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ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසිභඹසඅධයක්සතුියඹො සඳිවිභඩඹ 
 
 
 
දළනුභසොක්න්ද්රය්තසො ීයඹස ර්ථිඹටසපිිභොනස්තභන්සදරුන්සිභඵරසළන්ිභඹසයුතුසප්රමුඛතභසස සඅිභඹස

ොරසොත යතුරුවහසන්නිොේදනසතහක්ණසිභඹඹසවළදින්ිභඹසවළකිඹ.සර්තභහනොේසඋදහවීසඇතිසහතහයණඹ්තස

භඟස ොත යතුරුස තහක්ණඹස බහිභතස කිරීොේස අලයතහස වහස දරුන්ස ොභන්භස ළිහිටි ස ියඹු ස ොදනහස ඉන්ස

න්නද්ධස ියටීොේස ළද්තභස ොනදහට්තස ස ඩහස දළිහස දළනුනස හරසීභහක්ස ඵස ොන යවකි.ස ස ඳහල්ස

අධයහඳනසරිඹහයේොේසිභමතභ්තසිභඹසභහරහ, ිභඹසභහමීසවසිභඹසඵහිටයසකිඹහහයේසතුළින්සොත යතුරුස

තහක්ණස අධයහඳනඹස දරුන්ස ොතස තිළිණස කිරීභටස අධයහඳනස රිඹහයේොේස ොයඹස නියුතුස ියි නස ියඹු ස

ඳහර්ලඹන්සළඳවීොභන්ස ටයුතුසයනස අමතඹස , ොභයස අ.ොඳ ..ස හ/ොඳශස ිභබහඹස වහස ොඳනීස ියි නස

දරුන්ො සිභඹසහධනසභට්ටභසඉවශසනළගවීභසවහසඅ්තළරක්සොරසනිිභතිරසරහපීඹසොත යතුරුසතහක්ණස

ගුරුසබතුන්සඑක්සවීසොභභසපර්ණසපිළිතුරුසිභයණසිටතස දර්ලසප්රලසනසඳ්රසග්රවඹසනිර්භහණඹසයසඇත. 

ඳසුගිඹසයසඅ.ොඳ ..සහ/ොඳශස 96%ස භ්තසප්රතිලතඹක්සශඟහය්තසඅඳසොභයස100%ස ප්රතිපරසවමහඹෆොේස

අදිටනින්සියඹු සදරුන්ටසඳහල්සභට්ටියන්සොභභස දර්ලසප්රලසනසඳ්රසග්රවඹසරඵහසීමභටසටයුතුසොඹ දහසඇත.ස

ියඹු සදරුන්සොතසොභඹසරඵහසීමසගුරුබතුන්ො සභහර්ො ඳොද්ලඹසඹටෝතසොභඹසඳන්තිසහභයොේීමසඉටුසකිරීභස

ඉරක්සයසඇත.ස ිභොලයොන්භස ජහතිස ිභබහස ප්රලසනස ඳ්රස තිඹභස අනුස හසඇතිස ොභභස ග්රවඹස ගුරුස

බතුන්ටසදසඅ්තොඳ තක්සොරසබහිභතසශසවළකිඹ. 

නිිභතිරසරහඳොේසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසිභඹසප්රර්ධනඹසදවහසළඳවීසටයුතුසයනස, ොභිටස

භඳ්තසදහඹ්තඹසරඵහසදුන්සියඹු සගුරුබතුන්ටසවසරහපීඹසඳරිණසේඳ්තසභධයසථහනොේසඋඳොද්ලස

රුන්ටසභහො සවදපිරිසසතුතිඹසොේසභඟසපිරිනභිය. 

 

 

නිරාා උදයංගනී මිය, 

වහයසසඅධයහඳනසඅධයක්, (ළශසුේ/ොත යතුරුසතහක්ණඹ  

රහඳසඅධයහඳනසහර්ඹහරඹ, 

නිිභතිර. 
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නිඹහභනඹ 

අනුයහධහසඳයභහදුසියඹ රහඳසඅධයහඳනසඅධයක්, 

රහඳසඅධයහඳනසහර්ඹහරඹ, 

නිිභතිර. 

 

අධීක්ණඹසවහසොභොවඹවීභ 

නියහහසඋදඹගනීසියඹ වහයසසඅධයහඳනසඅධයක්, (ළශසුේ/ොත යතුරුසතහක්ණඹ ස 

රහඳසඅධයහඳනසහර්ඹහරඹ,ස 

නිිභතිර. 

  

ේඵන්ධීයණඹසවහසගසයණඹ  

නිභල්සගුණය්තනසභඹහ ගුරුසඋඳොද්ලස 

රහඳසඅධයහඳනසහර්ඹහරඹ, 

නිිභතිර. 

ේඳ්තසඋදඹසකුභහයසභඹහ රහපීඹසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසඅධයහඳනස

ඒඹ 

ජහනසපුසඳකුභහයසභඹහ ව්තතසභධයසභවහසිභදයහරඹ 

  

ේඳ්තදහඹ්තඹ  

ජහනසපුසඳකුභහයසභඹහ ය/සනිිභ/සව්තතසභධයසභවහසිභදයහරඹ 

එච්.ොක්.එන්සතිරය්තනසොභිභ ය/සරහනසජහතිසඳහර 

 ර්.ොක්.එසසයහජඳක්සියඹ ය/නිිභ/සටහොඳ තසභවහසසිභදයහරඹ 

ජී.ොක්.එල්සරුණහය්තනසියඹ ය/සභඩරභසජනඳදසසිභදයහරඹ 

 ර්.ඒ.එේ.එේසය්තනහඹසියඹ ය/සනිිභ/සඳරහොරසශ්රීසය්තනහහයසභවහසසිභදයහරඹ 

ටී.ඒ. ර්.ොක්සවීයය්තනසොභිභ ය/සොදල්රසභවහසසිභදයහරඹ 

එන්.එල්.පී.එන්සනයියගවසියඹ  ය/සරහනසජහතිසඳහර 

එච්.එන්සඅොේගුණය්තනසියඹ ය/සරහනසජහතිසඳහර 

එන්.බීසනඹනදර්ලනීසියඹ ය/සනිිභ/සමීඳහභසජඹන්තිසභවහසසිභදයහරඹ 

එේ.ොක්.එන්සිභොේියගවසියඹ ය/සනිිභ/සඅඹභසශ්රීසයහල රසභධයසභවහසිභදයහරඹ 

එච්.පීසඉන්ද්රචාහඳහසොවට්ි ො සියඹ ය/සයිභටසජහතිසඳහර 

ජී.ඒ.සී.ඩීසකුභහරිසියඹ ය/සනිිභ/සියරිසියද්ධහර්ථසභවහසසිභදයහරඹසස-සයගිරිඹ 

යූ.ඩී.ඩී.ජීසඅභයියගවසියඹ ය/සනිිභ/සනිල්ියිවපුයසසිභදයහරඹසිභදයහරඹ 

ඩී.ොක්සදනුසහසිභොේියගවසියඹ ය/සනිිභ/සේොඵරසභවහසිභදයහරඹ 

ඩීසඉඹුල්පිි ඹසභඹහ ය/සනිිභ/සයහජකීඹසසිභදයහරඹ 
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එච්.බීසඋඳභහයේසොභනිභඹ ය/සනිිභ/සඇරඳහතසභඹහසසිභදයහරඹ 

ටී.ඒ.සඳනිසවගියහසෝතනුයසියඹ ය/සයිභටසජහතිසඳහර 

ඒ.ි .ොක්සමභත්රීඳහරසියඹ ය/නිිභ/සොදල්රසභවහසසිභදයහරඹ 

ඩේ.එේ.ඩී.ජීසිභොේසුන්දයසියඹ ය/සනිිභ/සජනහඹසභවහසසිභදයහරඹ 

ඩී.එේ.පී.එසසදිහනහඹසියඹ ය/නිිභ/සතුපිි ඹසසිභදයහරඹ 

ඒ.වී. ර්.එන්සඅභයියගවසොභිභ ය/සරහනසහියණීසසභධයසභවහසිභදයහරඹ 

ොේ.සී.එසසපීරිසසියඹ ය/සනිිභ/සවගමුඛසභවහසසිභදයහරඹ 

ටී.එල්.එල්.එන්සභයියගවසියඹ ය/නිිභ/සදිියඹහසභවහසසිභදයහරඹ 

බී.ජී.නිරක්ෂිසඅොේර්ධනසියඹ ය/නිිභ/සඇරඳහතසභවහසසිභදයහරඹ 

එච්.එන්සනිගරහසියඹ ය/නිිභ/සසොන ශමභසභවහනහභසභවහසසිභදයහරඹ 

පී.ඩීසතයගනීසියඹ ය/සරහනසහියණීසභධයසභවහසසිභදයහරඹ 

එල්.ඒ.එේසතුහයසභඹහ ය/සවවුොඳසනහරන්දසභවහසසිභදයහරඹ 

එේ.එල්.ඒසජඹොයයසියඹ ය/සඳෆොඵ ටුසභවහසසිභදයහරඹ 

ොක්.ඩීසජනසය්තනහඹ ය/සනිිභ/සරල්ඇල්රසභවහසසිභදයහරඹ 

ඒ.ඒ.පීසනියගවසියඹ ය/සොඳ තුපිි ඹසභවහසසිභදයහරඹ 

ොක්.එේ.එස.ජීසො නහයසියඹ ය/සභඩරභසභවහසසිභදයහරඹ 

ොක්.එල්.බීසප්රිඹදර්ලනසභඹහ  ය/සයිභටසජහතිසඳහර 

ජී.ඩේ.නිොය හසප්රිඹදර්ලනීසියඹ ය/සනිිභ/සරිීමසඇල්රසසිභදයහරඹසස-සඋඩසොදල්ර 

ටී.එේ.එච්.එසසොඳොර්යහසියඹ ය/නිිභ/සසුභනසභවහසසිභදයහරඹ 

එේ.ජී.එේ.එන්සකුභහරි ය/සනිිභ/සඑයඵද්දසසිභදයහරඹ 

එිය.එේසභහයේසරුණහොයයසියඹ ය/සොර ොදිවඹසසිභදයහරඹ 

 ර්.ජී.එන්.ඩී. රිඹය්තනසියඹ ය/නිිභ/ඹහයින්නසසිභදයහරඹ 

එේ.ඩේ.ොක්.එේ.පී.වීයියගවසියඹ ය/නිිභ/ොද ොර සරසන්දසිභදයහරඹ 
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ොඳයදන 
 

 

හභහනයසොඳශසිභබහඹසවහසයේඹළවුණුස දර්ලසප්රලසනසඳ්රසොඳ ්තසරටසඩහසධනහ්තභසගුණහගසයහියඹක්සඑක්ස

ො ටස නිර්භහණඹස වස ොභභස ොඳ තස අ.ොඳ .ස හභහනයස ොඳශස ොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණඹස ප්රලසනස

ඳ්රඹටසසහර්ථසමුඛල ණසීමභටසභවු සඅ්තළරක්සනුසඇතළයිසඅඳසියතමුඛ.ස 

ගුරුයොඹකුො ස වහඹකින්ස ොත යස නිොයීමස භස සයගස අධයඹනස හර්ඹඹක්ස ොරියන්ස පිළිතුරුස ළඳීමභටස

වළකිනස ොර්තස ිභසතයහ්තභස පිළිතුරුස ිභ්රවඹස කිඹවීොභන්ස බොේස පිළිතුරුස ඇීමභස තභහස ිභියන්භස ියදුයස

තවළකිසනසොර්තසොභිටසපිළිතුරුසිභයණඹසිභොලයොඹන්සසසො ටසතිොේස. 

ියන්සඉදිරිඹටසඳළළ්තොනසඅ.ොඳ ..සහභහනයසොඳශසිභබහරීමසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසිභඹස

වදහයනසදරුන්ටසඉවශසප්රතිපරඹක්සොතසශඟහසවීභටසොභඹසඋඳහයඹක්සොේහයිසඅපිසප්රහර්ථනහසයසියි මුඛ. 

 

 

 

ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසගුරුසගදඹ,ස 

2020-12-30 

නිිභතිරසඅධයහඳනසරහඳඹ 

  



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            vii 
 

 

 

1.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස-ස01 ................................................................................................................ 1 

2.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස - 01ස-සපිළිතුරු .............................................................................................. 16 

3. ස දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹ - 02 ............................................................................................................. 36 

4. ස දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස- 02ස-සපිළිතුරුස ............................................................................................. 52 

5.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස- 03 .............................................................................................................. 64 

6.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස- 03සපිළිතුරුස-ස .............................................................................................. 79 

7.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස - 04 ............................................................................................................. 97 

8.  දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස - 04ස-සපිළිතුරුස ........................................................................................... 113 

 

file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529571
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529572
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529573
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529574
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529575
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529576
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529577
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529578
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529579
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529580
file:///E:/finall%20book_2.docx%23_Toc60529581




 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            1 
 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 
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අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- I f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - I 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - I 
 

01. 
 දර්ලසප්රලසනසඳ්රඹස-ස01 

සඳර්ලසතියඹසඳවතසකිනේස හයඹකින්සරිඹහසයයිද? 
 

 1.  දහනසඋඳහගඹක්සොර 3.  චාඹනසඋඳහගඹක්සොර 
 2. ප්රතිදහනසඋඳහගඹක්සොර 4.  දහනසවහසප්රතිදහනසඋඳහගඹක්සොර 
 

02. ඳරිණරසතළන්ඳ්තසයසඇතිසොල්නසොතස අනයොඹන්සපිිභසීභසශක්හසළනීභසවහස අනුභනඹසශස
වළකිසරිඹහසභහර්ඹක්සන්ොන්,ස 

 

 1. ප්රඵරසමුඛයඳදඹක්(Password)සබහිභතසකිරීභ 3. ප්රතිමයසභදදුහගසබහිභතඹ 

 2. උඳසථ(Backup සපිටඳ්තසතඵහසළනීභ 4. තළි ස දතියණඹ(Disk Formatting සකිරීභ 
 

03. චි්තසයසඅතුරුසමුඛල ණ්තසිටතසොභොවයුේසඳද්ධතිසවසඋසසභට්ටොේසක්රභසොල්නසබහහසබහිභතඹස යේබසවුණුස

ඳරිණසඳයේඳයහසොදසපිළිොළින්සදළක්ොනසයණඹසොත යන්න. 

 1. ඳසනසඳයේඳයහසවසොදනසඳයේඳයහ 3. වතයනසඳයේඳයහසවසොදනසඳයේඳයහ 

 2. තුන්නසඳයේඳයහසවසොදනසඳයේඳයහ 4. ඳශමුඛනසඳයේඳයහසවසොදනසඳයේඳයහ 
 

04. ඳවතසදළක්ොනසඉ-යහජයසේඵන්ධතහසඅතුරින්සහිවජසගිභධහනසොත යතුරුසරඵහසළනීභසවහසබහිභතසයනසඉ-
යහජයසේඵන්ධතහඹසකුභක්ද? 

         

 1. G2C 2. G2G 3. G2B 4. G2E 
 

05. ද්තතසතළන්ඳ්තසකිරිොේීමසඑභසද්තතසගුසකිිටඳඹසතළන්ඳ්තසවීභසවඳුන්න්ොන්, 
 

 1. ද්තතසසහඹක්තතහ 3. ද්තතරසගතතහසඳළතීභ (Data Consistency  

 2. ද්තතසභතිරික්තතහ(Data Redundancy  4. ද්තතසගුප්තොක්තනඹ(Data Encryption) 
  

06. සඳරිණ (Analog Computers ,ස ස ගයහගස ඳරිණස (Digital Computers ,ස ියශ්රස ඳරිණස (Hybrid 
Computers ස අතුරින්ස ඳවතස වන්ස අසථහස වහස ඩහ්තභස සුදුසුස ඳරිණස ර්ස අනුපිළිොයේන්ස දළක්ොනස
යණඹසොත යන්න.ස 

A. ගොේදසිටතසභහර්සරහේපුසසසසසසB,සොය වොල්සඇතිසECGසඹන්්රඹසසසසC.හරගුණසියනුේසඹන්්රඹ 
 

        

 1. A. ප්රතිභ B. ියශ්ර C. ගයහග   

 2. A. ියශ්ර  B. ගයහග C. ප්රතිභ   
 3. A. ප්රතිභ B. ියශ්ර C. ප්රතිභ   

 4. A. ගයහග B. ගයහග C. ියශ්ර   

වැකිය යුතුයි:  
i. ියඹළුසභසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

ii. අගස1සියටස40ස ොතක්සප්රලසනරසීමසඇතිස (1 ,ස ස (2 ,ස (3 ,ස (4 සඹනසපිළිතුරුයේන්සනිළයදිසොව සඩහ්තසසුදුසුස

පිළිතුයසොත යහන්න. 

iii. බඵටස ළඳොඹනස පිළිතුරුසඳ්රොේස එක්ස එක්ස ප්රලසනඹසවහස ීමසඇතිසස අතුරින්සබඵස ොත යහ්තස පිළිතුොර්ස
අගඹටසළොනසඹසතුශස( සරකුණසොඹ දන්න. 
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07. දදඩසතළි ඹස(Hardසdisk ,සේලූොර්සතළි ඹ(Bluerayසdisk ,සසචුේඵසතළි ඹසඅඹ්තසනසභතඹසන්ොන්, 

 1. ප්රහථියසභතඹ 2. ප්රධහනසභතඹ 3. ද්ිභතීයිසභතඹ 4. ඳඨනසභහ්රසභතඹ 
 

08. ද්තතසේොප්රයණසිභමතසේඵන්ධොඹන්සඳවතසයක්සනිළයදිසන්ොන්ද? 
  

 A. ොන්්රහසරඳහිටනිොේස ගුරුස ොදයස අධයහඳනිස ළඩටවනසවයවහස ඳහඩේසනළයම භස පර්ණස ද්වීඳථස ිභමතසක්රභඹස
වහසඋදහවයණඹකි. 

B. Zoomස ළනිස භදදුහගස වයවහස භහර්තස (online ස ඉොනස ළනීභස පර්ණස ද්වීඳථස ිභමතස ක්රභඹස වහස
උදහවයණඹකි. 

C. ඊසතළඳළල්(e-mail සභගින්සොව සහභහනයසතළඳළල්සභගින්සබඵටසබොේසගුරුතුභහසඑනසප්රලසනසඳ්රසවහසපිළිතුරුස
යේඹහසඒහොේසඡහඹහසපිටඳ්තසනළත්තසඒස හයොඹන්භසගුරුතුභහසොතසඹළවීභසඅර්ධසද්වීසඳථසිභමතසක්රභඹසවහස
උදහවයණඹකි. 
 

 1. BසවහසCසඳභිව. 2. Aසවහ Bසඳභිව. 3. Aසවහ Cසඳභිව. 4. A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

09. ඳවතසන්තිසඅතුොයන්සයක්සතයසන්ොන්සද? 
  

 A. ලඩ්සදලභඹසගයහසඳද්ධතිොේසඅනුරක්ණරසඉරක්ේස16ක්සඅඩගගුසොේ. 
B. 344y සඹනසගයහසඅසඨභඹසගයහසඳද්ධතිඹටසඅඹ්තසිභඹසවළකිඹ. 
C. 12016සසතුරයසන්ොන්ස1101000002සටසඹ. 

        

 1. A ඳභිව 2. Bසඳභිව 3. Aසවහ Cසඳභිව 4. A ,සBසවහ Cසඳභිව 
 

10. සඋඳහගරසධහරිතහසඅනුසීමසඇතිස චාඹනසගසයචාස ොය වණසපිළිොශටසහසඇතිසයණඹසකුභක්ද? 
  

 1. ළොනයේසභතඹ(Flash drive) ,සගචිතසභතඹ(Cache memory ස,සොයජිසතයස,  චුේඵසඳි ඹ 

 2. ොයජිසතයස, සගචිතසභතඹස,ස ළොනයේසභතඹ ,සචුේඵසඳි ඹ 

 3. චුේඵසඳි ඹ ,සගචිතසභතඹ , ළොනයේසභතඹ ,සොයජිසතය 

 4. ොයජිසතය  ,  ගචිතසභතඹස, චුේඵසඳි ඹ , ළොනයේසභතඹ 
 

11. “B” ිටසASCII අඹස66 නේ,සASCIIසගුටසඅනුස“F” ිටසද්ිභභඹසනිරඳණඹසකුභක්ද? 
 

 1. 1000110 2. 0110001 3. 100010 4. 1000111 
 

12. Linuxස, Ubuntu , MS DOS වසණසඹන්්ර අඹ්තසනසොභොවයුේසඳද්ධතිසර්සපිළිොයේන්සදළක්ොනසයණඹස

ොත යන්න. 
  

 1. ඵල සහර්ඹ,සඒසඳරිශීර,සතතයසහර,සඵල සඳරිශීර 

 2. ඒසඳරිශීර,සඵල සහර්ඹ,සඵල සඳරිශීර,සතතයසහර 

 3. ඵල සඳරිශීර,සඵල සහර්ඹ,සඒසඳරිශීර,සතතයසහර 

 4. තතයසහර,සතතයසහර,සඒසඳරිශීර,සඵල සඳරිශීර 
 

13. ඡහඹහරඳසියල්පිොඹකුසනසඅභල්සරඵහස්තසඡහඹහරඳස100ක්සඳභණසඵඩහසයසඇතිසොෂ ල්ඩයඹක්(Folder)සබල ස
අතින්ස අතඳසුස වීභකින්ස භළකී(Delete)ස ඹයි.ස එභස භළකීස ගිඹ ොෂ ල්ඩයඹස නළතස රඵහස ළනීභස වහස බල ස පිිභියඹස
යු්තෝතස...................සොතටඹ.සිටසතළනටසසුදුසුසන්ොන්, 

        

 1. Rename 2. Blue Ray Disk(ේලූසොර්සතළි ඹ) 3. New Folder 4. Recycle Bin 
 

14. සුනිල්ස එදිරිියගවස භවතහස පිළිඵස යේයූස පිටුස 15ස ස ප්රභහණොේස ොල්නඹස සුනිල්ස එදිරිියගවස ොනුටස සුනිල්ස
 රිඹය්තනස ොරස මුඛළුස ොල්නොඹිටභස තළන්ස ොඵ ොව ස ප්රභහණඹස ඹතුරුස යේඹනඹස වීස ඇ්තනේස දන්ස ළසුේස

භදදුහගඹක්සබහිභතොඹන්සහසඇතිසඑභසොල්නොේසියදුසවීසඇතිසයදසඉතහසඉක්භනින්සනිළයදිසකිරීභටසොඹ දහතස

වළකිසොි භගසඹතුයසන්ොන්සකුභක්ද? 

 1. Ctrl + V 2. Ctrl + H 3. Ctrl + Z 4. Ctrl + S 
 

15. ඳළතුරුේඳතසF2 ො ොේසස=SUM(B2:E2,E1) ොරසවන්සයසඇ්තනේසඉන්සකිඹළොන්ොන්, 

 1. B2,E2 වහ E1සො ලස3සිටභසඅඹන්සභහනසනසඵයි.. 
2. B2,E2 වහ E1සඹනසො ස3ිටසදළක්ොනසඅඹන්සො සඑතුසF2 ො ොේසවන්සනසඵයි. 
3. B2,C2,D2,E2 වහ E1සඹනසො සියඹල්ොල්භසඅඹන්සභහනසනසඵයි. 
4. B2,C2,D2,E2 වහ E1සඹනසො සියඹල්ොල්භසඅඹන්සො සඑතුසF2 ො ොේසවන්සනසඵයි. 
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16. ිභදු්තස ඳළතුරුේඳතස ො ස ොඹ මුඛස යේපිනසිටතස ශ්රිතඹක්සඹතුරුසයේඹනඹසකිරීභට (Type ස අලයඹ.ස එඹස ිටතස

ශ්රිතඹසටයිප්සශසඳසුසසොඹ මුඛසයේපිනඹසවාලදයසඹළයිසදළක්ොනසඳිවවුඩඹක්ස(Error message සතියොේසදිසසොේසනේ,ස

එභසහදයසයේපිනඹසඳවතසඒහසඅතරින්සකුභක්සිභඹසවළකිද? 
 

 1. =B$2*C3 2. =$A3$*B2 3. =C1*$C$1 4. =B1*$D2 
 

17. බඵසදහ(Slides ස10සඉොරක්ොර නිසභර්ඳණඹස6සනසදහසතුශසොේදඹක්සවහසරඳසොදක්දසඇත.සබඵසඑභස

ොේදොඹිටස අහනස චානඹස ටයිප්සශස ිභභ,ස Ctrl + A ඹනස ඹතුරුස ගසොඹ ජනඹස බහිභතසයන්නස ඹළයිස බොේස

ගුරුතුභහසඋඳොදසසොදයි.සඑිභටසඳවතසඒහයින්සකුභක්සියදුොේසද? 
  

 A. 6සනසදහසේපර්ණොඹන්භසෝතරීභ(Select  

 B. ටයිප්සයියන්සියි නසොේදඹසේපර්ණොඹන්භසෝතරීභ 

 C. භර්ඳණොේසඇතිසදහස10සභසඑසයසේපර්ණොඹන්භසෝතරීභ 

 D. භර්ඳණොේස“A”සඅකුයසොඹොදනසඅසථහසියඹල්රසඳවසුොන්සො ඹහසතසවළකිසවීභ  
        

18. භර්ඳණඹසඇතිසයහමුඛසණන(දහසණන ,සදළනටසොත යහොනසඇතිසයහමුඛොේසඅගඹස,ොත යහොනසඇතිසබහහස
ඹනහීමසිභසතයසොඳන්නසසථහනඹස......................සනේසොේ. 

     

 1. ත්ත්තසතීරු(Status Bar  3. ටවන්සවුළු(Notes Pane  

 2. චි්රසොභරේසතීරු(Drawing Tool  Bar  4. දසුන්සතීරු(view Tab  
        

19. “තළඳළල්සමුඛසු(Mail merge ”සඹනසඳවසුභසඳඹහසතසවළකිසභදදුහගඹසන්ොන්සඳවතසයක්සද?ස 
     

 1. ද්තතසමුඛදහඹසරභනහයණසභදදුහගඹ 3. ඳළතුරුේඳ්තසභදදුහගඹ 

 2. භර්ඳණසභදදුහගඹ 4. දන්සළසුේසභදදුහගඹ 
        

20. ඳවතසවන්සඅසථහසඅතරින්සඉොරක්ොර නිසභර්ඳණොේසගුණහ්තභබහඹසඅඩුවීභටසඵරඳහනුසරඵන්ොන්, 
   

  A. හ ඇති ොප්ළී ණන ොප්ළි 24 ක්ඳභණ වීභ. 

  B. ප්ොර්ක්ඹන්ො  අයමුඛණ ඉරක්ත ය ඳළතීභ. 

  C. එක්සහසඇතිසපින්තයසණනස4-6සක්සඅතයසප්රභහණඹක්සවීභ. 
 

 1. C වහසB ඳභණී. 2. B වහසC ඳභිව. 3. AසවහසCසඳභිව. 4. A  වහසB ඳභිව. 
        

21. ඒ ඳරීක්හ ඹනු එක් එක් සප්රබසොක්ත, ඳරිණ ළඩටවන් ොභ ිහයුර එක් ොව  ළිහ ණනක් ව ඒ වහ 

ේඵන්ධ ඳහරන ද්තත, ොභොවයුේසසරිඹහසඳි ඳහි  ව බහිභත රිඹහ  ඳි ඳහි  ඒහ බහිභතඹට සුදුසු ද නළද්ද ඹන්න 

වඳුනහ ළනීභ වහ ඳරීක්හ යනු රඵන සක්රභඹකි. ොභඹසියදුසයනුසරඵන්ොන්, 

        

 1. ඳරිියරයින්ස(Users) 3. ඳද්ධතිසිභලසොල්ලයින්ස(System Analyzer) 

 2 ඳද්ධතිසගර්ධයින්ස(SystemසDevelopers) 4. ක්රභොල්යින් Programmers 
 

22. ොන්ත ොේ පිටුට ේඵන්ධ ිභඹසවළකිසොේ පිටු ඇති අයින ොව  රඳඹක් …………………. ොර 

වළඳින්ොේ. 
 

 1. ොේසඅතරික්සුයි. 3. අමතන්ධහනයිස(hyperlink . 

 2. IP යේපිනඹයි. 4. ඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹයිස(URL . 
 

23. පිළිොයේන්සො නුසල භහරුට,සඅමතඳහඨසිටතසොල්නසල භහරුට,සසිභදු්තසතළඳළල්සල භහරුටසවහසIP යේපිනස

ල භහරුටසබහිභතසනසනිඹභහයේසන්ොන්, 

 1. FTP,HTTP,SMTP,HTML 3. FTP,HTML,SMTP,TCP/IP 

 2. FTP,HTTP,SMTP,TCP/IP 4. FTP,HTTP,SATA,TCP/IP 
 

24. ඳවතසවන්සකුභනසගොඹ ජනඹසඅන්තර්ජහරසොයහසඳභණක්සඅඩගගුොේසද? 

 1. ිභදු්තසඅධයහඳනඹ.ිභදු්තසහිවජය,ිභදු්තසතළඳෆර,භහජසජහර 

 2. ිභදු්තසතළඳෆර,භහජසජහර,ොේසඅතරික්සු,යහජසොක්ත 

 3. ොේසඅතරික්සු,යහජසොක්ත,සිභදු්තසඅධයහඳනඹ,ිභදු්තසහිවජය 

 4. ඊසභර්ඳණ,සිභදු්තසහිවජය,ිභදු්තසතළඳෆර,භහජසජහර 
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 අගස 25ස ියටස 28ස දක්හස ප්රලසනස වහස ඳහදස වීස ඇතිස ද්තතස මුඛදහස ස ගුරස ො ටක්ස ඳවතස දක්හස ඇත.ස ඳහල්ස
පුසතහරඹසොඳ ්ත,ියසුන්සවහසියසුන්සිභියන්සොන්සයනසරදසොඳ ්තසපිළිඵසද්තතස චාඹනඹසකිරීභසවහසොභභසගුස
බහිභතසොොර්. 

 
 

පඳොත්(Book ලගුල [ොඳ ්තසරසිභසතයසවසඑක්සඑක්සොඳ තසොන්සයසඇති/නළතිසඵසදළක්ොේ.] 
Book _ID Title Resrved 
0001B Mathematics False 
0002B Orchestra True 
0003B Madolduwa False 
0004B Let’s spak in English  True 

ශිය (Student ලගුල [ඳහොල්සියඹු සියසුන්ො සිභසතයසවසබවුන්සපුසතහරසහභහජිද/නළතිදසඹන්නසදළක්ොේ.] 

Student_Name Student_ID Grade Library_Member 
hashika 1001 10 False 

Wimal 1002 8 True 

Sanduni 1003 7 False 

Apsara 1004 8 True 

Gaani 1005 9 False 

පලන් කිරීම්(Reservation ලගුල [ියසුන්ො සොඳ ්තසොන්සකිරීොේසිභසතයසසදළක්ොේ.] 

Student _ID Reserved_Date Book_ID 
1003 05/02/2020 0002B 

1002 12/05/2020 0001B 
1005 26/11/2020 0004B  

25. ියයස(Student  ගුොේසඇතිසක්ොය්රස(fields සගයහසො ඳභණද? 

 1. 3 2. 2 3. 5 4. 4 
         

26. ද්තතසමුඛදහොේස න්තුසඹතුයක්ස(foreign key වහසඋදහවයණඹක්සන්ොන්සකුභක්සද?ස 
 

 1. ොඳ ්ත(Book)සගුොේසTitle 3. ොන්කිරීේ (Reservation)සගුොේ Reserved_Date 

 2. ියයස(Student)ගුොේ Grade 4. ොන්කිරීේස(Reservation)සගුොේ Book_ID 
  

27. ිභභල්ස(Wimal) ිභියන්සොන්සයනසරද(reserved සොඳ ෝතසභහතදහස(Title)කුභක්සද? 
 

 1. Mathematics 3. Madolduwa 

 2. Orchestra 4. Let’s speak in English 
 

28. ියසුොකුසපුසතහරොේසභහජි්තඹසරඵහසොඳ තක්සොන්සයයි.සොේසහර්ඹඹසවහසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගුස
ොභ නහද? 

 

 1. ශිය (Student සලගුල ,පඳොත් (Book සලගුල 
 2. ශිය  (Student සලගුල, පලන් කිරීම්(Reservation ලගුල 

 3. පඳොත් (Book සලගුල ,පලන් කිරීම්(Reservation ලගුල 

 4. ශිය (Student සලගුල, පඳොත් (Book සලගුල, පලන් කිරීම්(Reservation ලගුල 
 

29. ඳවතසප්රතිදහනොේසසසHTML උසුරනසනුොේ, 

1. Bus 
2. Car 
3. Van 

 1. <li>,<th> 2. <ol>,<li> 3. <ul>,<th> 4. <td>,<th> 
 

30. ොේසපිටුසගර්ධනඹසේඵන්ධොඹන්සනිළයදිසන්ොන්සඳවතසවන්සයසන්තිසද? 

A.සථිතිසොේසපිටුසයේන්ස(statics web pages  ොඳන්නසන්ධහයඹස(content  ඳරිශීරස දහනසසඅනුසොව ස
හරඹසඅනුසොව සොනසසිභඹසවළකිඹ. 

සB.සතිසොේසපිටුසනිඳදවීභටසසසHTML ඳභණක්සබහිභතහසොන ොේ. 

සC. ොේසපිටුසනිර්භහණඹටසොේසගසහයසබහිභතහසොේ. 
 
 1. A,BසවහසCසියඹල්රභ. 2. AසවහසBසඳභිව. 3. BසවහසCසඳභිව. 4. AසවහසCසඳභණී. 
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31. ඳවතසවන්සයසඋසුරනස(tags  HTML ගුසනිර්භහණඹටසබහිභතොේසද? 
 

 1. <Src>,<th>,<td> 2. <br>,<th>,<ul> 3. <tr>,<th>,<td> 4. <p>,<a>,<td> 
 

32. ඳරිණසබහිභතොේසීමසළයදිසඉරිඹේසබහිභතඹසොවයතුොන්සඇතිිභඹසවළකිසොය සරක්ණඹක්සන්ොන්, 
 

 1. හඳරසොද නහසවරක්ණඹ 2.  තතතිඹ 3. ිටොයසළක්කුභ 4. අඳසභහයඹ 
 

33. පික්රඹසඇතිසබිටුසප්රභහණඹ(bpp ස7සක්සනේසඉන්සනිරඳණඹසනසර්ණසගයහසන්ොන්, 
 

 1. 16 2. 128 3. 64 4. 256 
 

34. අගකිතස්රහෆික සප්රරඳස(Grapphic type සේඵන්ධොඹන්සනිළයදිසන්ොන්,සස 
 

 1. අනුරඳොේසස(image සඳරිභහසොනසසකිරීොේසීමසඑිටසගුණහ්තභසඵසයහසටර්ස්රහෆික සරසීමසොනක්සියදුස

ොන ොේ. 

 2. ොක්ටර්ස්රහෆික සනිර්භහණොේසීමසදජුසොව සක්රසොර්හසඑටසඑතුසවීභසියදුසොේ. 

 3. ්රහෆික සනිර්භහණඹසකිරීොේසීමසවසතළන්ඳ්තසකිරීභටසයහසටර්ස්රහෆික සඳරිණසභතොේසළිහසඉඩක්සනී. 

 4. ොක්ටර්ස්රහෆික සනිර්භහණොේසීමසඳරිණොේසරිඹහහරීසොේඹසොනක්සියදුසොන ොේ. 
 

35. ඳවතසවන්සන්තිසඅතරින්සතයසන්ොන්සයක්සද? 
 

A. ඹන්්රසබහහටසහොප්ක්සඑොේේයේසබහහසොේ්තසරිඹහ්තභසොේ.. 
B. ඹන්්රසබහහොේසීමසඋඳොදසසරඵහසීමභටස0සවස1සඹනසද්ිභභඹසගයහ(බිටු සොඹ දහසනි. 
C. අර්ථසිභනයහස(Interpreter  භඟින්සඳරිණසළඩටවන්සපිඹොයන්සපිඹයසඹන්්රසබහහසඵටස
වයයි. 

 

 1. සA වහ B ඳභිව. 2. B වහ C ඳභිව. 3. A වහ C ඳභිව. 4. A,B වහ C ියඹල්රභ 
 

36. ඳවතසදක්හසඇතිසයහජසොක්තසො ටසශන්න.සොභිටසප්රතිදහනඹසන්ොන්, 
Begin 
             int i = 20 
    
    if ( i =10) then 
         print  "i is 10" 
    else 

 if (i =15) then 
          print "i is 15" 
     else  

if (i = 20) then 
           print "i is 20" 
   else 
           print "i is not present"  

endif 
endif 

endif 
end 

 

 1.  i is 20 2. i is 10 3. i is 15 4. i is not present 

37. ඳවතසවන්සයහජසොක්තොේසසප්රතිදහනඹසනුොේ,ස 
    Begin 
               a = 0 
 repeat 
  Dispay “Value of a’: a” 
  a = a +2 
 until    a   = 10 
end 

 1. ස2  4  8 2. 2  4  8  10 3. 0  2   4  6  8  4. 0සස2සස4සස6සස8සස10 
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38. 

 

ඳරිණසක්රභොල්සේඵන්ධොඹන්සඳවතසීමසඇතිසන්තිසරහසඵරන්න. 

A. නිඹතඹන්සවහසිභිභධසඅසථහන්සිටසීමසිභිභධසඅඹන්සතසවළ 
B. එසභසප්රරඳඹටසඅඹ්තසද්තතසඑසභසනභක්සොඹ දහසනිියන්සභතඹසතුශසතළන්ඳ්තසකිරීභටසඅයහටසවළකිොේ. 

 

ඉවතසන්තිසේඵන්ධොඹන්සඳවතසවන්සයක්සතයසොේසද?. 

