්ියිය.    ............................ 
  B. ක්රමශ්ල් න භොෂොවිය.    ............................   
  C. ිපත්රකා මදු කාොාගයිය.   ............................ 
  D. ්පශ්ය ගීතො මදු කාොාගයිය. ............................  
 

  සලයි ේතුව (Pascal, Gimp, android, ප්රිභොගීකාරණය  
 
 iii. පිනගණකා දවත ආරක්ෂො කාර ගලනීම  ඳහො ශ්යොදො ගත හලිය ආරක්ෂණ ක්රම ශ්දකාක් දක්ව් න. 
 iv. පිනගණකා ජොසකාරණශ්ේ  LAN හො  WAN තතර ශ්වන ේකාම් ශ්දකාක්  බලින්  ලිය් න. 
 v. පහත තේකාණ පිනපථය  කකා් න. 
   
 A 
 B 
 X 
 C 
 

ඉහත පිනපථයට තදොක භූලියොනු ප්රකාො ය ලිය් න. 
 

iv. ෛවදය ිදුවවකු වන ුවකරල් තම  ටහ්  පිනගණකා ශ්ගොනු බවට පව කාර වකොකු`ල පිනගණකා පොදකා 

කාරගව ධ්ොවකායක් තුක ආෙයනය ියරීමට බසොශ්පොශ්රොවතු ශ්ව. වකොකු`ල පිනගණකා පොදකා කාරගව 

ධ්ොවන භොවිතො ියරීශ්ම්  සලශ්බන එක් වොිදයක් හො එක් තවොිදයක් දක්ව් න. 
 
vii. ජීවොාග හො මදු කාොාග තතර  ් කරශ්වදනය  ඳහො තතුරු මුහුණතක් පලවතීම ඉතො වලදගව ශ්ව. ප්රධ්ොන 

තතුරු මුහුණව වේග ශ්දකාක්  ඳහ්  කාර් න. 
 

 viii. පහත HTML Tag ශ්කාොට ේ ප්රිදොනය හො ගකප් න. 
 
   

HTML ප්රිදොනය 

<S>Mathugama</S> Mathugama 

<em>Mathugama</em> Mathugama 

<a href=”Mathugama.Jpg”>Mathugama</a> Mathugama 

<Sup>Mathugama</Sup> Mathugama 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - II  11 fY%aKsh 80 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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ix. යතුරුපුවරුවක් පිනගණකායට  ම්බ් ධ් ියරීම  ඳහො .....”A”............ ශ්හ  ........”B”.......... 
ශ්කාශ්වකරයක් භොවිතො කාක හලිය තතර එම පිනගණකාය බහුමොධ්ය ප්රක්ශ්ෂේපකායක් හො  ම්බ් ධ් ියරීමට 

..........”C”........ ශ්හ  .......”D”....... ශ්කාශ්වකරයක් භොවිතො කාක හලිය ය.  
 

ඉහත නේඛනනේ හිස්තැන් සඳහා සුදුසු වචන නයාදන්න.  
 
x. ශ් ෞ ය ක්ශ්ෂේත්රශ්ේ  ෛවදය පරීක්ෂණ  ඳහො භොවිත වන ශ්තොරතුරු තොක්ෂණ ශ්යදවුම් 2 ක් නම් කාර එහි 

භොවිතොව පිළිබඳ ශ්කාටිශ්ය්  පලහලදිලි කාර් න.  
 
02. ශ්වශ්ක් ශ්දකුශ්ග්  සබො ගව තයිතම ීපපයක් හො මිස ගණ්   ඳහ්  කාරන සද ිටල් පතක් පහත දලක්ශ්ව. 

  
 

i.   මිසට ගව කරල් ප ්  වස මුලු වටිනොකාම D2 ශ්කා ෂශ්ේ  ගණනය ියරීම  ඳහො ුවු ුව සූත්රය ලිය් න. 
 
ii.  ඉදිින ගණනය්  ිදු  ියරීමට පහුව වන පිනදි E2 ශ්කා ෂශ්ේ   විකුනුම්  මුලු වටිනොකාම ගණනය  ඳහො   
      සූත්රය ලිය් න. 

