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1              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව
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2              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. ආචයනය කරන ලද ක්රමගේඛන සංකේපය (Stored program concept) හඳුන්වා ගදන ලද්ගද්, 

(1). පළමු පරම්පරාගේ පරිෙණක සමෙ 

(2). ගදවන පරම්පරාගේ පරිෙණක සමෙ 

(3). ගෙවන පරම්පරාගේ පරිෙණක සමෙ 

(4). හෙරවන පරම්පරාගේ පරිෙණක සමෙ 
 

02. පහෙ ප්රකාශ සලකා බලන්න. 

A – අරුණ සියලුම විෂයයන් සඳහා දක්ෂො ගපන්වා ඇෙ. 

B – අරුණ ෙණිෙය විෂයය සඳහා ලකුණු 95ක් ලබා ඇෙ.  

ඉහෙ ප්රකාශ ඇසුගරන් නිවැරදි පිළිතුර ගෙෝරන්න. 

(1). A – ගුණාත්මක දත්ෙ B – ප්රමාණාත්මක දත්ෙ 

(2). A – ප්රමාණාත්මක දත්ෙ B – ගුණාත්මක දත්ෙ 

(3). A – ප්රමාණාත්මක දත්ෙ B – ප්රමාණාත්මක දත්ෙ 

(4). A – ගුණාත්මක දත්ෙ B – ගුණාත්මක දත්ෙ 

 
03. “ජංෙම දුරකථනයක් භාවිෙගයන් QR කේෙයක් කියවා අන්ෙර්ජාලයට පිවිසිය හැකිය. අදාළ 

ගවබ් අඩවිගයන් දත්ෙ ලබාගෙන ජංෙම දුරකථනය හරහා අදාල ගොරතුරු ගපන්විය හැකිය.” 

ඉහෙ සිද්ියට අදාලව ආදොන්, සැකසුම් හා ප්රතිදොන් සඳහා ෙැලගපන උදාහරණ පිළිගවලින් 

ගපන්වන පිළිතුර ගොරන්න. 

(1). QR කේෙය, අන්ෙර්ජාලයට සම්බන්ධ්වීම, ගොරතුරු ලබා දීම 

(2). ගොරතුරු, ගොරතුරු ලබා දීම, ගොරතුරු 

(3). QR කේෙය, ගවබ් අඩවිගයන් ගොරතුරු ලබා දීම, ගොරතුරු 

(4). ගොරතුරු, අන්ෙර්ජාලයට සම්බන්ධ්වීම, QR කේෙය 

 

04. පහෙ ඒවායින් කුමක් දුරස්ථ ගසෞඛය ප්රතිකාර ගස්වගේ ලක්ෂණයක් ගනාවන්ගන්ද? 

(1). ගරෝගීන් අධීක්ෂණය 

(2). දුරස්ථ සායනික උවටැන් ඉක්මන් බව 

(3). හදිසි ගරෝගී ෙත්ෙවයන් සඳහා ඕනෑම ගේලාවක සම්බන්ධ් කර ෙැනීම පහසු වීම 

(4). දුරස්ථ පුහුණුවීම්වලදී අඩු පිරිවැය 
 
 
 

• සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

• අංක 1 - 40 ගෙක් ප්රශ්න සඳහා දී ඇති (1),(2),(3),(4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි /වඩාත් ෙැලගපන පිළිතුර ගෙෝරන්න. 

අධ්යො න් අමොතයොිංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය 
අ.ප ො.ස. සොමොන්ය ප ළ විභොෙය - උ කොරක සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2019 

 80 පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය - I 

 
සිංහල මොධ්යය 

 

11 පර්ණිය 
 

කොලය -  ැ 1 
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3              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

05. පහෙ වගුගේ විවිධ් වර්ෙගේ පරිෙණක හා ඒවාගේ ලක්ෂණ / භාවිෙයන් ඇෙ. නිවැරදි සංගයෝෙ 
දැක්ගවන වරණය ගෙෝරන්න. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1). A – 2 ,B – 4, C – 3 , D– 1 
(2). A – 3 ,B – 4, C – 3 , D– 2  

(3). A – 4 ,B – 3, C – 4 , D– 2  
(4). A – 3 ,B – 2, C – 4 , D– 1

 
06. පහතින් දැක්ගවන්ගන් මුද්රණ අවශයො 2කි. 

A - ATM යන්රයක බිේපත් මුද්රණය සඳහා 
B - පැහැදිලි ගුණාත්මක රූප සහිෙව මුද්රණය සඳහා   

ඉහෙ අවශයො සපුරා ෙැනීම සඳහා භාවිෙ කළ හැකි වඩාත් සුදුසු මුද්රණ යන්ර වර්ෙ 2 සහිෙ 
නිවැරදි පිළිතුර වන්ගන්, 
(1). ොප මුද්රකය හා ගේසර් මුද්රකය 
(2). තීන්ෙ විදුම් මුද්රක යන්රය හා ගේසර් මුද්රකය 
(3). ොප මුද්රකය හා ගේළි මුද්රකය 
(4). තීන්ෙ විදුම් මුද්රක යන්රය හා ොප මුද්රකය 
 

07. පරිෙනකයක සිංහල / ගදමළ භාෂාවක ගයදුම් ඇතුලත්ව ඇතිවිට එය නිරූපනගේදී වඩාත් සුදුසු 
ගක්ෙ ක්රමය වන්ගන්, 
(1). BCD 
(2). ASCII 
(3). EBCDIC 
(4). UNICODE 
 

08. පරිෙණකය ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය උපගදස් ඇතුලත් කර ඇති මෙකය වන්ගන්, 
(1). මෙක ගරජිස්ෙර 
(2). සසම්භාවී ප්රගේශ මෙකය 
(3). වාරක මෙකය 
(4). පඨන මාර මෙකය 
 

09. එක්ෙරා ප්රගේශ විභාෙයකින් සමත්වීම සඳහා සමත්විය යුතු විෂය කාණ්ඩ පහතින් දැක්ගේ.  

විෂය කාණ්ඩය A - විෂයය 1 හා විෂයය 2 

විෂය කාණ්ඩය B - විෂයය 3 හා විෂයය 4 

විෂය කාණ්ඩය C - විෂයය 5 හා විෂයය 6 

විෂය කාණ්ඩය D - විෂයය 7 හා විෂයය 8 

ගොරතුරු ොක්ෂණ පාඨමාලාවට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා A හා B කාණ්ඩ ගදගකන්ම එක් විෂයය 

බැගින් ද C හා D කාණ්ඩ ගදගකන් ඕනෑම එකකින් එක් විෂයයක් පමණක් සමත්වී තිබිය යුතුය. 

ඒ අනුව එම ප්රකාශය වඩාත් නිවැරදිව දැක්ගවන පිළිතුර ගෙෝරන්න. 

(1). A and B and (C or D) 

(2). (A or B) and C and D 

(3). (A or B ) and (C or D) 

(4). (A and B) or (C and D)

A B 
A මහා පරිමාණගේ වයාපාර සඳහා ගමන්ම ආරක්ිෙ කටයුතු 

සඳහා භාවිෙ ගේ. 
1 මහා පරිෙණක 

B පරිෙණක උපාංෙ කිහිපයක් හරහා පරිශීලකයන් කිහිප 
ගදගනකුව සම්බන්ධ් කර ක්රියා කළ හැක. 