 1

. 
A ඳභණක්සනිළයදිසඹ. 3.  A වහසB   ොදභසනිළයදිසඹ. 

 2

. 
B ඳභණක්සනිළයදිසඹ. 4. A වහස B ොදභසළයදිසඹ. 

 

39. ඳවතසොඳන්හසඇතිසයහජසොක්තඹසශහසඵරන්න. 

සසසසසසසසRead   a,b,c 

             value=0 

         If(a>b)  then 

                       If (a>c) then 

                           value=a 

           Else 

                           Value=c 

           End If 

             Display value 
 

  a,b වහසcසඹනසිභචාරයසවහසපිළිොයේන්ස35,30සවහස50සඹනසඅඹන්ස දහනඹසශසිභටසප්රතිදහනඹසකුභක්සද? 
 

 1

. 
ස30 2. 35 3. 50 4. 10 

40. ඳවතසතහර්කිසඳරිඳථඹටසසඅදහශසබීයඹසවීජසප්රහලනඹසකුභක්ද?,            

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

         

A 

B 
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Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 01 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- II f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (i).සIDH ොය වරටසඇතුළුසයන්නහසෆභසො ොය නහස හදිතසොය ගිොඹක්සවහභසඅනනයසඇතුශ්තසවීොේසඅගඹක්ස

රඵහසොදනසඅතයසඑභසඅගඹසඹටෝතසෆභසදිනභසොය ගිඹහටසරඵහසොදනසප්රතිහයසවහසොය ගිඹහසොඹ මුඛසශසඳරීක්ණස

පිළිඵසටවන්සඳරිණසතසයයි.සඒසඅනුසමදයරුන්සිභියන්සභහර්තස( online) ඳද්ධතිඹසවයවහසොය ගීන්ස

නිඹහභනඹස කිරීභස ඳවසුොන්ස ියදුස යනුස රඵයි.ස එොභන්භස එභස ද්තතස ිභලසොල්ණඹස භගින්සමදනිස සුස නස

ොය ගීන්සවහසමදනිසහර්තහනසනසොය ගීන්සපිළිඵසහර්තහසරඵහසළනීභසියදුසයනුසරඵයි.  

ඉවතසරිඹහදහභඹන්ටසඅදහරස දහන,රිඹහයේසවහසප්රතිදහනසවඳුනහොනසයේඹන්න. 
 

(ii). ො ොය නහසගතසත්ත්තඹසවමුඛොේසඳහල්සතුශටසඇතුළුනසපුද්රසගයහසියභහසකිරීභසපිිවසියසුොකුසිභියන්ස

සඹගක්රීඹස ඳද්ධතිඹක්ස නිර්භහණඹස යනස රීම.ස ොභිටස ීමස මුඛයේන්භස ඳළියොණනස අඹො ස උසණ්තඹස ඳරීක්හස කිරීභ 
උසණ්තසගොේදඹස (A) භවඟින්සියදුසයනුසරළොේ.ස ොද්වසඋසණ්තඹස 370Cස ටස ඩහස ළිහනේසොව ස ිභබීජහණුස

වයණඹ(B සකිරීභසියදුසොන ශසොව ්තසසීනක්සනහදොේ.සොද්වසඋසණ්තඹස370Cසඩහසඅඩුසවුසදසිභබීජහනුවයණඹස
ියදුසශසදසඳහල්සො ට්ටුසිභදතසන්ොන්සඇතුශ්තසවීොේසොක්තඹක්ස(C සඇතිසඅඹටසඳභිව. 

ොභභසියද්මතඹටසඅදහශසඳවතසදක්හසඇතිසතර්නසඳරිඳථඹසශන්න. 
 

(a .සP සවහසQ වහ අදහශසන තහර්කි ද්හය (Logic gates) ොද යේඹහසදක්න්න. 

 

 

 

(b .ඳවතසදක්හසඇ්තෝතසඉවතසඳරිඳථඹටසතුශයසනසතයතහසගුයි.සඑිටසදළක්ොනසොල්ඵරසA – H යේඹහසඑකිොනටස

අදහශසතයතහසඅඹස(1,0 සයේඹහසදක්න්න. 
උසණ්තඹස370C ටසඩහසළිහඹ.ස–ස0සසසසසසසඋසණ්තඹස370C ටසඩහසඅඩුඹ.ස–ස1 

ිභබීජහනවයණඹසියදුකිරීභස-ස1සසසසසසසසසසසසසසසසසිභබීජහනවයණඹසොන කිරීභස-ස0 
ඇතුශ්තසවීොේසොක්තඹසඇතස-ස1සසසසසසසසසසසසසසසසඇතුශ්තසවීොේසොක්තඹසනළතස-ස0 

Aස-උසණ්තසගොේදඹ B- ිභබීජහනුවයණඹ C - ඇතුශ්තසවීොේසොක්තඹ සීනසනහදසවීභ ො ට්ටු 
0 0 0 1 ……A…… 

0 0 1 1 ……B…… 

0 1 0 1 ……C…… 

0 1 1 1 ……D…… 

1 0 0 1 ……E…… 

1 0 1 1 ……F…… 

1 1 0 0 ……G…… 

1 1 1 0 ……H…… 
 

 ඳෂමුලන ප්රනනය ශා ප  රාගත්  ලත් ප්රනන ශ ර්  ද තතුුවල ප්රනන ඳශා  ිළිතතුරු වඳයන්න. 

 ඳෂමුලන ප්රනනය  කුණු 20 ්  ිමමිලන අ ර, අපනකුත් වෑභ ප්රනනයා භ කුණු 10 ඵැගින් ිමමි පේ. 

P 
Q 

සීන 

ො ට්ටු 

A 

B 

C 
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(iii). (a). 12810සඹනසගයහසBCD ොක්තසක්රභඹසඇසුරින්සදක්න්න. 

(b). A216 ඹනසගයහටසතුරයසඅසඨභඹසගයහසො ඹන්න. 

 

(iv). A-D දක්හසඇතිසඳරිණසොොනිස(Port) රටසළරොඳනසඋඳහගඹසීමසඇතිසරළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න. 

 

 

    

(ඵහිටයසදදඩසතළි ඹ(Hard ddisk),සMP 3 ධහඹ,සගදර්ලඹස(monitor ,සරැවළන්සිටතසදුයථන  

(v . දන්සළසුේසභදදුහගඹක්සභගින්සොල්නඹක්සනිර්භහණඹසය,සඑඹසරඳොඹිටස1-ස4සදක්හසඅගයේන්සදක්හස

ඇතිසඳරිදිසවළඩේ(formatting) න්නසරීම.ස ඳහඨස ො ටසවළඩේසළන්වීභටසබහිභතහසශසනිරඳ(icons ස

රටසසඅදහශසොල්ඵරඹසොත යහසයේඹන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වළඩේස

ළන්වීොේස

නිරඳඹ 

 

   

   

නිරඳස

ොල්ඵරඹ P Q R S T U V 

 

 
 

vi . Zoom භදදුහගඹසබහිභතොඹන්සභහර්තසළඩටවන්සඳළළ්තවීොේසීමසඅ්තිභීමභටසියදුනසියදුවීේසකිිටඳඹක්සA තීරුොේස
දස ස ඒස වහස ේඵන්ධස අන්තර්ජහරසනිඹභහයේසකිිටඳඹක්ස B තීරුොේස දස අඩගගුොේ.ස A තීරුොේස වන්ස ියදුවීභටස ඩහ්තස
ේඵන්ධසනිඹභහයේොේසොල්ඵරඹසB තීරුොන්සොත යහසයේඹන්න. 

A B 
A. භහර්සතස(Online) ේභන්්රනඹටසඅදහශසොත යතුරුසඇතුශ්තසpdf ො නුසොඵදහසවළරීභ. P. ICMP 
B. Zoom ගහදඹටසඅදහශසඅමතසන්ධහනඹස(Hyper Link) ිභදු්තසතළඳෆරසභඟින්සඹළවීභ. Q. FTP 
C. “No Internet Connection” ඹනුොන්සඳිවිභඩඹක්සදිසවීභ. R. TCP/IP 

D. රළබුණු අමතන්ධහනඹටසඅදහශස්තහයඹහ(Host ො ඹහසළනීභ. S. SMTP 
 

A B D C 

Until there is a vaccine to protect against COVID - 19, the best way to protect yourself is to 

avoid being exposed to the virus that causes COVID - 19. 

Stay Home When You Can to Avoid Close Contact with Others. . 

Practice Social Distancing. 

Wear a Face Covering that Covers Your Nose and Mouth. 

Until there is a vaccine to protect against CORONAVIRUSE, the best way to protect yourself 

is to avoid being exposed to the virus that causes CORONAVIRUSE. 

1. Stay Home When You Can to Avoid Close Contact with Others. . 

2. Practice Social Distancing. 

3. Wear a Face Covering that Covers Your Nose and Mouth. 

වළඩේසළන්වීොභන්සඳසු 

වළඩේසළන්වීභටසොඳය 

A 

B 

C 

D 
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(vii). ඳවතස දළක්ොනස ො ොය නහස ප්රතිහයස භධයසථහනඹස ොය ගීන්ස ඇතුශ්තස යළනීභස අදහශස ද්තතස මුඛදහස ගුස
රන්න.ස 

ොය ගීසගු 

P_ID ADD_DATE P_NAME D_ID W_NUM 

COV_10 2020.12.10 Sarath D_A1 F1 

CO_11 2020.12.10 Gamini …..A….. FC2 

COV_12 2020.12.11 Nimanthi …..B… MC1 

COV_13 2020.12.11 Sugandi …..C…. MC2 

COV_14 2020.12.11 Thamali …..D…… MC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මදයසගු 

D_ID W_NUM D_NAME 

D_A1 FC1 Raveen 

D_A2 FC2 Anil 

D_A3 MC1 Jasingha 

D_A4 MC2 Ruwan 

 

 

 

 

 

 

 

(a .සඉවතසගුසඇසුරින්ස න්තුසඹතුයක්(Foreign key)සඑිටසගුසනහභඹසභඟසවන්සයන්න. 
 

(b).ොය ගීස ගුොේස D_ID ක්ොය්රොේ A-D දක්හ ඇති ිටසතළන වහ තිබිඹ යුතු ද්තත ොල්ඵර භ යේඹහස

දක්න්න. 
 

(viii). නුන්තො ස ඳරිණොේස එක්ස ඳගගුක්ස (Single partition  ඳභණක්ස ඳළතීභස නිහස එිටස හර්ඹක්භතහස අඩුස
ඵක්සඳළතුිව.සඑනිහසනුන්තසනළතසඳරිණඹසතභහටසඅලයසොරසසසකිරිභටසතීයණඹසයනසරීම.සඑිටසීමස
නුන්තටසකිරීභටසියදුසවසරිඹහභහර්සකිිටඳඹක්සඳවතසොේ.සඑක්සඑක්සරිඹහසවළදින්වීභටසඩහ්තසසුදුසුසනහභඹසීමසඇතිස
රළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න. 
 

A. දදඩසතළි ොේසඅක්රභ්තසතළන්ඳ්තසවීසඇතිසද්තතසක්රභ්තසහසළනීභ. 
 

B. බල ටසඅලයසළද්තසො නුසොන්තස චාඹනසඋඳහගඹටසොව සහශහකුළුසඳරිණසඳද්ධතිඹ (Cloud 
computing System)සනළන්ඳන්සකිරීභ. 

 

C. බල ටසඅලයසොරසදදඩසතළි ඹසො ටසසරටසොඵදහසොන්යසළනීභ. 
 

D. එොයසොඵදනසරදසඳගගුසද්තතසොත යතුරුසතළන්ඳ්තසකිරීභටසසුදුසුසනසොරසහසළනීභ. 
 

[ඳගගුසොඵීමභ(Partitioning), උඳසථසපිටඳ්තස (Backup copy සතඵහසළනීභ,  දතියණඹ(Disk Formatting , 
ප්රතිබහගීයණඹ(Defragmentation , හර්ඹඹසශභණහරු(Task Manager ] 
 

(ix). අගකිතස ්රහෆික ස භදදුහගඹස ොභරේසකිිටඳඹක්ස ගුොේස දළක්ොේ.ස ඒහොේසනේස ීමසඇතිස රළයිසතුොන්ස ොත යහස

ොල්ඵල්සඅගඹසඉදිරිොඹන්සයේඹහසදක්න්න. 

ොල්ඵරඹ ොභරභ 

A.   

B.   

C.   

D.   

 
 

(ඳරිභහණසොභරභ(Scale tool), මුඛව්තසකිරීොේසොභරභ(blur tool), එඑල්රසකිරීොේසොභරභ(Align 

tool), භළජික්සඹසි සොභරභ(fuzzy tool)) 
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(x). ඳවතසදක්හසඇතිසළීයේසටවනසභඟින්ස දහනඹසයනුසරඵනසගයහස10සඑතුසරඵහසොද්.ස 
 

ළීයේසටවොනිටසP,Q,R,S ොල්ඵරසභඟින්සදක්හසඇතිසසථහනසවහසොඹදිඹසයුතුසනිළයදිසන්තිඹසඳවතසොඳන්හස
ඇතිසගුොන්සවඳුනහන්න.සඑක්සඑක්සොල්ඵරඹසවහසළශොඳනසන්තිොේසඅගඹසයේඹහසදක්න්න. 

න්ති

ොේසඅගඹ 
න්තිඹ 

1 Count =Count+1 

2 Count>=10 

3 එතුස(Sum  ප්රතිදහනඹසයන්න 

4 Sum =Sum+Num 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. i. ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසවහසඵළඳුණුසොෞයසළටළුසකිිටඳඹක්සA – C ොතක්සොල්ඵරසභඟින්ස
ිභසතයසයසඳවතසදක්හසතිොේ. 
 

A. භළිවක්සටුස ශ්රිතසසසනහයුසොතයපීොභන්සඅතළඟියේරසොේදනහක්සවසිටරිළටීභක්සඇතිවීභ. 
B. උයිටොයසියටසඅතළඟියේසදක්හසොේදනහක්,සඉදිමුඛභක්,සතදසතිඹක්සොව සචාරනසඅඳවසුතහසඇතිවීභ. 
C. ඇසසිභඹළීභ,සයතුසවීභ,සඳුළුසළීයභ,සොඳනීභසඅඩුසවීභ,සිටොය,සොඵල්ොල්සොව සො න්ොද්සළක්කුභසඇතිවීභ. 

 

ඉවතස ිභසතයඹන්ටස අනුස නිළයදිස ළටළුොේස නභස P ියටස S ොතක්ස ොල්ඵල්ස යස ඇතිස රළයිසතුොන් 
ොත යහන්න.සළටළුොේසිභසතයඹටසඅදහශසොල්ඵරඹසවහසනිළයදිසළටළුටසඅදහශසොල්ඵරඹසයේඹහසදක්න්න. 
 
 
 

ැයිවනතුල:ස{P – භහගොලොප්ියසවහසඅසථිස ශ්රිතසළටු ස(Musculoskeletal problems), Q – පුනර්ර්තීස තතිස

පීඩහස (RSI – Repetitive Stress Injury), R – හඳරසොද නහසවරක්ණඹස (CTS – Carpel 
Tunnel Syndrome), S – ඳරිණස දදසි ස වරක්ණඹස (CVS – Computer Vision 
Syndrome)} 

 ii. “අගකිතස ොඵදුභස (Digital Divide)ස දුරුස යියන්ස අගකිතස ොයතුස (Digital Bridge) ඇතිස කිරීභ.”ස ඹන්නස
ඳවදන්න. 

 iii. ඳවතසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

  a.  ධුනිසොඵශකුටසළඵෆස යුධස පිි ඹටස ොන ො සස නිර්භහණඹසශසයහජස යුධස පිි ඹසයුධස පුල ණුවීේස
කිරීභසවහසබහිභතසශසවළකිසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසඋඳක්රභඹසකුභක්ද?ස 

 

  b. වහනියස භදදුහගස භගින්ස ඳරිණසරටස වහස ඳරිණසජහරස රටසයනුසරඵනසවහනිස ොදක්ස නේස
යන්න. 

 

  c. ඉොරක්ොර නිස අඳද්රයස ඵළවළයස කිරීභස නිහස යදිඹස ඳරියඹටස එක්ස ොේ.ස යදිඹස භගින්ස ියනිහො ස
ොෞයඹටසයනසඵරඳෆේසොදක්සයේඹන්න. 

 

  d. රහගකිසනිර්භහණරුන්ස covid - 19ස ගතසභොඹිටස ොෞයස අගලඹස වහසනසනිඳළයුේස උඳහගස
රැක්සබිිටසයන්නටසභ්තස ිභඹ.ස ොභභසනසනිඳළයුේස වහසමනතිස යක්හස රඵහස තස වළක්ොක්ස
ොොයද? 

 

iv. එක්තයහසඅධයහඳනස ඹතනඹසඹහඵදසA වසB නේසවසඳරිණසිභදයහහයසොදක්සඇත.සඑක්සඑක්සිභදයහහයඹස
තුශසසිභචාඹක්ස(Switch),සඳරිණසවතයක්සවසමුඛද්රණසඹන්්රණඹක්ස(Printer) ජහරතසයසඇත.සඑභසජහරසොදස
ප්රධහනසොක්ඵරඹක්සභඟින්සේඵන්ධසයසඇත. 

නේසයනසරදස ො ටු,සඋඳහගසවහස දක්ියන්ස (උදහ:ස ඳරිණඹ ,ස අධයහඳනස ඹතනොේසඇතිසජහරඹසරැක්ස

සථරඹස(Tree Topology ස හයඹටසරඳටවනකින්සඇසදක්න්න.ස 

P 

 යේබ

 

Count =0 

Sum =0 

ගයහස(Num ඇතුර්තසයන්න 

S 

Q 

R 

අහනඹ 

No 

Yes 
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03. ඳවතස ොඳන්හස ඇ්තෝතස ඳතිනස ො ොය නහස ගතඹටස එොයිටස ටයුතුස යොනස ඹනස ොය වරක්ස ිභියන්ස
ඳ්තහොනසඹනුසරඵනසේඵන්මතතසද්තතසමුඛදහඹසගුසකිිටඳඹකි. 

 

RegisterNo FirstName Lastame NIC 

DR10 Kamal Gunarathne 774565478V 

DR11 Amal Soiza 695676548V 

DR12 Sisil  Withrane 716786543V 

ගු:මදයයඹහස(Doctor  [ ොභිටසමදයරුන්ො සිභසතයසඇතුශ්තසොේ] 

PatientID Name Age PCRReport      RegisterNo PatientID Date 

P01 Rathnapala 87 Positiv   DR10 P01 2020/11/02 

P02 Sarath 46 Negative   DR12 P03 2020/10/09 

P03 Kamala 67 Negtive   DR11 P02 2020/12/02 

P04 Gamin 56 Positive      

ගු:ොය ගිඹහස(Patient  [ ොභිටසොය ගීන්ො ස

ිභසතයසඇතුශ්තසොේ] 

ගු:- මදයයඹහරොය ගිඹහස(DoctorරPatient  [ ොභිටස
මදයරුන්ො සවහසොය ගීන්ො සිභසතයසඇතුශ්තසොේ] 

 

i. ප්රහථියසඹතුරුසොදක්සවහසඅදහශසඅඹඹන්සොදක්සගුසරසනභ දසිටතසයේඹහසදක්න්න. 
 

ii.  න්තුසඹතුයක්සඑඹටසඅදහශසගුොිටසනභදසිටතසයේඹන්න.  
iii. 

a. 887156678V ජහතිසවළඳුනුේඳ්තසඅගසදයණසදඹහන්සොඳොර්යහසනේසවසමදයයඹහසනසඳ්තවීභක්සරඵහස
ොභභසොය වරටසඳළියිවොේසනේසඑඹටසඅදහශසකුභනසගු( සඹහ්තහීයනසශසයුතුද? 
 

b. ොභභසොනසභසියදුකිරීභටසඅදහශසගු(ර ටසඇතුශ්තසශසයුතුසනසොයො ඩ(ඹ සයේඹහසදක්න්න. 

iv. 2020/11/02ස නස දිනස ොය ගීස අගස P01ස ඹටෝතස ඳළියිවස ොය ගිඹහස ප්රතිහයස රඵහ්තසමදයයඹහො ස නභස

ො ඹහළනීභසවහසිභභසුභක් (Query)සයේවීභටසේඵන්ධසශසයුතුසගුසොභ නහද? 

ii. එක්සඑක්සමදයයඹහො සදුයථනසඅගඹසසඇතුශ්තසකිරීභටසොනසසරසයුතුසගුසකුභක්ද? 

04. i. A ියට Eසදක්හසොල්ඵල්සයසඇතිසිටසතළන්සිටතසන්තිසශහසඵරන්න.සඳවතසීමසඇතිසරළයිසතුොේසවන්ස
ඳදසඅතුොයන්සිටසතළන්සපියවීභසවහසඩහ්තසොඹ යතභසඳදසවඳුනහසන්න. එක්සඑක්සපිළිතුයසවහසන්තිස
ොල්ඵරඹසවහසඅදහශසඳදඹසයේඹහසදක්න්න.ස 
 

  A. ොේසඅඩිභසතුශසඳතිනසේඳ්තසොනසොනභසවඳුනහසළනීභස...............සවහසබහිභතහසයයි. 
 

  B. ිභදු්තසතළඳළල්සල භහරුසතුශීමස..................සනිඹභහයේඹසබහිභතහසයයි. 
 

  C. URL , IP යේපිනසඵටසඳරිර්තනඹසකිරීභස......................සභගින්සියදුසයයි. 
 

  D. edupub.gov.lk ඹනසඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹසතුශසඉවශසභට්ටොේසේසනහභඹස................සභගින්ස
ොඳන්නුේසයයි. 
 

  E. අන්තර්ජහරඹසතුශසොේසපිටුසදර්ලනඹසකිරීභටස.................සබහිභතහසයයි.ස 
 

                           ( DNS Server ,සසසස .lk ,සසසසසොේසඅතරික්සුස,සසසසසURL , සසසසSTMP) 
 

 ii. ඳවතසඑක්සඑක්සඅයිතභඹසදක්හසඋදහවයණඹක්සීමසඇතිසරළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න. බොේසපිළිතුොර්සඅයිතභස
ොල්ඵරඹසවහසඋදහවයණඹසඳභණක්සයේඹන්න. 
  

  A. ිභදතසොක්තසොේසගසහයඹකි. 
 

  B. සථිතිසොේසන්ධහයසනිර්භහණසක්රභොල්නසබහහකි. 
 

  C. ොවුේසඹන්්රඹකි. 
D. ිභදු්තසතළඳළල්සොයහසඳඹනසභහභසිභියන්සරඵහසොදයි. 

 

  ( ask    ,  ckeditor  ,  domain name   ,  HTML ) 
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 iii. රඳොඹිටසදක්හසඇතිසොේසපිටුටසඅදහශසHTML ප්රබඹසඊටසඳවයේන්සදක්හසඇත.සඑිටස1 ියටස10 දක්හස
අගනඹසයසඇතිසසථහනසවහසළරොඳනසඋසුරනසීමසඇතිසඳදසරළයිසතොන්සොත යහසයේඹන්න. 

              <(1)> 

<head> 

<(2)> Preventing Corona</(2)> 

</head> 

<(3)> 

<h1><(4)><u>Let's Preventing Corona</u></4></h1> 

<h1>You</h1> 

<(5) type="disc"> 

<h2><(6)> Wear a face mask</(6)></h2> 

<h2><(6)> Maintain atleast a one mitre distance</(6)></h2> 

<h2><(6)>Wash your hands well whenever you can</(6)></h2> 

<h2><(6)> Reduse unnessary tours</(6)></h2> 

<h2><(6)> Always wash your throat using hot water</(6)></h2> 

<(9) border="1"> 

<(7)> 

<td><h3>To eat<h/3></td><td><h3>Not to eat</h3></td> 

</(7)> 

<td><h3>Green Vegetables<(8)>Fruits<(8)>Eggs<(8)>Fish<(8)>Green Leaves</h3></td> 

<td><h3>Junk Food<(8)>Soft Drink<(8)>Colourd Food<(8)></h3> 

</td> 

</(9)> 

<10><font size="5"><B>Please inform the PHI if you have assosiated with a Corona 

patient                        or a person<br>under quarantine.</B><font> 

</10> 

</3)> 

</(1) 

 

( Body , Ul , Li , Table, Br , Tr , P , Html , Br , Title , td, a ) 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            13 
 

 

  

 
05. 

 

ඳවතසදළක්ොන්ොන්සොද්ශීඹසඖධසඅොරිභසයනසභහභසහර්තුක්සතුරසඑිටසලහහස06ක්සභගින්සියදුයනුසරඵනස

අොරිභසිභසතයසසොේ.සොභිටසජනහරි,ොඳඵයහයසවහසභහර්තුසඹනසභහඹන්ිටසඅොරිභඹසපිළිොයේන්සB,C වහසDසිටසදක්හස

ඇත.ස ොභිටස මුඛළුස ිභකුණුේ(Total sales ස ,හභහනයස ිභකුණුේ(Average sales වස ො ියසස මුඛදර(commision ස

ඳළතුරුේඳතසබහිභතසයසණනඹසයනුසරළොේ. 

 

 i. හර්තුසතුරසහභහනයසිභකුණුේසණනඹසකිරීභට F2සො ඹටසඇතුර්තසරසයුතුසස්රඹස 
[=ශ්රිතඹසස1(ො ඹස1ස:සො ඹස2 ]ස හයඹටසයේඹහසදක්න්න. 
 
 

ii. ොභභසස්රඹසF3 ියටසF6සදක්හසපිටඳ්තස(Copy සොල්සනේසF6සො ොේසදිසනසස්රඹසයේඹහසදක්න්න. 
 

iii. එක්ස එක්සනයොඹිටස අොරිභඹස දවහස රඵහස ොදනස ො ියසස මුඛදරස ණනඹසකිරීභටස බහිභතස ොනස ස්රඹස ඳවතස
දළක්ොේ. 
 

(ො ියසසමුඛදරස=සමුඛළුසිභකුණුේස*සො ියසසප්රතිලතඹ ො ියසසප්රතිලතඹසD8සොඳන්හසඇත. 
a. ො ියසසමුඛදරස (Commission)ණනඹසකිරීභටසG2 ො ඹටසඇතුඅර්තසරසයුතුසසු්රඹසයේඹන්න. (අොනක්ස

නයසදවහසො ියසසමුඛදරසණනඹසකිරීභටසොභභසස්රඹසපිටඳ්ත(Copy සසරසයුතුසඳතිනසඵසරන්නස  
 
 

b. ොභභසස්රඹසG3සියටසG6සදක්හසවසො සඳයහඹටසපිටඳ්තසොල්සනේසභහතය(Mathara සනයොේසො ියසස

මුඛදරසොඳන්නුසරඵනසG6සො ොඹිටසදිසනසස්රඹසයේඹහසදක්න්න. 

 iv. හභහනයස ිභකුණුේස (Average Sales ස ඹනුස හර්තුස තුරස නයොඹිටස ියදුරස මුඛළුස අොරිභොඹිටස හභහනයස

අඹයි.ය්තනපුයසනයොේසහභහනයසිභකුණුේසඅඹසF2 ො ොේසරඵහසළනීභටසඅදහරසස්රඹසCountවහ Sumස

ඹනසශ්රිතසඳභණක්සබහිභතහසයියන්සයේඹන්න. 

 v. හර්තුොේස මුඛළුස ිභකුණුේස වහස ො ියසස මුඛදරස ණනඹස යසඇතළයිස උඳල්ඳනඹස යන්න. ළිහභස ො ියසස
මුඛදර(Commission සG8ස ො ොේීමසරඵහසළනීභසදවහසඇතුර්තසරසයුතුසස්රඹ [ස =ස ශ්රිතඹස 2(ො ඹස 3ස

:ො ඹස4 ]  හයොඹන්සයේඹන්න 

06. (i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳතිනසොත යතුරුසඳද්ධතිඹක්සනවීයණඹසකිරීොේීමසිභිභධසක්රභොේදසබහිභතසයයි.සඳද්ධතිසගර්ධනසජීනස 
චාක්රඹස(SDLC සඉන්සඉතහසළද්තසොේ. එිටසඅතයහලයසපිඹයසවඹසබහිභතයසඳවතසගුොේසිටසතළන්රටසසුදුසුස

පිඹයසයේඹහසදක්න්න. 

 හර්ඹඹ පිඹය 

1 භදදුහගසවහසභදදුහගසනිර්ියතඹ (software architecture)සවඳුනහසළනීභ. 
 

 

2 ඳරිණසබහහක්සොඹ දහොනසළරසුේයනසරදසඳද්ධතිඹසොක්තයණඹසකිරීභ. 
 

 

3 දජුසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
භහන්තයසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
නිඹමුඛසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
පිඹයස හයොඹන්සරිඹහ්තභසකිරීභ. 

 

4 ොත යතුරුසඑක්රැසසකිරීභසවහසලයතහඹන්සවඳුනහසළනීභ.  

5 නසතහක්ණොේසදියුණුසඳද්ධතිඹටසොඹ දහසළනීභ.ස  

6 ොක්තනසොද ,සළරසුේසොද සොව සඅලයතහසොද සනිළයදිසකිරීභ. 
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ii. ඵළගකුස ඳද්ධතිොේස බහිභතනසසඹගක්රීඹස ොටරර්ස ඹන්්රඹස (ATM) ඳරිණසඳහදස ොත යතුරුස ඳද්ධතිඹක්සඇසුරින්ස

රිඹහ්තභසොේ.සඑක්තයහසපුද්රඹකුසිභියන් ඉවතසඹන්්රඹසභගින්සඹේකිියසමුඛදරක්සළනීභටසඅදවසසයයි.සබල සිභියන්ස
ATM හඩ්ඳත,යවයස අගඹස වහස අලයස මුඛදල්ස ප්රභහණඹස ඹන්්රොේස ටවන්ස යනස රීම.ස අනතුරුස ඳද්ධතිඹස

රිඹහ්තභසවීොභන්සඳසුසමුඛදල්සඹන්්රසොඹන්සඉතටසරඵහදුන්සඅතයසණුොදණුසපිළිඵසටවන්සබිල්ඳතසදසමුඛද්රණඹස

යොදනසරීම.සඉවතසගියද්මතඹසඅනු, 

 a.  දහනස(input)සයේඹහසදක්න්න. 

 b. ළසීභස(process)සයේඹහසදක්න්න. 

 c. ප්රතිදහනස(output)සයේඹහසදක්න්න. 

iii. ඳවතස I – IVසදක්හස  අගසභගින්සදක්හසඇ්තෝතසඳද්ධතිඹක්සඳරීක්හසයනස හයඹයි. එක්සඑක්සේසතයඹටසඅදහශස

ඳරීක්හස කිරීොේසක්රභොේදඹස A – D ොතක්ස ොල්ඵල්යසඇතිස රළයිසතුොන්ස වඳුනහොනස එක්ස එක්ස ඳරීක්හසයනස
 හයොේසසඅගසවහසඊටසඅදහශසක්රභොේදඹසිටතසොල්ඵරඹසයේඹහසදක්න්න. 

 i. ඖධස ොශශස බහිභතහයනස භදදුහගඹක්ස භගින්ස ඖධඹක්ස ේකුණස ඳසුස  දහඹභස ඉවශස ො සස දළනටස
තිොඵනසඖධසප්රභහණඹසඑකින්සඅඩුොේසදළයිසඳරීක්හසකිරීභ. 

 ii. ඖධසොශශසබහිභතහයනසභදදුහගඹසඳවතසවන්සඅගලනසිභකුණුේ,ියරීමසළනීේසවහසොයසළටුප්ස
 ීමසඋඳසක්රභොල්සොනසොනභසඳරීක්හසකිරිභ. 

 iii. ඖධසොශශසබහිභතහයනසභදදුහගඹසඳවතසවන්සඅගලනසිභකුණුේ,සියරීමසළනීේසවහසොයසළටුප්ස
 ීමසඋඳසක්රභොල්සියඹල්රසඑටසඑක්යසොභොවයුේසඳද්ධතිඹසභඟසනිළයදිසරිඹහ්තභසන්ොන්සදළයිසඳරීක්හස

කිරිභ. 

 iv. ොයහදහඹඹහටස(ඖධසොශළොශයසිටියරුට සභදදුහගඹසරඵහීමසඇතිනසළටළුසඳරීක්හසකිරීභ.ස 

 ැයිවනතුල }- ස A - ඳද්ධතිස ඳරීක්හ (System Testing),ස B - ඒස ඳරීක්හ (Unit Testing), C - ප්රති්රවණස

ඳරීක්හ (Acceptance Testing), D - ිභඳුේසඳරීක්හස(Testing ,  E - භසතසඳරීක්හ(Integrated 

Testing),  

iv. ිභිභධසොවයතුසඳදනේයොනසඅ්තයුරුසොත යතුරුසඳද්ධති, ඳරිණසඳහදසොත යතුරුසඳද්ධතිසඵට ඳ්තයයි. එොරස
අ්තයුරුසොත යතුරුසඳද්ධති, ඳරිණසඳහදසොත යතුරුසඳද්ධතිසඵටසගර්ධනඹසකිරීභටසොවයතුනසරුණුස2ක්ස
වන්සයන්න. 

07. i.  ඳවතසදක්හසඇතිසXසනේසවසඅයහස(array) රහසඵරන්න.සොභභසඅයහසතුශසනිඛිරස(integer සඅඹන්ස5ක්සඅඩගගුස

ොේ. 
X[0] X[1] X[2] X[3] X[4] [5] X[6] 

20 12 25 08 14 17 15 
 

 a. ඉවතසX  අයහසභතසඳවතසොඳන්හසඇතිසයහජසොක්තඹසරිඹහ්තභසශසිභටසරළොඵනසප්රතිදහනඹසයේඹහසදක්න්න. 

      BEGIN 

     Total = 0 

      i = 0 

      p = 0 

       WHILE ( i < =  6 ) 

   p  = X[i ] MOD 2 

   IF p = 0  THEN 

  Total  = Total  + X[ i ]   

   END IF 

   i  = i + 1  

        ENDWHILE 

        DISPLAY  Total        END 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            15 
 

*** 

 

 b. ඉවතසීමසඇතිසයහජසොක්තඹසඇසුොයන්සඅඳිනසරදසළීයේසටවනසඇතිස X Y Z  වහසසනිළයදිසන්තිසවඳුනහොනස
යේඹහසදක්න්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. ඉවතසඅයහොේසඇතිසසසඉයට්ොට්සගයහසමුඛද්රණඹසවීභසවහසසයහජසොක්තඹසොනසසොල්සඹළයිසියතන්න.සඒසවහස
එිටසොනසසශයුතුසන්තිසො ටසදක්ියන්සඑභසසයහජසොක්තඹසසනළතසයේඹහසසදක්න්න.ස 

iii. ත්රිො ණඹසො ණසතුනසඅඹන්සරඵහසදුන්ිභටසසඑක්සො ණඹසසඅඹසසඅගලස90ටසළිහසනේසභවහො ණීසත්රිො ණඹක්සස

ඹළයිසකිඹනුසරොේ.සත්රිො ණඹසඑක්සො ණඹසඅඹසඅගලස90ක්සොේසනේසඑඹසඍජුො ණීසසත්රිො ණඹක්සසඹළයිසකිඹනුස

රොේ.සඑොයසොන නසිභටසඑඹසසුළුො ණීසත්රිො ණඹක්සසඹළයිසකිඹනුසරොේ.සස 

X Y Z ොල්ඵරසභගින්සඳවතසදක්හසඇතිසළීයේසටවනසභගින්සසත්රිො ණඹක්සසභවහො ණීස,සඍජුො ණීසොව සසුළුො ණීස

ත්රිො ණඹක්සසඹළයිසසතීයණඹසයනුසරළොේ.සස 
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Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 01 

ms<s;=re 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - I 

 

 

 

 

 

 

  

ඳෂමු ඳත්රය 

ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රශනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

1. 4 
………… 

11. 
1 

………… 
21. 

2 
………… 

31. 
3 

………… 

2. 
1 

……….. 
12. 

3 
………… 

22. 
3 

………… 
32. 

1 
………… 

3. 
3 

………… 
13. 

4 
………… 

23. 
2 

………… 
33. 

2 
………… 

4. 
3 

………… 
14. 

2 
………… 

24. 
1 

………… 
34. 

2 
………… 

5. 
2 

………… 
15. 

4 
………… 

25. 
4 

………… 
35. 

2 
………… 

6. 
3 

………… 
16. 

2 
………… 

26. 
4 

………… 
36. 

1 
………… 

7. 
3 

………… 
17. 

2 
………… 

27. 
2 

………… 
37. 

3 
………… 

8. 
1 

………… 
18. 

1 
………… 

28. 
4 

………… 
38. 

2 
………… 

9. 
2 

………… 
19. 

4 
………… 

29 
2 

………… 
39. 

3 
………… 

10. 
2 

………… 
20. 

3 
………… 

30. 
3 

………… 
40. 

1 
………… 
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ොත යතුරුසන්නිොේදනසතහක්ණඹස-සii ඳ්රඹ 

01. ොභභස ිභබහොේස ීමස ප්රලසනස අගස 01ස වහස බඵටසමුඛළුසරකුණුසඅතරින්ස 20%ක්සිටියස ොේ.ස ඉවශසහභහර්ථඹක්සයහස
ඹහොේීමසොභන්භසිභඹසඅභහරුයිසකිඹහසකිඹනසියසුොකුටසවු්තසොභභසප්රලසනඹසවහසරකුණුස15ටසඩහසරඵහසළනීභස

තුළින්සතභසඅයමුඛණසයහසශඟහිභභසඩහ්තසඳවසුසොේ. 

 දත්  ශා ප ොරතුරු 
ොන්සොන්සලොඹන්ස්තසරසඅර්ථඹක්සීමභටසොන වළකිසඅග,සචානසවසරකුණුසද්තතසොරසවළඳින්ොේ.සද්තතස

ො නුසකිරීොභන්සවසසසකිරීොභන්සඅර්ථ්තසොත යතුරුසරඵහසතසවළ.සඑභසොත යතුරුසතීයණසළනීභසවහස

උඳහරීසොේ. 
 