 (විකුු ම් මිස =වටිනොකාම+සොභය     
 (සොභ ප්රි තය B7 ශ්කා ෂශ්ේ  දක්වො ඇත) 

 
iii.  E2 ශ්කා ෂශ්ේ  ඇි සූත්රය E3 ිදට E4 දක්වො පිටපව ියරීමට පියවර පහත දක්වො ඇත. හි ේතලනට තදොස    
       වෙන පමනක් පිලිතුරු පත්රශ්ේ  ලිය් න 

  

ශ්කා ෂ දේ කාය .......”A”........ ශ්කා ෂය ශ්වත ශ්ගන ය් න. එහි ....”B”....... මත මූිදකාශ්ේ  

සූෙකාය “+” වන ශ්තක්  සීරු මොරු කාර මූිදකාශ්ේ  වම් ශ්බොවතම ඔබොශ්ගන ........”C”......... 
ශ්කා ෂශ්ේ  ිදට........”D”......දක්වො ඇදශ්ගන ය් න.  

 
iv. මිසට ගව ප්රමොණ තතුින්  වලඩිම එේකාකා ප්රමොණය ගණනය ියරීම  ඳහො B6 ශ්කා ෂශ්ේ   ඳහ්  කාක යුතු      
      ශ්රිතය කුමක් ද? 
 
v. ඉහත ආකාොරශ්ේ  ගණනය ියරීම් ිදු  ියරීමට පහුවකාම් සබොශ්දන ශ්වනව මදු කාොාග ශ්දකාක් නම් කාර් න. 

  
03.  ම් ත වද්   ලකාුවම් මදු කාොාගයක් භොවිතො කාරමි්  පො ල් දලක්ම පො ල් දල් වීම් පුවරුව  ඳහො ලිපියක් 

 කා ේ කාරයි.  
 
 i.  ඔබ ද් නො වද්   ලකාුවම් මදු කාොාග ශ්දකාක් නම් කාර් න. 
 

ii. පහත ශ්ප් වො ඇි  ම් තශ්ේ ලිපිශ්ේ  වද්   ලකාුවම් මදු කාොාගයක් භොවිතො කාරමි්   කා ේ කාර ඇත.  
 
   (එහි 1 ිදට 8 දක්වො හලා ව ගල් වීම්  ඳහො භොවිතො කාර ඇි ශ්මවසම් පිළිබඳ  ලසියලිමව ව් න. )  
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End of the year party. 
Bopitiya vidyalaya. 
 
The last day of the school is approaching! We 
will have the end of the year celebration on the 
last day of the school- 30th –December-2020.  
We are going to have a Pizza party. If you can 
contribute at least Rs.100/= for pizza. Please 
Let me know. 
 
Item needed:- 

 5 jugs. 

 20 cup and sources. 

 5 trays. 

 3 big bowls. 
 
Please Let me know of your contribution before 
30th –November 2020. 
-Samantha- 

End of the year party.  
Bopitiya vidyalaya. 
 
The last day of the school is approaching! We 
will have the end of the year celebration on the 
last day of the school- 30th –December-2020.  
 
We are going to have a Pizza party. If you can 
contribute at least Rs.100/= for pizza. Please Let 
me know. 

 5 jugs.  

 20 cup and sources.  

 5 trays.  

 3 big bowls.  
 
Please Let me know of your contribution before 

30th –November 2020. 
-Samantha- 

 
වද්   කාුවම් මදදූකාොාගයකා ශ්මවසම් ීපපයක් A ිදට O දක්වො ශ්ල්බස මින්  ශ්ප් වො ඇත. 
 

 
 
හලා ව ගල් වීමට තදොස ශ්මවසම හො තාකාය පිලිතුරු ශ්පොශ්තහි ලිය් න. 
 

 iii.  රූප  ා ේකාරණ මදු කාොාගයකා ශ්මවසම් ීපපයක් පහි්  දක්වො ඇත. 
   