2 මධ්ය පරිෙණක 

C අඩු විදුලි භාවිෙයක් ඇෙ. 3 සුපිරි පරිෙණක 

D විශාල ප්රමාණගේ වයාපාර සඳහා අවශය ගේ. 4 ක්ුද්ර පරිෙණක 
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4              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

10. 358 ට සමාන ද්විමය අෙය වන්ගන්, 
(1). 000111012 
(2). 001110112 

(3). 001110102 
(4). 010101012 

 
11. පහෙ වගුගේ ආචයන උපාංෙ කිහිපයක් සහ ඒවාගේ භාවිෙ/ ලක්ෂණ දැක්ගේ. ගමම වගුවට අනුව 

නිවැරදි සංගයෝෙ සහිෙ වරණය ගෙෝරන්න. 
 
 

 
 
 
 
 

(1). A – 1 ,B – 2,  C - 3 
(2). A – 3 ,B – 2, C - 1 

(3). A – 2 ,B – 3,  C - 1 
(4). A – 3 ,B – 1,  C - 2 

 
12. මධ්යෙෙ උපකරණයක් මගින් අගනක් උපාංෙ සෞජුව සම්බන්ධීකරණය කරමින් පාලනය 

ගකගරන ජාල ස්ඵලකයක් වනුගේ, 
(1). ෙරු (Star) 
(2). මුදු (Ring)  

(3). බස ්(Bus) 
(4). දැේ (Mesh) 

 
13. පරිෙණක 10කින් යුතු ස්ථානීය ගපගදස් ජාලයක් ස්ථාපනය කිරීගම්දී අවශයො වශගයන් පහෙ දෑ 

සඳහන්ව ඇෙ. 

A - සියලුම පරිෙණකයන් හා අගනකුත් උපාංෙ සඳහා අන්ෙර්ජාල පහසුකම ලබා දීම 

B - අන්ෙර්ජාලය සමෙ සම්බන්ධ් වීගම්දී ජාලය තුළ දත්ෙ සඳහා ආරක්ෂාව සහිෙවීම 

C - වඩාත් කාර්යක්ෂම සන්නිගේදනයක් සහිෙව පරිෙණක හා අගනකුත් උපාංෙ 

එකිගනකට සම්බන්ධ් කිරීම  

ඉහෙ අවශයො සපුරාලීම සඳහා වඩාත් උචිෙ උපාංෙ ඇතුලත් වරණය ගෙෝරන්න. 

(1). A – මාර්ෙකාරකය  B – ප්රති වවරස් මෘදුකාංෙ C - නාභිය 

(2). A – මාර්ෙකාරකය  B – ගිණි පවුර    C - නාභිය 

(3). A – මාර්ෙකාරකය  B – ගිණි පවුර    C - ස්විචය 
(4). A – ගිණි පවුර   B – මාර්ෙකාරකය  C - ස්විචය 

 

14. පහෙ දැක්ගවන දසුන් තීරු අතුගරන් ගෙෝරා ෙත් කදාවක් පූර්ණ තිරගේ දැක්ගවන අයුරින්ම දැක 

ෙැනීමට හැකි දසුන් තීරුව වන්ගන්, 

(1). A 
(2). B 
(3). C 
(4). D 

 

15. පහෙ අෙයන් අතුරින් විශාලෙම අෙය වන්ගන්, 

(1). 12510 
(2). AC16 

(3). 0010 0111bcd 
(4). 5538

 

 

A B C D 

a b 

A මෙක කාඩ්පත් 1 පහසුගවන් දත්ෙ එහා ගමහා ගෙන හා හැකි වීම හා ගේෙවත්ව 
දත්ෙ හැසිරවීගම් හැකියාව 

B Blue - ray 3D 2 ඩිජිටේ කැමරා, ජංෙම දුරකථන හා පරිෙණක ක්රීඩා උපාංෙ 
ආදිගයහි භාවිෙය 

C USB ෆ්ලෑෂ් ධ්ාවක 3 වීඩිගයෝ පටිෙෙ කිරීම සඳහා 
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5              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

16. පහෙ පරිපථගේ අවසාන ප්රතිදානය 0 වීමට එහි ආදාන සංගයෝෙ තිබිය යුතු ආකාරය නිවැරදිව 

දැක්ගවන්ගන්, 
  

(1). x = 0  y = 0  

(2). x = 0  y = 1  

(3). x = 1  y = 0  

(4). x = 1  y = 1  
 

 

 

17. ධ්ාරිොව 128 MB, 512MB සහ 1 GB වන ගොනු 3ක් ෙබඩා කිරීමට තිසක්ට අවශයව ඇති අෙර 

එම ගොනු ෙබඩා කිරීම සඳහා 2GB ධ්ාරිෙව සහිෙ USB ෆ්ලෑෂ් ධ්ාවකයක් ඇෙ. ගමම ගොනු ෙබඩා 

කිරීගමන් අනතුරුව ෙවත් ඉතිරිව ඇති ධ්ාරිොව ගකාපමණද? 

(1). 380KB 

(2). 384MB 

(3). 384GB 

(4). ඉඩක් ඉතිරි නැෙ. 
 

 

18. කෙන ලද ආදාන සංගයෝෙ යටගත් පහෙ ඒවායින් කුමන පරිපථ සමාන ප්රතිදාන ලබා ගදයිද? 

 

 

A    B    C 

(1). A සහ B 

(2). A සහ C 

(3). B සහ C 

(4). A, B සහ C 
 

 

19.  ආදානය ගලස 4,6,12, 15,14,13,20,9 ඇතුලත් කල විට,  

කෙම ෙැලීම් සටහන කී වොවක් ක්රියාත්මක වන්ගන් ද? 

(1). 4 වරක් 

(2). 3 වරක් 

(3). 5 වරක් 

(4). 8 වරක් 

 
 

20. පහතින් දැක්ගවන්ගන් ගමගහයුම් පද්ධ්තිය ආශ්රිෙ රූප සටහනකි. 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 
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6              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

ගමහි A සහ B සඳහා සුදුසු ගයදුම් පිළිගවලින් දැක්ගවන්ගන්, 

(1). ගයදුම් මෘදුකාංෙ හා දෘඩාංෙ 

(2). පද්ධ්ති මෘදුකාංෙ හා දෘඩාංෙ 

(3). ගයදුම් මෘදුකාංෙ හා පරිශීලක 

(4). ගයදුම් මෘදුකාංෙ හා උපගයෝගීො මෘදුකාංෙ 

 

21. පරිෙණක ක්රමගේඛ ඇසුගරන් පහෙ දී ඇති වෙන්ති අතුගරන් වැරදි වෙන්තිය ගෙෝරන්න 

(1). වස්තු නැඹුරු පරිෙණක ක්රමගේඛ භාවිෙගේදී වස්තු යන සංකේපය භාවිෙ ගේ. 

(2). අර්ථ විනයාසක භාවිෙගේදී ක්රමගේඛගේ කාරක රීතිගදෝෂ ගනාමැතිනම් ධ්ාවනගයන් පසු 

නිවැරදි ප්රතිදානය ලබා ගද්. 

(3). ක්රමගේඛ ක්රියාවලියට ප්රගේශ වීම පිණිස පවතින විකේප ගප්රේශ ක්රමගේඛන පැරඩයිම ගලස 

හඳුන්වයි.  