ොත යතුරුසඳද්ධති. 
ද්තතසසසකිරිභටසොඹ මුඛසකිරීභස දහනඹසොර්තසසසවසොත යතුරුසරඵහසළනීභසප්රතිදහනඹසොර්තසවළඳින්ොේ.ස

ොේසියඹල්ොල්භසඑතුසොත යතුරුසඳද්ධතිඹක්සොරසවළඳින්ොේ. 

 i.  දහනසස:-සසොය ගිඹහො සඇතුශ්තසවීොේසඅගඹ,සොය ගිඹටසරඵහසොදනසප්රතිහයසවහසොඹ මුඛසයනසඳරීක්ණස

පිළිඵසිභසතය 
රිඹහයේඹ:-සොය ගීන්සනිඹහභනඹ,සොය ගීන්සපිළිඵසද්තතසිභලසොල්ලනඹ. 
ප්රතිදහනඹ:-සසුසවසොය ගීන්සවහසනසොය ගීන්සපිළිඵසමදනිසහර්තහ 

    (නිලැරදි ිළිතතුරු 2්  වශා කුණු 1්  ද ිළිතතුරු සියල් නිලැරදි නම්  කුණු 2්  ද ිමමි පේ.  

 Ii. ොභභසිභඹසනිර්ොද්ලඹසතුශසදිසහච්ඡහසයනුසරඵනසියඹු භසතහර්කිසද්හයසඳවතසගුොේසවන්සොේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

තහර්කිස ද්හයරස ප්රහොඹ ගිස ොඹීමේස පිළිඵස

ළටළුක්ස ිභඳීොේස ීමස ළටළුස අදහනොඹන්ස යුතුස

කිඹවීභස නිහර්ඹඹොඹන්ස යන්නස ඕනිස ොදඹක්.ස

ළටළුසකිඹොනසඹනසො ටසවමුඛනසචානසනස

“ව,ස ොව ස ,ස ොදභ/ියඹල්රස ඳළතීභස අනිහර්ඹයි,ස

ඳභිව,ස එක්ස ොව  ”ස ඹනස චානස පිළිඵස ොව දින්ස

අදහනඹසොඹ මුඛසයන්න.සඒසො භසඒහසhighlight 

යන්න.ස ඒස ඩහ්තස ඳවසුස ොනහස අදහරස logic 

gate එසඅඳුයන්න.සඒො භස දහනසකීඹක්සතිොේස

දස ඒස ොභ නද,ස ඵරහොඳ ොය ්තතුස නස ප්රතිදහනඹස

ොභ ක්දසකිඹර්තසරකුණුසයන්න. 

ො ඩක්ස ොරහටස “ ව,ස ොදභ/ියඹල්රස ඳළතීභස

අනිහර්ඹයි,ස ඳභිව” ඹනසචානසඇතිසිභටසඑභසචානස

භස ඇතිස  දහනස ොඹ මුඛස න්ොන්ස AND gate 

එටයි. 
“ොව ,සඑක්සොව සඳළතීභ”සඹනසචානසඇතිසිභටසඑභස

 දහනසොඹ මුඛසන්ොන්සOR gate එටඹ. 

කිියඹේස  දහනඹක්ස තනිස  දහනඹක්ස ොරස ඳභණක්ස

ඹනස චානඹස භඟස ප්රහලස නස ිභටස එඹස ොඹ මුඛස

න්ොන්සNOT gate එටයි. 

(a).  P - OR gate Q – AND gate       ( P Q පල්ඵ ඳැලතීභ අනිලාර්යය පේ.  කුණු 0.5X2 ) 

(b). A -0, B – 0 , C- 0, D – 0, E – 0, F – 0, G – 0, H – 1 

                                                                    ( පල්ඵ ඳැලතීභ අනිලාර්යය පේ.  කුණු 0.125X8 ) 
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01. iii. 
 

වංඛ්යා ඳධතධතිය ඳාදය වංඛ්යාංා 

ද්ිභභඹ 2 0,1 
අසොභඹ 8 0,1,2,3,4,5,6,7 
දලභඹ 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ඩ්දලභඹඹ 16 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15) 

ප්  ඳ ක්රභය 
නිරඳණය ාෂ ශැකි එකිපනා  

පලනවන වංාප්   පුභාණය 

බාවි  ලන බිටු 

ගණණ 

BCD - Binary Coded Decial 24 4 

ASCII - American Standard Code 

for Information Interchange Code  
27 7 

EBCDIC - Extended Binary Coded 

Decimal Inter change Code 
28 8 

Unicode 216 16 

වංඛ්යා ඳධතධකි ්රි  ගණනය කිරීම් 

ගණනය කිරීභ ාෂයුතු පධත 

10------ස2 ොදොන්සොඵීමොභන්සොලයඹසරඵහසළනීභ 

10-------ස8 8සන්සොඵීමොභන්සොලයඹසරඵහසළනීභ 

10-------ස16 16සන්සොඵීමොභන්සොලයඹසරඵහසළනීභ 

2--------10 
8----------ස10 
16-------ස10 

ගයහසඵයසහධොඹන්සගුණයසඑතුසකිරීභ. 

2---------8 
දකුණුඳසොරොර්සියටසdigitස3සඵළගින්සොන්සයසඒහටසඅදහරසඅලසටභඹස

ගයහසඅඹසයේවීභ 

2--------ස16 
දකුණුඳසොරොර්සසියටසdigit 4සඵළගින්සොන්සයසඒහටසඅදහරසඩ්දලභඹස

ගයහසඅඹසයේවීභ 

8---------ස>2 
දිසඇ්තසඅසටභඹසගයහොේසඑක්සඑක්සගයහගඹටසඅදහරසද්ිභභඹසොක්තඹසිහජිට්ස

3කින්සොේසියටසදකුණටසපිළිොයේන්සයේවීභ. 

16------------2 
දිසඇ්තසඩ්දලභඹසගයහොේසඑක්සඑක්සගයහගඹටසඅදහරසද්ිභභඹසොක්තඹසිහජිට්ස4ස

කින්සොේසියටසදකුණටසපිළිොයේන්සයේවීභ. 

8--------16 

1.ඳශමුඛස8සඳහදොේසගඹහසොදොක්සඳහදඹටසවයන්න. 
2.සොදොක්සඳහදොේසගයහසදකුණු ඳසොරොර් ියටසdigitස4සඵළගින්සොන්සයස

ඒහටසඅදහරසඩ්දලභඹසගයහසඅඹසයේවීභසස 

16-------8 

1.ඳශමුඛස16සඳහදොේසගඹහසොදොක්සඳහදඹටසවයන්න. 
2.සොදොක්සඳහදොේසගයහසදකුණු ඳසොරොර් ියටසdigitස3සඵළගින්සොන්සයස

ඒහටසඅදහරසඅසටභඹසගයහසඅඹසයේවීභසස 

   

a.   

 

 1    2     8 

0001 0010 1000  (ිළයලර වශා කුණු 0.5  

12810ස=ස000100101000සසසසසසසසසසසස(ිළිතතුර වශා කුණු 0.5  

  b.                A (10)     2 

  1010  0010  (ිළයලර  වශා කුණු 0.5  

  010 100 010 

  2 4 2  
  2428   (ිළිතතුර වශා කුණු 0.5  
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01.  

pS/2 ොොනිඹ 

 

 

 

 

 

ඹතුරුසපුරු/සමූියඹසඳරිණඹටසේඵන්ධසකිරිභ 

. VGA සොොනිඹ 

 

 

 

VGA සේඵන්ධඹසිටතසගදර්ලඹසවහ. 

HDMIසොොනිඹ 

 

 

 

 

ගදර්ලඹසවහසරඳහිටනිඹක්සේඵන්ධසයනසිභටස

ොඹ දහස තස වළකිස ඹ.ස ොභභස රැවළන්ස භගින්ස ශ්රයස වස

දහයස දහනසවසපුතිදහනසශසවළකිසඹ. 

DVI ොොනිඹ 

 

 

 

DVI සේඵන්ධඹසිටතසගදර්ලඹසවහ 

USB ොොනිඹ 

 

 

 

 

ඳරිණඹටස ේඵන්ධස ශස වළකිස ර්ොේස

ේඵන්ධසිටතසියඹු සඋඳහගසවහ. 

RJ45 ඊතොනි සොොනිඹ 

 

 

 

 

ඳරිණසජහරතසකිරිභටසොඹ දහස 
න්නහසRJ45 ේඵන්ධඹසිටතසරැවළන්සවහ. 

eSata ොොනිඹ  

 

 

 

 

ඵහිටයස චාඹනස(External Storagr) උඳහගසවහ 

HD Audion 

 
 

 

ඉවශසත්තොේසශ්රයසවහ 

Display ොොනිඹ 

 

 

 

 

ඳරිණඹටස ිහජිටල්ස ගදර්ලස ේඵන්ධස කිරීභස

වහස නස VGA වහස DVIස ළනිස ොන්තස දර්ලස

ේප්රදහඹන්ටසඩහසඋසසහර්ඹඹසහධනඹක්සරඵහසීමභස

වහ. 

Parallel ොොනිඹ 

 

 

මුඛද්රඹසවහසොඵ ොව සිභටසබහිභතසොේ.සඑොව්තසසසසසස

නිභනසමුඛද්සයරසඇ්තෝතසUSB සේඵන්ධසරැවළන්ස
නිහසනවීනසඳරිණයේන්සොභභසොොනිඹසඉ්තස

යසසසසඇත. 

SD card reader 

 

 

 

 

SD Card කිඹවීභස වහස
බහිභතස ොොර්.ස උකුළුස ඳරිණස ටළේස ළනිස

උඳයණරසදක්නටසරළොේ. 

Micro USB ොොනිඹ 

 

 

 

 

ජගභසදුයථන,සMP3 ධහ.සPhoto printer, 
 ිහජිටල්සළභයහසළනි සුල රුසඋඳහගසේඵන්ධස 
කිරිභටසොඹ දහසළොන්. 
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01. iv. A. රැවළන්සිටතසදුයථන 

B. ඵහිටයසදදඩසතළි ඹ 

C. ගදර්ලඹ 

D. MP 3 ධහඹ                                        පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ අනිලාර්යය පේ. (කුණු 4 X 0.5) 

 v. 10සොශ්රිවොේසිභඹසනිර්ොද්ලඹසතුශසඅන්තර්තසොඹදුේසභදදුහගසො ටසස අතරින්සමදනිසජීිභතොේසළඩස

ටයුතුසවහසඵල රසොඹ දහසළොනනසභදදුහගසොරසදන්සළසීොේසභදදුහග,සිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තස

වහසඉොරක්ොර නිසභර්ඳණසභදදුහගසදළක්ිභඹසවළ.සොභභසභදදුහගසභසනියන්තයසළඩසකිරීභසතුළින්ස

ඒහොේසඇතිසොභරේසවඳුනහළනීභසවසභතසතඵහසළනීභසශසවළ. 

A. Q 

B. S 

C. T,U 

D. R 

පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ අනිලාර්යය පේ. (කුණු 4 X 0.5) 

 vi.  පභභ ප්රනනය අන් ර්ජාය ශා විදයු ත්  ැඳැ ඳා භ ්රපයන් වාවා ත . පභලැනි ගැ ුවලා ී   භන් 

පශො භ දන්න ිළිතතුපරන් ඳ න් පගන ිළිතතුරු පා රන්න. 

නියභාලලිය බාවි ය 

HTTP HTML පල්ඛ්න හුලභාරුල 

TCO/IP IP ලිිළන හුලභාරුල ඳානය 

FTP පගොනු හුලභාරුල 

SMTP විදයුත්  ැඳැල් හුලභාරුල 

ICMP පද  තති අලවනථාල ඳණිවි  දැ් වීභ 

ශා ඳණිවි  ඳානය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vii

. 

 

ොේස ප්රලසනඹස ොව දින්ස කිඹන්නස ොේොදිස අවන්ොන්ස  න්තුස ඹතුයස ළනස  න්තුස ඹතුයක්ස පිළිඵස

ප්රලසනඹක්සඇල හභසභතසතිඹහන්නසභතසඇතිසඑභස න්තුසඹතුයසො යිසගුොේසදසකිඹනසඑසයේඹන්නස

නළ්තනේසබඹහරටසරකුණුසවේඵසොන්ොන්සනෆ.සඅනි්තසඑසතභහසොදොනිසො ටොදිසඅවරහසතිොඹන්ොන්සීමරස

තිොඹනස ක්ොය්රඹටස අදහශස ඳළතිඹස යුතතුස ද්තතස ඒහස යේඹනස ො ටස ඒොේස අකුරුස තිොඹනස ිභදිවටභස

යේඹන්නසඵරහසන්න. 

 න්තුස ඹතුය:-ස ස එක්ස ගුස ක්ොය්රඹක්ස ොව ස ක්ොය්රස ගොඹ ජනඹක්ස භගින්ස ොන්තස ගුස ොප්ළිස

අනනයසවඳුනහසතසවළකිසනේසඑභසක්ොය්රඹසඑභස ගුොිටස න්තුසඹතුයසොරස

වළඳින්ොේ. 

a. ස ොය ගීසගුස-සD_ID ක්ොය්රඹසසසසසසසසසසසසසස( ලගුපේ නභ ලියා නැතිනම් කුණු ිමමි පනොපේ. කුණු 01  

b. ස A – D_A2        B – D_A3            C – D_A4                 D – D_A4  

                                                                             ( පල්ඵ නිලැරදිල ඳැලතිය යුතුය. කුණු 01  

 vii

i.සස 

ොභභසප්රලසනස10සොශ්රයිවොේසොභොවයුේසඳද්ධතිසඳහඩභටසඅදහශසහසඇත.සස 

A. ප්රතිබහගියණඹ 

B. උඳසථසපිටඳ්තසතඵහසළනීභස 

C. ඳගගුසොඵීමභ 

D.  දතියණඹ 

සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස(පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ අනිලාර්යය පේ. (කුණු 4 X 0.5) 

A. Q 

B. S 

C. P 

D. R 

 පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ 

අනිලාර්යය පේ.  

(කුණු 4 X 0.5) 
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01. ix. 11 පරේණිපබ ඵහුභාධය බාවි ය ඳා පභන්  භා පම් ප්රනනය අශා තිපයන්පන්. පම් ඳා පම් video editing, 

Sound editing ,photo editing ලපේභ 2D Animation ගැනත් තිපයනලා පම්ලා අ රින් පම් ප්රනනය photo 

editing software එපාන්  භා අශා තිපයන්පන.  

A. මුලශත් කිරීපම් පභලභ 

B. භැජි්  යනටි පභලභ 

C. එාඑල් කිරීපම් පභලභ 

D. ඳරිභාණ පභලභසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

සසසසසසසසස(පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ අනිලාර්යය පේ. (කුණු 4 X 0.5) 
 

 x. 11 ලවපර ඳෂපලනි ඳා පභන්  භා පම් ප්රනනය අශා තිපයන්පන පම් ලපේ ප්රනනය්  ාරධතදි පශොිනන් 

කියලන්න. ඊ  ඳවනපවේ පලන්න ඕනි පධත ඒා  ාරන්න ඕන පදයයි අලවාන ප්රතිපයයි ගැන පශො 

අලපඵ ධය්  තතිල උත් ර ලියන්න ගන්න. 

 

P - Count>=10   Q - Sum =Sum+Num  R - Count =Count+1 

S - එතුස(Sum  ප්රතිදහනඹසයන්න 

(පල්ඵ නිලැරදිල දැ් වීභ අනිලාර්යය පේ. (කුණු 4 X 0.5) 
 

02. i. නසිභඹසනිර්ොද්ලඹස ඳටන්ස්තෝතස 2015අවුරුද්ොද්.සනස ිභඹසනිර්ොද්ලඹසඹටෝතසහභහනයස ොඳශස ප්රලසනස

ඳ්රඹක්සමුඛයේන්භසරළබුො ස2016.සහභහනයොඹන්සප්රලසනසඳ්රොේසොදොනිසො ටොයසොදොනිසයචානහසප්රලසනඹස

ිභදිවටස රළොඵන්ොන්ස 11ස ොර්ස අහනස ඳහඩභස නසවභාජය වශ ප ොරතුරු ශා වන්නිපේදන  ා් ණයස

ඳහඩියන්.සබඹහරහසදන්නහසයචානහසප්රලසනඹටසරළොඵන්ොන්සරකුණුස10සක්සඵ.සනමුඛ්තසගිඹසඅවුරුද්ොද්ස  9109( ස

ජහරයණඹසඳහඩොභනු්තසරකුණු ස10ස සො ටක්සඇිභ්තසතිබුණහ.සඒසළන්තසඅධහනඹසොඹ මුඛසයන්න. 

දළන්සඅපිසප්රලසනඹටසඹමුඛස.ොේසප්රලසනොේසi ො ටොන්සඅවරසතිොඹන්ොන්සොෞයසළටු සළන.සප්රලසනඹක්සයද්දිස

ීමසඇතිසඋඳොදසස ොව ඳින්සකිඹහසෝතරුේසන්න. ොේසප්රලසොන්සොල්ඵල්සහ ඩසොදක්සතිොඹනහස .සA – C 

දක්හසොෞයසළටළුසිභසතයසයරහසතිොඹනහස.P – S ොල්ඵල්සහ ඩොඹන්සොෞයඹසළටළුසරසනේසදක්හස

තිොඹනහ.ස යන්නසතිොඹන්ොන්සළටළුොේස ිභසතයඹටස අදහශස ොල්ඵරඹස වහසනිළයදිස ළටු ොේසනභටස අදහශස

ොල්ඵරඹසරඳරසයේඹන්නස.දළන්සඅපිසරළයිසතුොේසතිොඹනසළටළුසළනසහච්ඡහසයමුඛ. 

ොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණස බහිභතොේස ීමස ිභිභධස ළටු රටස මුඛල ණස ීමභටස ියනිහටස ියදුස ොරහස

තිොඹනහ.සඒසළටු සර්සයනහසක්ොය්රසකිිටඳඹක්සබසොයස.ඒසතභයිසමනතිසළටු ,සඳහරිරිසළටු ස,
දහචාහයහ්තභසළටු ,සොබෞතිසළටු ,සතහර්කිසළටු ,සභහජීමඹසළටු සවසොෞයසළටළු .ස  

ොේසප්රලසනොේස i ො ටොන්සඅවරසතිොඹන්ොන්සොෞයසළටු සළනස .ොෞයසළටු සභතුසවීභටසප්රධහනභස

ොවයතුසන්ොන්සපනොා ලා ඳරිගණා බාවි ය වශ ලැරදි ඉරියේපලන් ඳරිගණා බාවි ය.ස ොේසොවයතුසනිහස

ඇතිනසොෞයසළටු සතභයිසොේහ. 

1. භාං පේශි ශා අවනථි ්රි  ගැ ලු (Musculoskeletal problems  

2. පුනර්ලර්තී ් ති පී ාල (RSI – Repetitive Stress Injury  

3. ාාඳ පද නා වශ ් ණය (CTS – Carpel Tunnel Syndrome  

4. ඳරිගණා දෘනටි වශ් ණය (CVS – Computer Vision Syndrome  

5. ිමපවේ ාැ් කුභ (Headache) 

6. ් තිය (Stress) 

මීටසඅභතයසවි රවායනිා ද්රලය රීරග  වීභ්තසොෞයසළටු ක්සිභදිවටසසරන්නසපුළුන්ස.ඇතළේසිභටස

මුඛද්රසණසසඹන්්රරසඇතිසොට නර්සසබහිභතොේසීමසිභසලරීයතසොන්නසපුළුන්ස.වළඵළයිසොේසසළටු සොෞයස

ළටු ක්සිභස දිසවටසබඹහරො සොඳශසොඳ ෝතසවන්සොරහසනෆ.සඒසනිහසිභබහඹටසපිළිතුරුසයේඹද්දිසොේස

ළටු සයේඹන්නසඑඳහ .ස  
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02. i. ොන ස න්තහස ඳරිණඹස බහිභතඹස වස ළයදිස ඉරිඹේස ිටන්දහස ලරීයොේස ිභිභධස සථහනඹන්ිටස භහගලස ොප්ියරස

අසථිරසොේදනහසඇතිසොන්නසපුළුන්ස.ොේසතභයිසභහගලසොප්ියසවසඅසථිස ශ්රිතසළටු සකිඹන්ොන් .ස  

පුනර්ර්තීස තතිස පීඩහස කිඹරහස කිඹන්ොන්සනිළයදිස ඉරිඹේස අනුභනඹස ොන කිරීොභන්ස උයිටොයස ියටස අෝතස

ඇඟියේස දක්හසඇතිස ොනස ොේදනහට.ස ොභිටීමස ඉදිමුඛභ,ස තදස තිඹ,ස ොේදනහසඇතිස ොනහ.ස මූියඹස චාරනඹස

යන්නසඅඳවසුසඵක්සඇතිසොනහ .ස  

රළයිසතුොේසතිොඹනසඅනි්තසළටු සතභයි, 

සහඳරසොද නහසවරක්ණඹ.සොේොදිසඅෝතසඇඟියේසරසිටරිළටීභසවසොේදනහසඇතිොනහස.භළිවක්සටුස

 ශ්රිතසසඇතිනසොතයපීභසනිහසතභයිසොභොවභසොන්ොන්.සිභොලයොඹන්භ mouse එයිස keyboard එයිස

නිළයදිසඳහිභච්චිසයන්නළතිසිටන්දසොභොවභසොනහස.ස  

රළයිසතුොිටසඅහනොේසතිොඹන්ොන්සSසොල්ඵරඹසඹටෝතසතිොඹනසළටු .ස 

ඳරිණසදදසි  වරක්ණඹ.සොන ඩහසඳරිණසබහිභතඹසනිහසඇසරසඇතින අහ්තියතහසොේසනියන්ස

වළඳින්ොනහ.සඇසසිභඹීයභස,ඳුළුසළීයභ,සොඳනීභ අඩුවීභ,සයතුසවීභ,සිටොයසොඵල්ොරසවසො න්ොද්සළක්කුේස

ඇතිවීභසොේසොය ොේසරක්ණ.  

රළයිසතුොේසළටළුසරටසඅභතයසත්තසළටු සතිොඹනහ.සඒහසොඳශොඳ තසඅධයඹනඹ යසවඳුනන්න. 

ොේසිභසතයඹසඅනු:සසනිළයදිසපිළිතුයසන්ොන්සA-R, B-Q, C-S   

                                                  ිළිතතුරු යුගල් 2 ්  පශ  3 භ නිලැරදි නම් ඳභණ්  කුණු 01 ්  ැපඵනලා. 

 i

i

. 

ඊශඟටසප්රලසොනසොදළනිසො ටසතිොඹන්ොනසඳළවළදියේසකිරීභක්.සඒටසරකුණුස19ක්සරළොඵනහ. 

ොේසො සප්රලසනඹටසපිළිතුරුසයේඹද්දිසමුඛයේන්සභසඳදස(terms) වඳුන්හසොදන්නසඕනි.සඊටසඳසොයසීමසඇතිසන්තිඹස
ේඵන්ධසරුණුසදක්න්නසඕනි.සඑතො ටසතභයිසේපර්ණසරකුණුසරළොඵන්ොන්. 

අගකිතසොඵදුභස(Digital Divide) කිඹන්ොන්සොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසබහිභතසකිරීභටසඇතිසඳවසුභස

වසවළකිඹහ,සවළියයවීොේසවළකිඹහසවසඒසපිළිඵසඇතිසදළනුභ භතසියනිහස ර්ථිසලොඹන්සවහසභහජීමඹස
ලොඹන්සොන්සයනසඑටයි.සඒසො භසිභිභධසහධසොවයතුසොනහසඅගකිතසොඵදුභක්සඇතිොන්න.ස 

 උ්තසන්තසභ,ස 

 ොඳ ොව ්තභසදුප්ඳ්තභ,ස 

 හර්ියසඵසහර්ියසොන වසඵ,ස 

 ්රහමීඹසඵසනහරිසඵ,ස 

 ොත යතුරුසතහක්ණසබහිභතඹටසඇතිසදළනුභසවළකිඹහසවසඳවසුභසඇතිසනළතිසඵසො සොද්ල්.ස 
 

අගකිතසොඵීමභසදුරුසයරහසියනිසුන්සඅතයසඇතිසයනසරඵනසඵළඳීභටසඅගකිතසොයතුසකිඹනහ.සඒසවහසයන්නස

පුළුන්සොද්ල්සො ඩක්සතිොඹනහ.සඒසතභයි, 

 අගකිතසහක්යතහසඇතිසකිරීභ,ස 

 අඩුසියරටසඳරිණසරඵහසීමභ,ස 

 ොන ියොල්සඑොවභසනළ්තනේසවනසියරටසඅන්තර්ජහරඹසවසොන්තසඳවසුේසරඵහසීමභසො සොද්ල්. 

iii. ප්සයලසනොේස ස තුන්ළනිස ො ටටස තභහස ළිහපුයස රකුණුස ප්රභහණඹක්ස ොන්ස යරහස තිොඹන්ොන්.ස තුන්ළනිස
ො ටොසසත්තසඅනුසො ටසසවතයක්සතිොඹනහ. 

a. පාො ව - ්ධුනිා පවපඵෂකු  වැඵෑ යුධ ිළටිය  පනොපගොවන නිර්භාණය ාෂ ලයාජ යුධ ිළටියා යුධ 
පුහුණුවීම් කිරීභ වශා බාවි  ාෂ ශැකි ප ොරතුරු ශා වන්නිපේදන  ා් ණ උඳක්රභය කුභ් ද?  
රකුණුසරළොඵන්ොන්ස01සක්.ස 
අොප්ක්ෂිතසපිළිතුයසභරඳණසක්රීඩහස(simulation games .ස 
ොේසළනසභතක්සයසන්නස.ොභභඟින්සහභහනයසජීිභතොේීමසියදුනසරිඹහසරටසඅදහශසසබහිභසඳරියඹක්ස

යහජස ොරස නිර්භහණඹස යරහස ොදනහස .ොඵ ොව ස අසථහරීමස ක්රීඩහස වහයිස ොභඹස බහිභතස යන්ොන්ස ඊටස

අභතයස ගුන්ස ඹහනහස ඳළදවීභස පුල ණුසකිරීේස ,යුධස පුල ණුවීේස වස හවනස ඳළදවීභස පුල ණුවීේස ළනිස හර්ඹඹන්ස

වහ්තසබහිභතසොනහස. 
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02. iii. 
 

b. පාො ව - ශානිාර භෘදුාාංග භගින් ඳරිගණා ල  ශා ඳරිගණා ජා ල  ාරනු ඵන ශානි පදා්  

නම් ාරන්න. 
ඳරිණසරටසවහසඳරිණසජහරසරටසොනසවහනිසතිොඹනහසඕනසතයේස.ඳවතසවහනිසයේන්සඕනෆභස02ස

ක්සතිොඹනහසනේසරකුණුස02සක්සරළොඵනහ.ස 

 ඳරිණඹසඅහර්ඹක්භසවීභසවසඅනලයසොරසනළතසනළතසඳණසළන්වීභස(restart  

 ඳරිණසභදදුහගසිභනහලසකිරීභසවසඅර්භණයසකිරීභ ස.ස  

 ොන්තසභදදුහගසසථහඳනඹසකිරීභටසොන වළකිසවීභ. 

 ඳරිණසදදඩහගසඅර්භණයසකිරීභ ස.ස  

 ද්තතසොව යේසකිරීභසවසිභනහලසකිරීභ. 

 නිසප්රොඹ ජනසො නුසඑතුසයියන්සදදඩසතළි ොේස(hard disk සධහරිතහඹසඅඩුසකිරීභ. 

 ඳරිණසජහරසබිසොවළීභ. 
 

c. පාො ව - ඉප් පරොනිා අඳද්රලය ඵැශැර කිරීභ නිවා රවදිය ඳරිවරය  එ්  පේ. රවදිය භගින් 

මිනිවාපේ පවෞඛ්යය  ාරන ඵඳෑම් පදා්  ලියන්න. 

යදිඹස ශ්රිතසොය සවසඒහොේසඵරඳෆේ තභයිසඳවතසතිොඹන්ොන්.සඳවතසඵරඳෆේසයේන්සඕනෆභස02සක්ස
තිොඹනහසනේසරකුණුස02සක්සරළොඵනහ.ස 

 සනහයුසඳද්ධතිඹසඅඩඳණසවීභ. 

 ොභ ශොේසමරරටසවහනිසවීභ .ස  

 ොේසඅහ්තියතහසඇතිසවීභ. 

 යදිඹස ලසහසකිරීොභන්සභධයසසනහයුසඳද්ධතිඹටසවහනිසවීභ. 

 කුඩුසවහසඅක්භහටසවහනිවීභ. 

 ජහනසිභදතිසවීභ. 

d.  පාො ව - ාංකිා නිර්භාණාරුලන් covid - 19 ලවංග  වභපයිම පවෞඛ්ය අංය වශා නල නිඳැයුම් 

උඳාංග රැව්  බිිම ාරන්න  වභත් විය. පභභ නල නිඳැයුම් වශා නනතිා ්ර් ාල ඵා ග  ශැ් ප්  

පාපවේද? 

පිළිතුයසන්ොන්සපේ න්ට් ඵඳත්රය්  ඵා ගැනීභ.                              කුණු ැපඵනලා 01් .ස 

නස නිඳයුභක්ස කිඹන්ොන්ස බුද්මතභඹස ොද්ඳශක්ස  Intellectual property)ස .බුද්ධභඹස ොද්ඳරක්ස කිඹන්ොන්ස

පුද්රොඹක්සවරිස ඹතනඹක්සවරිසිභියන්සයනසරදසනසනිර්භහණඹක්.සඒසො භසඒසමීටසොඳයසබහිභතොේස

ොන තිබුණුසොව සජනතහසදළනු්තසොරහසොන තිබුණුසනසනිසඳහදනඹක්සොව සරිඹහයේඹක්සොන්නසඕනි. 

ොඵ ොව ස අසථහරස බුද්මතභඹස ොද්ඳශස ො යේස යනහ. භවයස අසථහරදිස බුද්මතභඹස ොද්ඳශ ොන්තස
නභකින්ස ඉදිරිඳ්තසයනහ.ස අයිතිරුො ස අයඹක්සනළතිස නිර්භහණස වහස ොඹ දහස න්නහ.ස ඒස ො භස

අයිතිරුො ස අයඹක්ස නළතිස බුද්ධභඹස ොද්ඳශස ිභකුණනහ.ස ඒස ිටන්දහස මනතිස  යක්හස වහස අපිස

යන්ොන්ස ොප්ටන්ට්ස ඵරඳ්රඹක්ස රඵහස න්නස එ.ස ොප්ටන්ට්ස ඵරඳ්රඹක්ස රඵහස න්නස මුඛයේන්භස ජහතිස

ලොඹන්සතභයිසඉල්ීයභක්සයන්නසඕනි.සඊටසඳසොයසඅන්තර්ජහතිසරිඹහයේඹක්සබසොයසොප්ටන්ට්සඵරඳ්රඹස

රඵහසන්නසපුළුන්. 

 iv. 
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03. ොභභස3සනසප්රලසනඹසබඹහරොස10සොර්සඅහනසඳහඩභසනසද්තතසමුඛදහඹසඳහඩභටසඅදහරසනසළටළුක්.ොේ්තස
සුපුරුදුසඳරිදිසෆභසර්ඹභසඅවනසප්රලසණඹක්.සොභිටීමසබඹහරටසඹේසරුණටසඅදහශසගුසකිිටඳඹක්සවහසඒස ශ්රිතස

ොඳ දුසළටළුසි ක්සරළොඵනහ. 
ොභතනීමස බඹහරටස රළබිරස තිොඹන්ොනස ර්ථභහනඹටස ළශොඳනස ළටළුක්.ස ො ොය නහස ගතඹටස එොයිටස

ටයුතුසයොනසඹනසොය වරක්සඳ්තහොනසඹනුසරඵනසද්තතසමුඛදහඹසගුසකිිටඳඹක්සතභයිසොේ.සඑභසගුසරස

ොය ගිඹහසවසමදයයඹහසඹනසොදොදනහො භසොත යතුරුසඇතුශ්තසොනහ.සඅපිසදළන්සොේසළටළුසරටසඑකින්සඑස

පිළිතුරුසඵරමුඛ. 

 i. අගස(I)සිටසප්රහථියසඹතුරුසවහසඅඹඹන්සඅවනහ.සබඹහරටසභතසඇතිසප්රහථියසඹතුයක්සකිඹන්ොනසගුස
ොයො ඩස අනනයස වඳුනහස තස වළකිසතීරුක්ස ොව සතීරුසකිිටඳඹක්සකිඹනස එ.ස එිටීමස ප්රහථියසඹතුයස ිටසස

ොන්නසඵෆසො භසඅනුපිටඳ්තසොන්න්තසඵෆ.සඉතිගසමුඛයේන්භසඒසරක්ණසි සඑක්සළශොඳනසක්ොය්රසඉවතස

ගුස යේන්ස ොත යන්න.ස එතො ටස Doctor ගුො RegisterNo වස Patient ගුොස PatientIDස ප්රහථියස
ඹතුරුසිභමතඹටසන්නසපුළුන්. 
ොව සල්ඳනහොන්ස ොඹ්තසඒසප්රලසොණසකිඹන්න.සඒොසතිොඹන්ොනසප්රහථියසඹතුරුසරටසඅදහශසඅඹඹන්ස

යේඹන්නසකිඹරහ.සප්රලසණසඳ්රඹසොව ටසකිඹන්නසපුරුදුසොන්න.සනළ්තනේසොේසො සතළනීමසප්රහථියසඹතුරුස

ිභතයක්සයේඹරසනිගසඉඳියි.සඅඹඹන්සයේඹනො ටසගුොේසනභ්තසඑක්භසයේඹන්න. 
 ii. ප්රලසොණදිස අවරස තිොඹන්ොනස න්තුස ඹතුයස ළන.ස ප්රහථියස ඹතුය,ස ගයුක්තස ඹතුයටස අභතයස න්තුස

ඹතුය්තස අපිස ද්තතසමුඛදහඹස ඳහඩොේදිස ඉොනසන්නහ.ස බඹහරටසභතසඇතිසඑක්ස ගුසක්ොය්රඹක්සොව ස

ක්ොය්රස ගොඹ ජනඹක්ස භගින්ස ොන්තස ගුස ොප්ළිස අනනයස වඳුනහස තස වළකිස නේස එභස ක්ොය්රඹස එභස

ගුොිටසඳතිනස න්තුසඹතුයස(Foreign key  කිඹරසඅපිසවඳුන්නහ.සඒසො භස න්තුසඹතුයසභගින්ස

ගුස ොදක්ස අතයස ේඵන්ධතහඹක්ස ො ඩනළොනහ.ස ඒස ො භස ොේස  න්තුස ඹතුයස අනිහර්ඹොඹන්භස

ොන්තසගුසප්රහථියසඹතුයසොනහ.සඒසො භසේඵන්මතතසගුොේසප්රහථියසඹතුරුසක්ොය්රඹටසඅනුරපීස

ද්තතසිභතයයිසොේස න්තුසඹතුරුසක්ොය්රසොඹසතිොඹන්ොන්.ස 
ඉතිගස ොේස රක්ණස අනුස ඵළු භස බඹහරටස ොප්නස ඇතිස Doctorස ගුොේස RegisterNoස ක්ොය්රඹස Doctorර 

Patientස ගුෝතස තිඹනහ.ස ඒස ො භස Patientස ගුොේස PatientIDස ක්ොය්රඹස Doctorර Patientස ගුෝතස

තිඹනහ.සඑතො ටසොභභසDoctorර PatientසගුොේසතිඹනසRegisterNoසවහසPatientIDසකිඹනසක්ොය්රසොදභස

 න්තුසඹතුරුසිභමතඹටසන්නසපුළුන්. 

 iii. නසප්රලසොණදිසඅළු්තසමදයයොඹක්සොභභසොය වරටසඑනසකිඹරසතිඹනහ.සඉතිගසොව ටසල්ඳනහසයන්නස
ොේස ොනස අපිස ොභ නස ගුටදසඇතුශ්තසයන්නසඕනිසකිඹර.ස ොභතනසවළි ඹටස අපිස ොේස ොනසඇතුශ්තස

යන්නසඕනිසDoctorසගුටසිභතයයිසොන්ද?සඅනිසප්රලසොණදිසීමරසතිොඹන්ොන්තසඒසගුටසඅදහශසොත යතුරුස

ිභතයයි. 

  a.  ොභභ ො ටටසDoctorසගුසකිඹරසපිළිතුයසයේඹන්න. 

03 iii. b. ොභභස ො ටොදිස එභස ොනසභස ියදුකිරීභටස අදහශස නස ොයො ඩඹස යේඹන්නස කිඹරස තිොඹනහ.ස ඉතිගස
බඹහරසමුඛයේන්භසොභ නසගුදසොනසසයන්ොනසකිඹරසඅඳුන්තතහ.සදළන්සොභන්නසොේසිභමතඹටසප්රලසොණසීමරස

තිඹනසොත යතුරුසපිළිොශටසගුටසඇතුශ්තසයන්නයිසතිොඹන්ොන. 

DR13 දඹහන් ොඳොර්යහ 887156678V 
 

 iv. නස ළටළුොදිස එක්තයහස ොය ගිොඹකුටස ප්රතිහයස රසමදයයොඹක්ොස නභස ො ඹහළනීභටස ිභභසුභක්ස
නිර්භහණඹසයන්නසඅලයසඵසකිඹනහ.සඑක්සඑක්සගුසයේන්සක්ොය්රසඅයන්සඅපිසඅපිටසඅලයසිභමතඹටසිභභසුේස
නිර්භහණඹසශහ,සභතද? 