1 රූපශ්ේ  ශ්කාොට ක් ශ්ත රො ගලනීම  A 

 
2 රූපශ්ේ  ශ්කාොට ක් ශ්වනව තලනකාට පිටපව 

ියරීම 
B 

 
3 රූපශ්ේ  ශ්කාොට ක් ෙසනය ියරීම C 

 
4 රූපශ්ේ  ශ්කාොට ක් ශ්බොඳ ියරීම D 

 
 
   
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 Iv.  1 ිදට 3 දක්වො ඇි  ාිදද්ී්   සකාො බස් න. 
 
  1.  ම් තශ්ේ ලිපිශ්ේ  පිටපතක් තම නම ශ්යොදො නලවත දල් වීමක්  කා ේ ියරීම. 
  2. ඔහුශ්ග්  ශ් ොරකාම් කාරන සද පිනශීසකා නොමයක් හො මුරපද භොවිතො කාර ඔහුශ්ේ ිනු මට  

ඇතු`ල වීම. 
  3.  ම් තශ්ේ තක්රීය මුද්රණ ය් ත්රයට ශ්ට නේ ශ්යොදො නලවත භොවිතයට ගලනීම.  
                       1 සිට 3 දක්වා සංසිද්ධීන්වලට ගැළනෙන ෙදය ෙහත ලැයිස්ුනවන් නතෝරා ලියන්න. 
  සලයි ේතුව-ශ්ෙෞරවවය/ යිබේ තපරොධ්/විදයුව වය නය/ප්රිෙක්රීකාරණය/නලවත භොවිතය  
 
04.   i. පහි්  දක්වො ඇි මුස ශ්ක්තය බොවිතො කාර කරේමොණය කාස ශ්වබ් පිටුවිය. ශ්ක්තශ්ේ  තාියත ශ්ල්බසවසට 

ගලකශ්පන කරවලරදි ්ුවසනය ස ේතුශ්ව්  ශ්ත රො ලිය් න   
  

 

<html> 

<1> 

<2>Trip advisor</ 2> 
</head> 
<Body> 

<3><4>Hotel Blue shapire</4></3> 

<5 src="Hotel.jpg" 6="150" 7="150"> 

<8> 

<8> 

<9 border="1"> 

  <10> 
    <th>Hotel Name</th> 
    <th>Blue saphire</th> 

  </10> 

  <10> 
    <th 11="2">Telephone:</th> 
    <td>#94-34-2247200</td> 

  </10> 

  <10> 
    <td>#94-34-2247900</td> 

  </10> 

</9> 

<a 12="hotel.html">More detail</a> 
</body> 

</1> 

 
ලයිස්ුව:( em , title, head, b, u, img, height, width, br, table ,tr , rowspan, colspan, href ,s ) 

 
ii.  A  ිදට  D දක්වො වන වග් ිවසට ගලකශ්පන පද ඊකව තීරුශ්ව්  ශ්ත රො පිළිතුරු පශ්තහි තදොක තක්ෂරය හො  

ශ්ත රො ගව පිළිතුර  ටහ්  කාර් න.  
 
 

A ශ්මශ්හයුම් ය් ත්රයකාට ්දොහරණයිය 1 DNS 

B  මොජ  ම්බ් ධ්තො ශ්ගොා නලගීමට තදොක වූ ශ්වබ් තාවියිය 2 HTTP: 

C ශ්වබ් පිටු ප්රශ්ව ණය  ඳහො වන කරයමොවලියිය. 3 www.linkdin.com 

D URL (ඒකාොකාොරී  ම්පව කර ේෙොයකාය  IP ලිපින බවට හරවයි. 4 www.bing.com 
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05.    i.  ා යො පහකා තගය ගණනය ියරීම  ඳහො වූ ගලීනම්  ටහනක් පහත ශ්ව. A ිදට F දක්වො ශ්ල් නවසට ගලකශ්පන 

වෙන  ටහ්  කාර් න. (ශ්ල්බසය හො වෙනය පමණක් ලිවීම ප්රමොණවව ශ්ව.  
 

 
 

ii. පවවනො වේෂය තිකා තවුරුද්දක් ද ය් න ශ් ොයො බලීනමට  කා ේ කාරන සද වයොජ ශ්ක්තයක් පහත දලක්ශ්ව.  
ශ්ම්  ඳහො ගලීනම්  ටහනක් ශ්ගොා නග් න. 