(4). ප්රධ්ාන වැඩසටහනට ප්රතිදානයක් ආපසු ලබා ගනාගදන උප ක්රමගේඛ කාර්ය පටිපාටි නම්ගේ. 

 

22. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංෙයකදී  5mod2*30/5-(2**2) හි නිවැරදි පිළිතුර වන්ගන්, 

(1). 30 

(2). 2 

(3). 12 

(4). 16

 පහෙ දී ඇති පැතුරුම්පෙ ඇසුගරන් 23 හා 24 යන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. A4 ගකෝෂගේ ඇති ආකාරයට එම අෙය B2 ගකෝෂගේ සිට G2 ගකෝෂය දක්වා ගසවීම අවශයව 

ඇෙ. ඒ අනුව B2 ගකෝෂගේ ඇතුලත් විය යුතු ශ්රිෙය වන්ගන් 

(1). =(B1+2)^2 

(2). B2= (B1+2)^2 

(3). =($B1+2)*2 

(4). =B1+2^2 
 

24. ඉහෙ පැතුරුම්පගෙහි B5 ගකෝෂය තුළ ඇතුලත් විය ගනාහැකි ශ්රිෙයක් වන්ගන්, 

(1). =(B1+B2)*$I1 

(2). =(B1+B2)*I$1 

(3). =(B1+B2)*$I$1 

(4). =(B1+((B1+2)^2))*$I1 

25. විදුත් සමර්පණයක් ඉදිරිපත් කිරීගම්දී පහෙ කාර්යයන් ඉටු කිර ෙැනීමට භාවිෙ කළ හැකි ගකටිමං 

යතුරු පිළිගවලින් නිවැරදිව දැක්ගවන්ගන්, 

A – තිරය කලු පැහැගයන් ගපන්වීමට 

B – සමර්පණගයන් ඉවත්වීමට 

(1). Ctrl + B සහ N 

(2). B සහ Ctrl + N 

(3). B සහ Esc  

(4). Ctrl + B සහ Ctrl + N 
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7              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

26. පැතුරුම්පෙක සිටින ස්ථානගේ සිට A තීරුව ගවෙ ෙමන් කිරීම සඳහා අවශය ගකටිමංයතුර 

වන්ගන්, 

(1). Home 

(2). CTRL + arrow keys 

(3). CTRL + up arrow 

(4). CTRL + HOME 

 

ප්රශ්ණ අංක 27 හා 28 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහෙ දත්ෙ පාදක ගකාටස භාවිෙ කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ඉහෙ දත්ෙ පාදකයට අනුව Item වගුව හා Bill වගුව අෙර සම්බන්ධ්ොවය කුමක්ද

(1). ඒක - බහු 

(2). බහු - බහු 

(3). බහු - ඒක 

(4). ඒක - ඒක 

 

 

28. ගමහි විකුණුම් පිළිබඳ සියලුම ගොරතුරු වගු කිහිපයක ෙබඩා කිරීම ගවනුවට එක් වගුවක ෙබා 

ෙෙ හැකිය. නමුත් එවිට ඔබ මුහුණ දිය හැකි ෙැටළු ඇතුලත් වරණය ගෙෝරන්න. 

(1). දත්ෙ ඇතුලත් කිරීගම් පහසුව, දත්ෙ අනුපිටපත් වීම, මෙකය අවභාවිෙය 

(2). දත්ෙ අනුපිටපත් වීම, දත්ෙ සමරික්ෙොවය, දත්ෙ යාවත්කාලීන කිරීගම් පහසුව 

(3). දත්ෙ අනුපිටපත් වීම, දත්ෙ සමරික්ෙොවය, දත්ෙ හැසිරවීගම් අපහසුව 

(4). දත්ෙ සමරික්ෙොවය, දත්ෙ අනුපිටපත් වීම, දත්ෙ සැකසීගම් කාර්යක්ෂමබව 
 

 

29. පහෙ වයාජ ගක්ෙය සලකන්න. 

 

 

 

 

 

89, 76, 74, 75, 98, 30 යන සංඛයා පිළිගවලින් ඇතුලත්වන්ගන් නම් ගමම වයාජ ගක්ෙගේ 

ප්රතිදානය විය හැක්ගක් කුමක්ද? 

(1). 89   76   74   

(2). 89   76   74    75    98 

(3). 89   76   74    75 

(4). 89   76      
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8              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

30. පහෙ ආරාගේ තිගබන ආකාරයට අෙයන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා භාවිෙ කළ හැකි නිවැරදි 

වයාජගක්ෙය ගෙෝරන්න.  

 

 

 

(1).  (2).  (3).   (4).  

31. පහතින් දැක්ගවන්ගන් අන්ෙර්ජාලය සම්බන්ධ් ගයදුම් කිහිපයක් සහ ඒවාට අදාල විස්ෙර කිරීම් ගේ. 

නිවැරදි සංගයෝෙ ඇතුලත් වරණය ගෙෝරන්න. 

 
 
 
 
 
 

(1). A – 1 ,  B – 2,   C - 3 
(2). A – 2 ,  B – 3,   C - 1 

(3). A – 2 ,  B – 1,   C - 3 
(4). A – 3 ,  B – 1,   C - 2 

32. පහෙ වරණ අතුරින් ආදායම් රහිෙ සංවිධ්ානයක ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයක් හා නිවැරදි ඉ-

ෙැපැේ ලිපියනයක් සහිෙ වරණය ගෙෝරන්න. 
(1). www.educationsl.org   සහ  sanurasl.gmail@com 
(2). www.educationsl.org   සහ sanurasl@gmail.com 
(3). www.educationsl.gov.lk  සහ sanurasl@gmail.com 
(4). www.educationsl.ngo   සහ sanura sl@gmail.co 

 

33. පහතින් දැක්ගවන්ගන් මෘදුකාංෙ පද්ධ්ති 2ක් සඳහා වන අවශයො පිළිබඳ සාරාංශයකි.  

 

A – පද්ධ්තිගේ එක් කුඩා ගකාටසක් මුලින් සැකසීම අවශය අෙර ඉන් පසු පිළිගවළින් ඉතිරි 

ගකාටස් එක් කරමින් සෑදිය හැක. 

B –  පද්ධ්තිගේ අවශයො පැහැදිළිව විස්ෙර කල හැකිවන අෙර අෙර මැදදී පරිශීලක 

මැදිහත්වීම අවශය ගනාගේ. 

 

ඉහෙ වයාපෘති 2 සඳහා වඩාත් සුදුසු පද්ධ්ති සංවර්ධ්න ආකෘති දැක්ගවන වරණය වන්ගන්,

(1). පුනර්කරණ වෘද්ධී ආකෘතිය හා දියඇළි ආකෘතිය 
(2). වයාපෘති 2 සඳහාම දියඇළි ආකෘතිය 
(3). වයාපෘති 2 සඳහාම පුනර්කරණ වෘද්ධී ආකෘතිය  
(4). මූලාදර්ශ ආකෘතිය හා දියඇළි ආකෘතිය 

 
 

10 11 12 23 
    

 

a b 

A IP ලිපිනය 1 බහුමාධ්ය, ග්රාෆික, ශ්රවය හා දෘශය සන්ධ්ාර ආදිය ඇතුලත්ව සියලුම 
වර්ෙගේ ගොරතුරු හුවමාරු කර ෙැනීමට උපකාරී ගේ.  