ොභතනදිසඅොඳන්සඅවන්ොනස2020/11/02සනසදිනසොය ගීසඅගසP01සඹටෝතසඳළියිවසොය ගිඹහසප්රතිහයසරඵහ්තස
මදයයඹහො සනභසො ඹහළනීභටසිභභසුභසනිර්භහණඹසකිරීභටසේඵන්ධසශසයුතුසගුසොභ නහදසකිඹර. 
Doctorර Patientසගුොන්සොභභසොය ගිඹහටසප්රතිහයසශසමදයයඹහො සRegisterNoසඑසිභතයයිසඅපිටස

ො ඹහන්නස පුළුන්.ස එභස RegisterNoස එටස අදහශස නභස ො ඹහන්නස නේස අපිස Doctorස ගු්තස අොප්ස
ිභභසුභටසේඵන්ධසශසයුතුයි. 
එතනදිස ොභභස ොය ගිඹහටස ප්රතිහයස ොල්ස DR10ස කිඹනස මදයයඹහස ඵ්ත,ස DR10ස කිඹන්ොන්ස Kamalස
Gunarathneස නේස මදයයඹහස ඵ්තස ො ඹහන්නස පුළුන්.ස එොවනේස බඹහරස ොභභස ළටළුටස පිළිතුයස
ිභමතඹට, Doctor ගුසවහසDoctorර Patientසගුසකිඹරසයේඹහන්න. 
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03. v. නසළටළුොදිසඑක්සඑක්සමදයරුන්ොසදුයථනසඅගසඇතුශ්තසකිරීභටසඅලයසඵසඳනහ.සඉතිගසොේස

ොත යතුයස අදහශස ොන්ොනස මදයයඹහටද,ස ොය ගිඹහටදස කිඹරස ඵරන්න.ස ඒස අදහශස ොන්ොනස

මදයයඹහට. 
එොවනේසඑතනටසDoctorසගුසකිඹරසයේඹන්න. 

04. අපිස04සනසප්රලසනඹසතුළින්සහච්ඡහසකිරීභටසඵරහොඳ ොය ්තතුසන්ොන්ස11සොශ්රයිවොේස3සනසඒඹසසඅන්තර්ජහරඹස
වහස ිභදු්තසතළඳෆරස වස 5ස නස ඒඹසඵල භහධයසතහක්ණඹසොඹ දහස ළනීේසවහස ොේස අඩිභසනිර්භහණඹස ඹනස

ඳහඩේසයේන්ස්තසො ටසසකිිටඳඹක්. 

 i. A පලබ් අ වි තුෂ ඳලතින වම්ඳත් පලන පලනභ ශඳුනා ගැනීභ URL වශා බාවි ා ාරයි. 
 

අන්තර්ජහරඹස කිඹන්ොන්ස අඳටස ොත යතුරුස රඵහස ළනීභටස ඇතිස ප්රධහනතභස ක්රභඹක්.ස ොභිටීමස ොත යතුරුස

අන්තර්ජහරොේසඇතිස ඳරිණස අතයස ොේොඹන්ස ේොප්රයණඹසකිරීභටස HTTP ස කිඹනස නිඹභහයේඹස ොඹ දහස
න්නහ.සඒසො භසඅන්තර්ජහරඹසතුශසඅතිිභලහරසොත යතුරුසප්රභහණඹක්සඅනතර්තසොනහ.සඑභසොත යතුරුස

ඳඹනසප්රධහනස හයඹසිභලසසිභියරිසිභඹභන (www)සයි.සොේස හයඹටසිභලසසිභියරිසිභඹභනසතුශසඅන්තර්තස

නසොත යතුරුසඅනනයසවඳුනහසළනීභසවහසඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹස(URL)බහිභතසයනහ.සස 

B විදයුත්  ැඳැල් හුලභාරුල තුෂී   SMTP  නියභාලලිය බාවි ා ාරයි. 
 

ොභභසළටු සතුළින්සහච්ඡහසකිරීභටසකිරීභටස අොප්ක්හසයන්ොන්සනිඹභහයේස පිළිඵයි.සනිඹභහයේඹක්ස

කිඹන්ොන්ස අන්තර්ජහරඹස තුශස රිඹහ්තභක්ස නස නීතිස ඳද්ධතිඹස යි.ස අන්තර්ජහරඹටස නිලසචිතස අයිතිරුොක්ස

ොන භළතිසනිහසඑඹසඳහරනඹටසතභයිසොේසනිඹභහයේසබහිභතහසයන්ොන්.ොභිටසනිඹභහයේසප්රධහනස හයස5සක්ස

තිොඹනහ.ස 

නිඹභහයේඹ බහිභතඹ 

HTTP HTMLසොල්නසල භහරු 

TCP/IP IPසයේපිනසල භහරුසඳහරනඹසකිරීභ. 

FTP ො නුසල භහරු 

ICMP ොද සඇතිසඅසථහසරසඳිවිභඩසදළන්වීභසවහසඳිවිභඩසඳහරනඹ 

SMTP ේදු්තසතළඳළල්සල භහරුස 
 

 . C.  URL , IP ලිිළන ඵල  ඳරිලර් නය කිරීභ  DNS Server භගින් සිදු ාරයි. 

අන්තර්ජහරඹසතුශසොයහසදහඹසඳරිණස හයසකිිටඳඹකින්සඳතිනහ. 
 

 Web Server - ොේසපිටුසතළන්ඳ්තසයසතඵහසළනීභසවහසොයහසරහභීසඳරිණසොතසරඵහසීමභ. 

 Mail Server -සිභදු්තසතළඳළල්සතළන්ඳ්තසයසතඵහසළනීභසවහසොයහසරහභීසඳරිණසොතසරඵහසීමභ. 

 DNS Serverසස-සURL , IP යේපිනසඵටසඳරිර්තනඹසකිරීභසභගින්සියදුසයයි. 
 

D.edupub.gov.lk යන ඒාාාාර වම්ඳත් නිනචායාය තුෂ ඉශෂ භට් පම් ලවම් නාභය   lk  භගින් 
පඳන්නුම් ාරයි. 
ොේසඅඩිභඹසඅනනයතහසේසනහභඹසභගින්සොඳන්නහ.ොභභසේසනහභඹස හයසොදටසඅඳුනහස
න්නසපුු න්ස.ස 

1. භසඅඹ්තසක්ොය්රඹසනිොඹ ජනඹසයනසභ 
 උදහ-සcom , org , gov , edu , mil , net 

2. භසඅඹ්තසයටසනිොඹ ජනඹසයනසභ 
 උදහ-ස.ik , .in , .au , .jp 

ොේසඋදහවයණඹසඵරන්න.ස 

www.google.com  

ොභිටසඉවශසභට්ටොේසේසනහභඹස.comසොරසදක්න්නසපුු න්.සසසොේසඋදහවයණඹසොදසඵරන්න.ස 

www.edupub.gov.lk  

ොභිටසඉවශසභට්ටොේසේසනහභඹස.lkසොරසදක්න්නසපුු න්.ස 

http://www.google.com/
http://www.edupub.gov.lk/
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04 i. E අන් ර්ජාය තුෂ පලබ් ිළටු දර්නය කිරීභ  පලබ් අ රි් සු බාවි ා ාරයි. 
 

අන්තර්ජහරඹසතුශසඳතිනසියයේඹනසණනක්සවසොේසපිටුසනළයම භසවහසන්නිොේදනසභදදුහගඹක්ස

අලයසොනහ.එඹසොේස අතරික්සුක්සොරසවඳුන්නහ.ස ොේස අතරික්සුස සවහසඋදහවයණසොරස

Mozilla Firefox , Opera , Safari ,සInternet Explore ස දිඹසදක්න්නසපුු න්.ස 

 ii. A විලෘ  ප්   පලබ් වංවනාාරයකි    - ckeditor       
ොභභසොේසනිර්භහණසභදදුහගසරසිභොලය්තඹසතභයිසනිර්භහණරුසිභියන්සචි්රසඅතුරුසමුඛල ණතස

බහිභතොඹන්සොේසපිටුසනිර්භහණඹසයනසඅතයතුොර්ීමසසඹගරිඹසොරසඅදහශසHTML ොල්නඹසදස

ොනභසඅතුරුසමුඛල ණතසසසොනහ.සොභිටීමසනිර්භහණරුටසHTML පිළිඵසදළනුභක්ස

තිොඹනහනේසචි්රසඅතුරුසමුඛල ණතසොභන්භසHTML ොල්නඹසදසබහිභතහසයේන්සොේසපිටුස
නිර්භහණඹසකිරීභටසවළකිඹහසතිොඹනහස. ොේසඅභතයසහියඹක්.ස 

Kompozer , ckeditor , Bluegriffonසො  ිභදතසොක්තසොේසගසහයසඅන්තර්ජහරොඹන්සඵහළනීභටස

පුු න්.සඒො භසසMicrosoft Front Page , Visual Studio  දිඹසියශසීමසන්න්තසපුු න්. 

  B වනථිතිා පලබ් වන්ධාර නිර්භාණ ක්රභපල්ඛ්න බාාලකි. – HTML 
ොභඹසසථිතිසවහසතිසලොඹන්සො ටසසොදටසවඳුනහසන්නසපුු න්.ොේසඅඩිභඹසන්ධහයඹසස

ොන ොනසස එනේස සථහයස ොරස ඹේස හරඹක්ස ඳ්තහස ොරනස ඹනහස නේස එඹස සථිතිස ොේස

අඩිභඹක්සොරසවඳුන්නහ.සහභහනයොඹන්සHTMLස බහහසමුඛල්සයොනසනසොේස අඩිභසොේස
ණඹටසඅඹ්තසොනහ. 

ොේසඅඩිභඹසන්ධහයඹස සනියන්තයොඹන්භසොනසස ොනහසනේසඑඹසතිසොේසඅඩිභඹක්සොරස

වඳුන්නහ.සොේසවහසොඵ ොව සිභටසPHP , ASP.net , JSP ො සබහහල්සබහිභතහසයනහ. 

  C පවවුම් යන්ත්රයකි. – ask 
අන්තර්ජහරඹසතුරසොත යතුරුසිභලහරසලොඹන්සොේස අඩිභසතුශසඅන්තර්තසොනහස .එභසොත යතුරුස

රඵහස ළනීභට එභස ොේස අඩිභස රටස ඹහභටස ියදුස ොනහ.ඒස වහස එභස ොේස අඩිභොේසයේපිනඹස දළනස
ළනීභටසඅලයසනහ.එඹසඉතහභ්තසඅසීරුසටයු්තතක්.අන්තර්ජහරසඳරිශීරඹන්ටසඳවසුොන්සඅලයස

ඕනෆභස ොත යතුයක්ස ඳවසුොන්ස ො ඹහස ළනීභටස ොභභස ොවුේස ඹන්්රස නිඳදහස තිොඹනහ.ොවුේස

ඹන්්රොේස ොවුේස ො ටුස තුරස අලයස ොත යතුරුස ඇතුශ්තස මුඛරඳදස වන්ස යස ොවුේස ොඵ ්තතභස

රිඹහ්තභස කිරීොභන්ස අලයස ොත යතුරුස ඇතුශ්තස ොේස අඩේස ේලහරස ප්රභහණඹක්ස ොඳන්නහ.ඒහස

රිඹහ්තභසයසඅලයසොත යතුයසො ඹහසතසවළකිසනහ.සඋදහස-සGoogle , Yahoo , ASK  , Google 

Chromeස 

  D   විදයුත්  ැඳැල් පවේලාල වඳයන වභාගභ විසින් ඵා පදයි. – domain name 
 

ිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹසප්රධහනසො ටසසොදකි. 

saman@gmail.com 

ඳරිශීරසනහභඹසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසේසනහභඹ 

ිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹසබහිභතසයන්නහො සනහභඹසඳරිශීරසනහභඹසොේ.ොභඹසඳරිශීරඹහටසඅලයස

ඳරිදිසොනසසශසවළකිඹ. 
 

ිභදු්තසතළඳළල්සොයහසඳඹනසභහභසිභියන්සරඵහසොදයි.සොභඹසඳරිශීරඹහටසඅලයසඳරිදිසොනසස

ශසොන වළකිඹ.ස 

mailto:saman@gmail.com
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04. iii.  Body , Ul , Li , Table, Br , Tr , P , Html , Br , Title , td, a 
 
උසුරනඹ පිළිතුය ඳළවළදිළිසකිරීභ 

Html 1  යේබසHTML උසුරනඹ 

Title 2 ොේසපිටුොේසඉවළින්භසtitle pane තුශසදළක්වීභට 

Body 3  යේබසBody උසුරනඹ 

Center 4 ොේසපිටුොේසභහතදහසතියසසඅක්ඹසබසොයසභළදටසඑොල්රසකිරීභට 

Ul 5 අගකිතසොන නසරළයිසතුස යේබඹසටවන්සකිරීභට 

Li 6 අගකිතසනසරළයිසතුස යේබඹසටවන්සකිරීභට 

Tr 7 ගුටසඅු තින්සොප්ළිඹක්සඑතුසකිරීභට 

Br 8 ොප්ළිසොන්සයනසසථහනඹසදළක්වීභට 

Table 9 ගුස යේබඹසශකුණුසකිරීභට 

P 10 ොේදඹස යේබඹසශකුණුසකිරීභට 

Td ද්තතසඇතුශ්තසකිරිභසවහසවසො සනිර්භහණඹසකිරීභට 

a ඳහඨඹක්සොව සොප්ළිඹක්සවහසඅමතන්ධහනසරඵහසීමභට 
 

05. i. ිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසඳහඩභසපිළිඵදසඅපිසහච්ඡහසයනසිභටසඅපිසතහසයනහසද්තතසප්රභහණඹසළිහසනසිභටස

ො සයේපිනසඳභණක්සබහිභතොඹන්සස්රසයේවීභ.නමුඛ්තසොභඹසතයභක්සඅඳවසුසවසගකීර්ණස

ටයු්තතක්.ොභළනිසඅසථහසරීමසස්තසයසයේවීභටසශ්රිතසබහිභතහසරසවළකිඹ. 

    ොේහසඳළතුරුේඳ්තසභදදුහගසරසිභිභධසක්ොය්රසඹටෝතසණනඹසකිරීේසියදුස

කිරීභටස ශ්රිතස ිභලහරස ප්රභහණඹක්ස තිොේ.ඒස අතරින්ස Average ශ්රිතඹස ො ස ඳයහඹස පිිටි ස අඹන්ො ස

හභහනයසඅඹසණනඹසකිරීභටසොඹ දහසනුසරළොේ.ොභභසප්රලසනඹටසඅනුසහර්තුසතුරීමසමුඛළුසිභකුණුේරස

හභහනයසඅඹසණනඹසකිරීභටසබහිභතහසකිරීභටසAverageසශ්රිතඹසොනසඑිටසජනහරි,ොඳඵයහරිසවසභහර්තුස

ඹනසභහඹන්ිටසමුඛළුසිභකුණුේසටවන්සනසො ස ඳයහඹසොත යහස තසයුතුඹ.ඒස අනුසශ්රිතඹස 1සAverageස

ොරදසො ස1සB2 පවද පා  2 D2 පවද පගන  

ිළිතතුර = Average(B2: D2 ොරසයේඹනුසරළොේ. 

 ii. ොේසප්රලසනොේීමස අවරසතිොඹන්ොනසස්රඹක්සපිටඳ්තසකිරීභසේඵන්ධොඹන්.ිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසොඹ දහොනස
හර්ඹක්භස වහස පරදහීමස ණනඹස කිරීේස කිරීභටස ස්රස පිටඳ්තස කිරීභස ළද්තස ොේ.එඵළිභන්ස ළඩඳතස

ොප්ළිඹක්සබසොයසොව සතීරුක්සබසොයසස්රඹක්සපිටඳ්තසකිරීභසරසවළකිඹ. 

ොේසදවහසළඩඳොතිටසඕනෆභසො ඹසදකුණුසඳසඳවරසොරොර්සපිිටි සකුඩහසො ටුස(ොභඹස

පියවුේසවළඩරඹසොරසවදුන්යි සභගින්සරසවළකිඹ.ොභභසප්රලනොඹීමසF2 සිටසදවන්සස්රඹසF6සො ඹසොතක්ස

ඇතිසො ඹන්සදවහසපිටඳ්තසකියභටසපියවුේසවළඩරඹසභගින්සඇදොනසඹහොභන්සරසවළකිසඅතයසඑඹසරස

ිභටසF6සිට:ස= Average(B2: D2) ොරසරළොේ. 

iii. a. ිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසබසොයස ස්රසපිටඳ්තසයනසිභටසස්රොේසඅඩගගුසො සයේපිනරසොප්ළිසඅගඹසොනසස
ොන නස ිභටීමස ොප්ළිස නියොප්ක්ස ො ස ොඹ මුඛස ොරස වළදින්ොේ.ොභොරස ො ස යේපිනස ොන ොනසස

ඳළතීභටසඑභසයේපිනසසථහයසරසයුතුඹ.සථහයසකිරීභටසඅලයසතීරුසනහභඹසොව සොප්ළිසඅගඹටසඉදිරිොඹන්සස

$ රකුණසොඹ දනහ.ොභභසප්රලසනඹසතුයේන්සහර්තුසතුරසය්තනපුයසනයොේසමුඛළුසිභකුණුේසරටසරඵහොදනස

ො ියසසමුඛදරසණනඹසකිරීොේීමසො ියසසඅනුඳහතඹසපිිටි සො ඹසොන ොනසසඳළතිඹසයුතුඹ.එඵළිභන්ස

ය්තනපුයසනයොේසමුඛළුසිභකුණුේසිටතසො ඹසE2සොරසොනසො ියසසඅනුඳහතඹසිටතසො ඹසD$8ස

ොරසොනසගුිවතඹක්සොයසදළක්වීොභන්සො ියසසඅනුඳහතඹසරඵහසතසවළ.ඒසඅනුසපිළිතුයස= E2* D$8සොේ. 
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05 iii. b. ො ස පිටඳ්තස කිරීභස පිළිඵදස 02ස ප්රලනොඹන්ස දස හච්ඡහස රස අතයස ොභිටස ීමදස ියඹළුස ො ියසස
අනුඳහතඹන්සරඵහසන්නහස හයඹසොඳයසඳරිදිසොේ.ඒසඅනුසපිළිතුයස= E6* D$8 

 iv. ිභදු්තසඳළතුරුේඳතසො ඹන්ිටසඅඹන්සඇතුර්තසො ටසඇතිසො සණනඹසකිරීභටසබහිභතහසයනස

ශ්රිතඹස න්ොන්ස Countස ශ්රිතඹයි.එොයභස ො ඹන්ිටස අඹන්ස ිටස එතුස රඵහස ළනීභටස බහිභතහස යනුොේසස

Sumසශ්රිතඹයි.ොභිටසඑනසප්රලසනොේීමසහභහනයසිභකුණුේසණනඹසකිරීභටසහර්තුොේසඑක්සඑක්සභහඹන්ිටසමුඛළුස

ිභකුණුේසප්රභහණඹන්සහර්තුොේසභහසණනින්සොඵදිඹසයුතුඹ.ොේසදවහසමුඛළුසිභකුණුේස Sumසශ්රිතඹසභගිනු්තස

භහසණනසCountසශ්රිතඹසභගිනු්තසොනසඑභසශ්රිතසොදසඑටසේඵන්ධසො ටසොභිටසහභහනයසිභකුණුේස
ණනඹසකිරීභසරසයුතුඹ. 

ඒසඅනුසF2සො ඹටස=සSum(B2: D2 / Count(B2: D2 සොේ. 

v. ිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසබහිභතොේසළඩඳොතිටසො ඹන්සිටසඳතිනසළිහභසි නහේසොභ නහදසඹන්නසො ඹහස

ළනීභටසබහිභතහසයනසශ්රිතඹක්සොරසMaxසශ්රිතඹසබහිභතහසයයි. 

 ොභභසප්රලසනොේීමසහර්තුොේසදිසඑක්සඑක්සනයොඹිටසමුඛළුසිභකුණුේසභ්තසඳනනුසරළබසො ියසසමුඛදරස

ණනඹසකිරීභක්සියදුසවීසඇත.එභසො ියසසමුඛදල්සයේන්සළිහභසි නහභසරඵහස්තසලහහටසඅඹ්තසො ියසස

මුඛදරසG8සො ඹටසණනඹසකිරීභටසශ්රිතඹස2සොරස= Maxසදසො ඹස2සොරසG2සදසො ඹස4සොර G8සදස
තසයුතුඹ. 

ඒසඅනුස= Max(G2: G8 සොේ. 

06. 11ස ොශ්රයිවොේස 2 නස ඒඹස ඒස කිඹන්ොන්ස ොත යතුරුස ඳද්ධතිස ගර්ධනස රිඹහයේඹස ඳහඩොභන්ස ිභබහස
ප්රලසනඳ්රඹටස එනස ඳවසුස ප්රලසනඹක්ස තභයිස ඳධතධති වංලර්ධන ජීලන චක්රය (SDLC)ස ඇසුරින්ස නිර්භහණඹස නස
ප්රලසනඹ.ොේසප්රලසනඹටසේපර්ණසරකුණුසරඵහන්නසඑසඅඳවසුසොදඹක්සොනොයි. 

 SDLCස කිඹන්ොනස නස ොත යතුරුස ඳද්ධතිඹක්ස ො ඩනළගීභටස ොව ස ඳතිනස ොත යතුරුස ඳද්ධතිඹක්ස
ගර්ධනඹසකිරීභටසොඹ දහසන්නසක්රභොේදඹක්සකිඹරසබඹහරසඉොනොනසඇති.ොේසපිඹයස6සකින්සරිඹහ්තභස

නසචාක්රීඹසරිඹහයේඹක්. 

 i. ොේස ප්රලසනොේස (i ස ො ටියන්ස අවරසතිොඹන්ොන්තස ොේස පිඹයස 6ස පිළිඵයි.සනමුඛ්තස ොේස ප්රලසනඹටස පිළිතුරුස

යේඹන්නසනේසඅපිසොේසඅතයහලයසපිඹයස6සොභ නහදසකිඹරසදළනොනසඉන්නසඕනි.ගුසේපර්ණසයන්නස

යේන්සඅපිසඑක්සඑක්සපිඹයසළනසොි ොඹන්සවඳුනහසනිමුඛ. 

1. අලන ය ා ශඳුනා ගැනීභ. 
ඳරිශීරඹහො ස අලයතහසපුයන්නසොත යතුරුසඑක්රැසකිරීභසියදුන්ොන්සඳශමුඛසපිඹොර්ස ීම.ොේසොත යතුරුස

එක්රැසසයනසක්රභොේදසකිිටඳඹක්සතිොඹනහ.ස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
නිරීක්ණ

ඹ 

ේමුඛස

හච්ඡහ 

ප්රලසනහයේ හර්තහසොව සයේපිො නුස

නිරීක්ණඹ 

මූරහදර්ලස

ඹ 

ොත යතුරුස

එක්රැසයනසක්රභ 
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06. i. 2. විවඳුම් වැසුම් කිරීභ. 

ඳද්ධතිොේසතිොඹනසිභිභධසොද්සළරසුේසකිරීභසියදුන්ොන්සොදනසපිඹොර්.ළරසුේයණොේසීමසසයනුස

රඵනසහර්ඹඹන්සකිිටඳඹක්සතිොඵනහ. 

 භදදුහගසවහසභදදුහගසනිර්ියතඹ(Software & Software architecture) සවඳුනහසළනීභ. 

 අතුරුසභල ණ්තසළසුභ (User Interface) 

 ද්තතසමුඛදහඹසළසුභ(Database) 

 ඳද්ධතිඹසතුශසරිඹහ්තභනසඋඳසඳද්ධතිසවහසඒහොේසඳයහඹ්තතඵසවඳුනහසළනීභ. 

 භදදුහගසඅතුරුසමුඛල ණ්තසවහසද්තතසඵඩහසඑකිොනටසේඵන්ධනස හයඹ 

 ඳද්ධතිඹසරිඹහ්තභසකිරීභටසඋචිතසභදදුහග,දදඩහගසඳද්ධතිසවහසඒහොේසගයචා 

 ඳරීක්ණසළරසුේසකිරීභ. 
 

2. විවඳුම් ප්  ාරණය කිරීභ. 
සුදුසුසඳරිණසබහහක්සොඹ දහොනසළරසුේරසඳද්ධතිඹසොක්තයණඹසකිරීභසතභයිසොේස

පිඹොර්ීමසියදුොන්ොන්.ස 
 

3. විවඳුම් ඳරී් ා කිරීභ ශා පද  ඉලත්කිරීභ. 
ොේසපිඹොර්සප්රධහනසඅයමුඛණසතභයිසොක්තනසොද ,සළරසුේසොද සොව සඅලයතහසොද සනිළයදිසකිරීභ 
 

   

 

 

 

 

 

  4. ඳධතධතිය ිළිමටුවීභ. 
ොද සනියහයණොඹන්සඳසොයසනසඳද්ධතිඹසපිිටටුවීභසොභභසපිඹොර්ීමසියදුොනහ.සඳද්ධතිඹසපිිටටුවීොේසක්රභස

4ක්සතිොඹනහ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒසඳරීක්හ භසතසඳරීක්හ ඳද්ධතිසඳරීක්හ ප්රති්රවණසඳරීක්හ 

දජුසපිිටටුවීභ භහන්තයසපිිටටුවීභ 

නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ අදිඹයභඹසපිිටටුවීභ 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            30 
 

 

06. i. 5. ඳධතධති න ත්තු කිරීභ. 
ඳද්ධතිස නඩ්තතුොේීමස ඳරිණ,ඳරිණස භදදුහග,ඳරිණස ජහරඹස ළනිස ොද්ස නඩ්තතුකිරීභස ියදුස

ොනහ.ඒසො භ, 

 අළුතින්සවඳුනහ්තසඳරිශීරසඅලයතහසඅනුසඳද්ධතිඹසනිර්භහණඹ 

 ඳද්ධතිඹසරිඹහ්තභසවීොේීමසවඳුනහ්තසසුළුසළටළුරටසපිළිඹේසොඹීමභ. 

 නසතහක්ණොේසදියුණුසඳද්ධතිඹටසොඹ දහසළනීභ. 

සසසසසසසසසසළනිසොනසේසොේසපිඹොර්ීමසියදුයනහ. 

SDLC ස රස පිඹයස 6ස ොඹ්තසභතක්ස ොන්නසඇතිසකිඹරහස ිටොතනහ.එොවනේස දළන්ස අපි ස අොප්ස ස ප්රලසනඹටස

ොඹ මුඛොමුඛ. 

 අගස1න්සදළක්ොනසහර්ඹඹසියදුවුොන්සොභ නසපිඹොර්ීමද?සවිවඳුම් වැසුම්කිරීපම්සීමසතභයිසභදදුහගස

වහසභදදුහගසනිර්ියතඹ (software architecture)සවඳුනහසළනීභසියදුවුොන්. 
 අගස 2ස න්ස දළක්ොනස ඳද්ධතිඹස ොක්තයණඹස කිරීභස ඹනස හර්ඹඹස ියදුවුොන්ස විවඳුම් ප්  ාරණය 
කිඹනසපිඹොර් 

 අගස3සන්සදළක්ොනසරිඹහ්තභසකිරීේසවතයසඅදහශසොන්ොන්සඳධතධතිය ිළිමටුවීභ යි. 
 අගස 4සන්ස දළක්ොන්ොන්සොත යතුරුසඑක්රැසසකිරීභසවහස ලයතහඹන්සවඳුනහසළනීභ.ොේස SDLC රස
ඳශමුඛසපිඹයසඒසකිඹන්ොන්සස 

 අලන ය ා ශඳුනා ගැනීභ. 

 අගස5සන්සදළක්ොනසහර්ඹඹසියදුවුොන්සඅහනසපිඹොර්ීම. ඳධතධති න ත්තු කිරීභ SDLC රසඅහනස
පිඹයසනේසයන්නසපුළුන්. 

 අගස6සන්සදළක්ොනසොද සනිළයදිකිරීභසියදුවුොන්සොභ නසපිඹොර්ීමද? විවඳුම් ඳරී් ා කිරීභ ශා පද  

ඉලත්කිරීභ  
අහනොේසඅපිටසොේසගුසොේසිභදිඹටසේපර්ණසයන්නසපුළුන්. 
 

 හර්ඹඹ පිඹය 

1 
භදදුහගසවහසභදදුහගසනිර්ියතඹ (software architecture)ස
වඳුනහසළනීභ. 

විවඳුම් වැසුම් කිරීභ 

2 
ඳරිණසබහහක්සොඹ දහොනසළරසුේයනසරදසඳද්ධතිඹස
ොක්තයණඹසකිරීභ. 

විවඳුම් ප්  ාරණය කිරීභ 

3 

දජුසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
භහන්තයසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
නිඹමුඛසරිඹහ්තභසකිරීභ. 
පිඹයස හයොඹන්සරිඹහ්තභසකිරීභ. 

ඳධතධතිය ිළිමටුවීභ 

4 ොත යතුරුසඑක්රැසසකිරීභසවහසලයතහඹන්සවඳුනහසළනීභ. අලන ය ා ශඳුනා ගැනීභ 

5 නසතහක්ණොේසදියුණුසඳද්ධතිඹටසොඹ දහසළනීභ.ස ඳධතධති න ත්තු කිරීභ 

6 
ොක්තනසොද ,සළරසුේසොද සොව සඅලයතහසොද සනිළයදිස
කිරීභ. 

විවඳුම් ඳරී් ා කිරීභ ශා 

පද  ඉලත්කිරීභ 

ොේසිභදිඹටසබඵසොේසගුසේපර්ණසශහනේසඑක්සො ටටසරකුණුස½සඵළගින්සො ටසසවඹටසබඵටසරකුණුස

3ක්සරළොඵනහ. 
06 ii. දළන්සඅපිසප්රලසනොේසඊශඟසො ටටස(ii  ොඹ මුඛවුොන ්ත ොේසප්රලසනොේසඅපිටසොේදඹක්සීමරසතිොඹනහ.ොත යතුරුස

ඳද්ධතිඹක්සඇසුරින්සතභයිසප්රලසනඹසඅවරසතිොඹන්ොන්.එදිොනදහසඵළගකුසණුොදණුසරදිසබහිභතනසATM රස
ඹහන්්රණඹසතභයිසොේසොේදොඹන්සකිඹොන්ොන්.ඉතහභ්තසයරසප්රලසනසකිිටඳඹක්සතභයිසඅවන්ොන්. 

(a) ො ටියන්ස අවරස තිොඹන්ොන්ස  දහනස ොභ නහදස කිඹර.ඒස කිඹන්ොන්ස ATMස එටස එභස පුද්රඹහස ිභියන්ස
ඇතුශ්තසයපුසද්තතසොභ නහදසකිඹර.ොව ඳින්සොේදඹසකිඹන්න.සATM ාාඩ්ඳ , රශවය අංාය ශා අලය 
මුදල් ප්රභාණයසබල සිභියන්සඹන්්රසොේසටවන්සයරසතිොඹනහ.ඒහසතභයිස දහනසොන්ොන්. 

(b) ො ටියන්ස අවරස තිොඹන්ොන්ස ළසීභස ළන.ඇතුශ්තස යනස රදස  දහනස ප්රතිදහනස ඵටස ඳ්තකිරීභස තභයිස
ොභිටීමසොන්ොන්ස. 

(c) ො ටියන්සඅවරසතිොඹන්ොන්සප්රතිදහනසොභ නහදසකිඹර.ඒසකිඹන්ොන්සATMසඑොන්සපිටතටසඑභසපුද්රඹහටස
රළබුණුසොද්ල්සළන.සමුදල් ශා බිල්ඳ සබල ටසප්රතිදහනසිභදිඹටසරළබිරසතිොඹනහ 

ොේසො ටසසරට්තසරකුණුස1සඵළගින්සරකුණුස3ක්සරළොඵනහ. 
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06. iii. ප්රලසනොේස(iii)සනසො ටියන්සඅවරසතිොඹන්ොන්සිභඳුේසඳරීක්හොේසක්රභොේදසළන.ිභඳුේසඳරීක්හොේස

ක්රභොේදස4ක්සළනසොේසනසිභට්තසබඵසදන්නහසඇති.ප්රලසනඹටසොඹ මුඛොන්නසයේන්සඒසඑසඑක්සළනස

අොඵ ධඹක්සළනීභසළද්තොනහසොේසප්රලසනඹසවදරසතිොඹන්ොන්සඋදහවයණඹක්සඇසුරින්සනිහ. 

 
 

 

 
 

 
 

   සසස  
        

 

ස         ස  
           

 . දළන්ස අපිස ප්රලසනඹටස ොඹ මුඛස වුොන ්තස ප්රලසනොේසඋදහවයණඹස ිභදිඹටස අයන්සතිොඹන්ොන්සඖධස ොශශස
බහිභතයනසභදදුහගඹක්සළන. 
 අගස iටස අදහශස උදහවයණඹස ඵළු ො ්තස ඒොස  දහනඹටස අනුස අොප්ක්ෂිතස ප්රතිදහනඹ්තස රළබිරස
තිොඹනහසකිඹරසබඵටසඳළවළදියේසඇති.එොවනේසඒසඳධතධති ඳරී් ාලයි.ඒටසඅදහශසඅක්යඹසA. 

 අගසiiසළනසඵළු ො ්තසඋදහවයණොේසතිොඹනහසඋඳක්රභොල්සකිිටඳඹක්.ඒහසොනසොනභසඳරීක්හස
යනහස කිඹර්තස කිඹනහ.ස අපිස දන්නහස ඒස ොනස ොනභස ඳරීක්හස යන්ොනස ඒාා 

ඳරී් ාපලදි.එොවනේසඒටසඅදහශසඅක්යඹසොන්ොනසB. 
 අගස iii ටසඅදහශසඋදහවයණඹසඵළු ො ්තසඒොසතිොඹනහසඋඳක්රභොල්සකිිටඳඹක්සඑටසඒහඵද්ධස
යරස නිළයදිස රිඹහ්තභස ොනදස කිඹරස ඵරනහස කිඹර.වභවන  ඳරී් ාපලදිස ඒස රුණස

ො ඹහඵරනසඵසබඵසදළන්සදන්නහසොදඹක්.එොවනේසඒටසඅදහශසඅක්යඹසතභයි E 
 අගසivසඋදහවයණඹසළනසඵළු ො ්තසොප්නහසොයහදහඹඹහටසභදදුහගඹසසබහිභතයන්නසඅසථහස
රඵහීමරස තිොඹනහස කිඹර.එොවනේස ඒටස අදහශස ඳරීක්හස ොන්ොනස ප්රති්රශණ ඳරී් ාල.පිළිතුයටස

අදහශසඅක්යඹසC 
 ොේසො ටඹට්තසබඵසහර්ථසපිළිතුරුසයේේො ්තසඑක්සො ටටසරකුණුස½සඵළගින්සො ටසසවතයටස
බඵටසරකුණුස2ක්සරළොඵනහ. 

ඒසඳරීක්හ 

භසතසඳරීක්හ 

ඳද්ධතිඹසඒසොනසොනභසඳරීක්හටස

රක්යන්ොන්සඒසඳරීක්හොන්.ඒසො භසඑක්සඑක්ස

ඒඹසතුශසස දහනඹටසඅනුසප්රතිදහනඹසරළොඵනහදස

කිඹර්තසඳරීක්හසයනහ. 

ඒසඳරීක්හොන්සඳසොයසඑභසඒසනළතස

ඒහඵද්ධසයරසඳරීක්හටසරක්යන්ොන්සභසතස

ඳරීක්හොන්. 

ඳද්ධතිසඳරීක්හ 

ප්රති්රවණසඳරීක්හ 

ොේසඳරීක්හොේීමසේපර්ණසඳද්ධතිඹටභසඅදහශස දහනස

රඵහොදියන්සඅොප්ක්ෂිතසප්රතිදහනසරළොඵනදසකිඹරසස

නිරීක්ණඹසයරසඵරනහස. 

ොේසඳරීක්හොේීමසඳරිශීරඹහටසඳද්ධතිඹසබහිභතඹටසඉඩස

රනහ.ඒසො භසළටළුසවතසතළන්සවඳුනහන්නහස

වසනිළයදිසශයුතුසතළන්සොඳන්හසොදනහ 
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07. i. 
ඵරන්න මුඛයේන්භ begin කිඹරහ ේඹහජ ොක්තඹ ඳටන් අයන් තිොඹනහ ඊට ඳසොය බඹහරට ොප්නහ total , i 

06.  iv. ප්රලසනොේසඅහනසො ටියන්සඵරහොඳ ොය ්තතුසොන්ොන්සඅ්තයුරුසොත යතුරුසඳද්ධති,ඳරිණසඳහදස
ොත යතුරුසඳද්ධතිසඵටසගර්ධනඹසකිරීභටසොවයතුනසරුණුසොභාහනහදසකිඹර.ප්රලසනඹටසපිළිතුරුස

ොේසිභදිඹටසඉදිරිඳ්තසයන්නසපුළුන්. 

 ඳරිණස ශ්රසසොඹන්සද්තතසනසනිහසියදුනසොද සභවයහසතවළකිවීභ. 
 ොත යතුරුසළසීභටසඅභසහරඹක්සතවීභ. 
 ද්තතසඵඩහසකිරීභටසළිහසඉඩක්සඅලයසොන වීභ. 
 මුඛයඳද,උඳසථස දිඹසඳ්තහොනසඹහොභන්සද්තතරස යක්හසඉවශසනළගිභඹසවළකිවීභ. 

ොේසපිළිතුරුයේන්ස2ක්සයේේො ්තසබඵටසොේසප්රලසනඹටසරකුණුස2ක්සරළොඵනහ.ොේසිභදිඹටසප්රලසනඹටභස

හර්ථසපිළිතුරුසයේවීොභන්සරකුණුස10සරඵහන්නසඑසඅඳවසුසොදඹක්සොනොයි. 