Begin 
Get year 
If year/4=0 
Print leap year 
Else 
Print Not leap year 
End 
 

iii. පහත තරොව පිළිබඳ තධ්යයනය කාර් න. 
   Var num:arry[0..2] of integer 
   Num[0]=25; 
   Num[2]=12; 
   Num[1]= Num[0]-5; 
 
 ඒ තනුව පහත තවයව  ඳහො තගය්  හඳුනොශ්ගන ලිය් න.  
 

Num 0 Num 1 Num 2 
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06. එක්තරො ශ්ගොවි  මොජයක් ශ්ගොවි ්පකාරණ තම  ොමොජිකාවවයට සබො ශ්දන ක්රමශ්වදයක්  කා ේ කාරශ්ගන ඇි 

තතර එහි ශ්තොරතුරු ගබාො කාර ගලනීමට දවත පොදකායක් නාවතු කාරනු සබයි.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. ඉහත දවත  මුදොශ්ේ  ප්රොථමිකා යතුරු 2 ක් ඒවොශ්ේ  වගුවස නම් ද  මව සලයි ේතු ගත කාර් න. 
ii. 2020.08.03 දින කරමල් ශ්මම ශ්ගොවි  මොජශ්ේ   ොමොජිකාවවය සබොගව තතර එදිනම ඔහු ්දලල්සක් සබො 

ගනී . 
  ත  දවත  මුදොශ්ේ  කුමන වගුව යොවවකාොීනන කාක යුතු ද? 
  ආ  එම යොවවකාොීනන කාරන සද ශ්ප්ළි ලියො දක්ව් න. 
 
       iii.        2020.08.25 දින ශ්මම ශ්ගොවි  මොජය තවට්රලක්ටරයක් මිසදී ගනී.  
  ත  දවත  මුදොශ්ේ  කුමන වගුව යොවවකාොීනන කාක යුතු ද? 
  ආ  එම යොවවකාොීනන කාරන සද ශ්ප්ළිය ලියො දක්ව් න. 
 
07. ඉිහො ශ්ේ  දී මිකර ො විවිධ්  ් කරශ්වදන ක්රම භොවිතො කාක තතර, වේතමොනශ්ේ  දී විදුව තලප ස හො n  තශ්නකුව 

ආශ්රිත ශ් ේවො භොවිතො කාරයි. 
 
       i.  විදුව තලප ස පිළිබඳ පහත වග් ි  තය නම් (  ද, ත තය නම් (  ශ්යොද් න. 
 

(a) යලවීමට  කා ේ කාක නමුව  ම්ූේණ කාර ගත ශ්නොහලිය වූ ලිපි Spam ශ්  ල්ාර තුක රැශ්ඳේ .    
              

(b)      යම් පුද්ගසශ්යකුට සලශ්බන ිදයලු විදුව තලප ස inbox තුක රැශ්ඳේ.                                       
 
(C)     Subject යන  ේථොනශ්ේ  දී තකරවොේයශ්ය්  ම ලිපියට තදොක මොතදකාොව පමණක් සබො දිය යුතු ය. 

             
(D)     මකාො දමන ලිපි ඉවව කාරන තුරු ඕන ම කාොසයක් Trash ශ්  ල්ාර තුක රැශ්ඳේ.    

  
 

ii.   ු ර ේථ පිවිුවම මින්  ිදු වන වොිදයක් හො තවොිදයක් දක්ව් න. 
 

iii.   තධ්යයන කාොේයය  ඳහො  ිදුව් ට පහුවකාම්  ස න ත් තේජොස තව ේථො 2 ක්  ඳහො ්දොහරණ ශ්ද් න. 
 
 

***  

Instrument Table. 