B SMTP 2 ජාලයක ඇති උපාංෙයක් අනනය ගලස හඳුනා ෙැනීමට උපකාරී ගේ. 

C බහුමාධ්ය සැපයුම 3 සරල විදුත් ෙැපැේ හුවමාරුගේදී භාවිෙවන නියමාවලියකි. 

 

http://www.educationsl.org/
http://www.educationsl.org/
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9              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

 

34. පහෙ දැක්ගවන්ගන් ග්රාෆිකයක ලක්ෂණ කිහිපයකි.  

A - ග්රාෆිකගේ පරිමාව ගවනස් කිරීගම්දී ගුණාත්මක බව ගවනස් ගනාගේ. 

B - ග්රාෆිකයක් නිර්මාණය කිරීගම්දී පරිෙණකගේ ගේෙය අඩු ගේ. 

C  - වර්ණ විවිධ්ත්වයකින් යුතු පික්ගසේ ආරාවකින් ග්රාෆිකය සමන්විෙ ගේ. 

D - සාගේක්ෂව වැඩි පරිෙණක මෙක ධ්ාරිොවක් අවශය ගේ. 

ඉහෙ ලක්ෂණවලින් කුමක්/කුමන ලක්ෂණ ගවක්ටර් ග්රාපික යටගත් විස්ෙර ගකගරයිද? 
  

(1). A හා B පමණි 
(2). C හා D පමණි 

(3). A, B හා C පමණි 
(4). A, B හා D පමණි 

 

35. පහෙ දැක්ගවන ඒවායින් කුමක් ශ්රවය සංස්කරණ මෘදුකාංෙයක් තුළ අඩංගු ගනාගේද ? 

(1). ශ්රවය ගොනුවක ආකෘති ගවනස් කිරීම. 
(2). ශ්රවය පටිෙෙ කිරීගම්දී එහි ගේෙය ගවනස් කිරීම 
(3). රාමු 2ක් අෙරතුර සුමට චලනයක් සිදුකර ෙැනීම 
(4). පරෙණකගේ ක්රියාත්මකවන සංගීෙ පටිෙෙ කිරීම 

 
36. පහෙ පින්ූරයට අනුව එහි එක් පික්ගසලයක් මගින් වර්ණ කීයක් උපරිම වශගයන් ගපන්විය 

හැකිද? 

(1). 24 colours 

(2). 224 colours 

(3). 72 colours 

(4). 272 colours 
 

37. ගවබ් අඩවියක් සඳහා අන්ෙර්ෙෙ ගෙෝරා ෙැනීගම්දී ඒ සතු විය යුතු ගුණාංෙ සම්බන්ධ්ගයන් වැරදි 

ප්රකාශය ගෙෝරන්න. 

(1). ග්රාහකයන් ඉක්මණින් ආකර්ශණය කර ෙැනීමට හැකි වීම 
(2). පරිශීලනය සඳහා පාලන උපක්රම ගයාදා තිබීම 
(3). යාවත්කාලීන කිරීගම් ෙැටළු අවම වීම 
(4). නව අංෙ එක් කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථා අවම ගනාවීම 

 

  

38. පහෙ දැක්ගවන HTML ප්රතිදානය සඳහා නිවැරදි ගක්ෙ කණ්ඩය වන්ගන්, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24bpp 72dpi 
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1)          3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)       4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39. ගොරතුරු හා සන්නිගේදන ොක්ෂණය ඇසුගරන් සඳහන් කර ඇති පහෙ ප්රකාශවලින් නිවැරදි 

ප්රොශය ගෙෝරන්න. 

(1). බුද්ිමය ගද්පළවල වනතික ආරක්ෂාව සඳහා ගේටන්් බලපරයක් ලබා ෙැනීම මගින් 
සිදුකළ හැකිය. 

(2). ගොරතුරු ලබාෙත් මූලාශ්රයන්ගේ ගවබ් ලිපිනයන් සඳහන් කිරීම උපුටා දැක්වීම ගලස 
හැඳින්විය හැකිය. 

(3). ප්රති-වවරස් මෘදුකාංෙ මගින් පද්ධ්තියකට ඇතුලත්වන අනවසර ප්රගේශකයින් 
සම්පූර්ණගයන්ම නවො දැමිය හැකිය. 

(4). ආයාචිෙ ෙැපෑල අවයාජ බවක් ගපන්නුම් කරමින් පරිශීලකයා ගනාදැනුවත්වම පද්ධ්තියට 
ඇතුලත් ගවයි. 
 

40. පරිෙණක පද්ධ්තියක ොර්කික ආරක්ෂාව සඳහා භාවිෙ කළ හැකි වඩාත් සුදුසු විසඳුමක් වන්ගන්, 

(1). දෘඩාංෙ ගිනිපවුරු 
(2). සර්ජන ආරක්ෂක 

(3). අනුපිටපත් 
(4). සංවෘෙ පරිපථ රූපවාහිනී 
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01.  

(1). ක ොරතුරු යනු ආයෙනයක තීරණ ෙැනීගම් ක්රියාවලියට ඉො වැදෙත් ගදයකි. විගශ්ෂගයන්ම ෙම 

වයාපාර කටයුතු ෙවදුරටත් පුළුේ කිරීමට අගේක්ෂා කරන වයාපාරයකට ඉොමත් වැදෙත් ගේ. ගමම 

වයාපාරය පුළුේ කිරීම සඳහා තීරණ ෙනිමින් සිටී.  

i)ඉහෙ අවස්ථාව සඳහා අවශයවන ගොරතුරුවල තිබිය යුතු ගුණාංෙ 2ක් දක්වන්න. 

ii)ඉහෙ අවස්ථාගේදී ගමම ආයෙනගේ අභයන්ෙර ගොරතුරු සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව 2ක් 

නම් කරන්න. 

 

(2).  

a. 1000 0101 0011bcd  ට සමාන ද්විමය අෙය ලියා දක්වන්න.  

b.ඔබගේ පිළිතුරට සමාන ෂඩ් දශමක අෙය ලියන්න.(ෙණනය කිරීම ගපන්වන්න) 
 

 

(3). මාර්ෙ ෙදබදය වලක්වාලීමට ක්රියාත්මක කරන පද්ධ්තියක  බූලියානු ොර්කික ද්වාර භාවිෙගයන් 

පාලනය කිරිම සිදුකරයි. ගමහි ආදාන X සහ Y කෙසද ප්රතිදානය C වන අෙර එහි අෙය 1 ගේ. 

කෙම පද්ධ්තිගේ -  X ආදානය රතු පැහැ වූවිට ගහෝ 

     X ආදානය ගකාළ පැහැ වී සහ Y ආදානය රතු වර්ණගයන් ෙත්විට  

පද්ධ්තිය ක්රියාත්මක ගේ. 

(NOTE: කෙහි රතු වර්ණය 0 න්ද, ගකාළ වර්ණගයන් ද ඇතිවන සලකන්න. 

පහෙ දී ඇති පරිපථය සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

x 

 

 

y 

 

 
 

 

• පළමු ප්රශ්නය ඇතුළුව ෙවත් ප්රශ්න 4කට පිළිතුරු සපයන්න. 

• පළමු ප්රශ්නයට ලකුණු 20ක් හිමිවන අෙර අගනකුත් සෑම ප්රශ්නයකටම ලකුණු 10ක් හිමි ගේ. 