07. i a. ොව යි දුොේ පුෝත අපි දළන් ොේ අධහනඹ ොඹ මුඛ යන්න වදන්ොන් බඹහරො   ොප්ඳර් එොක් 

ව්තොනි ප්යලසනඹට ඒ කිඹන්ොන් බඹහරහ වුරු්ත දන්න programming ේඵන්ධ ප්යලසනඹට. අපි 

මුඛයේන්භ ඵරමුඛ ොේ ප්යලසන ගිඹ අවුරුද්ොද් 2019 ර්ොේීම වළදිරහ තිොඹන්ොන් ො ොව භද කිඹරහ. 

2019 ොප්ඳර් එොක් ව්ත ොනි ප්යලසනඹ ප්යධහන ො ටස ොදකින් යුක්ත ොනහ. ඳරොනි 

ප්යලසනට ීමරහ තිොඹන්ොන් array  ේඵන්ධ ප්යලසනඹක් එතො ට ොේ array ප්යලසනඹට තභයි 7 

ප්යලසොනට වේඵොන ළිහභ රකුණු ප්යභහණඹ ඒ කිඹන්ොන් රකුණු දවොඹන් වතක් භ ීමරහ 

තිොඹන්ොන්. එතො ට ොේ 7 ප්යලසොන ොදළනි ො ටට ඉදිරිඳ්ත යරහ තිොඹන්ොන් flowchart 

ප්යලසනඹ. ඒ ො ටට රළබිරහ තිොඹන්ොන් රකුණු තුනක් ො  ප්යභහණඹක් ඒ නිහ 2019 ොප්ඳර් 

එොක්දි array ප්යලසනඹට ළිහ අධහනඹක් ීමරහ තිඹන ඵ ොප්න්න තිොඹනහ. ොව යි දළන් අපි ඵරමුඛ 

අොප් ොභ ඩල් ොප්ඳර් එොක් 7ොනි ප්යලසනොේ ඳරොනි ො ට 

ොව යි ඵරන්න x කිඹරහ අයහක් ීමරහ තිොඹනහ. 

X[0] X[1] X[2] X[3] X[4] X[5] X[6] 

20 12 25 08 14 17 28 

අපි දන්නහ array එොකින් යන්ොන් එභ සරඳඹට අඹ්ත ද්තත එභ නභක් ොඹ දහ 
නිියන් භතඹ තුර තළන්ඳ්ත කිරීභ ඵ ඒ ො භ අපි දන්නහ අයහ අඹ ඒ කිඹන්ොන් 
elements එකිොනට ඹහඵද පිිටටන ඵ. Array එක් යේඹද්දි අයහොේ දර්ලඹ (index) ඒ 
කිඹන්ොන් අනුපිළිොශ අගඹ අයහොේ නභ භ ො ටු යවන තුර දක්නහ. 

ඒ අනු අපිට ීමරහ තිොඹන  යහො නභ x ඵ්ත එභ එක්ස අයහ elements ඒ කිඹන්ොන් අඹ 
වඹකින් යුක්ත ඵ්ත අපිට ඳළවළදියේ ොනහ. ොව යි 7.1.a ප්යලසොනදි අපිට ොභ ක්ද යන්න 
තිොඹන්ොන් කිඹරහ ඵරමුඛ. 

ොව යි අපි දළන් ොේ ේඹහජ ොක්තඹ පිඹොයන් පිඹය වඳුනහොන අහන පිළිතුය ොව ඹහන්න 
උ්තහව යමුඛ. 
BEGIN 

 Total = 0 

      i = 0 

      p = 0 

       WHILE ( i < =  6 ) 

   p  = X[i ] MOD 2 

   IF p = 0  THEN 

  Total  = Total  + X[ i ]   

   END IF 

   i  = i + 1  

        ENDWHILE 

        DISPLAY  Total 

        END 
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 a. 
,p කිඹරහ variable ිභචාල්ඹ තුනක් අයන් තිඹනහ ඒහොේ අඹ 0 ට භහන යරහ තිොඹනහ. 
    ඊට ඳසොය while loop එක් අයන් තිොඹනහ ඒො ො න්ොද්ියඹ ිභදිවට කිඹරහ තිොඹන්ොන් i  <=6 
කිඹරහ. ඒ කිඹන්ොන් while කිඹන ලූප් එ ඇතුොල් තිොඹන ප්යහලඹ i ර අඹ <=6  න ොතක් ියදු 
යන්න ඕනි කිඹන එ. ොව යි දළන් ඵරමුඛ while loop එ ඇතුොල් අපිට යන්න තිොඹන්ොන් ොභ ක්ද 
කිඹරහ. While loop එ ඇතුොල් ීම එඹහ අපිට කිඹනහ  p  වදහ න්න ිභදිව.ො ොව භද p වදහන්න, 
  p  = X[i ] MOD 2 ඒ කිඹන්ොන්  p භහන ොනහ x[ i ] MOD 2 ට MOD 2 කිඹන්ොන් ොදොන් 
ොඵදුණු ිභට ඉතුරු න අඹට කිඹන එ බඹහරහ දළනටභ්ත දන්නහ. දළන් හද ොදොන් ොඵදන්ොන්? 
ොඵදන්න තිොඹන්ොන් x[ i ]  ොව යි දළන් ොඳ ඩ්ඩක් ඵරන්න array එ දිවහ, Array එොක් ඉන්නද x[ i 
]ොොනක්? නළවළ.ඒ උනහට අපිට ොේ x[ i ]  ොව ඹහන්න පුළුන් ො ොව භද x[ i ]  ොව ඹහන්ොන්? 
ොව ට ඵරන්න බඹහරට ීමරහ තිොඹන ිභචාල්ඹ ි  එතන ඉන්න ොන්ද i?    i ර අඹ ීමරහ තිොඹනහ 
ොන්ද 0 කිඹරහ? වරි දළන් අපිට ොල්ියයි, දළන් අපි අයි ර තිොඹන අඹ  ොද්ල යමුඛ x[ i ]  රට, ඒ අනු 
මුඛයේන්භ x[ i ]   රට ළොටන්ොන් i ර අඹ 0 නිහ x [ 0 ] දළන් වරි. දළන්  ොඹ්ත array එ ඵරන්න. 
දළන් අපිට array එොක් ොව ඹහන්න පුු න්ද x [ 0 ]  ? බේ array එොක් මුඛල්භ අඹඹ x [ 0 ] දළන් අපිට 
ොප්නහ x [ 0 ]  කිඹන්ොන් 20 කිඹරහ. 
ොව යි ඊශඟට ඵරමුඛ ේඹහජ ොක්තොේ ොභ ක්ද යන්න තිොඹන්ොන කිඹරහ MOD 2  දළන් x[ i ]    
කිඹන්ොන් x[ 0 ]    නිහ x[ 0 ]  ට තිඹන අඹ න 20 x[ i ]  ොනුට  ොද්ල ය මුඛ. 
ඒ අනු p  = 20 MOD 2 ොනහ. ඒ කිඹන්ොන් 20 MOD 2 එන උ්තතයඹ p රට  ොද්ල යන්න 
කිඹරහ. වරි ඊට ඳසොය ොභ ක්ද යන්න කිඹරහ තිොඹන්ොන්?  
If p= 0 ට නේ 
Total වදහන්න ු  total රට x[ i ] එතු යරහ. ඒ අනු  Total රට දළනට තිොඹන අඹ 0 වහ x[ i ] = 
x[ 0 ] නිහ අු ්ත total එ 20 ොර වළොදනහ. වරි ඊට ඳසො end if loop එ ඉය ොනහ. 

i = i + 1 ොේොන් ොන්ොන් තිොඹන්ොන් iට එක් එතුොරහ අු ්ත i වළොදන එ කිඹරහ අපි දන්නහ 
ොන්, වරි i  රට තිොඹන්ොන් 0 නිහ අු ්ත i, බින්දුට එක් එතු ොරහ i = 1 ොනහ. 
 ොඹ්ත while loop එොක් condition එ ොචාක් ොනහ. දළන් අු ්ත i = 1 ඒ කිඹන්ොන් i ර අඹ 6ට අඩු 
නිහ while loop එ ඇතුරට එනහ. දළන්  ොඹ්ත p= x [ i ] MOD2 ට i = 1 හී අඹ  ොද්ල 
යන්නහ. ඒ අනු p= x [ i ] MOD 2 ,  p = 12 MOD 2 ොනහ.12්ත ොදොන් ොඵොදන නිහ p = 0 
ොනහ. ඒ කිඹන්ොන් ඊට ඳවයේන් තිොඹන if  p = 0 කිඹන condition එ true ොනහ. දළන් අු ්ත total 
එ වළොදනහ 
Total =20 + 12, 
ඒ කිඹන්ොන්, 
අු ්ත total = යේන් total + x[ 1 ] එතු ොරහ. ඒ නිහ අු ්ත total  = 32 ොනහ.   
ඊට ඳසොය if එ end ොනහ. 
 ොඹ්ත i = i + 1 නිහ i රට එක් එතු ොරහ අු ්ත i ර අඹ 2 ොනහ. 
නළත while loop එොක් condition එ ොචාක් ොනහ. I = 2 නිහ condition එ true ොරහ  ොඹ්ත 
while loop එ ඇතුරට එනහ.වරි ඊට ඳසො, 
 

P= x [ i ] MOD 2, 
X[ i ] කිඹන්ොන් දළන් i = 2 නිහ  , p= x [ 2 ] MOD 2, x[ 2 ] කිඹන්ොන් 25 නිහ, 
P = 25 MOD 2  
දළන් p රට රළොඵන අඹ එ නිහ p=0 කිඹන condition එ අ්තඹ ොනහ. එතො ට if loop එ 
ඇතුරට ඹන්ොන නෆ. ඒ නිහ total එට x[ 2 ] ර අඹ එතු ොන්ොන් නෆ. ඒ නිහ total එ ොනස 
ොන්ොන් නළවළ. If loop එ ඇතුොරන් ොන ඹන නිහ i රට එක් එතුොරහ අු ්ත i වදහ න්නහ. 
දළන්  i රට තිොඹන අඹ 2 යි එක් එතු වුනවභ අු ්ත i 3 යි කිඹරහ.  ොඹ්ත ඹනහ while condition 
එ ඵරනහ 3 <=6 ට නිහ ලූප් එ ඇතුරට ඇිභ්ත 
P= x [ i ] MOD 2ට එනහ. ඒ කිඹන්ොන් 
 P= x [ 3 ] MOD 2, 
 X [ 3 ]=8 , 
P= 8 MOD 2,ඵළිභන් 
P =0 කිඹන ො න්ොද්ියඹ  true ොනහ 
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07. i. If loop එ ඇතුරට ඇිභ්ත total එට x [ 3 ]ර අඹ එතු යනහ. ඒ අනු අු ්ත total එ 40 
ොනහ. If එොන් එළිඹට ඇිභ්ත i රට එක් එතු යනහ. එතො ට අු ්ත i =3+ 1 වතය ොනහ. 
 ොඹභ්ත I<= 6 කිඹන condition එ check යරහ  i = 4 නිහ while loop එ ඇතුරට එනහ  x [ i ] = 
x[ 4 ] = 14 නිහ, 
P = 14 MOD 2 , 
P = 0 නිහ 
 If condition එ true ොනහ. 
ඒ නිහ total = total + x[ i ] 
 40+ 14 = 54  
ඒ අනු අු ්ත total එ 54 ොනහ.  
If condition එොන් එළිඹට ඇිභ්ත i = i +1 නිහ දළනට i ර අඹ 4 ට එක් එතු ොරහ අු ්ත i= 5 
ොනහ. 
නළත්ත උිහන් තිොඹන  i <= 6 කිඹන condition එ  check යනහ. 
I = 5 නිහ ලූප් එ ඇතුරට ඹනහ. 
P= x[ i ] MOD 2, 
X [ i ] = x [ 5 ] = 17 නිහ, 
P = 17 MOD 2 , 
P = 1 නිහ 
 

If p=0 කිඹන condition එ ොභතළනීම false ොනහ. ඒ නිහ total එ ොනස ොන්ොන් නළවළ. 
නළත්ත  i රට එක් එතු යරහ අු ්ත i වදහන්නහ . ඒ අනු අු ්ත i ර අඹ 6 ොනහ. 
දළන් i ර අු ්ත අඹ න වඹ while loop එොක්දි i <=  6 ද ඵරනහ. දළන් i ර අු ්ත අඹ  වඹ නිහ 6= 
6 නිහ while loop එ ඇතුරට එනහ. 
P= x[ i ] MOD 2, 
X [ i ] = x [ 6 ] = 28 නිහ, 
P = 28 MOD 2 , 
P = 0 නිහ 
If p=0 කිඹන condition එ නළත්ත true ොනහ. ඒ නිහ total = total + x[ i ] 
 54+ 28 = 82 
ඒ අනු අු ්ත total එ 82 ොනහ. 
දළන් නළත්ත i රට එක් එතු යරහ අු ්ත i වදහ න්නහ 
I =  i +1  
I =  6+1  
I = 7 ොනහ 
දළන්  ොඹ්ත   i <= 6 කිඹන condition එ  check යනහ. 
එතනීම i  ර අඹ 7 ඵළිභන්  7>6 නිහi <= 6 කිඹන condition එ false ොනහ. 
ඒ නිහ while loop එ තදුයට්ත ක්රිඹහ්තභ ොන්ොන් නෆ. ඊට ඳසොය end while රට ඳවයේන් තිොඹන 
display total න්තිඹ නිහ ොත ටුඳශට රළබුණු අහන අඹ න 82 ණනට ප්රතිදහනඹ ොනහ. 

a. 

 b. දළන් තිොඹන්ොන් ොදොනි ො ට  ේඹහජ ොක්ත ට අනු ඇපු ළීයේ ටවන් ඒ ිටසතළන් පුයන්න. 
ේඹහජ ොක්තඹට අනු total i ව p කිඹරහ ිභචාල්ඹ තුනක් process ොඵ ක්ස එට දහරහ ඒහොේ අඹ 0 ොර 
රඵහ ීමරහ තිොඹනහ. 
දළන් ොේ ේඹහජ ොක්ත ොඹීම ියද්ධොන්ොන් x කිඹන array  එොක් තිඹන elements ි  ොචාක් යොන 
ඒහොේ තිොඹන ඉයට්ොට් ගඛ්ඹහ එතු ය ළනීභ නිහ array එොක් තිඹන elements වතභ එකින් එ ොන 
ොනභ check ොියන් වළභ element එක්භ ඉයට්ොට් ද කිඹරහ ඵරන්න ඕොන් ඒ නිහ ව ොේ array එොක් 
තිඹන elements හන වතක් න නිහ්ත උඩ process box එොක් i ර අඹ 0 න නිහ්ත අපි ොභතළන x 
කිඹන තළනට i <= 6 කිඹරහ රඵහ ොදන්න ඕොන් 
ඒ අනු , 
X= i <= 6 
ඊට ඳසොය ොභතළනීම array එොක් තිොඹන වළභ element එක්භ ඉයට්ොට් ද කිඹරහ ඵරන්න ඕනි. 
ඒ නිහ p කිඹන variable එට array එොක් element වළභ එක්භ ොදොන් ොඵදිරහ ඉතුරු ොන හන 

 ොද්ල ය න්න ඕොන්. 
ඒ නිහ y රට අදහශ න්තිඹ ොන්ොන්, 
P= x[ i ] MOD 2 
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07 i. b. Array එොක් වළභ element එක්භ ොදොන් ොඵදිරහ ඉතිරි බිගදු න elements ි  ිභතයක් අපිට 
අලසඹ නිහ, 
P = 0 කිඹන න්තිඹ ීමරහ තිඹනහ. 
ඊශඟට ොේ ේඹහජ ොක්ත ොඹීම අලසඹ ොන්ොන් ඉයට්ොට් ගඛ්ඹහ ර එතු ොඳන්වීභ නිහ 
Z කිඹන තළනට එන්න ඕනි න්තිඹ, 
Total= total + x[ i ] 
 

 c. C ො ටියන් බඹහරට කිඹරහ තිොඹන්ොන් ොේ ේඹහජ ොක්ත ඉයට්ට ගඛ්ඹහ ි  display ොන ිභදිවට 
ොනස යහනේ ොනස ොන්න ඕනි න්තිඹ යේඹහ දක්න්න කිඹරහ. 
ොේ ේඹහජ ොක්තඹ ීමරහ තිොඹන ිභදිඹට ොන්ොන් අහනඹට array එොක් තිඹන ියඹු භ ඉයට්ොට් 
 ගඛ්ඹහ ර එතු රළොඵන එ. 
දළන් අපි යන්න ඕොන්  array එොක් තිඹන ඉයට්ොට් ගඛ්ඹහ ි  ප්යතිදහනඹ ොභන ිභදිවට ොේ ේඹහජ 
ොක්තඹ ොනස යන එ, 
ොේ ේඹහජ ොක්තඹ ිභදිඹට p = 0 කිඹන ො න්ොද්ියඹ ්තඹ ොන තළනින් අපිට ඉයට්ොට් ගඛ්ඹහ ි  
අොනක් ගඛ්ඹහ යේන් ොන්ය න්න අසථහ රළොඵනහ. 
දළන් අපිට තිොඹන්ොන් ඒ රළොඵන ඒ යොට් ගඛ්ඹහන් ි  මුඛද්යණඹ යන්න අලසඹ යන න්තිඹ p = 0 
කිඹන ො න්ොද්ියඹට ඹි න් රඵහ ොදන එ. 
එොවනේ අපි 
 If i = 0 then  
Display x [ i ] 
කිඹන න්තිඹ තභයි රඵහ ොදන්න ඕනි. ඒ අනු බඹහරො  අු ්ත ේඹහජ ොක්තඹ ඳවත ිභදිවට යේඹහ දළක් 
වහ නේ වරි. 
ඒ ො භ තභයි ොභතනට total= total + x[ i ] 
වහ display total කිඹන න්ති ොද රඵහ ොදන්න අලසඹ නළවළ. ොභ ද total 1 display ොන්න ඕනි 
කිඹරහ දවන් යරහ නළති නිහ. 
 

7.  ii. ොව යි දරුොන් දළන් අපිට ඳළවළදියේ යන්න තිොඹන්ොන් 7 2 ො ට. ොේ ො ටියන් බඹහරට කිඹරහ 
තිොඹන්ොන් ත්රිොන ණඹ ො ණ තුන අඹක් රඵහ දුන්ිභට එභ අඹ අනු ො ණඹ අඹ අගල 90 
ට ළිහ නේ භවහ ො ණී ්තරිො ණඹක් ිභදිවට්ත ්තරිො ණඹ ො ණඹ අඹ අගල අනක් ොනහ 
නේ ඒ දජුො ණී ්තරිො ණඹක් ිභදිවට්ත එභ අසථහ ොදභ ොන න අසථහ සුළුො ණී 
්තරිො ණඹක් ිභදිවට්ත වඳුනහන්න. 
ොේ හොන් di flow chart එට උිහන් කිඹරහ තිොඹන ිභසතයොේ ීම කිඹොනහ ්තරිො ණොේ තිොඹන 
කුභක් ොව  එ ො ණඹ අඹ 90° නේ ඒ දජුො ණී ්තරිො ණඹක් කිඹරහ ඒ අනු අපිට පුළුන් 
ඍජුො ණී ්තරිො ණඹක් ඵ ගදර්ලනඹ න තළනට ඉසයිටන් තිොඹන desicion box එට එනේ x 
ොනුට, 
Q = 90 කිඹරහ රඵහොදන්න.(ො ණ ර අඹ q රට  ොද්ල ය න්න කිඹරහ තිොඹන නිහ ) 
 
ඒ ො භ බඹහරො  ප්යලසනඹ ිභසතයඹ වන් ොනහ ො ණඹ අඹ අගල 90 ට ඩහ ළිහ නේ ඒ 
භවහො ණී කිඹරහ, 
q>90 කිඹන desicion box එට ඉදිරිොඹන් z කිඹන තළනට ”භවහ ො ණී ්තරිො ණඹකි ගදර්ලනඹ 
යන්න” ඹන්න රඵහොදන්න. 
ඒ ො භ 
Y  යේන් check ොන්න ඕනි ොේ program එ run ොන හය හන, 
්තරිො ණඹ තිොඹන ො ණ හන තුනක් නිහ ො ණ තුොන්භ අඹන් ොන ොනභ check ොන්න 
ඕනි නිහ්ත Y රට එන්න ඕොන් i <3 කිඹරහ. ඒො භ ොභතනට වුරු වරි i <= 3 කිඹරහ රඵහීමරහ 
තිොඹනහ නේ ළයදි ොභ ද flow chart එොක් උඩභ ඇයි කිඹන variable එොක් අඹ බින්දුයි කිඹරහ 
රඵහීමරහ තිොඹන්න නිහ . ොව යි දරුොන් භභ ිටතනහ බඹහරහට ොේ ප්යලසනඹට පිළිතුරු ො ඹහ න්න 
ිභදිව ොව ඳින් ඳළවළදියේ ොන්න ඇති කිඹරහ 
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f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - I 

01.  දහනඹ(Input ,සළසීභ(process ,සප්රතිදහනඹ(output සඹනසවළකිඹහන්සතුනභසඳතින්ොන්සඳවතසවන්සයස
උඳක්රභඹසද? 
 

 1. රකුණුයණඹස(Plotter  3. ඵල භහධයසප්රක්ොලයඳඹස(Multimedia Projector  
 2. සඹගක්රීඹසොේරර්සඹන්්රඹස(ATM  4. ද්රසසපි සප්රදර්ලඹස(LCD Monitor) 
 

02. අන්තර්ජහරඹසබසොයසරළොඵනසියඹු සභසඳිවවුඩසඳරීක්හසයසළසිටතසඳිවවුඩසඅිටයසකිරීභසයනුසරඵන්ොන්ස
ඳවතසඒහසඅතරින්සයක්සභගින්සද?ස 
 

 1. භදදුසගිනිසඳවුයස(Soft Firewall  3. මුඛයසඳදස(Password  

 2.  ඹහචිතසතළඳෆර ස(Spam) 4. ශහකුළුසඳරිණනඹස(සCloud Computing  
 

03. ිභඹනසරදසොයදිරසයටහසනිර්භහණඹසවහසොඹ දහසන්නහසරදසියදුරුඳ්තසබහිභතොඹන්සඳසුහීයනසසඳරිණොේස
ද්තතස දහනඹසවහසඵඩහයණඹටසොඹ දහසන්නහසරීම.සඑිටසනිර්භහණරුසවොේසොයක්සද?.ා 
 

 

 1. ොජ න්සො න්සනියුභහන් 2. ොජ ප්සජළක්හඩ් 3. ොජ න්සොන්පිඹර් 4. වර්භන්සොව රරි්ත 
 

14. ඉස-සසයහජයඹඹසE – Government ඵන්ධතහසඳ්තහසන්නහසඳහර්ලසේඵන්ධසර්ගීයණඹටසඅඹ්තසිභඹසොන වළකිස
න්ොන්සඳවතසයක්සද 

 1. G 2 B 2. G 2 C 3. G 2 E 4. G 2 F 
 

05
. 

ලරීයොේසඅබයන්තයසො ටසරසිභසතයහ්තභසරඳසටවන්සරඵහසළනීභසොභභසඹන්්රඹසභගින්සියදුසොේ. 

 1. ිභදු්තසතන්තුසොර්ය ඹසඹන්්රඹස(ECG) 3. චුේවසසඅනුනහදසමූර්තනසඹන්්රඹස(MRI  
 2. ඳරිණතස ක්සලරීයසසතයසඑක්සස- ොර්සඹන්්රඹස(CAT  4. ිභදු්තසනිර්ඳණසොර්ණසඹන්්රඹ(EEG  
 

06. නිර්භහණසතහක්ණඹසළරකිල්රටසොනසඳරිණසර්ගීයණඹසකිරීොේසනිළයදිසයණඹසන්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. උකුල්සඳරිණස,සසුපිරිසඳරිණස,සොයහසදහඹසඳරිණ 
 2. ගයහගසඳරිණස,සප්රතිභසඳරිණස,සොදමුඛල ේසඳරිණ 
 3. භවහසඳරිණස,සභධයසඳරිණස,සක්ුදද්රසඳරිණ 

 4. ොයහසදහඹසඳරිණස,සොයහසරහභීසඳරිණ 
 

07. ඳරිණොේසොභ ශඹසොරසවළදින්ොනසභධයසළසුේසඒොේ(Central Processing Unit)සඅබයන්තයසො ටසස
අඩගගුසයණඹසන්ොන්සකුභක්සද? 

 1. ඳහරනසඒඹ(CU),අගසිවතභඹසවහසතහර්කිසඒඹ(ALU ,ේබහවීසොප්රේලසභතඹ(RAM) 
 2. ේබහවීසොප්රේලසභතඹ(RAM) , ඳහරනසඒඹ(CU)ස,සඳඨනභහ්රසභතඹස(ROM  
 3. ඳහරනසඒඹ(CU) , අගසිවතභඹසවහසතහර්කිසඒඹ(ALU  , ොයජිසතයස(Register) 
 4. ඳහරනසඒඹ(CU ස,සේබහවීසොප්රේලසභතඹ(RAM)ස,සොයජිසතයස(Register) 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 02 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- I f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  

වැකිය යුතුයි: 

 ියඹළුභසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 
 අගස1සියටස40සොතක්සප්රලසනරසීමසඇතිස(1 ,සස(2 ,ස(3 ,ස(4 සඹනසපිළිතුරුයේන්සනිළයදිසොව සඩහ්තසසුදුසුසපිළිතුයස
ොත යහන්න. 

 බඵටසඳඹහසඇතිසපිළිතුරුසඳ්රොේසඑක්සඑක්සප්රලසනඹසවහසීමසඇතිසසඅතුරින්සබඵසොත යහ්තසපිළිතුොර්සඅගඹටස
ළොනසඹසතුශස( සරකුණසොඹ දන්න. 
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08. ජහරසයණොේසඅහියඹක්සොරසළරකිඹසවළක්ොක්සඳවතසඒහයින්සකුභක්සද? 
 

 1. ේඳ්තසොඳ දුොේසඳරිවයණඹසකිරීභ. 3. මයසඳළතිරීභසොේ්තසවීභ. 
 2. භධයතසභදදුහගසඳහරනඹසකිරීොේසවළකිඹහ. 4. අඩුසඉඩසද්තතසඵඩහසශසවළකිසවීභ. 
 

09. ොඵ රඹසියරසරු.ස20ක්සද,සපි්තතසියරසරු.ස55සක්සදසොයි.ොඵ රඹසවහසපි්තතසියරසඑතුොිටසඅසටභඹසඅඹස
න්ොන්සකුභක්සද 
 

 1. 113 2. 103 3. 75 4. 110 
10. උඳහගරසසඵඩහසධහරිතහසඅනුස ොය වණසපිළිොයේන්සඅඩගගුසපිළිතුයසකුභක්සද?ස 

 

 1. CD , DVD , චුේබසඳි ඹ 3. චුේබසඳි ඹ ,සRAM , ROM 
 2. DVD , චුේබසඳි ඹ ,සදදඩසතළි ඹ 4. ළොනයේසභතඹස,සචුේබසඳි ඹ ,RAM 
 

11. “B”ස අක්යඹස  ASCII ස ගුොේස 6610 සොරසනිරඳණඹස ොේසනේසASCII ගුටස අනුස “I”ස අක්යොේස ද්ිභභඹස
නිරඳණඹසකුභක්සද? 
 

 1. 1110010 2. 1001001 3. 1001000 4. 1101001 
 

12. ඳවතසදෆසඅතරින්සොභොවයුේසඳද්ධතිඹසහර්ඹක්සොන න්ොන්සකුභක්සද? 
 

 1. තළි සසුඳරීක්ණඹ 3. ඳරිශීරසගිණුේසශභණහයණඹ 
 2. දදඩසතළි රසඋඳසථසරඵහසළනීභ 4. ොවීභසවහසප්රතිසථහඳනඹ 
 

13. ො නුසදිගු (File Extension සඅනුසොභොවයුේසඳද්ධතිඹසිභියන්සො නුොේසර්ඹස(File Type  ො ඹහසන්නහස
ඵසබඵසදන්නහසරුණකි.සබඵසඉොනසොනසඇතිසො නුසදිගුන්සඅතරින්ස“accdb” ඹනසො නුසදිගුසිටතසො නුස
ර්ඹසළසීභටසොඹ දහසන්නහසභදදුහගසර්ඹසකුභක්ද? 
 

 1. දන්සළසුේසභදදුහග 3. ඳළතුරුේඳ්තසසභදදුහග 
 2. භර්ඳණසසභදදුහග 4. ද්තතසමුඛදහඹසශභනහයණසසභදදුහග 
 

14. සුභල්,ස දන්සළසුේසභදදුහගඹක්සබහිභතොඹන්ස යහධනහස ඳ්රඹක්සියන්සියි යි.සබල සිභියන්සඑභස යහධනහස
ඳ්රඹටසඇතුශ්තසයනුසරඵනසපින්තයඹක්සඅලයසනළතළයිසියතහසභහසදළමූසිභසභසඑඹසඅලයභසඵසවළී සඹයි.සඑභස
පින්තයඹසඉක්භනින්භසඇතුශ්තසයසළනීභසවහසබහිභතසශසයුතුසොි භගසඹතුයසකුභක්ද? 
 

 1. Ctrl + N  2. Ctrl + Z 3. Ctrl + Y 4. Ctrl + O 
 

 අගස15සවහස16සප්රලසනසවහසඳවතසඳළතුරුේඳ්තසො ට බහිභතහසයන්න.  

 

 

 

 

15. D2 ො ොඹිටස= B2 *C2 ඹනසස්රඹසඇතුශ්තසයසඇතිසිභට,සඑභසස්රඹසD3ටසපිටඳ්තසොශයසනේසD3සො ොඹිටස
දක්නටසරළොඵනසඅඹසකුභක්සද? 

 1. 051 2. 45 3. 95 4. 51 
 

16. ෆභසබහ ඩඹභසමුඛළුසි නහභ (Total)සවහස10ස%සසට්ටභක්සරඵහසොදනසඅතයසඑඹසD2 ො ොඹිටසඇතුශ්තස
ොේ.සඳෆන්රසමුඛළුසසි නහභස(Total)සවහසඅදහශසට්ටේසමුඛදරසණනඹසොශයසනේසE3සො ඹටසඅදහශසස්රඹස
කුභක්සද?(ඉතිරිසො සඳයහඹසවහසදසොභඹසපිටඳ්තසයනුසරඵයි.) 
 

 1. = D2 * F2 2. = D2 * F$2 3. D3 * F2 4. D3 * F$2 
 

17. බඵසගසයණඹසයියන්සඳතිනසඉොරක්ොර නිසභර්ඳණඹසඇතුශ්තසරුණුරසළිහදුයසිභසතයසඵරහසළනීභස
වහසබඵටසඅමතසන්ධහනඹක්(Hyper Link  එක්සකිරීභටසඅලයසඇත.සොභභසහ්යඹසයසළනීභසවහසඳවතස
වන්සකුභනසඳි ්තත(Tab සොතසබඵසපිිභියඹසයුතුසන්ොන්සද? 

 1. Hyper Link 2. Home 3. Insert 4. Mailing 

18. දන්සළසුේසභදදුහගඹසබහිභතොඹන්සියදු ශ ොන වළකිසහර්ඹඹක්සන්ොන්සකුභක්සද? 
 1. සසශසොල්නොේසොඳයසදසුනසඵරහසළනීභ. 
 2. රඳඹක්සචාරනසරඳඹක්සඵටසඳ්තසකිරීභ. 
 3. ොල්නසඇතිසගුසඑක්සො ඹක්ස,සො සකිිටඳඹක්සඵටසඳ්තසකිරීභ.(Split cell) 
 4. ලේධසනිමතඹ (Thesaurus )සබහිභතහසකිරීභ. 
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19. ොඳයසනසරදස භර්ඳණඹසදහක්,ස ස ඉොරක්ොර නිසභර්ඳණසභදදුහගඹසකුභනසගුණහගඹක්සවහිභතස
යියන්,සඳවතසොඳන්හසඇතිසළසුභස1සඅසථහොේසියටසළසුභස2සඅසථහටසභහරුසයසතසවළකිසද? 

 

 
 
 
 
 

 1. දහසඳසුතරඹ(Slide Background  3. දහසජීවීයණඹ(Slide Animation  
 2. දහසගක්රභණඹ(Slide Transition  4. දහසපිරිළරසුභ(Slide Layout  
 

20. ප්රක්ොයඳණසඹන්්ර(Projector සපිළිඵසඳවතසවන්සයසඇතිසරුණුයේන්සතයසප්රහලසන්ොන්, 
 

 
A. ඵල භහධයස ප්රක්ොයඳණස ඹන්්රඹස (Multimedia Projector ස ,ස ස ඉරක්ේ,ස අකුරු,ස පින්තය,ස වඬ,ස වීිහොඹ ස ීමස දෆස
අඩගගුස යියන්ස ඳරිණස  ශ්රොඹන්ස නිර්භහණඹස යනුස රඵනස ඉොරක්ොර නිස භර්ඳණස ඉදිරිඳ්තස කිරීභටස
ොඹ යසොේ. 

 
B. උිහසසප්රක්ොයඳඹ(Over-head projector ස ධහයොඹන්සභර්ඳණඹක්සඉදිරිඳ්තසයන්නහසහචිස ගගිසඅභිනස
ොභන්භසඵහිටයසොභරේසදසබහිභතසයියන්සතභසඅදවසඅනයඹන්ටසතවවුරුසකිරීභටසප්රඹන්තසදයනුසදළකිඹසවළකිඹ.ස 

 
C. දදලයසයහමුඛසප්රක්ොයඳණසඹන්්රඹ(Slide projector ස ධහයොඹන්සභර්ඳණඹක්සඉදිරිඳ්තසයන්නහසහචිස ගගිස
අභිනසොභන්භසඵහිටයසොභරේස දසබහිභතසයියන්සතභසඅදවසඅනයඹන්ටසතවවුරුසකිරීභටසප්රඹන්තස දයනුස දළකිඹස
වළකිසනසඅතයසචාරනසචි්රසොව සලේධසඅඩගගුසශසොන වළකිඹ. 

 

 1. A වහසBසඳභිව 2. Aසවහ Cසඳභිව 3. Bසඳභිව 4. A ,B වහසCසියඹල්රභ 
 

 ප්රලසනසඅගස21සියටස24සදක්හසසප්රලසනසඳහදසවීසඇ්තෝතසඳහරසියසුන්සො සොඳෞද්යේසද්තතසවහසඳවසුේසවහසොයහස

හසතුසොවීේසපිළිඵසද්තතසඇතුශ්තසඳවතසදළක්ොනසද්තතසමුඛදහඹසගුසභතඹ. 

 

 
 

ශිය ලගුල  student) ස ඳහොල්සියඹු සියසුන්ො සොඳෞද්යේසිභසතයසදළක්ොේ(ස.  
 

 ඇතුශ්තසවීොේ අගඹ නභ සත්රීස /පුරුසඵ  උඳන්සදිනඹ දුයථනසඅගඹ 
1245 භන්සකුභහය පුරු 9115/15/93  1459971556 

1246 ියතුියසඅියන්දි සත්රී 9115/18/09  1459935696 

1247 උභඹගසඅොලයන් පුරු 9115/19/96  1459805419 

1248 නිගරහසොේන්දි සත්රී 9115/15/19  1459980067 

 

 
 

ඳවසුේසවහසොයහසහසතුසගුසස ියසුන්ො සසඳවසුේසවහසොයහසහසතුසොවීේසපිළිඵසිභසතයසදළක්ොේ(. 
 
 

 රිියට්ඳ්තසසඅගඹ ොනසරදසදිනඹ හසතු ඇතුශ්තවීොේසඅගඹ 

0111 9191.10.14 රු .51.11  0945 

0110 9191.10.16 රු .091.11  0947 

0119 9191.10.09 රු .71.11  0945 

0113 9191.10.05 රු .81.11  0946 

 

 

21. 
 

ියයස(student) සගුොේසඇතිසක්ොය්රසණනසවහසොයො ඩසගයහසො ඳභණසද? 
 

 1. 9 වහස 5සකි  2. 3සවහස 4සකි  3. 5 වහස4 4. 4සවහස5 
 

22. ද්තතසමුඛදහොේස න්තුසඹතුයක්ස(Foreign key ස සවහසඋදහවණඹක්සන්ොන්සකුභක්සද සස 
 

 1. ඳවසුේසවහසොයහසහසතුසගුොේසඇතුශ්තසවීොේසඅගඹ  
 2. ියයසගුොේසඋඳන්සදිනඹ 
 3. ඳවසුේසවහසොයහසහසතුසගුොේසරිියට්ඳ්තසඅගඹ 
 4. ියයසගුොේසඇතුශ්තවීොේසඅගඹ 
 

23. උභඹගසඅොලයන්සිභියන්සොහසඇතිසමුඛදරසො ඳභණසද? 
 

 0. රු .51.11  9. රු .71.11  3. රු .091.11  4. රු .81.11  
 

24. ඉවතසියයස(student) සගුොේසදුයථනසඅගඹසක්ොය්රඹසවහසසුදුසුසද්තතසප්රරඳඹ Data Type)සකුභක්සද? 
 

 0. Text 9. Number 3. Real 4. currency 

ළසුභස1 ළසුභස2 
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25. ිභදුේසඳරීක්හසකිරීභසවසොද සඉ්තසකිරීභසඹනසඅදිඹොර්ීමසඳරිශීරයින්ටසඳද්ධතිඹසබහිභතහසසකිරීභටසඉඩස
රසහසොඹ ජිතසඳද්ධතිඹසඅනුභතසකිරීභසොව සනිළයදිසශසයුතුසදෆසොඳන්වීභසියදුසයනුසරඵන්ොන්, 
 

 0. ඒසඳරීක්හ 2. ඳද්ධතිසඳරික්හ ස 3. භසථසඳරික්හ 4. ප්රතිවණසඳරික්හ 
 

26. අන්තර්ජහරඹසඳඹනසොයහන්ස ස අතයස අන්තර්ජහරඹටසේඵන්ධසොර සපුයහසඇතිසඳරිණරසඵඩහසයස
ඇතිසිභදු්තසොල්නරසිභලහරසඑතුක්සොභනියන්සවඳුන්යි. 
 