T-id tool Purchase 
value 

Purchase Date 

1001 sickle 800 2017-08-08 

1002 Axe 1500 2018-12-11 

1003 Hoe 1050 2000-01-02 

1004 shovel 750 2001-01-12 

 

Member table 

M-id Name Address 

M0001 Sunil Wadduwa 

M0002 Kamal Panadura 

M0003 Jeewa Wadduwa 

M0004 Duleeka Mathugama 

 

Borrowing table 

Date T-id M-id 

2020-01-10 1003 M003 

2020-07-03 1001 M002 
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1 පත්රය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 පත්රය 
1) 

i)        3278 

ii)  A-Android ,B-Pascal,  C-Gimp,  D-ප්රතිභාොීකරරණය 

iii) මුර පද ශ්යදීම, ගිනිපවුරැ (මෘදු/දෘඩ) 

iv)  LAN  කුඩො ප්රශ්ශයයක් වරරණය රර  තතර WAN වියොල භූශ් ෝලීය ප්රශ්ශයයක් වරරණය  ශ්රශ්ේ 

      LAN  පුශ ලිරර සේථොප ය රල හැකි තතර WAN සේථොප ශ්ේදී ශ්ර ත් මොධ්යයක්(ත්තේජාොලය) ාොවිතො ශ්  

v) ((A+B)+C) 

vi)  තම පරි  රශ්ේ ධ්ොරිතොර රැය ශ් ොවිම , ත්තේජාොල පහසුරම් තරයය ීම 

vii)   CLI  ,GUI 

viii) Mathugama 

        Mathugama  

      Mathugama 
      mathugama 

         ix) A:- USB or  B:- PS2  C:- Video or  D:- HDMI 

          x)   MRI, CT වදී 

1 3 21 3 

2 3 22 4 

3 2 23 3 

4 2 24 2 

5 3 25 3 

6 1 26 3 

7 1 27 4 

8 3  28 1 

9 2 29 1 

10 1 30 1 

11 2 31 1 

12 4 32 3 

13 3 33 1 

14 3 34 2 

15 1 35 4 

16 2 36 1 

17 2 37 1 

18 1 38 2 

19 4 39 2 

20 3 40 1 

fmr’Urg iúhla m%;sM, ixව¾Ok jevigyk 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh 11 fY%aKsh ms<s;=re m;%h 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone 

kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak; 

u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh 

Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone kj;Jfk fy;tpf; tyak u;=.u wOHdmk l,dmh Matugama Education Zone  

u;=.u wOHdmk l,dmh  
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2) i) =b2*c2 

 ii) =d2+d2*b$7 

 iii)   A-E2   C-E      B- cell D-E4 

 iv)  = max(c2:c4) 

 v)   Libre office calc, Numbers 

 

3) i) open office writer, word perfect 

 ii)    1- B        2- D       3- C       4- G      5-  O       6-  H      7-  K         8- E 

 iii)  1-D 2-A 3-C 4-B 

 iv) 1:- ශ් ෞරත්රය 2:- සයිබේ තපරොධ් 3:-  ැරත ාොවිතය 

 

4)  1.   head             2. Title          3.b             4.u            5.img     6.height        7. Width         8.br              

 9. table        10.tr     11.rowspan       12.href 

            ii) A -4 B -3 C-2 D-1 

 

5)  i.  A-Num             B-Yes            C- No          D- Tot       E –Tot           F- Num 

ii.  

 

 

 

 yes 

 

 

 

 no 

 

 

 

 

 

 

iii.   Num 0 =25   Num 1 = 20  Num 2 = 12 

 

Start 

Get year 

Is 

yea

r/4 

Displ

ay 

Display 

“not 

End 
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6)  i. Intrument Table –T-id 

         Member Table –M-id 

    ii. ත.Member table, Borrowing Table 

       ව. Member table –M005 , Nimal , - 

            Borrowing Table – 2020.08.03, Hoe , M005 

 iii. ත) Intrument Table  

     ව) 1005 , Hand Tracter, - ,2020.08.05 

 

7) i. (a)           (b)  

       C).            (d)  

  ii. ශ්දෝය නිරොරරණය, දත්ත සහ ශ්තොරතුරු ශ්සොරො  ැනීම 

 iii. ශ්රබ් තඩවි උපශ්යෝීකරර නිමි් ඉශ් නීම, ීඩිශ්යෝ දේය   ැරබීම මගි් 

 

* * * 