 

අධ්යො න් අමොතයොිංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය 
අ.ප ො.ස. සොමොන්ය ප ළ විභොෙය - උ කොරක සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2019 

 80 පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය - II 

 
සිංහල මොධ්යය 

 

11 පර්ණිය 
 

කොලය -  ැ 2 
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12              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

(4). පහතින් දැක්ගවන්ගන් ආයෙනයක වැඩ පරිසරය තුළ ගොරතුරු හා සන්නිගේදන ොක්ෂණය හා 

සම්බන්ධ් ෙැටළු සඳහා විසඳුම් කිහිපයකි.  

A ගිනිපවුර 

B පරිශීලක නාම හා මුරපද 

C UPS 

D ප්රති-වවරස් මෘදුකාංෙ 

E ගුේෙ ගක්ෙනය 

F පරිෙණක පරිශීලකයන් භාවිෙ කරන පරිෙණක නිවැරදි ඉරියේවන්ගෙන් භාවිෙයට 

අවශය පරිසරය සලසා දීම   

පහෙ දැක්ගවන ෙැටළු සඳහා සුදුසු භාවිෙ කළ හැකි විසඳුම/විසඳුම් ඉහෙ වගුගවන් ගෙෝරා ලියන්න 

(Note – එක් ෙැටළුවකට සුදුසු විසඳුම් එකකට වැඩිවිය හැක.) 
 

ෙැටළුව         විසඳුම/විසඳුම් 
 

1  -  පරිෙණක පද්ධ්තියට අනවසරගයන් ඇතුළු වී දත්ෙ ගසාරා ෙැනීම/විනාශ කිරීම....………. 

2 -  පරිෙණක සඳහා ඉහළ විදුලි ධ්ාරාවක් ලැබීම    ………………. 

3 -  ක ෞද්ෙලික ලිපිගොනු පිටපත් කිරීම ගහෝ ගවනස් කිරීම    ………………. 

4 -  මාංශගේෂී හා අස්ි ආශ්රිෙ ෙැටළු     ………………. 

 

(5). ගකෞෂලයා මුදේ ෙැන්පත් කිරීමට සුහුරු පද්ධ්තියක් භාවිෙ කරයි. ඇය ගිණුම් අංකය හා ජාතික 

හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත්කරන අෙර ඉන් පසු දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරයි. අනතුරුව මුදේ 

ඇතුලත් කිරීගමන් පසුව යන්රය විසින් මුදේවල වලංගුොවය පරීක්ෂා කර ඇතුලත්කරන ලද මුදේ 

ප්රමාණය ගපන්වයි. ගමම ක්රියාවලිය අවසන්වූ විට පරිශීලකයාගෙන් අවසාන එකඟොවය (“OK”) 

ලබා ෙනී. ඉන් පසුව අදාල ගොරතුරු තිරය මෙ ගපන්වා රිසි්පෙ ලබා ගදයි. 

ඉහෙ විස්ෙරයට අනුව ආදාන 2, සැකසුම් ක්රියාවලි 2, ප්රතිදාන 2 ලියා දක්වන්න, 
 

(6). පහෙ වයාජගක්ෙගේ ප්රතිදානය කුමක්ද?  
 

x=1 
while x<=2 do 
 for y=1 to 10 step 3 do 
  print (x * 2) 
 end while 
 x=x+1 

  end while 
 

(7). ග්රාෆික සංස්කරණ ක්රියාවලිගේදී පහෙ ගමවලම්වල කාර්යය කුමක්ද?. 

a.   

b.  

c.   

d.  

https://pastpapers.wiki/


අ.ප ො.ස. සොමොන්ය ප ළ - උ කොරක සම්මන්ත්රණ - 2019 - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය 

 

13              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

(8).  පහතින් දැක්ගවන්ගන් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංෙකින් සකසන ලද වදන් ගකාටසකි. දී ඇති ගමවලම් 

අෙරින් අදාල සැකසීම් සඳහා භාවිෙ කර ඇති ගමවලම් නිවැරදි අංකය ඉදිරිගයන් ලියන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9). වර්ෙමානගේ ගබාගහෝමයක් පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ දත්ෙ ෙබඩා කිරීම් අවශයො සඳහා දෘඩ 

ෙැටිවලට වඩා ඝන ෙත්ත්වගේ ආචයන උපාංෙ භාවිෙ කරයි.  

a. ඉහෙ ප්රකාශය සමෙ ඔබ එකඟ වන්ගන්ද? 

b.ඔගබ් පිළිතුරට ගහ්තු දක්වන්න. 

 

(10). පහෙ දැක්ගවන ප්රකාශවල සෙය අසෙයොවය දක්වන්න. 

a. අනවශය ශබ්ද අවම කිරීගමන් / ඉවත් කිරීගමන් ශ්රවය සංධ්ාරයක ධ්ාරිොව/ෙත්ත්වය වැඩිකර 

ෙෙ හැක. (      ) 

b.ක ොඳින් සැලසුම් කරන ලද ගවබ් අඩවියක් පරිශීලකයාට පහසුගවන් ගවබ් අඩවිය තුළ 

සැරිසරීමට උපකාරී ගවයි. (      ) 

c. පික්ගසල කුඩා ප්රමාණයකින් යුක්ෙ ග්රාෆිකයක් විශාල කර බැලීගම්දී එහි ෙත්ත්වය අඩු ගේ. 

(         ) 

d.විදුත් ෙැපෑලක Bcc පිටපෙක් ලද පුද්ෙලගයකුට එම විදුත් ෙැපෑල ලද අගනක් ලබන්නන් 

සියේලගේම ලිපින දැකෙෙ හැකි අෙර Cc පිටපෙක් ලද පුද්ෙලගයකුට එම විදුත් ෙැපෑලම 

Bcc පිටපෙ ලද අගනක් ලබන්නන් දැකිය ගනාහැක.     (         ) 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 
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02. පහතින් දැක්ගවන පැතුරුම්පෙ අධ්යාපන ආයෙනයක පාඨමාලාවල සිසුන්ගේ ලකුණු ෙබඩා කිරීමට භාවිෙ 

කරන්නකි. ඒ ඇසුගරන් අසා ඇති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).  සිසුවකු එක් වාරයකදී (වාරය 1) විෂයන් 3ට ලබාෙත් සාමානය ලකුණට එම වාරය සඳහා එම 

කණ්ඩායම ලබාෙත් ප්රාගයෝගික ලකුණු(C11) එකතු කර ෙණනය කරයි. S. කෙනායා ශිෂයාව පළමු 

වාරය සඳහා ලබා ෙත් සාමානය ලකුණු F4 ක ෝෂය තුළ ෙණනය කිරීම සඳහා අවශය සූරය ලියන්න. 

ගමම සූරය පිටපත් කිරීම මගින් අගනක් සිසුන්ගේ ලකුණු ෙණනය කරනු ලැගබ්.  

 

(2). ඉහෙ ෙණනය කිරීම්වලින් අනතුරුව F5 ක ෝෂය තුළ දක්නට ලැගබන සූරය කුමක්ද?  