 1. ොේසඅඩිභඹ 2. ොර සිභියරිසිභඹභන 3. ොේසපිටුක් 4. ොේසඅතිරික්සුක් 
 

27. ජහරඹක්ස තුශස රිඹහ්තභස නස නීතිස ඳද්ධතිඹක්ස නිඹභහයේඹක්ස නස අතයස අන්තර්ජහරොේස රිඹහ්තභස නස
නිඹභහයේසඅතරින්සSMTP නිඹභහයේඹසභගින්සකුභක්සියදුසයයිසද? 
 

 1. IP යේපිනසල භහරුසඳහරනඹසකිරීභ 3. ිභදු්තසතළඳළල්සල භහරු 
 2. ොද සඇතිසඅසථහසරසඳිවිභඩසදළන්වීභසවහසඳිවිභඩසඳහරනඹ 4. ො නුසල භහරු 
 

28. ඳවතසවන්සකුභනසගොඹ ජනඹසශහකුළුසඳරිණසබහිභතොේසහියසඳභණක්සනිොඹ ජනඹසයනුසරඵයිසද? 
 

 1. නඩ්තතුසළටු සඅභසවීභ,සභදදුහගසක්ිවසඹහ්තහීයනසකිරීභ,සහර්ඹසහධනඹසළිහසදියුණුසවීභ 

 2. නඩ්තතුසළටු සඅභසවීභස,සඅ ඩසඳතිනසඅන්තර්ජහරසේඵන්ධතහසඅලයසවීභස,සභදදුහගසිභඹදභසඅභස
වීභ 

 3. භදදුහගස ිභඹදභස අභස වීභස ,ස භදදුහගස ක්ිවස ඹහ්තහීයනස ොන වීභ,ස ස හර්ඹස හධනඹස ළිහස දියුණුස
ොන වීභ 

 4. භදදුහගසිභඹදභසඅභසවීභස ,සඅඩුසොේසේඵන්ධතහසරීමසරිඹහහරී්තඹසඅඩුසොන වීභ,ස සඅ ඩසඳතිනස
අන්තර්ජහරසේඵන්ධතහසඅලයසොන වීභ 

 

29. ොේසඅතිරික්සුක්සභගින්සිභදළල ස(Render)සශසඳවතසළයිසතුසරන්න. 
 
 

 ිභදයහසිභඹසධහයහටසඅඹ්තසප්රධහනසිභඹන් 
  ජීසිභදයහ 
  ොබෞතිසිභදයහ 
  යහඹනසිභදයහ 
  ගයුක්තසිවතඹ 
 ඉවතසරළයිසතුසනිර්භහණඹසකිරීභටසඅලයසනසHTML උසුරනඹසකුභක්සද? 

 1. <dl> , < dt > 2. <dl> , < li > 3. <dt> , < dd > 4. <dl> , < li > 

 

30. HTML ිටසරක්ණසියඵන්ධොඹන්සනිළයදිසන්ොන්සඳවතසවන්සයසන්තිසද? 
 

 
A. HTMLසඋසුරනසභගින්සොේසපිටුසගදර්ලනඹසශසයුතුස හයඹසොේසඅතිරික්සුට(Web Browser)සොඳන්හස

ොදයි. 

 B. ඉගග්රිියසබහහොේසවසcapital  අකුරුසොව සsimple අකුරුසොඹ දහසළනීොභන්සඑිටසඅර්ථඹසොනසසොේ. 

 C. හභහනයොඹන්ස HTMLසඋසුරනසයුරසලොඹන්සදක්නුසරඵයි. 

 D. හභහනයොඹන්ස HTMLසඋසුරනඹසමුඛරටසවහසඅටසසො ිවසයවන්සතිබිඹසයුතුයි. 

 0. A ,BසවහසC 9. A සස, CසසවහසD 3. B සස, CසවහසසD 4. A ස, BසවහසD 
 

31. HTML ොල්නඹක්සතුශසඅමතන්ධහනඹක්ස(Hyperlink  ඇතුශ්තසකිරීභටසොඹ දහනුසරඵනසඋසුරනඹසන්ොන්? 
 

 0. <a href > 9. < a name > 3. < a > 4. < a img > 
 

32. මූියඹසවහසඹතුරුසපුරුසනිළයදිසබහිභතසොන කිරීභ්ත,සථහනසතසකිරීභ්තසොවයතුොන්සභළිවක්සටුස ියතස

ඇති නසොතයපීභස, 
 

 0. ඳහරසොද නහසවරක්ණඹ නේසොේ.ස(CTS) 3. පුනර්ර්තීස තතිසපීඩහසනේසොේ. 

 9. ඳරිණසදදසි සවරක්ණඹසනේසොේ. (CVS) 4. භහගලොප්ශීසවසඅසථිස ියතසළටළුසනේසොේ. 
 

33. ්රහපිසපික්රඹටසඇ්තෝතසබිටුස(bpp) ස5සක්සනේසඑිටසර්ණසප්රභහණඹසන්ොන්ස, 
 

 0. 06 9. 64 3. 39 4. 01 
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34. රඳඹසිභොේදනඹස(සResolution   ඹනු, 
 

 0. ඒකීඹසක්ොය්රඹසඇතිසපික්ල් (Pixcel) ණනයි. 
 9. රඳඹසර්ණසගොඹ ජනඹයි. 

 3.  ොර ඹසඅඳුයසගොඹ ජනඹසවීසඇතිස හයඹයි. 

 4. රඳඹක්සඳටරසකීඳඹටසොන්සශසවළකිසඵයි. 
 

35. ඳවතසවන්සන්තිසරහසඵරන්න. 
 

 A. ඹන්්රසබහහොන්සයේඹනසරදසක්රභොල්ඹක්සඍජුභසනඹටසධහනඹසශසවළකිසොේ. 

 
B. ඇල්ො රිතභඹසපිිටි සපිඹයසකිවඳඹක්සොව සියඹල්රභසොව ස යේබසපිඹයසියටසඅහනසපිඹයසදක්හස
අනුපිළිොන්සරිඹහ්තභසවීභසඅනුක්රභඹස(Sequence සොේ. 

 
C. අර්ථස ිභනයහස (Interpreter  වස ේඳහදස (Compiler  ඹනුසබහහස ඳරිර්තස ළඩ ටවන්ස ොඹ දහස නු 

රළබුොේසඳවශසතරොේසක්රභොල්නසබහහසවහ ඹ. 
 

 ඉවතසවන්සප්රහලරසතයසඅතයසබහඹසනිළයදිසඅනුපිළිොයේන්සදළක්ොනසයණඹසන්ොන්, 
 

 1. අතයස,සඅතයස,සතයස 3. අතයස,සතයස,සඅතය 

 2. තයස,සතයස,සතය 4. තයස,සතයස,සඅතය 

 
 

36. ඳවතසවන්සයහජසොක්තස(Pseudo code )සො ටසරන්න. 

 

BEGIN 

INPUT Mark as M 

        IF M >=75 THEN 

                OUT PUT “A” 

        ELSE IF M >=65 THEN 

               OUT PUT “B” 

              ELSE IF M >=55 THEN 

                      OUT PUT “C” 

                  ELSE IF M >=35 THEN 

                           OUT PUT “S” 

           ELSE 

                  OUT PUT “W” 

                  ENDIF 

             END IF 

      END IF 

END IF 

END.  

 ස M ඹනසිභචාරයඹසවහස58ස දහනඹසශොව ්තසප්රතිදහනඹසන්ොන්සකුභක්සදස? 
 

 0. A 9. C 3. S 4. w 
 

37 ඳවතසවන්සයහජසොක්ත(Pseudo code)ස ො ටසවහසඳරිශීරොඹකුස“ස Sri Lanka “ ඹනසචානඹස දහනඹස
ොශයසනේ,සඑඹසප්රතිදහනඹසනසහයසණනසන්ොන්,සස 
 

 

ස BEGIN 

INPUT “ Sri Lanka  

                           X =  1 

        DO WHILE X<=5 

          DISPLAY “ Sri Lanka “ 

X = X+1 

END WHILE 

END 

 1. 6 2. 5 3. 4 4. 3 
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38. ඳරිණසක්රභොල්සේඵන්ධොඹන්සඳවතසීමසඇතිසන්තිසරහසඵරන්න. 
 

 A - ිභචාරයන්ටස(Variables) ිභිභධසඅසථහන්ිටීමසිභිභධසඅඹන්සතසවළ. 

 
B - ඳරිණසබහහසොන්සයනසරදසදන්ස(Reserved words) එසක්රභොල්සබහහොේභසිභචාරයසනහභසොයස
බහිභතසතශසවළකිසඹ. 
 

 ඉවතසන්තිසියඵන්ධොඹන්සඳවතසවන්සඑක්සඅතයසන්ොන්සද? 

 0. A ඳභණක්සළයදිසඹ. 3. B ඳභණක්සළයදිසඹ. 
 9. A වහසB ොදභසනිළයදිසඹ. 4. A වහ Bසොදභසනිළයදිසඹ. 
 

39. ඳවතසොඳන්හසඇතිසයහජසොක්තඹසරහසඵරන්න. 

 

READ a, b , c 

Value = 0  

IF ( a > b ) THEN 

                      IF ( a> c) THEN 

                                Value = a 

                      ELSE 

                                Value = C 

ENDIF 

       DISPLAY value 

END 

 
a ,b  වහස c ඹනසිභචාරයසවහසපිළිොළින්ස50ස ,ස 60සවහස 80සඹනසඅඹඹන්ස දහනඹසයනුසරඵයිසනේ,ස දර්ලනඹස

ොොයනසප්රතිදහනඹසකුභක්සද? 
 

 1. 50 2. 60 3. 80 4. 0 

 

40. ඳවතසතර්නසඳරිඳථඹ රහසඵරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 A = 1 වහස Y = 0 ,සනේසඳවතසවන්සයක්සනිළයදිසද? 
 

 1. B =0 , C = 0 2. B =0 , C = 1 3. B =1 , C = 1 4. B =1,  C = 0 

A 

C 

y 
B 
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01. i. NMT ොශසයහඳහයඹසභඟින්සඑක්සභසමදනිසරහබඹසණනඹසයනුසරඵයි. 

ඉවතසවන්සයනසරදසභහියසරහබඹසළසීොභන්ස(Processing)සරඵහසතසවළකිසොත යතුරුස(Information) 
වහසඋදහවයණසොදක්සයේඹන්න. 
 

 ii. ඳවතස ගුොිටස ඳශමුඛස තීරුොිටස A ියටස Dස දක්හස නස අක්යයේන්ස දක්හස ඇ්තෝතස ඳරිණස ොොනිස
ේඵන්ධසප්රහලසවතයක්සනසඅතය, ොදළනිසතීරුොන්සඑභසප්රහලඹටසඅදහශසොොනිස(port) දළක්ොේ. 
 

 

ඳශමුඛසතීර ොදනසතීර 

A -ස ඳරිණඹටසඹතුරුසපුරුසේඵන්ධස
කිරීභ. 

ලේදසඋඳහගසොසොනිඹ (Audio port)  

B ස-සමුඛද්රණසඹන්්රඹසඳරිණසඳද්ධතිඹටස

ේඵන්ධසකිරීභස.  
ජහරයණසසොොනිඹස(RJ 45 port) 

C ස-සඉසඵනු  (Headphone),සභයික්රොෂ නඹස

(Microphone)සසසඳරිණසඳද්ධතිඹටස
ේඵන්ධසකිරීභ. 

PS2 ොොනිඹ 

D ස-සභහර්ඹස (Router),සසවීචාඹස(Switch)ස

ඳරිණසඳද්ධතිඹටසේඵන්ධසකිරීභ. 

භහන්තයසොොනිඹ (Parallel port) 

 

 ඳශමුඛසතීරුොිටසදක්හසඇතිසොොනිසේඵන්ධසප්රහලසොදළනිසතීරුොිටසදක්හසඇතිසොොනිසභඟසශඳන්න.ස
ප්රහලරටසඅදහශසඅක්යසවසනිළයදිසඳදසබොේසපිළිතුරුසඳ්රොඹිටසයේඹහසදක්න්න. 
 

 
iii. a. 76510ස,සඑිටසඩ්දලභඹසතුරයසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න. 

b. ස3258ස,සසඑිටසද්ිභභඹසතුරයසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න. 

 

iv. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a.  ඳවතසදක්හසඇතිසතයතහසගුසරහසඵරන්න. 
 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

ඉවතසතයතහසගුසවහසසුදුසුසතහර්කිසද්හයඹසඅඳින්න. 
b.සඳවතසතර්නසඳරිඳථොඹිටසF වහසඅදහශසබයේඹහනුසප්රහලඹසයේඹන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳෂමුලන ප්රනනය ශා ප  රාගත්  ලත් ප්රනන ශ ර්  ද තතුුවල ප්රනන ඳශා  ිළිතතුරු වඳයන්න. 

 ඳෂමුලන ප්රනනය  කුණු 20 ්  ිමමිලන අ ර, අපනකුත් වෑභ ප්රනනයා භ කුණු 10 ඵැගින් ිමමි පේ. 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 02 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- II f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - II 
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01. v. තරිඳුසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසිභඹසඉොනසන්නහස දරුොකි.සබල සනසඳරිණඹක්සියරීමස
ළනීොේසීමසඳරිණසියරීමසන්නහසසථහනොඹන්සඅලයසොභොවයුේසඳද්ධතිඹ, අලයසොඹදුේසභදදුහගසපිළිඵස
සබල ොන්සිභභනසරීම. 
එිටසීමසබල ටසඅලයසභදදුහගසරළයිසතුසරඵහසොදනසරීම.සීමසඇතිසරළයිසතුොන්සA -  E  දක්හසවසොල්ඵරසවහස
උචිතසනහභඹන්සොත යහසඳවතසදළක්ොනසටවනටසඇතුශ්තසයන්න. 
 

රළයිසතුස:-සස{Windows OS,සදන්සළසීභ, ොේසඅතිරික්සු, ඳද්ධතිසභදදුහගස, උඳොඹ ගීතහසභදදුහග} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vi

. 

දන්ස ළසුේස භදදුහගඹකින්සළසස ඳහඨස ො ටක්සවළඩේසන්නස (Formatted) රදුස ඳවතස දක්හස
තිොේ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

දන්සළසුේසභදදුහගඹසඳතිනසොභරේසකිිටඳඹක්සඳවතසසA – N දක්හසනසොල්ඵල්සභඟින්සොඳන්හස
ඇත. 

  
1සියටස4සොතක්සොල්ඵරසභඟින්සදළක්වසවළඩේසළන්වීොේසහර්ඹසවහසඅලයසවසවළඩේසළන්වීොේසොභරේස
A – Nස ොතක්ස වස ොල්ඵල්ස අතුොයන්ස ොත යහස අදහශස අගඹස වස අදහශස ොභරේස ොල්ඵරඹස බොේස පිළිතුරුස
ඳ්රොඹිටසයේඹන්න. 
 

 

vi

i. 

ABC ඳරිණසඅොරිභස ඹතනොේසඳරිණසළඳයුේරුන්ො සද්තතසමුඛදහඹසගුසඳවතසදළක්ොේ. 
 

Sup_ID FirstName LastName City Contat_No 

S001 Chamal Perera Malabe 011-3402120 

S002 Widura Ranawaka Padukka 011-4200100 

S003 Ramani Silva Horana 011-2340123 

S004 Aruna Mendis Kottawa 011-7201208 
 

a. ඉවතසගුොේසඇතිසක්ොරය්රස(Fields)සවහසොයො ඩස(Records)සණනසොනසොනභසනේසයන්න. 

b. ඳවතසදක්හසඇතිසඑක්සඑක්සක්ොය්රඹස(Fields)සවහසඩහ්තසොඹ යසනසද්තතසප්රරඳඹස(Data type)සයේඹහස
දක්න්න. 

1 සSup_ID ක්ොය්රඹස 

2 සContact_No ක්ොය්රඹ 
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01. viii. ඳවතසීමසඇතිසයහජසොක්තස(Pseudo code) ො ටසරන්න. 

  

  

Sum = 0 

Num = 10 

While Num >= 0 

Sum = Sum + Num 

Num = Num – 2 

සසසසසසසසසEnd while 

ටඹ Sum Num 

1   

2   

3   

4   

5   
 

 ඉවතසගුසබඵො සපිළිතුරුසඳ්රොඹිටසපිටඳ්තසයසොනසwhileසලූඳොේසඑක්සඑක්සටසඅහනොේසSumසවහසNumස
වහසඳළොයනසඅඹන්සදක්හසගුසේපර්ණසයන්න. 
 

 

ix. 

 

 

 

 

 

 

 

A – D ොරස ඳවතස ීමසඇතිස න්තිරසිටසතළන්සපියවීභසවහස ඒස භඟසයවන්සතුශස ීමසඇතිස ඳදස ොදස
අතුොයන්සොඹ යසඳදඹසොත යහසයේඹන්න. 
(සබොේසපිළිතුොයිටසන්තිසොල්ඵරඹසවහසිටසතළනටසඅදහශසඳදඹසඳභණක්සයේඹන්න.  
A. රඳහිටනීස ොව ස ඳරිණස තියස භතස රඳස නිර්භහණඹස කිරීොේස ීම.....................ස {RGB , CMYK} 
 ොද්ලඹසොඹ දහසනුසරඵයි. 

B. .....................ස {Ellipse , Lasso} ොභරභස භඟින්සමූියඹස ධහයොඹන්ස ්රහපිොේස අලයස ො ටස
අලයසවළඩොඹන්සොත යහසතසවළකිඹ. 

C. චාරනභඹස දදසි ස භහඹහස (Optical Illusion) නිර්භහණඹසන්ොන්.....................ස {ට්ිභන්ස යහමුඛ (Tween 

Frame)ස, මූයේසයහමුඛ(Key Frame) }සතුශසීමසඹ. 

D. Giotto භදදුහගඹස ියතසනිර්භහණඹසයසතළන්ඳ්තසයනුසරඵනසො නුක්.....................ස{.vgd , 

.swf }ො නුස දතිඹටසතළන්ඳ්තසයනුසරඵයි. 

 

x. ඳහරසICTසගභොේසොල්ේසිභියන්සභල්ස(Kamal ස, ගීතහස(Geetha ස, අනස(Anu ස, ලහන්ස(Shan සවස

පිඹල්ස(Piyal සසොතසිභදු්තසතළඳළල්සඳිවිභඩඹක්සඹයි.සඑිටසිභදු්තසතළඳළල්සශීර්ඹසඳවතසදක්හසඇත. 
 

To : anu@gmail.com , piyal@yahoo.com 

Cc : geetha@gmail.com 

Bcc : shan@gmail.com , kamal@yahoo.com  
 

A වසBසොරසොල්ඵරසශසඳවතසන්තිසොදනසතයස(T සොව සඅතයස(F සදළයිසයේඹහසදක්න්න.ස 
(සබොේසපිළිතුොයිටසන්තිසොල්ඵරඹසවහසතයස/සඅතයසඵසදක්න්න.ස  
 

A. ොභභසයේපිඹසභල්ට්තසඹහසඇතිසඵසපිඹල්සදකියි. 
B. ොභභසයේපිඹසපිඹල්ටසඹහසඇතිසඵසඅනසදකියි. 

 

2. i. ොත යතුරුසතහක්ණඹසවහසඵළඳුණුසළටු සකිිටඳඹක්සසAසියටස Dසසොතක්සොල්ඵරසභගින්සඳවතසදක්හසතිොේ. 
 

  Aස- අනයොඹන්සරළොඵනසිභද්සයු්තසතළඳළල්සඳිවිභඩසනිහසිභද්සයු්තසතළඳළල්සගිණුභසපිරීසඹහභ. 

  Bස- නිර්භහණරුකුො ස අදවස, යචානහස ොව ස ොන්තස නිර්භහණඹක්ස පිටඳ්තස යස නිියන්ස බල ො ස
අයඹකින්සොත යසඑඹසතභහො සනිර්භහණඹක්සොරසඉදිරිඳ්තසකිරීභ. 

  C- ඳරිශීරඹන්සයටහසබවුන්ො සඵළගකුසගිණුේසොව සිභදු්තසගිණුේස දිොඹිටසොත යතුරුසරඵහසළනීභ. 
 

  D- උයිටොයසියටසඅෝතසඇඟියේසදක්හසඇතිසනසපීඩහ. 
 

 ඉවතසදළක්ොනසළටු සවහසඩහ්තසළශොඳනසසඳදසඳවතසPසියටසUසදක්හසොල්ඵල්සයසඇතිසරළයිසතුොන්ස
ොත යහසන්න.සළටු ොේසොල්ඵරඹසවහසඳදොේසොල්ඵරඹසයේඹහසදක්න්න. 
 

  

රළයිසතු: සPස-සෆික ෂින්  (Phishing)        
Qස-සපුනර්ර්තීස තතිසපීඩහ( Repetitive Stress)                                  
Rස-ස ඹහචිතසතළඳෆර(Spam)   
Sස-සහඳරසොද නහසවරක්ණඹ (Carpel Tunnel Syndrome)     
Tස-සයේඛිතසදෆසො යභ(Plagiarism)    
Uස-සබුද්මතභඹසොද්ඳශසො යහසළනීභ. 

 ii. ශ්රීසරගහසතුශසඅන්තර්ජහර, ොත යතුරුසල භහරුසවහස යක්හසඳඹනස ඹතනස02සක්සනේසයන්න. 
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02. iii. ඳවතසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

  a. ශ්රීස රගහොේස අධයහඳනස ක්ොය්රඹස ොොයිටස ස අගකිතස ොඵදුභ(Digital Divide ස covid-19 ො ොය නහස
ගතසහරඹසතුශසීමසදක්නටසරළබුණුස හයඹසයේඹහසදක්න්න. 
 

  b. ශ්රීස රගහස තුශස ස අගකිතස ොයතු(Digital Bridge ස ඇතිස කිරීභටස තස වළකිස රිඹහස භහර්ස 02ස ක්ස යේඹහස
දක්න්න. 
 

  c. ඵරහොඳ ොය ්තතුසොන ස වසිභදුයේසිභගදිස වීභස ීමස ඳරිණසඳද්ධතිඹටසවහස ොල්නරටසියදුනසවහනිඹස
ශක්හසළනීභටසතසවළකිසරිඹහභහර්ඹක්සයේඹහසදක්න්න. 
 

  d. නිභල්සහිවජභඹස(Commercial සභදදුහගඹක්සඅනයොඹන්සCDසතළි ඹටසඵඩහසො ටසඹවළුන්ස
කිිටඳසොදොනකුසඅතයසිභකුණනසරීම.සොභිටසීමසබල සිභියන්සියදුසයනසයදසකුභක්සද? 
 

  e. ඳහරසගුරුබතුන්සභහර්තස(Online) ියසුන්ටසඉළන්ිභභසියදුසයයි.සොේසඳවසුභසබහිභතඹසවහස
ගුරුරුන්සවහසියසුන්සතුසඳළතිඹසයුතුසඅලයතහසයේඹහසදක්න්න. 
 

 iv. 

ඳහොල්ස ඳරිණස ිභදයහහයොේස ඳරිණස 05ස ක්ස (ොයහදහඹඹ,ස A ඳරිණඹස ,Bස ඳරිණඹස ,C 
ඳරිණඹස ,D ඳරිණඹ ස ඇතිස අතයස ඒහස සිභචාඹටස ේඵන්ධස ො ටස ජහරස තස යස ඇත.ස ජහරඹටස
යවුටයඹක්සේඵන්ධසයියන්සඅන්තර්ජහරසඳවසුේසරඵහසොනසඇත. 
නේසයනසරදසො ටු, උඳහගසවහසසදක්ියන්ස(උදහ:සසසසිභචාඹසස සඉවතසඳරිණසිභදයහහයඹටසඅදහශසජහරස
රඳසටවනසඇසදක්න්න. 

3. ියල්කිසකිරිසවොල්ස වහයසද්රයසේඵන්ධසිභසතයසඇතුශ්තසද්තතසමුඛදහොේසොත යතුරුසඳවතසඳරිදිසදළක්ොේ. 

  අයිතභසගු ියරසගු 

  

අයිතභස

ොක්තඹ 
අයිතභස

නහභඹ 

101 කිරි 

102 ඵටර් 

103 චීස 

 

 

 

 

 

අයිතභස

ොක්තඹ 

ඒ 

ළනුේසියර 

ඒස

ිභකුණුේසියර 

101 140.00 150.00 

102 250.00 300.00 

103 300.00 350.00 

 

  සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසිභකුණුේසගු 

  

අයිතභස

ොක්තඹ 
භහඹසතුශසිභකුණුේස

ප්රභහණඹ 

101 ීයටර්ස1250 

102 කිොර  රෑේස2400 

103 කිොර  රෑේස1300 

 

 i. ොභභසද්තතසමුඛදහඹටසඇතුශ්තසිභඹසයුතුසඹළයිසබඵටසියොතනසොන්තසගුසනභක්සවන්සයන්න.සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

 ii. ොභිටසප්රහථියසඹතුරුසොඹදිඹසවළකිසක්ොය්රඹක්සනේසයන්න.                                                    

 

iii. ඳවතසවන්සඅසථහරසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගු/සගුසොභ නහසදළයිසයේඹහසදක්න්න. 

a. අයිතභසඅගස104සදයණසොඹ ට්සරු.35.00සටසියරීම ොනසරු.40.00සටසඅොරිභසකිරීභ. 

b.ිභකුණ කිරිසප්රභහණඹසීයටර්ස1250සොන සීයටර්ස1520සඵසතවවුරුසවීභ.                                                                                                                                 

 iv. භහොේස දහඹභසොවීභසවහසඅලයසන්ොන්සකුභනසගුරසද්තතසද? 

 v. 
ොභභස ද්තතසඵඩහසකිරීොේස ීම ගුසකිිටඳඹස ද්තතසඵඩහසකිරීභසොනුටසතනිසගුක්සබහිභතසොශයසනේස

ඇතිනසඅහියඹක්සවන්සයන්න.සසස 
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4.ස i. A ියටස Fස දක්හස ඇතිස ිටසතළන්ස ිටතස න්තිස රහස ඵරන්න.ස ඳවතස ීමස ඇතිස රළයිසතුොේස වන්ස ඳදස

අතුොයන්සිටසතළන්සපියවීභසවහසඩහ්තසොඹ යතභසඳදසවඳුනහන්න.සඑක්සඑක්සපිළිතුයසවහසන්තිඹටස

අදහශසඅකුයසවහසඅදහශසඳදඹසයේඹහසදක්න්න. 

  A - හිවජභඹසඳයභහර්ථසිටතස ඹතනඹසඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹස(URL සඉවශසභට්ටොේසේස

නහභසවහ.............................සබහිභතසොොර්. 

B – ිභදු්තස තළඳළල්ස ඳිවිභඩොේස පිටඳ්තස ඹළිභඹස යුතුස අඹො ස තළඳළල්ස යේපිනස වන්ස යනුොේස

...........................සිටඹ. 

C – තිසොේසඅඩිභසනිර්භහණඹස....................................සළනිසඳරිණසබහහසයේන්සසසයනුසරඵයි 

D –සඅන්තර්ජහරසොයහදහඹසඳරිණසඅතුරින්සස.....................................සභඟින්සොේසපිටුසතළන්ඳ්තසයස

තඵහසළනීභසවහසොයහරහභීසඳරිණසොතසරඵහසීමභසියදුසයයි. 

E –සබොේසඳරිණොේසදදඩසතළි ඹසොනුටසඅන්තර්ජහරඹසවයවහසද්තතසවහසළඩටවන්සඵඩහසකිරීභසවහස

ප්රොේලසවීභ............................................සොරසවළඳින්ිභඹසවළ.  

F – ොේස අඩිභස නිර්භහණොේස ීමස ොක්තස යේවීභ, ොද ස ඳරීක්හස වහස ොද ස නිළයදිස යන්නහ 

………………………………..සොේ. 

ැයිවනතුල : { DNSස ොයහදහඹඹ, ොේස අඩිභස නිර්භහඳ(Author , WEBස ොයහදහඹඹ,ස

ගසහය(Editor ,සCC, BCC, ශහකුළුස ඳරිණනඹ(cloud computing , Iaas, PaaS, @ස ගොක්තඹ, 

com,සFTP,සorg, HTML, PHP} 

 ii. ඳවතස එක්ස එක්ස අයිතභඹස වහස උදහවයණස එස ඵළගින්ස ීමස ඇතිස රළයිසතුොන්ස ොත යහස යේඹන්න.ස බොේස

පිළිතුොර්සඅදහශසඉගගීියසඅක්ෂයඹසඉදිරිොඹන්සඅදහශසඋදහවයණඹසයේඹහසදක්න්න. 

A – ිභදතසොක්තසොේසගසහයඹකි. 

B – වීිහොඹ සේභන්්රණසවහසබහිභතසශසවළකිසභදදුහගඹකි 

C – ිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹකි. 

D –සඅන්තර්ජහරොේසරිඹහ්තභසනිඹභහයේඹකි. 

ැයිවනතුල : { Komposer, Adobe Dream Viewer, Zoom, exams@doenets.lk,සenenapiyasa.lk, URL, 

SMTP, com } 

 iii. රඳඹස1සිටසදක්හසඇතිසොේසපිටුොිටසHTML ප්රබඹස1ස– 10සදක්හසොල්ඵල්සයසඇතිසඋසුරනසකිිටඳඹක්ස

ොන භළතිසරඳඹස2සභඟින්සදක්හසඇත.සසසස  

 

  රඳඹස1:සොේසපිටු 
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04. iii. 
 

  රඳඹස2:සHTML ප්රබසොක්තඹ 

 

රඳඹස2ිටස1සියටස10සදක්හසඅගසයසඇතිසසථහනසවහසළශොඳනසනිළයදිසඋසුරනසඳවතසීමසඇතිසරළයිසතුොන්ස

ොත යහසන්න.සඑක්සඑක්සඅගඹසවසඅදහශසනිළයදිසHTML උසුරනඹසයේඹහසදක්න්න 

රළයිසතුස:ස{h3, th, tr, td, img, ul, u, b, i, table, a, p, rowspan, colspan} 
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5.  2020 ර්ොේස ොන ළේඵර්ස භස Covide 19 මයඹස ොවයතුොන්ස ළිහස ඵරඳෆභක්සඇතිසශස යටල්ස අතරින්ස
කිිටඳඹසොත යතුරුසඇතුශ්තසසඳවතසඳළතුරුේඳතසරන්න.ස 

ඳශමුඛසතිඹස , ොදනසතිඹ, ොතනසතිඹසවහසියවුනසතිඹන්සතුශසවඳුනහ්තසො ොය නහස ොය ගීන්සගයහස

C,D,E වහසF ඹනසතීරුරසදස , සුඹසරළබසොය ගීන්සගයහසH තීරුොේසදස , ියඹසගිඹසොය ගීන්සගයහස I තීරුොේසදස

දක්හසඇත.ස ස එභස භහොේසවඳුනහ්තසමුඛළුස ස ොය ගීන්සගයහසG තීරුොේස දස , සුඹසරළබස ොය ගීන්සප්රතිලතඹස ස J ස

තීරුොේසවහසියඹසගිඹසොය ගීසප්රතිලතඹසK සතීරුොේසදසණනඹසයනුසරළොේ.ස 

 

 

 

 
i. ොභිටසවන්සයසඇතිසඑක්සඑක්සයටරසොන ළේඵර්සභහඹසතුශසවඳුනහ්තසමුඛළුසොය ගීන්සගයහසොවීභටස

G3සො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹස=සශ්රිතඹස1ස(සො ඹ1:ො ඹ2 ස හයඹටසයේඹහසදක්න්නසස 

 ii. ොභභසස්රඹසG4 ියටසG7 දක්හසපිටඳ්තසොශයසනේසG7 ිටසදිසොනසස්රඹසයේඹහසදක්න්න. 

 iii. ොභිටසසුසවසොය ගීන්සප්රතිලතඹසවහසියඹසගිඹසොය ගීන්සප්රතිලතඹසසණනඹසයසඇත.සස 

  

a. USA රසසුසවසොය ගීන්සසප්රතිලතඹසොවීභටසJ3 සො ඹටසඇතුශ්තසශයුතුසස්රඹසයේඹන්නස(සසුසවස

ොය ගීන්සප්රතිලතඹස=සසුසවසොය ගීන්සගයහ/මුඛළුසොය ගීන්සගයහසx 100)  

ව ශන : අපනකුත් ර ලල්ල සුල ව පර ගීන් වංඛ්යාල පවවීභ  පභන් භ, එභ ර ලල්ිම මිය ගිය 

පර ගීන් ප්රති ය පවවීභ  ද පභභ ූතත්රය ිළ ඳත්  (Copy)  ාෂ යුතුල ත .  

  
b. ොභභසස්රඹසK3 සටසපිටඳ්තසශසඳසුසඑඹස K3 ියටසK7 දක්හසො ඹසදක්හසපිටඳ්තසොශයසනේ, බ්රසීරොේස

ියඹසගිඹසොය ගීන්ො සප්රතිලතඹසොඳන්වීභටසඅදහශස K5 ො ොඹිටසදිසොනසස්රඹසයේඹහසදක්න්නසස 

 
iv. ියඹු භසයටරසවඳුනහ්තසොය ගීන්සගයහොේසහභහනයසොවීභටස  G10 ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹස

Count සවහස Sum ඹනසශ්රිතසඳභණක්සබහිභතොඹන්සයේඹන්න.ස 

 
v. ොභිටසඑක්සඑක්සයටරසවඳුනහ්තසොය ගීන්සගයහස ,ස සුඹසරළබසොය ගීන්සගයහසවහසියඹසගිඹසොය ගීන්ස

ගයහසොඳන්වීභටසඩහ්තසසුදුසුසප්රසතහයසර්ඹසකුභක්ද?ස 
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6. (අ  Growth Lanka  ඹතනොේස ර්තභහනස ඳද්ධතිඹස වසතීඹස  හයඹටස ඳ්තහස ොනස ඹනුස රඵනස අතයස
 ඹතනොේසඹේසොයඹකුො සඳසුසගිඹසොර්සප්රතිඹසපිළිඵසහර්තහක්ස ඹතනසප්රධහනිඹහටසඅලයස

වොේසඹයිසියතමුඛ.සඳවතසදක්හසඇතිසන්තිසඑභසරිඹහයේඹසවහසඅදහශසනසඅතයසඒහස දහන, රිඹහයේඹස

වහසප්රතිදහනසොරසොන්සයසදක්හසොන භළතිසඅතයසඒහස දහන, රිඹහයේඹසවහසප්රතිදහනසොරසොන්සයස
දක්න්න. 

 

 A. එභසයේඹහඳදිගචිසඅගඹටසඅදහශසයේපිො නුසො ඹහසළනීභ 
B. එභසොත යතුරුසඇසුොයන්සොත යතුරුසහර්තහක්සළසීභ 
C. ොයඹහො සනභසවසොයඹහස ඹතනඹටසඵළඳුණුසදිනඹ 
D. ප්රතිපරසහර්තහසප්රධහනිඹහටසරඵහසීමභ. 
E. එභසයේපිො නුසභගින්සඅදහශසර්ොේසප්රතිපරසිභසතයසඋවහසළනීභ 
F. ොයඹහො සයේඹහඳදිගචිසඅගඹසො ඹහසළනීභ   

 

(   ඳතිනසොත යතුරුසඳද්ධතිඹසොනුටසනසඳරිණසඳහදසොත යතුරුසඳද්ධතිඹක්සො ඩසනහසරිඹහ්තභස
කිරීභසිභසතයසොොයනසඳවතසොේදඹසරහසඵරන්න. 

          Growth Lanka  ඹතනොේස ර්තභහනස ඳද්ධතිඹස පිළිඵස වළදෆරීොභන්ස වහස ඳරිශීරඹන්ස භස හච්ඡහස
කිරීොභන්ස (1ස  ස නස ොයස ොත යතුරුස ඳද්ධතිඹක්ස වහස අලයතහස වඳුනහස නී.ස (2 ස ඉන්ස ඳසුස අලයතහස

තදප්තිභ්තස නස ොයස ඳද්ධතිඹක්ස එභස ඹතනොේස ස ද්තතස නිොේලනසරිඹහරුටස ොයඹන්ස පිළිඵස ද්තතස

ඳවසුොන්සඇතුශ්තසශසවළකිසඳරිදිසළරසුේසයනුසරළොේ.ස (3 ස ඳසුස එභසළරසුභසභතසක්රභොල්ඹකුස

ිභියන්, ොයසොත යතුරුසඳද්ධතිඹසගර්ධනඹසයයි.ස(4 සනසඳද්ධතිඹසධහනඹසකිරීභටසවළකිසනසඳරිදිස
ඳද්ධතිසඉගජිොන්රුසිභියන්සනසොයහදහඹසඳරිණඹක්සසථහඳනඹසයසඳරීක්හසයයි.ස(5 සඉදිරිසභහොේස

ියටසනසොයසොත යතුරුසඳද්ධතිඹසඳරිශීරඹන්ටසබහිභතසශසවළකිසඵසප්රහලසශසඅතයසභහසකිිටඳඹක්ස

තසනසතුරුසියඹු සටවන්සොඳයසඳරිදිභසඳළයිවසොත යතුරුසඳද්ධතිඹසඅනසරිඹහ්තභසො ටසඳ්තහොනස

ඹහභටස ඹතනසප්රධහනිඹහසිභියන්සඋඳොදසසරඵහසොදනසරීම.ස(6 සඑභසහරඹසතුශසනසඳද්ධතිොේසොනසේසියදුස

කිරීභටසියදුසවුොව ්තසඅදහශසොනසේසකිරීභසවහදසඅනුභළතිඹසොදනසරීම. 

 

i. ඇතිසිභසතයඹසඅනසඳද්ධතිසගර්ධනසජීනසචාක්රොේස (SDLC) අසථහන්ිටසඑක්සඑක්සඅසථහන්ිටීමසියදුයනස

රිඹහහයේසකිිටඳඹක්සතදසළුසඳළවළසඅකුරින්සදක්හසතිොේ.සඑභසඑක්සඑක්සඅසථහන්සවහසළශොඳනසසSDLCසිටස

පිඹයසඳවතසරළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න.ස(අදහශසඅසථහන්සවහසිටියසඅගඹසවහසSDLCසිටසපිඹයසවහසිටියස
ඉගග්රීියසඅක්යඹසයේඹහසදළක්වීභසප්රභහණ්තසොේ.  

Q. අලතහසවඳුනහසළනීභ 
R. ඳද්ධතිඹසනඩ්තතුසකිරීභ 
S. ඳද්ධතිඹසරිඹහ්තභසකිරීභ 
T. ඳරීක්හසවහසොද සඉ්තසකිරීභ 
U. ළරසුභසොක්තයණඹසකිරීභ 

ඳද්ධතිඹසළරසුේසකිරීභ 

 
ii. ඉවතසසසයනුසරඵනසනසොත යතුරුසඳද්ධතිොේසඅලයතහසවඳුනහසළනීභසවහසබහිභතහසශසවළකිසොභිටස
වන්සොන භළතිසක්රොභ ඳහඹන්සපදා් සයේඹහසදක්න්න. 

 iii. ඳද්ධතිසඉගජිොන්රුයඹහටසඳද්ධතිඹසඳරීක්හසකිරීභසවහසබහිභතසශසවළකිසක්රභොේදඹක්සයේඹහසදක්න්න. 

 

iv.  ඹතනොේසනසොත යතුරුසඳද්ධතිඹසඑක්සතහටසකුඩහසො ටක්සඵළගින්සනළතසනළතසපුනර්යණඹස
න්නහසවසවසෆභසපුනර්යණඹීමභසළිහසදියුණුසන්නහසවස හයඹටසඳද්ධතිඹසගර්ධනඹසකිරීභටස

ක්රභොල්සිභියන්සඅදවසසයයිසනේසඒසවහසොඹ දහසළොනනසඳද්ධතිසජීනසගර්ධනසචාක්රස දතිඹසකුභක්ද?සස 
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*** 

  

7. i. අනුඹහතසදිනසඳවසහරඹසතුශසඑක්සඑක්සදිනොේසීමසො ශමසනයොඹන්සහර්තහසවසඋඳරිභසඋසණ්තඹසඳවතස

දළක්ොනස හයඹටසC නේසඅයහස(array) තුශසඇතුශ්තසයසඇත. 
 

   C[1] C[2] C[3] C[4] C[5]  

   32.1 32.2 31.0 30.2 32.7  

a. ඉවතසC අයහසභතසඳවතසොඳන්හසඇතිසයහජසොක්තඹසරිඹහ්තභසශසිභටසරළොඵනසප්රතිදහනඹසයේඹහසදක්න්න. 

  

 BEGIN 

Max =  C[1] 

n = 2 

Repeat 

IF C[n] > Max 

Max = C[n] 

ENDIF 

n = n + 1 

UNTIL n > 5 

SHOW Max 

END. 

 

b. ඉවතසසයහජසොක්තඹසඇසුරින්සඅඳිනසරදසළීයේසටවනසදකුණුසඳියන්සදක්හසඇත.සස 

එිටසⒶ,Ⓑ,Ⓒ වහසනිළයදිසප්රහලසයේඹහසදක්න්න. 

c. ඊශඟසදිනොේසීමසද්තතසඹහ්තහීයනසකිරීභසවහසඳවතසදළක්ොනසඅඹසඳළරීොේසප්රහලසරිඹහ්තභසොශයසනේ, 

අන්තර්තඹන්සභඟසC අයහසඹළිසඅඳින්න. 

C[1]ස=සC[2] 

C[2] = C[3] 

C[3] = C[4] 

C[4] = C[5] 

 

ii. එක්තයහසිභබහඹක්සයේඛිතසඳරීක්ණඹක්, හචිස

ඳරීක්ණඹක්සවසප්රහොඹ ගිසඳරීක්ණඹකින්ස

භන්ිභතසොේ.සිභබහඹසභ්තසවීභසවහසඳරීක්ණස

තුනේභසභ්තසිභඹසයුතුසඹ.සඅොප්ක්ඹකුසඹේස

ඳරීක්ණඹකින්සභ්තසවීභසවහසඅභසලොඹන්ස

රකුණුස40ක්සරඵහසතසයුතුසඵසදක්හසඇත.ස 

ඉදිරිොඹන්ස ීමස ඇතිස ළීයේස ටවනස භගින්ස ඹේස ිභබහස

අොප්ක්ඹකුසභ්තසසඇ්තසදළයිසතීයණඹසයනුසරළොේ.ස

යේඛිත, හචිසවසප්රහොඹ ගිසඳරීක්ණරීමසරදසරකුණුස

පිළිොළින්සM1, M2 වසM3සඹළයිසරන්න. 

Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ වහසනිළයදිසප්රහලසයේඹහසදක්න්න. 

 

Max =  C[1] 
n = 2 

 යේබඹ 

Ⓑ 

 

n = n + 1 

බේ 

බේ 

Max ොඳන්න්න 

නළත 

නළත 

අහනඹ 

Ⓐ 

 

Ⓒ 

Ⓐ 

 යේබඹ 

බේ 

Ⓒ 

නළත 

අහනඹ 

නළත 

බේ 
නළත 

බේ 

M1 > 40 ද? 

Ⓑ 

M2 > 40 ද? 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            51 
 

 

 

 

 

 

 

 

ඳෂමු ඳත්රය ිළිතතුරු 

ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රශනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

ප්රශනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 

1. 
2 

…………. 
11. 

2 
…………. 

21. 
3 

…………. 
31. 

1 
…………. 

2. 
1 

…………. 
12. 

4 
V 

22. 
1 

…………. 
32. 

1 
…………. 

3. 
2 

…………. 
13. 

4 
…………. 

23. 
3 

…………. 
33. 

3 
…………. 

4. 
4 

…………. 
14. 

2 
…………. 

24. 
1 

…………. 
34. 

1 
…………. 

5. 
3 

…………. 
15. 

4 
…………. 

25. 
4 

…………. 
35. 

4 
…………. 

6. 
2 

…………. 
16. 

4 
…………. 

26. 
2 

…………. 
36. 

2 
…………. 

7. 
3 

…………. 
17. 

3 
…………. 

27. 
3 

…………. 
37. 

5 
…………. 

8. 
3 

…………. 
18. 

2 
…………. 

28. 
1 

…………. 
38. 

3 
…………. 

9. 
1 

…………. 
19. 

2 
…………. 

29. 
3 

…………. 
39. 

3 
…………. 

10. 
1 

…………. 
20. 

4 
…………. 

30. 
2 

…………. 
40. 

2 
…………. 

 

 

  

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 02 
ms<s;=re 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- II f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            52 
 

ිළිතතුරු පදලන ඳත් රය 

1. i.  මදනිසිභකුණුේ 
 මදනිස දහඹේ 
 මදනිසරහබඹ 
 උඳරිභසිභකුණුේසවහස දහඹේසඅනුඳහතඹ 
 අභසිභකුණුේසවහස දහඹේසඅනුඳහතඹ 
 උඳරිභසවහසඅභසරහබසප්රතිලතඹ 

 

 ii. A – PS2 ොොනිඹ 

B – භහන්තයසොොනිඹ (Parallel Port) 

C – ලේදසඋඳහගසොසොනිඹ (Audio Port) 

D – ජහරයණසසොොනිඹස(RJ 45 Port) 
 

 iii. a. 2FD16 

b. 110101012 

 iv. 
 

a. 

 
 

 

   

b. F = (A.B) + (A.C) 
 

 v. A –සඳද්ධතිසභදදුහග 

B – දන්සළසීභ 

C – ොේසඅතිරික්සු 

D – උඳොඹ ගීතහසභදදුහග 

E – Windows OS 
 

 vi. 1 – I 

2 – H 

3 – J 

4 – D 

 vii. a. ක්ොරය්රස(fields) – 5 

    ොයො ඩස(Records) – 4 

 

b. Sup_ID ක්ොය්රඹස - Text 

    Contact_No ක්ොය්රඹස - Text 
 

 viii

. 

 

 

 

 

ටඹ Sum Num 

1 10 8 

2 18 6 

3 24 4 

4 28 2 

5 30 0 
 

 ix. A – RGB 

B – Lasso 

C – ට්ිභන්සයහමුඛ (Tween Frame) 

D – .vgd 

 

 x. A – අතය 

B – තය 
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2. i. A-R, B-T, C-P, D-Q 
 

 ොත යතුරුස තහක්ණඹස වහස ඵළඳුණුස ළටු ස යහියඹක්ස ඳතියි.ස ඉන්ස ොභිටස A නස “අනයොඹන්ස රළොඵනස
ිභද්සයු්තස තළඳළල්ස ඳිවිභඩස නිහස ිභද්සයු්තස තළඳළල්ස ගිණුභස පිරීස ඹහභ”ස ඹනුස  චිතස තළඳෆර(Spam ස යි.ස ොේහස
ොඵ ොව සිභටසබහ ඩසවහසවසොොශසදළන්වීේසොව සොන වඳුනනසඅොඹකුසිභියන්සඑනසරදසිභදු්තසතළඳෆල්ස
දසිභඹසවළ.ස 

එභසනිහසAසටසළශොඳනසසපිළිතුයසසRසොේ. 
 

 නිර්භහණරුකුො සඅදවස,සයචානහසොව සොන්තසනිර්භහණඹක්සපිටඳ්තසයසනිියන්සබල ො සඅයඹකින්ස
ොත යසඑඹසතභහො සනිර්භහණඹක්සොරසඉදිරිඳ්තසකිරීභසයේඛිතසදෆසො යභස(Plagiarism සොරසවළඳින්ොේ.ස 

 

පුද්රඹකුසොව ස ඹතනඹක්සිභියන්සයනසරදසනසනිර්භහණඹක්සඑනේ, ියන්සොඳයසබහිභතොේසොන ඳළතිස
ොව ස ජනතහස ිභියන්ස දළනු්තස ස ොන තිබස ොව ස නස නිසඳහදනඹක්ස ොව ස රිඹහයේඹක්ස ොව ස බුද්මතභඹස

ොද්ඳරක්ස ොරස වළඳින්ිභඹස වළ.ස එන්ස බුද්මතභඹස ොද්ඳරක්ස ොන්තස නහභඹකින්ස ඉදිරිඳ්තස කිරීභ,ස
අයිතිරුො සඅයඹකින්සොත යසසොන්තසනිර්භහණසවහසොඹ දහසළනීභසවසිභකිණීභස, බුද්මතභඹසසොද්ඳරස
ො යහසළනීභසොේ.සොභඹසයේඛිතසදෆසො යියන්සොනසසොේ.ස 

එභසනිහසBසවහසළශොඳනුොේසTසොේ. 
 

 ඳරිශීරඹන්සයටහසබවුන්ො සඵළගකුසගිණුේසොව සිභද්සයු්තසගිණුේස දිොඹිටසොත යතුරුසරඵහසළනීභසෆික ෂින්ස
ොරසවළඳින්ොේ.ස ොේසවහස ිභදු්තසයේපිසොඹ දහස ළොන්.ස ොභභසයේපිසප්රියද්ධසභහභක්සොව සිය්රොඹකුො ස
නහභොඹන්සඳරිශීරඹහසොතසඑනුසරඵනසඅතයසොන්තසොේසඅඩිභඹටසඹහභසවහසේඵන්ධඹක්සදස
එනුසරළොේ.සඑභසේඵන්ධඹසක්යේක්සකිරීොභන්සොව සිභසතයසඳත්රිහසපියවීොභන්සරඵහසන්නහසොත යතුරුස
ඳරිශීරඹන්ො සමුඛදල්සවසළද්තසොත යතුරුසො යේසකිරීභටසබහිභතසොොර්.ස 

එභසනිහසC වහසඩහ්තසළශොඳනුොේසPසොේ. 
 

 උයිටොයසියටසඅෝතසඇඟියේසදක්හසඇතිසනසපීඩහසපුනර්ර්තීස තතිසපීඩහසොරසවළඳින්සොේ.සඑභසසථහනරස
ඉදිමුඛභ, තදස තිඹ, ොේදනහස ඇතිස ොේ.ස මූියඹස වහස අ්තරස එවහස ොභවහස කිරීභටස අඳවසුස ඵස ොභිටස
රක්ණඹකි.සඳරිණසබහිභතඹසවහසනිළයදිසඉරිඹේසබහිභතසොන කිරීභසොවයතුසොේ. 
අෝතසඇඟියේරසඇතිසනසිටරිළටීභසවසොේදනහසහඳරසොද නහසවරක්ණඹසොරසවළඳින්ොේ.සමූියඹස
වහසඹතුරුසපුරුසනිළයදිස හයොඹන්සඳහිභච්චිසොන කිරීභ්තසොභඹටසොවයතුසොේ. 
එභසනිහ DසවහසළශොඳනසසපිළිතුයසනුොේසQසොේ. 

 

 ii. ොර ඹසපුයහසභහජසජහර, ගිණුේසොේසඅඩිභ, ොේසිභඳුේරටසඅනයොඹන්සඇතුළුසවීසඒහටසවහසඒහොේස
ිටියරුන්ටසවහනිස ියදුසකිරීභසනිතයස දක්නටසරළොඵනසත්ත්තඹකි.ස ශ්රීස රගහොේස දස එන්සියදුවීේස ඵල රස ස
හර්තහසවීසඇත.සොභභසඅන්තර්ජහරසටයුතුසවහස යක්හසළඳීමභසයිඵර්ස යක්ණඹසොරසවඳුන්යි.ස

යිඵර්ස යක්හස ඊ-ොේල්, අන්තර්ජහරස ිභඳුේ, ොේස අඩිභස වහස භහජස ජහරරටස ඳභණක්සසීභහස ොන නස
අතයස ඳරිණස ජහර, ඳරිණස ොභොවයුේස ඳද්ධතිරටදස අදහශස ොේ.ස ොභභස යිඵර්ස  යක්හස ඳඹනස
 ඹතනසකිිටඳඹකි. 
 ශ්රීසරගහසවදිියසඳරිණසසුදහනේසගදඹ(Institute for Information Security of Sri Lanka   
 ICTA, ශ්රීසරගහසප්රියතිස ඹතනඹ,සශ්රීසරගහසවදිියසඳරිණසසදහනේසගදඹසඑක්සයහජයස ඹතනසවහස
ොත යතුරුස යක්ණසශභණහයණසඳද්ධතිසවතිසරඵහසීමභ. 

 iii. a. ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසබහිභතසකිරීභටසඇතිසඳවසුභසවසවළකිඹහ, වළියයවීොේසවළකිඹහස
වසඒසපිළිඵසසඇතිසදළනුභසියනිහස ර්ථිසලොඹන්සවහසභහජීඹසලොඹන්සඑකිොනහසොන්සකිරීභස
අගකිතසොඵදුභසොරදසවඳුන්යි. 

 

අගකිතසොඵදුභසඇතිසවීභසොොයිටසියනිසුන්ො  
 උ්තභ/න්තභස 
 තහක්ිවසවළකිඹහසවහසදළනුභසඇතිභස/තහක්ිවසවළකිඹහසවසදළනුභසොන භළතිභ 
 ොඳ ොව ්තභ/දුප්ඳ්තභ 
 හර්ියසවසඵස/හර්ියසොන වසඵ 
 නහරිසජීිභතඹ/ේඵදසජීිභතඹසසසසසළනිසරුණුසඵරඳහයි. 

covid-19ස ගතස හරඹස තුශස ශ්රීස රගහොේස අගකිතස ොඵීමභස ඵල රස දක්නටස රළබිිව.ස අධයහඳනස ක්ොය්රඹස
ොොයිටස ඵරඳෆස  හයඹස ිභභසුොව ්තස නහරිස ියසුන්ස භහර්තස ස ියඹස අධයහඳනස ටයුතුස Zoom, 
Microsoft Teams,  whatsapp,  Youtube ළනිස ක්රභොේදස බසොයස ියදුස ශස අතයස ේඵදස ියසුන්ටස
දුයථනඹක්,සරඳහිටනිඹක්සොව සගුන්සිභදුයේසඹන්්රඹක්්තසොන භළතිසියසුනසඳහසියි ොේසඹ.ගතසභොේස
බවුන්ො සඅධයහඳනසටයුතුසේපර්ණොඹන්සඅඩහශසිභඹ. 
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02. iii. b. අගකිතසොඵදුභසදුයරියන්සියනිසුන්සඅතයසඇතිසයනුසරඵනසඵළඳීභසඅගකිතසොයතුසොරසවළඳින්ොේ.සළභටස
භසදුයථනඹක්සොව සඳරිණඹක්සරඵහසීමොභන්සඅගකිතසොයතුසනළතිසශසවළකිසොන ොේ.සඑභසඋඳහගස

නිළයදිසොරසබහිභතසකිරීභටසද, ඒහසපිළිඵසදළනු්තසවීභසද, ඒහසතුසයසළනීොේසඋනන්දුසදසඅලයස
ොේ. 
 අගකිතසහක්යතහසපිළිඵසඅධහනඹසොඹ මුඛසකිරීභ. 
 ඳරිණසරඵහසීමභ 
 අොනකු්තසමූරයසඵහධසඉ්තසකිරීභසවසභසඅසථහ 
 අතයභළදිඹන්ො ස වබහගි්තඹස (ොන ොඹකු්තස වවුල්ස යහඳහය, ප්රජහස ගිභධහන, යහජයස  ඹතන, 
ොඳෞද්යේස ඹතනයේන්ස ධහයසවහසඅනු්රවඹ  

  c. අනයථසඵරසළඳයුභ(Uninterruptted power supply-UPS  
 

ඵරහොඳ ොය ්තතුසොන වසිභදුයේසිභන්මතසවීභසීමසඳරිණසඳද්ධතිඹටසවහසොල්නරටසියදුනසවහනිඹස
ශක්හසළනිභසවහසඅනයතසඵරසළඳයුභක්සවයවහසඳරිණඹටසිභදුයේඹසරඵහසීමභසොඹ යසොේ.ස
ොභිටසීමසඅනයථසඵරසළඳයුොභිටසඇතිසස ොය ඳණඹසයනසරදසඵළටරිඹසභගින්සිභදුයේසිභන්දිසවීභසීමස
ොන න්තහසිභදුයේසඵරඹසඳරිණඹසොතසරඵහසොදයි. 

  d. භදදුහගසභගො ල්රඹ 
නිභල්ස හිවජභඹස (commercial ස භදදුහගඹක්ස අනයොඹන්ස CDස තළි ඹටස ඵඩහස ො ටස
ඹවළුන්සකිිටඳොදොනකුසඅතයසිභකිණීභසඹනුසභදදුහගසභගො ල්රඹකි. 
මනතිස ස භදදුහගඹක්ස අඳස ිභියන්ස එඹසනිසඳහදිතස ඹතනඹටස මුඛදල්ස ොහස ියරීමස තස යුතුස අතයස

එළන්නක්ස අනයොඹන්ස පිටඳ්තස කිරීභ, ොනසස කිරීභ,ස ොඵදහස වළරීභ, ිභකිණීභස භදදුහගස
භගො ල්රඹක්සොේ.සසසසසසසසසසසසස 

  e. ඳහරසගුරුබතුන්සභහර්තසස (online) ියසුන්ටසඉළන්ිභභසියදුසකිරීභසවහසගුරුබතුන්සිභියන්ස
ොේසළභයහක්සිටතසඳරිණඹක්සොව සසභහර්ට්සජගභසදුයථනඹක්,සZoom ,Microsoft teams ස
ළනිසභදදුහග,ස ිභදු්තසභර්ඳණසභදදුහගඹක්,ස ඉොනුේස ධහය, සුදුසොව සළුසරෆල්රක්සතිබිඹස
යුතුසඹ. 
ියයඹන්සවහසඳරිණඹක්සොව සසභහර්ට්සජගභසදුයථනඹක්ස, ,සZoom ,Microsoft teams සළනිස
අදහශසභදදුහග, ටවන්සතඵහසළනීභටසඅලයසොඳ ්ත,සඳෆන්, ඳළන්ල්ස දිඹසතිබිඹසයුතුසඹ. 

 iv.                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ොභිටස ඳඹහස ඇතිස ඳරිණස 05ස එකිොනස ේඵන්ධස කිරීභටස සිභචාඹස බහිභතස ශස යුතුස ඹ.ස එභස
ඳරිණයේන්සඑක්සඳරිණඹක්සොයහදහඹසඳරිණඹසොර්ත, අනික්සඳරිණසA, B, C, D ොර්තස
නේසශසවළ.සඉන්සඳසුසසිභචාඹසයවුටයඹටසේඵන්ධසයසජහරඹටසඅන්තර්ජහරසඳවසුේසරඵහසතසවළ. 

3.  ොේසප්රලසනඹසඇිභල්රහසතිොඹන්ොන්ස10සොශ්රයිවොේසද්තතසමුඛදහඹසඳහඩොභන්.සොත යතුරුසතහක්ණොේසීම අපිසතහස

යන්ොන්සඉොරක්ොර නිසද්තතසමුඛදහඹසළන.සොභිටසහියසරැක්සතිොඹනහසකිඹරහසදළනටභ්තසඅපිසඉොනොනස

තිොඹනහ. 

වළභසඅවුරුද්දභසො සොේසඳහඩොභන්සප්රලසනඹක්සඑනොන්. 

ොේසප්රලසනසොේසීමරහසතිොඹන්ොන්සකිරිසවරස වහයසද්රයසපිළිඵසොත යතුරු.සඑිටසඇතිස වහයසද්රය, ඒහොේසියරස

ණන්සවසිභකුණුේසප්රභහණසඒසද්තතසමුඛදහොේසඅඩගගුයි. 

switch පවේලාදායාය 

A 

C 

iinternet 

router 

B 

D 
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03. i. ොභිටසඳෂමු ප්රනපනන් (i)ස අවන්ොන්ස ොභභස ද්තතස මුඛදහඹටසඇතුශ්තස ිභඹස යුතුයිසකිඹරහස බඵස ියතනස ගුස

නභක්.සොභිටීමසොශසළරසියද්ධොනසප්රධහනසනුොදනුසොදක්සතභයිසියරටසළනුේසවහසිභකුණුේ.සඅයිතභස

ගුොන්සොභභසොශසළොල්සිභකුණනස වහයසද්රයසළනසොත යතුරු්ත, ියරසගුොන්සඑක්සඑක්සඅයිතභරස

ළනුේස ියරස වහස ිභකුණුේස ියරස ළනස ොත යතුරු්ත, ිභකුණුේස ගුොන්ස  ඹතනඹස ිභකුණ එක්ස එක්ස අයිතභස

ප්රභහණඹස ළනස ොත යතුරු්තස දළනන්නස පුළුන්.ස නමුඛ්තස ොේස  ඹතනඹස ියරටස න්නහස ද්රයස ේඵන්ධස

ොත යතුයක්සොේසගුසතුොනන්සදළනන්නසඵළවළ.සඒනිහසඅනිහර්ඹොඹන්භසොේස ද්තතසමුඛදහඹටසඑක්සිභඹසයුතුස

ත්තසගුක්සතභයිසමි ී  ගැනීම් ලගුල.ස අයිතභසොක්තඹසවසඑක්සඑක්සඅයිතභසර්ඹසියරස ීම ්තසප්රභහණස

ඇතුශ්තසයරහසියරසීම ළනුේසගු්තසනිර්භහණඹසයන්නසපුළුන්.සඑතො ටසසොේසප්රලසනඹටසඅදහශසපිළිතුයස

තභයිසමි ී  ගැනුම් ලගුල. 

 ii. ොේස ො ටොන්ස අවන්ොන්ස ප්රහථියස ඹතුරුස ොඹදිඹස වළකිස ක්ොය්රඹක්ස ළන.ස ප්රහථියස ඹතුයක්ස කිඹන්ොන්ස

ගුස ොයො ඩස අනනයස ස වඳුනහස තස වළකිස තීරුටස ොන්.ස ොභිටස ඇතිස සුිභොලයස රක්ණස තභයිස ිටසස

ොන වීභසවසද්තතසඅනුසපිටඳ්තසොන වීභ.සඅනුසපිටඳ්තසොන වීභසකිඹන්ොන්සඑභසද්තතඹසකිිටඳසතළනසදක්නටස

ොන රළබීභ.සොභභස ද්තතසමුඛදහොේසඅයිතභසගුස්තතහසභසඅයිතභසොක්තඹසකිඹනසක්ොය්රොේසමුඛයේන්සකිඹපුස

රක්ණසොදභසතිොඹනහ.සඑක්සඑක්සඅයිතභඹටසොන්සොන්සව අයිතභසොක්තසතිොඹනහ.සියරසගුොේසඒස

ළනුේසියර, ඒසිභකුණුේසියරසක්ොය්රරසඑභසියරසතළන්සකීඳඹසතිොඹන්නසපුළුන්.සිභකුණුේසගුෝතස

භහඹස තුශස ිභකුණුේස ප්රභහණස තළන්ස කීඳඹස භහනස ොන්නස පුළුන්.ස ඒස නිහස අයි භ ප්  යස කිඹනස

ක්ොය්රඹසතභයිසඅපිටසපිළිතුයසිභදිඹටසන්නසපුළුන්. 

 iii. ොේසො ටොන්සප්රලසනසොදක්සඅවරහසතිොඹනහ.ස 

a. ොභභසො ටටසඅනුසඅයිතභසඅගස104සදයණසොඹ ට්සරු.35.00සටසියරසීම ොනසරු.40.00සටසඅොරිභස

කිරීභසකිඹනසඅසථහොේසදිසද්තතසමුඛදහොේසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගුසොභ නහදසකිඹරහසතභයිසඅවන්ොන්.ස

ොභිටස ීම ඳශමුඛස අයිතභොේස ොත යතුරුස ඇතුශ්තස යන්නස ඕනි.ස ඒහස ඇතුශ්තස යන්ොන්ස අයිතභස ගුොේ.ස

ළනුේසියරසවහසිභකුණුේසියරසටවන්සකිරීභටසියරසගුසොඹ දහන්නහ.ස එොනේසොේසප්රලසනඹටසපිළිතුයස

තභයිසඅයි භ ලගුල ශා මි ලගුල. 

 b. සො ටටසඅනුසිභකිණීභක්සේඵන්ධසනුොදනුසළයීමභක්සනිළයදිසයන්නසතිොඹන්ොන්.සඑිටසොරහස

තිොඹනසළරැද්දසතභයිසිභකුණසකිරිසප්රභහණොේසඉරක්භසළයදිඹටසටවන්සවීභ.සිභකුණුේසප්රභහණඹසටවන්ස

ොන්ොන්සිභකුණුේසගුොේසනිහසනිළයදිසයන්නසඕනිසොන්ොන්සිභකුණුේසගු.සඒසඅනුසොභිටසපිළිතුයස

ොන්ොන්සවිකුණුම් ලගුල. 

 iv. ො ටියන්ස අවන්ොන්ස භහොේස  දහඹභස ොවීභටස අලයස ොන්ොන්ස කුභනස ගුරස ද්තතස දස කිඹරහ.ස අපිස

බහ ඩඹක්සිභකිණීොභන්සරළොඵනස දහඹභසොව ඹන්ොන්සබහ ඩොේසඒඹසිභකුණුේසියරසිභකුණසබහ ඩස

ප්රභහණොඹන්සගුණසයරහ.ස ඒස අනුස ොභභස ද්තතස මුඛදහොේස එක්ස එක්ස ිභකුණුේසියරස ටවන්ස ොන්ොන්ස ියරස

ගුොේසනසඅතයසිභකුණසබහ ඩසප්රභහණසටවන්සොන්ොන්සිභකුණුේසගුොේ.සඒසඑක්සඑක්සඅයිතභසිභකිණීොන්ස

රදසමුඛදරසොනසොනභසඅයසයේන්සකිඹපුසිභදිඹටසොව ඹහ්තතටසඳසොයසඒහසියඹල්රභසඑතුසයරහසඅපිටස

පුළුන්සමුඛළුසභහියස දහඹභසොව ඹහන්න.සඒසඅනුසොේසො ටොයසපිළිතුයසන්ොන්සමි ලගුල ශා විකුණුම් 

ලගුල. 

 v. ො ටියන්සඅවන්ොන්සොභභසද්තතසඵඩහසකිරීොේසීම ගුසකිිටඳඹසද්තතසඵඩහසකිරීභසොනුටසතනිසගුක්ස

බහිභතසොශයසනේසඇතිනසඅහියඹක්.සහභහනයොඹන්සද්තතසමුඛදහඹක්සනිර්භහණඹසයනසො ටසඅපිටසතිොඵනස

ද්තතරටසඅනුකරසසොනසොනභසගුසනිර්භහණඹසයන්නොන්.සභක්සනිහසද, එක්සගුසියඹල්රසභස

ද්තතසි සදහස්තතභසගකීර්ණසඵසළිහසොනසනිහ.සඑොයසනේසොේසප්රලසනඹටසපිළිතුයසතභයිසවංකීර්ණ ඵල 

ලැඩි වීභ. 

04. ොභභසප්රලසනඹසසසවීසඇ්තෝතස11සොශ්රයිවොේසඅන්තර්ජහරඹසවහසිභදු්තසතළඳෆරසඳහඩභසවහසඵල භහධයසතහක්ණඹස
ොඹ දහසනිියන්සයශසොේසඅඩිභසනිර්භහණඹසඹනසඳහඩේසොදොිටභසඑතුොනි.සොභිටීමසේපයණසප්රලසනඹසවහස

රකුණුස10ක්සිටියසනසඅතයසොභභසප්රලසනඹසඅනිහර්ඹසප්රලසනඹක්සොේ.සොභිටසඳශමුඛසවහසොදනසො ටසරසගයුතිඹස

ොනසසව්තසතුන්නසො ටොයසසhtml ොක්තසප්රලසනඹසඒස හයොඹන්භසිටසතළන්සපියවීභසවහසඑනුසඇත. 
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04. i. බඵටසොභභස4(i සප්රලසනොේසීමසඩහ්තභසොඹ යසඳදඹසීමසඇතිසරළයිසතුොන්සොත යහසයේවීඹසයුතුඹ.සපිළිතුරුසයේවීොේස

ීමසප්රලසනඹසොව ඳින්සකිඹහසඵරහසඑඹටසඅදහශසසපිළිතුයසයේිභඹසයුතුඹ.සඑිටසවන්සසඇතිස හයඹටසප්රලසනඹටස

අදහශසඉගග්රීියසඅකුයසයේඹහසඑඹටසඅදහශසපිළිතුයසයේිභඹසයුතුසඵයි 

A ප්රලසනොේසීමසඅධහනඹසොඹ මුඛසඇ්තෝතසේසනහභසපිළිඵයි.සඉවතසඳහඩේසොදොිටභසඒහහයසේඳ්තස

නිලසචාහඹඹසො ටසසපිළිඵසතහසයනහ.සඑිටීමසඅපිටසඑිටසඑක්සො ටක්සනසේසනහභඹසපිළිඵ්තස

ඳළවළදියේසයනහ.සඑිටීමසwww.nie.lk ොේසයේපිනොේසnieසඹන්නසඳරිශීරසේසනහභඹසනසඅතය, ඉවශස

භට්ටොේසේසනහභඹසlkසොේ.සඑඹසොේසඅඩිභොේසසහබහඹසඅනුසඑඹසොනසසසොේ.සසඑනේ, එඹස ඹතනස

ධයහයේඹසඅනු com, org, net, edu…. etc ස ොරසොව සභූො ීයඹසධයහයේඹසඅනුසඑඹස lk, uk, jp, sp 

…..etcසොරසොව සඇතුශ්තසශසවළකිඹ.සීමසඇතිසප්රලසනඹටසඅනුකරසසහිවජසඳයභහර්ථසිටතස ඹතනඹස

ොඵ ොව සිභටසොඹ දහසනුසරඵන්ොන්සcom ඹනසඉවශසේසනහභඹයි. 

B ප්රලසනඹසිභදු්තසතළඳෆරසවහසේඵන්ධසොේ.සඑිටීමසිභදු්තසතළඳළල්සයේපිඹක්සඹළවීභසපිළිඵසහච්ඡහොේීමසඅඳස

ිභදු්තසතළඳළල්සයේපිඹසඅගසපිළිඵසඳළවළදියේසයනුසරඵනහ, එිටීමසරඵන්නහො සිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹස

වන්සයනුසරඵනසසථහනඹ Toසොර්ත, එභසිභදු්තසතළඳළල්සඳිවිභඩොේසපිටඳ්තසඹළිභඹසයුතුසයුතුසඅඹො ස

යේපින Cc (Carbon Copy ස ිටදස ිභදු්තස තළඳළල්ස යේපිඹස රළොඵනස Toස ව Ccස ඹටෝතස වන්ස අඹටස

ොන දළොනනසොරසඹළිභඹසයුතුසඅඹො සිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනසBcc (Blind Carbon Copy)සඹනසසථහනොේස

වන්සයනුසරළොේ.සොේසඅනුසොභභසප්රලසනඹසවහසපිළිතුයසන්ොන්සCcසඹ. 

C ප්රලසනොේීමස අඳස අධහනඹස ොඹමුඛස යස ඇ්තෝතස ොේස අඩිභස නිර්භහණඹස කිරීොේස ක්රභස පිළිඵයි.ස ස එිටීමස

න්ධහයඹස(Content සසබහඹසඅනුසඅඳටසොේසඅඩිභඹසර්සොදටසොඵදිඹසවළකිසඵ්තසඑයින්සොේස

අඩිභඹස න්ධහයඹස ොනසස ොන වීස සථහයස ොරස ඹේසහරඹක්ස ඳ්තහොනසඹනුස රඵනොන්ස සථිතිස

ොේසඅඩිභසතුශසනසඅතයසොේහසhtml ොක්තසතුළින්සනිර්භහණඹසනසඵ්ත, න්ධහයඹසනියතුරුභසොනසස

නසඅතයසඑිටසොයහදහඹඹසභගින්සජනනඹසනසොත යතුරුස(උදහවයණඹක්සොරසොේසඅඩිභොේස්තභන්ස

ොේරහස දිඹසොඳන්නුේසකිරීභ සඅඩගගුසනසොේසඅඩිභසතිසොේසඅඩිභසඵ්තසඉොනසතිමුඛ.සමීටසඅභතයස

ොභභසතිසොේසඅඩිභසනිර්භහණොේීමසසඅඳසPHP (Hypertext Pre-processor), ASP.net (Active Server 

Page.net), JSP (Java Server Page) ළනිසබහහසඋඳොඹ ගීසයසනීසඑභසනිහසොභභසප්රලසනඹටසඅනුකර්තස

පිළිතුයසන්ොන්සPHPසඹන්නයි. 

D අන්තර්ජහරඹසපුළුල්සප්රොද්ලසජහරඹක්සනසඅතයසඳරිණසජහරඹක්සරිඹහ්තභසන්ොන්සොයහසරහභීසොයහස

දහඹස(Client Server Model ස දතිඹසභතසොේ.සඅන්තර්ජහරොඹන්සොව සප්රහොද්ශීඹසජහරඹකින්සද්තතසොව ස

ොත යතුරුසඉල්ු ේසයන්නහසොයහරහභිඹකුස(Client සොරදසද්තතසවහසොත යතුරුසඳඹන්නහසොයහදහඹස

(Server ස ොරදස යශභස වළදින්ිභඹස වළ.ස එොයස අන්තර්ජහරස තුශස ඳතිනස ොයහදහඹසකිිටඳඹක්සනේස

Web Server, DNS Server, Mail Server, Virtual Server ොේ.සොේසඅතරින්සොේසපිටුසතළන්ඳ්තසයසතඵහස

ළනීභසවහසොයහරහභීසඳරිණසොතසරඵහසීමභසියදුසයනුසරඵන්ොන්සWeb Serverසභඟිනි.සොේසනිහසD ිටස

පිළිතුයසWeb Server ඹ. 