 

(3). වාර ගදගකහිම S. කෙනායා සිසුවිය ලබාෙත් වැඩිම සාමානය ෙණනය කිරීම සඳහා K4 ක ෝෂය තුළ 

ඇතුලත් කලයුතු ශ්රිෙය සඳහන් කරන්න. ගමම සූරය අගනක් සිසුවියන්ගේ සාමානය ෙණනය කිරීම 

සඳහා ද පිටපත්වන බව සලකන්න.  

st00134 යන සිසුවියගේ සාමානය ගසවීගම්දී K4 ක ෝෂය තුළ ඇතුලත්වන ශ්රිෙය 

=function(cell1,cell2,cell3) නම්  function, cell1, cell2, cell3 සඳහා ලිවිය යුතු අෙයන් සඳහන් 

කරන්න.  

 

(4). කෙෙ පැතුරුම්පගෙහි සිසුන්ගේ දක්ෂො බැලීම සඳහා ප්රස්ොර භාවිෙ කරයි.  

a. ඉහෙ කාරණය සම්බන්ධ්ගයන් වඩාත් සුදුසු ප්රස්ොර වර්ෙය කුමක්ද? 

b.ඔවුන් ගම් සඳහා වට ප්රස්ොර ගනාකරන්ගන්නම් ඊට ගහ්තුවිය හැක්ගක් කුමක්ද? 

(5). ඉහෙ ෙණනය කිරීම් සඳහා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංෙයකින් ඔබට ලැගබන විගශ්ෂ පහසුකම් ගමානවාද?  
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15              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

03. පහතින් දැක්ගවන්ගන් මූලය ආයෙනයක භාවිෙ කරන දත්ෙ පාදකයකි. ගමහි එම ආයෙනගේ ගිණුම් හා 

ගිණුම් හිමියන් ආදිය පිළිබඳ සටහන් කරයි. දත්ෙ පාදකය ඇසුගරන් අසා ඇති ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1) “කෙෙ දත්ෙ පාදකය තුළ සියලු දත්ෙ එක් වගුවක ෙබඩා කිරීම ගවනුවට ගවන් ගවන් වශගයන් වගුවල 

ෙබඩා කරයි. ගම් මගින් ඔවුන් දත්ෙ අනුපිටපත්වීම වැලැක්වීම අගේක්ෂා කරයි.” 

A. ඉහෙ සඳහන් ෙැටළුවට අමෙරව ෙනි වගුවක සියේල ෙබඩා කිරීම නිසා මතුවිය හැකි ෙැටළු 3ක් 

සඳහන් කරන්න. 

B. ගමම ආයෙනය භාවිෙ කර ඇති දත්ෙ පාදක වර්ෙය කුමක්ද?  

2) පහෙ සඳහන් ක්ගෂ්ර සඳහා සුදුසු දත්ෙ ප්රරූප ගමානවාද? 

(1) Acc_type 

(2) Cus_id 

(3) Balance 

(4) No_of_acc 

3) account සහ customer වගු ගදක අෙර පවතින සම්බන්ධ්ොවය කුමක්ද? 
 

4) L. සුගන්රා (38483222v) රු 1,000/= ක් ඇයගේ කාන්ො(ladies) ගිණුගමන් ෙන්නා අෙර ඇය එම 

ගිණුම වසා දැමීමට තීරණය කරයි. 

A. ඉහෙ ෙනුගදනුව නිසා ගවනස් වන වගු ගමානවාද? 

B. අදාල ගරගකෝඩ ගපන්වන්න. 
 

5) කාන්ො(ladies)  ගිණුගම් රු 50000ට වඩා වැඩි ෙැනපතුවක් පවත්වාගෙන යන ගිණුම් පිළිබඳ 

විස්ෙරයක් කළමනාකරුට අවශයව ඇෙ. ගමම ලැයිස්තුව විදුත් ෙැපැලක් සමෙ අමුණා ප්රාගද්ශීය 

කාර්යාලය ගවෙ යැවීමට ඔහු අගේක්ෂා කරයි. ගමම අවශයො සඳහා දත්ෙ පාදක කළමනාකරණ 

මෘදුකාංෙයක ලබා දී ඇති පහසුකම් ඔහු භාවිෙ කරයි.  

ඉහෙ කාර්යන්  ඉටුකරෙැනීමට දත්ෙ පාදක කළමනාකරණ පද්ධ්තියක ඔහුට භාවිෙ කල හැකි 

මූලිකාංෙය කුමක්ද? 

 

04. “Sri Lankan Farmers” යනු ජාතික වශගයන් කෘිකාර්මික නිෂ්පාදන කටයුතුවල ගයගදන ආයෙනයකි. 

අවුරුදු 5කට ගපර ඔවුන් ස්ථාපිෙ පරිෙණකෙෙ පද්ධ්තියක් ගම් වන විටත් භාවිෙ කරන අෙර ඔවුන් එමගින් 

ගබාගහෝ ප්රතිලාභ ලබාගෙන ඇෙ.  

නමුත් ඊළඟ වසගර් සිට සියළුම වයාපාර කටයුතු මාර්ෙෙෙව සිදු කිරීමට අගේක්ෂා කරන අෙර පවතින 

පද්ධ්තිගයන් සිදුකරන සියලුම කටයුතු ගමම ගවබ් පාදක පද්ධ්තිය මගින් සිදු කිරීමට අගේක්ෂා කරයි.  

a. පවතින පද්ධ්තිය නව පද්ධ්තියකට ගවනස් කිරීමට ගමම ආයෙනය තීරණය කිරීමට ගහ්තුවිය 

හැකි කරුණු 2ක් ලියන්න. 

b. පහෙ පාර්ශවයන් සඳහා ගමම මාර්ෙෙෙ පද්ධ්තිය මගින් සැලගසන ප්රතිලාභ 2 බැගින් ලියන්න. 

1. පාරිගභෝගිකයා 2. ගවළඳ ආයෙනය 
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16              ඉ-ඉගෙනුම් හා නැණස අධ්යාපන ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව

   

 
 

c. ක ෝජිෙ පද්ධ්තිය ගොඩනැගීම සඳහා සර්පිලාකාර ආකෘතිය භාවිෙ කිරීමට අගේක්ෂා කරයි. 

1. ඉහෙ තීරණය සම්බන්ධ්ගයන් ඔබ ඔකඟ වන්ගන්ද? 

2. ඔගබ් පිළිතුරට ගහ්තු දක්වන්න. 

d. “Sri Lankan Farmers” ආයෙනගේ කාර්ය මණ්ඩලය ගමම වොකටයුතුවල ඵලදායීොවය 

වැඩිකිරීම සඳහා ගොරතුරු හා සන්නිගේදන ොක්ෂණය සම්බන්ධ් ොක්ෂණයන් හා ගමවලම් 

භාවිෙ කිරීමට අගේක්ෂා කරයි. 

1. ඉහෙ අවශයොවය සඳහා භාවිෙ කල හැකි ොක්ෂණයන් 3ක් සඳහන් කරන්න. 

2. ගොරතුරු හා සන්නිගේදන ොක්ෂණය සම්බන්ධ් ොක්ෂණයන් හා ගමවලම් භාවිෙ 

කිරීගම්දී ඔවුන් මුහුණ පාන ෙැටළු 2ක් සඳහන් කරන්න. 

  

05.  

(1). පහතින් වරහන් තුළ දී ඇති වදන් භාවිෙ කරමින් හිස්ෙැන් පුරවන්න. 

a. Notepad වැනි  …………………. භාවිෙ කරනු ගවනුවට  Coffeecup, Seamonkey 

composer ආදී HTML සංස්කරණ භාවිෙය මගින් වඩාත් පහසුගවන්  HTML කේ  ලිවිය හැක. 

b. ගදන ලද පින්ූරයක් ගවබ් අඩවිගේ ගපන්නුම් ගනාකරන අවස්ථාවක ………………… මගින් 

පින්ූරගේ අන්ෙර්ෙෙය පිළිබඳ ගත්රුම් ෙෙ හැකිය. 

c. ………………….මගින් වගුවක ගකෝෂ මායිම් 2ක් අෙර පරෙරය ගපන්විය හැක. 

d. කෙබ් පිටුවක අන්ෙර්ෙෙය නිරන්ෙරගයන් ගවනස් වන ගලස සකසා ඇත්නම් එම ගවබ් පිටු 

………. කෙස හඳුන්වයි. 

(dynamic, text editor , alternate text, Html  editors, cellpadding , cell spacing, static) 

 

(2). පහෙ ගවබ් පිටුව සඳහා වන HTML හිසේැන් සහිෙව පහතින් දක්වා ඇෙ. දී ඇති පිළිතුරු ඇසුගරන් 

හිස්ෙැන්වලට සුදුසු ගයදුම් ලියා දක්වන්න. 
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<html> 
 <head> 
  < 1  >Sales</  1  > 
 </head> 
 <body> 
  <h1><center>Hurry up!!!</h1></center> 
  <hr> 
  <  2  ><img src="images/sales.jpg" border="1px"></   2   > 
  < 9     3   ="1px"> 
   <   4    >< 5 >Special offers</  5  ></   4    > 
   <tr> 
    <th>Type Item</th> 
    <th  6   ="2px">Discount</th> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td><font size="4px"> 
     <  7    > 
      <li>Kids' wear</li> 
      <li>school uniform</li> 
     </   7   > 
    </font></td> 
    <td><font size="4px">70%</font></td> 
    <td><img  8   ="images/discount1.jpg" ></td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td><font size="4px">curtains</font></td> 
    <td><font size="4px">60%</font></td> 
    <td><img src="images/discount2.jpg" ></td> 
   </tr> 
  </   9 > 
  <center> 

<a href="www.fashions.com" 10 ="_blank">click here to visit our web site 
</center>   

 </body> 
</html> 
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06.  

(1). සිසුන් 1500ක් සිටින විශ්ව විදයාලයක එම ළමුන් සඳහා ශිෂයත්ව ලබා දීමට සිසුන්ගේ සුදුසුකම් 

පරීක්ෂාව වැඩපිළිගවල සඳහා පහෙ ෙැලීම් සටහන භාවිෙ කරයි. ගමහිදී සිසුන්ගේ ලකුණු හා ෙම 

පවුගේ වාර්ික ආදායම සැලකිේලට ෙනී. ලකුණු 90ට වඩා ෙන්නා සිසුන්ට පවුගේ ආදායම 

ගනාසලකා “ශිෂයත්ව 1” පිරිනමයි. අගනක් සිසුන්ට ලබා දීගම්දී පවුගේ වාර්ික ආදායම පහෙ 

අයුරින් සලකා බලයි. 

වාර්ික ආදායම රු 300000 ට අඩුනම්  “ශිෂයත්ව 1” ද රු 300000ට වැඩි නමුත් රු500000 ට අඩු 

සිසුන්ට “ශිෂයත්ව 2” ද පිරිනමන අෙර අගනක් සිසුන්ට “සුදුසුකම් ගනාගේ ” කෙසද ගපන්විය යුතුය. 

දී ඇති ප්රකාශ අතුගරන් නිවැරදි පිළිතුරු ගෙෝරා ෙැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2). පහතින් දැක්ගවන්ගන් අධ්යාපන ආයෙනයක සිසුන්ගේ නම සහ ලකුණු භාවිෙගයන් ඔවුන්ගේ 

පන්ති පැවැත්ගවන දිනය තීරණය කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති වයාජගක්ෙයකි.  

එහි ලබා දී ඇති අෙයයන්ට අනුව ප්රතිදානය ලියන්න. 

List_name=[“Shaan”,”Oneli”,”Ruwen”,”Romesh”,”Kushan”] 
List_Mark =[75,45, 76, 59, 36] 
for i = 0 to 4 step 1 do 

  if (List_Mark [i]>=50)then 
  date=”Monday” 

else 
  date=”Wednesday” 

endif 
Print(List_name[i]) 
Print(List_mark[i]) 

        endfor 
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07.  

(1). කසුන් ගස්වය කරන  “World Techno” ආයෙනය නුවර පිහිටා ඇති අෙර ඔහු ආයෙනයට 

ගනාගොසින් නිවගස් සිට ෙම උකුේ පරිෙණකය හා අන්ෙර්ජාලය භාවිෙගයන් ෙම ගස්වය සපයයි. 

මසකට වරක් ගමගස් ගස්වය කරන සියලු ගදනා ප්රෙතිය පිළිබඳ රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතුය. ගමම 

රැස්වීගම්දී ඔවුන් ෙම කාර්යයන් සියේල හුවමාරු කර ෙනී 

a. ඉහෙ කසුන්ගේ රැකියාව පිළිබඳ පහෙ සිද්ධීන් හඳුන්වන නම කුමක්ද? 

1. කසුන් රැකියා ස්ථානයට ගනාගොසින් ෙම පරිෙණකය හා අන්ෙර්ජාලය හරහා ගස්වය 

සැලසීම 

2. මසකට වරක් ෙමන් සිටිනා ස්ථානගේ සිට රැස්වීම් පැවැත්වීම 

b. ඉහෙ සඳහා වැඩ කිරීගම් රටාව/ ආකාරය නිසා කසුන් ලබා ෙන්නා ප්රතිලාභ 2ක් ලියන්න. 
 

c. World Techno” ආයෙනය ඔවුන්ගේ ගස්වා කටයුතු මාෙර, ගකාළඹ ආදිිී ප්රගද්ශවලත් 

විකාශනය කිරීමට අගේක්ෂා කරයි. ෙවදුරටත් ඔවුන් ප්රධ්ාන කාර්යාලගේ සිට සියලුම ශාඛා 

පරිෙණක ජාලයක් ඔස්ගස් මධ්යෙෙ කළමනාකරණයක් සිදු කිරීමටත් අගේක්ෂා කරයි.   

1. ඉහෙ අවශයාො සපුරාලීගම්දී ගමම ආයෙනයට වඩාත් සුදුසු පරිෙණක ජාල වර්ෙය කුමක්ද? 

2. ප්රධ්ාන කාර්යාලගේ සිට උක්ෙ කාරණය සම්බන්ධ්ගයන් කටයුතු සිදුකරද්දී අවශයවන 

උපාංෙ 2ක් නම් කරන්න. 

3. ඔබ ඉහෙ c(2) හි ලබා දුන් උපාංෙ එක් එක්හි භාවිෙය බැගින් ලියන්න.  

******** 
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1      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

  

පිළිතුරු  
 

(සිංහල මාධ්යය) 

 

INFORMATION & COMMUNICATION 

TECHNOLOGY 

පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය 
 

STUDENT SEMINAR SERIES - 2019 

ශිෂය සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2019 
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2      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රශ්ණය පිළිතුරු ප්රශ්ණය පිළිතුරු ප්රශ්ණය පිළිතුරු ප්රශ්ණය පිළිතුරු 

1) 1 11) 3 21) 2 31) 2 

2) 1 12) 1 22) 2 32) 2 

3) 1 13) 3 23) 1 33) 1 

4) 3 14) 3 24) 2 34) 4 

5) 4 15) 4 25) 3 35) 3 

6) 1 16) 1 26) 1/2/4 36) 2 

7) 4 17) 2 27) 2 37) 2 

8) 4 18) 1 28) 3 38) 1 

9) 1 19) 2 29) 2 39) 1 

10) 1 20) 1 30) 4 40) 3 

 
 

  

අධ්යො න් අමොතයොාංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය 
අ.ප ො.ස. සොමොන්ය ප ළ විභොෙය - උ කොරක සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2019 

80 පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය - I 

 
I   රය - පිළිතුරු 

 

11 පරේණිය 
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3      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

 

 

 

 

 

01.   

(1).  

a. නිවැරදිබව / කාලීන බව / සම්පූර්ණ බව / අදාල බව /

 පිරිවැය අවම බව  

b.කළමනාකරු / වැඩපරීක්ෂක /  CEO /  ස ේවකයින් 

(2).   

a.  1000 0101 0011bcd   

      8 5     310 

 11010101012 

 

b.  11 0101 01012 

   3     5      516 

 

(3).    

 

 

 

(4).    1 – A, B 2 – C   3 – B  4 – F  

 

(5).   ආදාන  - ගිණුම්ප අිංකය/ NIC / දුරකථන අිංකය 

ක්රියාවලි - මුදල්වල  වලිංගුභාවය පරීක්ෂා කිරීම/ මුදල් ගණනය කිරීම   

/විස්තර පරීක්ෂා කිරීම  

ප්රතිදාන  - තැන්පතු පිළිබඳ විස්තර / රිසට්පත 

   

(6).   2 2 2 2  

4 4 4 4 

 

(7).   1 – ග්රාෆිකයේ පරිශීලකයාට අවශය ප්ර යේශයක් යතෝරා ගැනීමට 

2 – එක සමාන වර්ණ සහිත ප්රයේශ යේරීමට 

3 - paint with soft edged lines brush  

4 - ක්රියාකාරී ස්ථරයේ ප්රමාණාේමකව විශාල කර දැක්ීමට  

 

(8).   1 – C / E / G / O/ K 

2 – L / P 

3 – J 

අධ්යො න් අමොතයොාංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය 
අ.ප ො.ස. සොමොන්ය ප ළ විභොෙය - උ කොරක සම්මන්ත්රණ මොලොව - 2019 

 80 පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය - II 

II   රය - පිළිතුරු 11 පරේණිය 
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4      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

4 – P / Q 

(9).    

a. ඔව් 

b. ඉහළ ධ්ාරිතාව / රැයගන යායම්ප පහසුව / ආරක්ෂාව / යව්ගය 

  

(10). 1  - සතය 

(11). 2 - සතය 

(12). 3 - සතය 

(13). 4 - සතය 

 

02.    

(1).  =AVERAGE(C4:E4)+C$11  / =AVERAGE(C4:E4)+$C$11 

(2).  =AVERAGE(C5:E5)+C$11  / =AVERAGE(C5:E5)+$C$11 

(3).   =MAX(F4,J4) 

(4).   

a.  ස්ථම්පභ ප්රස්තාර 

b. සැසඳීම පහසුයි  

(5).   සෙන ලද ශ්රිත මගින් ගණනය කිරීම පහසුයි /  ස්වයිංක්රීයව යාවේකාලීන ීම / 

etc.. 

  

03.   

(1).   

a. දේත සමරික්තතාවය / දේත හැසරීයම්ප පහසුයි / දේත ලබා ගැනීයම්ප අපහසුව / 

මතකය අපයේ යාම / කාලය අපයේ යාම / කාර්යක්ෂමබව අඩුකම / etc.. 

b.Relational database 

(2).   

a. Text 

b.Text 

c. Number 

d.Number 

(3).   බහු බහු / M:N 

(4).   a. Account වගුව / Acc_customer වගුව / Customer වගුව 

 

 

 

 

(5).  වාර්තා 

Account    Customer   

Account acc_type no_of_acc  Cus_id cus_name Address  

Ladies Single 12999  823883834v M.Perera Colombo 
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5      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

    

  

 

04.   

(1). නව ලක්ෂණ වයාපාරයට අලුතින් එකතු ී තිබීම/ තාක්ෂණික ගැටළු/etc. 

(2).   

a. පාරියභෝගිකයා –  

විවිධ් වයාපාරවලින් විවිධ් භාණ්ඩ සැසඳීම කළ හැකිීම 

ඕනෑම ස්ථානයක සට ඕනෑම යව්ලාවක ගනුයදනු කල හැකිීම 

විවිධ් යගීම්ප මාධ්ය භාවිත කල හැකිීම 

කාලය ඉතිරි ීම 

 

b.වයාපාරය – 

අඩු යභෞතික ඉඩක් අවශය ීම 

කාලය ඉතිරි ීම 

යලාවපුරා පැතිරී ඇති පාරියභෝගික පිරිසක් ලැබීම 

ඉහළ ආදායම  

මුදල් සඳහා ආරක්ෂාව(යභෞතිකව හැසරීමට වඩා)  

c. ඔව් 

d.අවදානම හඳුනා ගැනීමට හැකිීම/ ගැටළු වලක්වා ගැනීමට/….. 

 

(3). RFID / Automatic weed remover / Greenhouse / ස ොස ො ආධ්ාරයයන් අස්වනු යනලීම/ 

etc…. 

(4). තාක්ෂණය මත යැපීමට සදුීම/ යපෞේගලික දේත ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ීම / etc.. 

 

05.    

(1).   

a. Text editors 

b.Alternate text 

c. Cellpadding 

d.Dynamic 

(2).   

1 - Title   2 – Center 3 – Border 4 – Caption 

5 – H5  6 – Font size 7 – UL  8 – src 

9 – table  10 - target 

06.    

https://pastpapers.wiki/


අ.ප ො.ස (සොමොන්ය ප ළ) – උ කොරක සම්මන්ත්රණය – 2019 – පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණය 

 

 
6      ඉ-ඉපෙනුම් හො න්ැණස අධ්යො ික වැඩසටහන්ත් ඒකකය - පතොරතුරු හො සන්ත්ිපේදන් තොක්ෂණ ශොඛොව 

  
 
 

(1).   A – 1 

B – 2 

C – 4 

D – 6 

E – 3 

F - 5 

(2). Shan 75      Oneli 45 Ruwen 76     Romesh 59    Kushan 36  

Or 

Shan  
75       
Oneli  
45  
Ruwen  
76      
Romesh  
59     
Kushan  
36 

 

07.     

(1).   

a. Telecommuting 

b.ීඩියයෝ සම්පමන්රණය 

(2). කාලය ඉතිරිීම/ තම කාර්යයන් සමබර කර ගැනීමට/ පහසු යව්ලාවන්හිදී වැඩ කිරීමට 

හැකිීම/ ඉහල ඵලදායීතාවය ….. 

(3). MAN 

(4). Router / Switch / firewall / …… 
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