E අඳස අන්තර්ජහරොේස ොයහන්ස පිළිඵස හච්ඡහස යද්ීමස ශහකුළුස ඳරිණස ගල්ඳඹස (Cloud 

Computing සපිළිඵසතහසයනහ.සඒසඅනුසEසප්රලසනඹසවහසපිළිතුයසන්ොන්සොභභසCloud Computingස

නසඅතය, යශසසකිඹොත ්තසොභිටසඅර්ථඹසඅඳසඳරිණොේස දදඩසතළි ඹසවයවහසොනුටසඅන්තර්ජහරඹස

වයවහස ද්තතසවස ළඩටවන්සතළන්ඳ්තසකිරීභසවස පිිභසීභයි.ස ොභිටීමස ොඳෞද්යේසඳරිණසඇතුළුසියඹු ස

ඳරිණසජහරස වස ජගභස ොභරේස ස ියඹල්ර්තසරැවළන්ස යිටතස අන්තර්සේඵන්ධතහස බසොයස ඒහඵද්ධස ස

අලයසඕනෆභසොභ ොව ත, ඕනෆභසතළනසියටසොත යතුරුසරඵහසළනීභටසවහසතළන්ඳ්තසකිරීභටසඳවසුේස

රනුසරඵයි 

F ප්රලසනොේීමසයරස ොේස අඩිභසනිර්භහණඹසඹටෝතස ොේස අඩිභසනිර්භහණඹස ශ්රිතසභූියහස (ොේස අඩිභඹක්ස

නිර්භහණඹස වස එඹස ඹහ්තහීයනස යස ඳ්තහොනස ඹහභස පුද්රස මූවඹො ස  ඩහඹේස

රිඹහයභකි.සඑිටසඑක්සඑක්සපුද්රඹඹහො සහර්ඹබහයඹසභූියහක්සොරසවළදින්ොේ සපිළිඵසහච්ඡහස

යනුසරඵනහ.සඑිටස, 

ොේසඅඩිභසනිර්භහඳස(Author  – ොේසඅඩිභොේසඅතුරුසමුඛල ණතසළරසුේසකිරීභස 
ගසහය(Editor ස-සොක්තසයේවීභ, ොද සඳරීක්ෂහසවහසොද සනිළයදිසකිරීභසියදුසයයි 
ප්රහල(Publisher)ස-සොේසඅඩිභඹසපුහලඹටසඳ්තසකිරීභ 
ොේස අඩිභස ඳරිඳහරස (Administrator)-ස ොේස ොයහදහඹඹහටස වස ද්තතස ඳහදස රටස අදහශසනඩ්තතුස
ටයුතුසියදුසකිරිභ 
ඳරිශීරඹන්(User)ස-සොේසඅඩිභසඳරිශීරනඹසයන්නහස 

ොේසඅනුසපිළිතුයසන්ොන්සගසහයස(Editor සොේ. 
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04. ii. ොභභස ප්රලසනඹටස පිළිතුරුසළඳීමොේීමස එක්ස එක්ස අයිතභඹස වහස සුදුසුස උදහවයණඹක්, ීමසඇතිසරළයිසතුොන්ස

ොත යහසයේිභඹසයුතුඹ.සඑිටීමසබොේසපිළිතුයටසඅදහශසඉගග්රීියසඅක්ෂයඹසයේඹහසඊටසඉදිරිොඹන්සඅදහශසඋදහවයණඹසයේඹහස

දළක්ිභඹසයුතුඹ   

 A –ස ිභිභධස ර්ොේස ොේස අඩිභස නිර්භහණඹස වහස ඳවසුේස ඳඹනස භදදුහගස නළතොව ්තස ොේස නිර්භහණස

භදදුහගසඳතී.සොේසගසහයසඹනුසඑළන්නකිසස ,ොභිටසිභොලය්තඹසන්ොන්සනිර්භහණරුසිභියන්සචි්රස

අතුරුසමුඛල ණතසබහිභතොඹන්සපිටුටසඅලයසඅගසඑතුසයනසඅතයතුයසසඹගක්රීඹසොරසඊටස අදහශසHTML 

ොල්නඹසදසොනභසඅතුරුසමුඛල ණතසසසවීභයි.සොභිටීමසHTML දළනුභසතුසපුද්රඹකුටසඅතුරුසමුඛල ණතස

ඳභණක්ස ොන ස HTML ොක්තස දස ොනසස යස ොව ස එතුස යස ගිනිියන්ස නිර්භහණශීීය ොේස අඩිභඹක්ස

නිර්භහණඹස යස ළනීභටස වළකිස ොේ. ොභභස ොේස ගසහයස ියරදිස ළනීභටස ොභන්භ, අන්තර්ජහරොඹන්ස

ොන ියොල්ස ඵහතස යතස වළකිස ිභදතස භදදුහගස නළතොව ්තස නිදවසස භදදුහගස ොරස දස ඳතී. ොභභස

ප්රලසනොේීමසිභභන්ොන්සඑළනිසසිභදතසොක්තසොේසගසහයඹටසසඋදහවයණඹකි.සපිළිතුයසKomposer යි  

B – සථහනස ොදස ියි නස පුද්රයින්ස ොදොදොනකුස ොව ස ඊටස ළිහස පිරික්ස අතයස ශ්රයස ොව ස දදලයස ද්තතස

ේොප්රයණඹස යියන්ස අන්තර්ජහරඹස ොව ස ඳරිණස ජහරඹක්ස බසොයස ගහදඹක්ස ඳළළ්තවීභස වීිහොඹ ස

ේභන්්රණඹක්සොේ.සර්තභහනොේීමසඳතිනසත්තඹසවමුඛොේසොභඹසඵල රසසබහිභතසොේ.සඒසවහසොඹ දහතස

වළකිසිභිභධසභදදුහගසඳතී.සොභිටසීමසඇතිසපිළිතුරුයේන්සඩහ්තසළශොඳනසපිළිතුයසන්ොන්සZoom ොේ.සඑඹස

ොඵ ොව ස පුද්යේස යහඳහයස  ඹතන, යජොේස  ඹතනස දස ඉොනුේස  ඹතනස දස ඵල රස ස ොඹ දහස න්නහස

ොභරභක්සඵටසඳ්තසවීසඇත. 

C – ිභදු්තස තළඳෆරස බහිභතඹටස ොඳයස ිභදු්තස තළඳළල්ස ගිණුභක්ස හදහස තස යුතුඹ.ස එිටීමස අඳටස අන්තර්ජහරොේස

ොන ියොල්සඳවසුේසඳඹනසිභදු්තසතළඳළල්සොයහසිටතසොේසඅඩිභඹක්සභගින්සඑඹසියදුසයසතසවළ.සගිණුභස

සසශසඳසුසඅඳටසිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹක්සරළොේ.සඑිටසඳරිශීරසනහභඹක්ස@ ශකුණසවහසේසනහභඹක්ස

අන්තර්තසොේ.සඋදහවයණඹක්සොර,සABC@yahoo.com යේපිනොේසABC ඹන්නසඳරිශීරසනහභඹසනසඅතය 

yahoo.com ඹන්නසේසනහභඹසොේ.සඳරිශීරසනහභඹසවහසේසනහභඹසොන්සයසදළක්වීභට @සශකුනදස

දක්හසඇත.සොේසඅනුසප්රලසනඹසවහසපිළිතුයසන්ොන්සexams@doenets.lk ොේස 

D – අන්තර්ජහරොේසරිඹහ්තභසනිඹභහයේඹක්සඹනුස ඉොරක්ොර නිසඋඳහගස එකිොනහස භඟස න්නිොේදනඹස

කිරීභටසඉඩසරනසේභතසනීතිසභහරහකි.සොභභසනීතිරටසඇතුශ්තසන්ොන්සකුභනස හයොේසද්තතසඹළවීභටස

වහස රළබීභටස බහිභතස යනස ිභධහනඹන්ස වස ද්තතස ල භහරුස තවවුරුස යනස  හයඹයි.ස ොභළනිස නිඹභහයේස

කිිටඳඹක්සඳතී.ස සHTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, ICMP ඉන්සකිිටඳඹකි.ස එස ඒසනිඹභහයේඹන්ිටසබහිභතඹන්ස

අනුසඑකිොනටසොනසසොේ.සොේසඅනුසීමසඇතිසඋදහවයණසයේන්සපිළිතුයසන්ොන්සSMTP ොේ. 

 iii. ොභභසප්රලසනඹටසපිළිතුරුසළඳීමොේීමසHTML ොක්තසපිළිඵසදළනුභසබහිභතසකිරීභටසියදුසොේ.සඑිටීමසරඳඹස1සිටස

දක්හසඇතිසොේසපිටුොිටසHTML ප්රබසොක්තඹසරඳඹස 2ිටස දක්හසඇතිසඅතයසඑභසොක්තඹන්ිටස 1සියටස 10ස

දක්හසඅගසයසඇතිසසථහනසවහසළශොඳනසනිළයදිසඋසුරනසඳවතසීමසඇතිසරළයිසතුොන්සොත යහොනසඑක්ස

එක්සඅගඹසවසඅදහශසනිළයදිසHTML උසුරනඹසයේඹහසදළකිිභඹසයුතුඹ. 

1. h3ස– ොභිටසLanka Premier League 2020 (LPL 2020) ඹන්නසතදසළුසඅකුරින්සිභලහරසසදක්හසඇතිස

නිහ්තසොභඹසඑභසපිටුොේසභහතදහසොරසොඳන්නසනිහ්ත  ොේසවහසඩහ්තසොඹ  ඹසන්ොන් header 

උසුරනඹසොේ.සොභභසඋසුරනස<h1> ියට <h6> දක්හසඅගසපිළිොළින්සඇත. <h1> භඟින්සප්රභහණොඹන්ස

වහසකනොභන්සඩහ්තසභසිභලහරසොරසඅකුරුසවළඩන්යි. <h1> ියට <h6> දක්හසඹහොේීමස අකුරුරස

ප්රභහණඹසවහසකනභසක්රභහනුකරසසඅඩුසොේ. 

2. img - ොභභසොේසපිටුොේසභහතදහටසඳසුසරඳඹක්සොඹ දහසතිොඵනසඅතයසඒසවහසබහිභතසයනසොක්තඹස

න්ොන්ස <img> උසුරනඹයි.ස ොභිටස ිභොලය්තඹස නේස ොභභස උසුරනස ො ටසස ොදක්ස ොන භළතිස අතයස

 යේබසඋසුරනඹසඳභණක්සොඹ දහසනී.සොේහසඅපිසblank tag ොව සempty tag ොරසවඳුන්නුසරඵයි 
 

3. pස – මීශඟටස ොභභස ොේස පිටුොේස අඳටස වමුඛන්ොන්සභළදටස එඑල්ොල්ස වුණුස ොේදඹකි.ස ොභඹස paragraph 

උසුරනඹසනසඅතයසොභඹස<p> ොරසදක්නුසරඵයි.ස <p>සඋසුරනඹසබහිභතසයසනසරදසොේදඹසභළදටස

එස එල්ොල්ස යස ඇතස (<p align=”center”> .ස ස <p>ස උසුරනොේස align ොරස වඳුන්නස ගුණහගඹටස

“left”, “right”, “center”, “justify” ඹනසඅඹඹන්සබහිභතසයසොනසසඑොල්රසසරඳසවතයක්සරඵහස

දිඹසවළ. 
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04. 
iii. 

4. bස/i– ඉවතසදළක්වසඳරිදිසොේදඹසතුශසඅක්ෂයසවළඩහසඇතිසඵක්සොඳොන්.සඑිටසfrom November 26සto November 

28සඹන්නසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සදක්හසඇතිසඅතයසඑඹසඇදසවළඩඹක්දසනී.සොේසවහසබහිභතසශසවළකිසන්ොන්ස

ඳහඨසවළඩවීොේසඋසුරනයි.සොභළනිසඋසුරනසකිිටඳඹක්භසඅඳටසවමුඛොේ, එයිනු්තසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සවහසඇදස

වළඩඹක්දසරඵහසීමභටසඅඳස<b> වහස<i>සඋසුරනසොඹ දහසනීසොභභසඋසුරනසප්රලසනසඅගස4ටසොව ස5ටසොව සභහරුසයස

යේයූ්තසනිළයදිසඋසුරනඹසදක්හසඇ්තනේසරකුණුසරළොේ. 
 

 5. bස/i– ඉවතසදළක්වසඳරිදිසොේදඹසතුශසඅක්ෂයසවළඩහසඇතිසඵක්සොඳොන්.සඑිටසfrom November 26සto November 

28සඹන්නසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සදක්හසඇතිසඅතයසඑඹසඇදසවළඩඹක්දසනී.සොේසවහසබහිභතසශසවළකිසන්ොන්ස

ඳහඨසවළඩවීොේසඋසුරනයි.සොභළනිසඋසුරනසකිිටඳඹක්භසඅඳටසවමුඛොේ, එයිනු්තසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සවහසඇදස

වළඩඹක්දසරඵහසීමභටසඅඳස<b> වහස<i>සඋසුරනසොඹ දහසනීසොභභසඋසුරනසප්රලසනසඅගස4ටසොව ස5ටසොව සභහරුසයස

යේයූ්තසනිළයදිසඋසුරනඹසදක්හසඇ්තනේසරකුණුසරළොේ. 
 

 6. b/i –ස ස ඉවතස දළක්වස ඳරිදිභස ොේදඹස තුශස අක්ෂයස වළඩහස ඇතිස ඵක්ස ොඳොන්.ස එිටස from November 26ස to 

November 28සඹන්නසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සදක්හසඇතිසඅතයසඑඹසඇදසවළඩඹක්දසනී.සොේසවහසබහිභතසශසවළකිස

න්ොන්සඳහඨසවළඩවීොේසඋසුරනයි.සොභළනිසඋසුරනසකිිටඳඹක්භසඅඳටසවමුඛොේ, එයිනු්තසතදසඳළවළතිසඅකුරින්සවහස

ඇදසවළඩඹක්දසරඵහසීමභටසඅඳස<b> වහස<i>සඋසුරනසොඹ දහසනීසොභභසඋසුරනසප්රලසනසඅගස4ටසොව ස5ටසොව සභහරුස

යසයේයූ්තසනිළයදිසඋසුරනඹසදක්හසඇ්තනේසරකුණුසරළොේ. 
 

7. uස –ස ඉවතස දළක්වස ඳරිදිස ොේදඹසතුශසත්තස අක්ෂයසවළඩහසඇත.ස එනේසMahinda Rajapaksa  International 

Stadium in Hambantotaස ඹනස ඳහඨඹස ඹි න්ස ඉයක්ස ඇස තිොේ.ස ොභභස වළඩවීභස වහස අඳස ොඹ දහස න්නහස

උසුරනඹස<u> ොේ.සඑනේසUnderline (ඹි සඉයක්සිටත සඹන්නසොභයින්සඅදවසසොේ. 
 

8. aස– මීශඟටසඅඳටසොේසපිටුොිටසFOR MORE : ටසඳසුසවමුඛසන්ොන්සඅමතන්ධහනඹකි.සhttps://cricket.lk ොේස

වහස බහිභතස යනස උසුරනඹස Anchor උසුරනඹස නස අතයස එඹස <a>ස ොරස දක්යි.ස ොභභස උසුරනඹස

බහිභතොඹන්සඹේසඳහඨඹක්සොව සරඳඹක්සවහසඅමතසන්ධහනසරඵහසදිඹසවළකිඹ.සොභභසඋසුරනඹටසඅදහශසගුණහගස

(Attributes සකිිටඳඹක්සදසඇත.සඑයිනු්තසළද්තභසගුණහගඹසන්ොන්සhref ඹ.සොභයින්සේඵන්ධඹසඇතිසශසයුතුස

සථහනඹසොඳන්නුේසයයි.සොභිටීමසඅදහශසභහර්ඹසනිළයදිසදළක්ිභඹසයුතුඹ. 
 

9. tableස– ොේසපිටුොේසමීශඟටසඅඳටසවමුඛසන්ොන්සගුකි.සොේසපිටුටසගුක්සඅතුශ්තසකිරීොභන්සිභිභධසඳහඨ, 

රඳස ීමස ොත යතුරුස ොප්ළිස වහස තීරුස ලොඹන්ස ිභමතභ්තස ස ඉදිරිඳ්තස ශස වළකිඹ.ස ගුස  යේබඹස නිටුවන්ස

කිරීභටස<table>සඋසුරනඹසොඹ දහසතසයුතුසඅතයසොභිටීම්තසගුසවළඩවීභසවහසොන ොඹකු්තසගුණහගසබහිභතස

ොේ.සඑයිනු්තසඑක්සගුණහගඹක්සනේසborder ොේස ..සොභභගින්සගුොේසො සටහසොඵ ඩයඹක්සඅලයසනේස1ස දස

නළතිනේස0සඅඹසදසබහිභතසොේස.ස 
 

10.  thස– ඉවතසවන්සඳරිදිසගුසනිර්භහණඹසශසඳසුස<tr> උසුරනඹසභඟින්සගුටසඅළු්තසොප්ළිඹක්සඑතුසශස

ඳසුසොප්ළිඹක්සතුශසද්තතසඇතුශ්තසකිරීභස යේබසශසවළකිසොේ.සහභහනයොඹන්සගුටසද්තතසඇතුශ්තසකිරීභටස

<td>සඋසුරනඹසබහිභතසශ්තසගුොේසඳශමුඛසතීරුසොඵ ොව සිභටසශීර්ඹක්සදක්යි.සොේසනිහසඅඳස<td>සඅසුරනඹස

ොනුටස <th>ස උසුරනඹස බහිභතසයයි.ස ොභිටස ිභොලය්තඹස න්ොන්ස ො ඹසතුශසඇතුශ්තස ඳහඨඹසතදස ඳළවළස

අකුරින්සගදර්ලනඹසවීභයි 
 

11. rowspanස– ගුසනිර්භහණොේසීමසඇතළේසිභටසඅඳටසගුොේසොප්ළිසකිිටඳඹක්සොව සතීයසකිිටඳඹක්සඑතුසනසොරස

(merge cell සගුසතුශසො ඹක්සනිර්භහණඹසකිරීභටසියදුොේ. ොභිටීමසබහිභතසනසගුණහගසොදක්සොේ.සඑනේස

rowspan වහසcolspan.සතීරුසකීඳඹක්සඑතුසයසො ඹක්සළසීභසවහසබහිභතසනසගුණහගඹසනේසrowspanස

නසඅතයසොප්ළිසකිිටඳඹක්සඑ්තසයසො ඹක්සළසීභටසcolspanසබහිභතසයයි.සොභභසප්රලසනඹටසඅනුකුරසස

නේසසථහනසොදසීමසඅඳටස rowspanසගුණහගඹසබහිභතසකිරීභටසියදුසොේ.සඑනේසMRICS, Hambantotaසඹන්නස

තීරුස4ක්සඑතුසවීසෆදුනුසො ඹක්සතුශටසීමසඇතිසඅතයසNov 28සඹන්නසතීරුස2ක්සඑතුසවීසෆදුනසො ඹස

ඇතුශ්තසයසඇත.සඑිභටසඑභසොක්තඹන්ස 

<td rowspan="4">MRICS, Hambantota</td> වහස 

<td rowspan ="2">Nov 28</td> ොරසසසිභඹසයුතුඹ. 
සඑභසනිහසපිළිතුයසrowspanසොේසස 

5. i.  =sum(C3:F3) or =sum(F3:C3)  
 ii.  =sum(C7:F7) or =sum(F7:C7) 
 iii.  a. =H3/$G3*100 b. =I5/$G5*100   

 iv. =Sum(G3:G7)/Count(G3:G7) 
 v. තීරුසප්රසථහයසොව සදු සප්රසථහයසොව සොර්හසප්රසථහයසස/Column Chart Or Bar Chart Or Line Chart  

https://cricket.lk/
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6 අ  ළටළුක්සිභලසොල්ණඹස සකිරීොේස ීමස එිටසඳතිනස දහන, රිඹහයේඹසවහස ප්රතිදහනසවඳුනහසළනීභසියදුසයයි.ස
 දහනස ඹනුස ඳද්ධතිඹක්ස තුශටස ඇතුශ්තස යනුස රඵනස ොද්ල්ස නස අතයස ඳද්ධතිඹස තුශස ියදුස යන්නහස වස
රිඹහීයන්සරිඹහයේඹසොරසවඳුන්යි.සඑභසරිඹහයේසඅහනොේසරළොඵනසප්රතිපරසප්රතිදහනසොරසවඳුන්යි.සඒස
අනුසඉවතසප්රලසනඹටසඅනස දහනසරිඹහයේඹසවසප්රතිදහනසඳවතසඳරිදිසවඳුනහසතසවළකිඹ. 
 දහනස-සF 

ප්රතිදහනස-D 
රිඹහයේඹස-සA,B,C,E 

  රකුණුස-සසනිළයදිසඑක්සපිළිතුයටස½සඵළගින්සරකුණුස03 

    1-සP         2-U         3-T      4-R      5- S         6- Q 

  රකුණුස-සසනිළයදිසඑක්සපිළිතුයටස½සඵළගින්සරකුණුස03 

 i. ඳරිශීරසඅලයතහසපුයහීයභසවහසොත යතුරුසඑක්සරැසසශසයුතුසොේ.සොත යතුරුසඑක්සරැසසකිරීොේසක්රභොේදස

කිිටඳඹක්සඳතී. 

 ප්රනනාලලිස -ස ුවතස ප්රලසනහයේඹක්ස ළඳොඹනස අතයස යේඛිතස රළොඵනස පිළිතුරුස ිභලසොල්ණඹස යස
ොත යතුරුසරඵහසළනීභසප්රලසනහයේසවයවහසියදුසයයි. 

 මූාදර්ස-සසථහඳනඹසකිරීභටසඅොප්ක්ෂිතසඳද්ධතිොේසඅනුරුක්සහර්ඹසභ ඩරඹටසවසඳරිශීරඹන්ටස
ොඳන්වීභටසළරළසවීොභන්සබවුන්ො සඅදවසසරඵහසළනීභසොභභගින්සියදුසොොර්. 

 නිරී් ණස -සඳද්ධතිසගර්ධනඹස යේබසඅසථහොේීමසඳතිනසඳද්ධතිඹසඑඹසඳතිනසසබහොඹන්භස
නිරීක්ණඹසකිරීොභන්සොත යතුරුසරඵහසළනීභසියදුසොේ. 

 ්ය නපබ ලිිළ පගොනුසඳරීක්හස -ස ඹතනඹසඇතිසහර්තහසොව සයේපිසො නුසොව සනිරීක්ණොඹන්ස
ොත යතුරුසරඵහසළොන්. 

 වම්මුඛ් වාාච්ඡාස -ස මුඛල ණටස මුඛල ණස රහස ප්රලසනස ඇසීභස භගින්ස රළොඵනස පිළිතුරුස ිභලසොල්ණඹස ස යස
ොත යතුරුසරැසසයනුසරළොේ.සොභභගින්සපුද්රස ල්ඳසපිළිඵසඅගසොරසතහසකිරීභටසඅහලස
රළොඵනසඵළිභන්සපුද්රසඅලයතහසනිළයදිසසවඳුනහළොන්. 

ඉවතසසොත යතුරුසඑක්සරැසසකිරීොේසක්රභොේදසඅතුරින්සනසඳද්ධතිඹසනිර්භහණඹසවහසඅලයසනසඅ්තසඹහලයස

නසරුණුසඑක්සරැසසයසළනීභටසවළකිොේ. 

  (රකුණුස-සසනිළයදිසඑක්සපිළිතුයටස1සඵළගින්සරකුණුස02) 
 ii. ඳද්ධතිසඳරීක්හසකිරීොේසප්රධහනසඅයමුඛණසන්ොන්සොද සනියහයණඹසකිරීභයි.සළරසුේසොද සොව සඅලයතහස

ොද සියන්සනිළයදිසයනුසරඵයි. 
ඒාා ඳරී් ාල - ඳද්ධතිොේස ඒස ොනස ොනභස ඳරීක්හස ොොර්.ස ඳරීක්හස ොොයනස ඒඹස තුශස

 දහනඹටසඅදහශසප්රතිදහනඹසරළොේසදළයිසඳරීක්හසොොර්. 
වභවන  ඳරී් ාලස -සඉවතස හයඹටසඒසඳරීක්හසියදුසයසඑක්සඑක්සඒසනිියසොරසඒහඵද්ධසයස

ඳරීක්හටසරක්සකිරීභසභසතසඳරීක්හසවයවහසියදුොේ. 

ඳධතධති ඳරී් ාලස-සේපර්ණසඳද්ධතිඹටසඅදහශස දහනසරඵහසොදියන්සඅොප්ක්ෂිතසප්රතිදහනසරළොේසදළයිසඳරීක්හස

ොොර්.ස 
ප්රති්රශණ ඳරී් ාලස -ස ඳද්ධතිස ඳරීක්හස අන්ස යස අහනොේස ීමස ියදුස ොොයනස ඳරීක්හස ප්රති්රවණස

ඳරීක්හයි.සොභිටීමසඳරිශීරඹන්ටසඳද්ධතිඹසබහිභතසකිරීභටසඅසථහසරඵහසොදනසඅතයසඳරිශීරඹහසොඹ ජිතස

ඳද්ධතිඹසඅනුභතසකිරීභසොව සනිළයදිසශසයුතුසදෆසොඳන්වීභසියදුසයයි. 
  රකුණුස-සසනිළයදිසඑක්සපිළිතුයසවහසසරකුණුස01 
 iii. පුනර්යණසදද්මතස දතිඹ 

ඳද්ධතිඹක්සගර්ධනඹසොොයනස දතීන්සකිිටඳඹක්සඇතිසඅතයසොභභසප්රලසනඹසවහසළශොඳනස සපිළිතුයස

නුොේස පුනර්යණස දද්මතස  දතිඹයි.ස ොභිටීමස එක්ස තහටස කුඩහස ො ටක්ස ඵළගින්ස නළතස නළතස

පුනර්යණඹස න්නහස වස වස ෆභස පුනර්යණඹීමස භස ළිහදියුණුස න්නහස වස  හයඹටස ඳද්ධතිඹක්ස

ගර්ධනඹසකිරීභයි.සොභිටසඇතිසහියඹක්සොරසඳද්ධතිසගර්ධඹන්සවටසතභන්සොඳයසපිඹයල්රීමසරඵහස

්තස දළනුභසබහිභතඹටසතසවළකිසවීභසවඳුනහසතසවළකිඹ.සොභිටසප්රධහනසපිඹයස යේබසන්ොන්සඳද්ධතිොේස

අලයතහඹක්ස යරස රිඹහ්තභස කිරීභස භගිනි.ස ඳද්ධතිඹස ේපර්ණොඹන්භස ගර්ධනඹස නස තුරුස

පුනර්යණඹස ොියන්ස ළිහදියුණුස ොොර්.ස ෆභස පුනර්යණඹීමභස ඳද්ධතිස ළරසුොභිටස ොනසේස ියදුස

ොොයනසඅතයසනසරිඹහහරී්තඹන්සඑතුසොේ.ස 

  රකුණුස-සසනිළයදිසපිළිතුයසවහසසරකුණුස01 
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7. ඳසුගිඹස ප්රලසනස ඳ්රස ඵළු ස භස ොප්නහස Programmingස ඳහඩොභන්ස ප්රලසනඹක්ස 2නස ප්රලසනස ඳ්රඹටස අනිහර්ඹොඹන්ස

ඇතුශ්තසොනහසකිඹරහ.සසුපුරුදුසිභදිවටසොේසප්රලසනසඳ්රොේ්තසඅහනසප්රලසනඹසිභදිවටසProgrammingසප්රලසනඹක්ස

ඇතුශ්තසයරසතිොඹනහ. 

 i. ොේසො ටොයසප්රලසනඹසඅවරසතිොඹන්ොනසArraysයේන්... 

* අයහටසනභක්සතිොඹනහ.සප්රලසනොේසීමරසතිොඹනසඅයහොේසනභසC. 
* අයහකින්සයන්ොන්සඑසභසප්රරඳඹටසඅඹ්තසද්තතසමූවඹක්සතළන්ඳ්තසයන්නසපුළුන්සිභදිවටසඳරිණස
භතොේසසථහනසමූවඹක්සොන්සයනසඑයි.ස ඒස ිභදිවටස ොන්සයනසඑසසථහනඹටස අපිසකිඹනහස
අයහොේස අඹඹක්ස (element) කිඹරහ...ස අඳටස ීමරස තිොඹනස අයහොේස අඹස C[1], C[2], C[3]...  ීමස
ලොඹන්සනේසයරසතිොඹනහ.සො ටුසයවන්සඇතුොශසතිොඹන්ොනසඒසඒසඅඹඹටසඅදහශසදර්ලඹ. 

 a

. 

දළන්සඅපිසඵරමුඛසීමරසතිොඹනසයහජසොක්තඹ. 

* සුපුරුදුසිභදිවටසමුඛයේන්සභසතිොඹනහසBEGIN ඒසකිඹන්ොන්ස යේබඹ. 
* 2නසොප්ළිොේසසීමසMax නියන්සිභචාරයඹක්සවදරහසඒොසඅඹසිභදිවටසC[1] ිටසඅඹසඇතුශ්තසයරහසතිොඹනහ.ස
ොව ටස භතසතිඹහස න්නස ිභචාරයඹටස අඹස ඳළරීභක්සයේඹද්ීමස ිභචාරයඹසයේඹන්ොනසභහනසරකුණටස ේස
ඳළ්තොතන්...සිභචාරයඹටසොදනසඅඹසයේඹන්ොනසදකුණුසඳළ්තොතන්...සොභතනදිසඅඹක්සොනුටසC[1]සකිඹරස
යේඹරසතිොඹනහ.සඒොසඅදව,සC[1]සිටසදළනටසතිොඵනසඅඹසMax කිඹනසිභචාරයඹටසොදන්නසකිඹනසඑයි.සඒස
අනුසප්රහලනඹසරිඹහ්තභසවුණහසභසMax ිභචාරයොේසඅඹස32.1යි. 

* 3නසොප්ළිොේසීමසn නියන්සිභචාරයඹක්සවදරහසඒොසඅඹසිභදිවටස2සඇතුශ්තසයරහසතිොඹනහ.සඇයිසඒොස
අඹස2සකිඹරස්තොතසකිඹරසඅපිසඳසොසතහසයමුඛ. 

* 4නසොප්ළිොඹන්සපුනර්යණඹක්ස යේබසොනහ...සඅයහක්සඑක්සනුොදනුසයද්දිසඳවසුොන්සභසොඹ දහස
න්නසපුළුන්සඳහරනසුවඹසතභයි, පුනර්යණඹ...සොභ දසඑසභසර්ොේසද්තතසනළතසනළතසඇතුශ්තස
කිරීභක්සොව සප්රතිදහනඹසකිරීභක්, එොවභසනළ්තනේසඑසභසර්ොේසද්තතසඇසුරින්සනළතසනළතසණනඹස
කිරීභක්ස ොව ස න්න්දනඹස ස කිරීභක්සයන්නස ොනහ.ස අඳටස ීමරස තිොඹනස යහජස ොක්තොේස ීමසREPEAT-
UNTIL කිඹනසපුනර්යණසුවඹසොඹ දහසොනසතිොඵනහ.සඑිටසීමසොන්ොන්සREPEATසවසUNTILසකිඹනස
ඳදසඅතයසතිොඵනසප්රහලනසනළතසනළතසියදුසොනසඑයි, ඒසකිඹන්ොනසපුනර්යණඹක්.සසභතසතඵහසන්නස
UNTIL යේන්සඳසොසො න්ොද්ියඹක්සයේඹනහ...සපුනර්යණඹසියද්ධසොන්ොනසඒසො න්ොද්ියඹසතයසනස
තුරුයි. 
සසසපුනර්යණඹසඳටන්සන්නසයේන්සො න්ොද්ියඹසඳරීක්හසයන්ොනසනළවළ.සපුනර්යණඹසොන්නසතිොඵනස
ප්රහලනසඑක්සයක්සරිඹහ්තභසවුණහටසඳසුසො න්ොද්ියඹසඳරීක්හසයනහ.සො න්ොද්ියඹසඅතයසවුොණ ්තස
පුනර්යණඹස යේබසොනහ.සවළභසපුනර්යණසචාක්රඹසභසඅහනොේසීමසො න්ොද්ියඹසඳරීක්හසයනහ.ස
ඹේසඅසථහසො න්ොද්ියඹසතයසවුොණ ්තසපුනර්යණඹසනතිනහ. 

* දළන්සඵරමුඛසීමරසතිොඹනසයහජසොක්තොේසපුනර්යණඹසොන්නසතිොඵනසප්රහලනසොභ නහසදසකිඹරහ...ස5, 6, 7 
ොප්ළිරසතිොඹනහසIF ප්රහලනඹක්.සඒසකිඹන්ොන්සයණසඳහරනසුවඹ.ස8නසොප්ළිොේසතිොඹනහසn = n + 
1 කිඹරසප්රහලනඹක්. 

* IF ප්රහලනඹකින්සයන්ොන්සො න්ොද්ියඹක්සඳරීක්හසයරසඒසො න්ොද්ියඹසතයසොව සඅතයසවීභසභතස
ඊශඟටසයන්ොනසොභ ක්සදසකිඹරසතීයණඹසයනසඑොන්..යහජසොක්තොේසIF ප්රහලනොේසො න්ොද්ියඹස
C[n] > Max  
ොභ ක්සදසC[n]සකිඹන්ොන්?සn යේන්සකිඹොන්ොනසn ිටසදළනටසතිොඹනසඅඹ, ඒසකිඹන්ොනස2.සඑතො ටස
C[n]සකිඹන්ොනසC[2]ස.සඒසඅනුසොේසඅසථහොේසීමසC[n] > Maxසකිඹන්ොන්සC[2] > Max 

C[2] ිටසඅඹස32.2යි.සMax යේන්සකිඹොන්ොනසMax ිටසදළනටසතිොඹනසඅඹ, ඒසකිඹන්ොනස32.1යි.ස 
ඒසකිඹන්ොනසොේසඅසථහොේසීමසො න්ොද්ියඹසොඹොදන්ොන්ස32.2> 32.1 කිඹරහ.සඒසඅනුසො න්ොද්ියඹසතයයි. 
* ඒසනිහස6නසොප්ළිොේසතිොඹනසප්රහලනඹසMax = C[n]සියද්ධසොනහ.සොේසඅසථහොේසීමසC[n]සකිඹන්ොනස

C[2].සඒසඅනුසMax = C[n] කිඹනසප්රහලනොඹන්සියදුසොන්ොන්සC[2]සතිොඵනසඅඹසMax ිභචාරයඹටසඳයනස
එයිසඒසඅනුසMaxසටස32.2සකිඹනසඅඹසඳළොයනහ. 

* ENDIF යේන්සIF ප්රහලනඹසඅන්.සඒසකිඹන්ොනසIF ප්රහලනොේසො න්ොද්ියඹසතයසවුණ්ත, අතයස
වුණ්තසඊශඟටසතිොඵනසප්රහලනසරිඹහ්තභසොනහ. 

* ඊශඟටසතිොඵන්ොන්සn = n + 1 කිඹරහ...සොේසිවතභඹසමීයණඹක්සොන ොයි.සඒොන්සකිඹොන්ොන්සn 
ිභචාරයොේසදළනටසතිොඵනසඅඹටසඑක්සඑතුසයරහසඒසඅඹසn ිභචාරයඹටසභසඳයන්නසකිඹනසඑයි.සොේස
අසථහොේසීමසn ිටසඅඹස2යි.ස2ස+ස1ස=ස3යි.සඒසඅනුසn ිභචාරයොේසනසඅඹස3යි. 

* ඊශඟටසතිොඵන්ොන්සUNTIL n > 5 කිඹරහ.සඑතනසීමසn ිටසඅඹස5ටසඩහසිභලහරසදසකිඹරසඳරීක්හසයනහ.ස3, 
5ටස ඩහසකුඩහයි.ස ඒසනිහස ො න්ොද්ියඹස අතයයි.ස ඒසනිහස පුනර්යණඹස යේබස ොනහ.ස ඒසකිඹන්ොන්ස
5නසොප්ළිොේසියටසප්රහලනසනළතසරිඹහ්තභසොනහ. 

* 5නසොප්ළිොේසතිොඵනසC[n] > Max කිඹනසො න්ොද්ියඹසදළන්සන්නසොන්ොන්සC[3] > Maxසකිඹරහ.ස 
C[3] ිටස අඹස 31.0යි.ස Maxස ිටස අඹස 32.2යි.ස ඒස අනුස ො න්ොද්ියඹස අතයයි. 
IF ප්රහලනොේ ELSE ො ටක්සනළවළ.ස ඒස අනුස ො න්ොද්ියඹස අතයස වුොණ ්තස ිභොලයොඹන්සකිියක්ස
ොන්ොනසනළවළ. 
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* ඊශඟටසn = n + 1සප්රහලනඹසරිඹහ්තභසොරහ n ිටසඅඹසඑකින්සඉවශසඹනහ. 
* ඵරන්න, ඒසඒසටොේසීමසIF ප්රහලනොේසො න්ොද්ියඹසොනසසනස හයඹ... 
මුඛල්සටොේසීමසC[2] > MaxසසසසසසසසඊශඟසටොේසීමසC[3] > Max 
ඊශඟසටොේසීමසC[4] > MaxසසසසසසඊශඟසටොේසීමසC[5] > Max 
ඒසටඹසඅහනොේසn = n + 1සප්රහලනඹසරිඹහ්තභසොරහ n ිටසඅඹස6සොනහ.ස6, 5ටසඩහසිභලහරසනිහස
පුනර්යණඹසඅන්සොනහ. 

* මුඛයේන්සභසMaxසටසීමරසතිබුොණසC[1] ිටසඅඹ 
* පුනර්යණසහයසණනසඳහරනඹසයන්නසොඹ දහොනසතිොඵනසn ිභචාරයඹසභසඒසඒසපුනර්යණසචාක්රොේසීමස
න්න්දනඹසසයනුසරඵනසelement එොක්සඅගඹසොනුට්තසඅයන්සතිොඹනහ.සමුඛල්සභසපුනර්යණසචාක්රොේස
ීමසMax ිටසඅඹ්තසඑක්සන්න්දනඹසසයන්නසඕන.සC[2]සිටසඅඹසනිහසපුනර්යණඹටසඑන්නසයේන්සභසn 
වහස2සකිඹනසඅඹසීමසතිොඹනහ. 

* ඒසඒසපුනර්යණසචාක්රොේසීමසඅයහොේසඑක්සඑක්සElement එසවහසීමසඇතිසඅඹන්සඑකින්සඑසන්න්දනඹසස
යියන්සMax ිභචාරයඹටස අයහොේසElementස වහස ීමසඇතිස අඹන්ොන්සිභලහරස භස අඹස ඳළොයනසිභදිවටස
යහජසොක්තඹසරිඹහ්තභසොනහ. 

* ඒසඅනුසපුනර්යණඹසඅන්සවසඳසුසMax ිභචාරයොේසඅඹස32.7යි. 
* SHOW Maxසප්රහලනොඹන්සMax ිටසඅඹසප්රතිදහනඹසයනහ. 

* ඒසඅනුසපිළිතුයස32.7 
රකුණුස2යි. 

 b. ොභිටසීමස(a)සො ටොයසයහජසොක්තඹටසඅනුරඳසළීයේසටවනසීමසතිොඵනහ.සයහජසොක්තඹ්ත, ළීයේසටවන්තස

පිඹොයන්ස පිඹයසන්න්දනඹස සකිරීොභන්සඳවසුොන්සභස ොේස ො ටටසනිළයදිස පිළිතුරුසඳඹන්නසබඵටස

පුළුන්. 

Ⓐ ොල්ඵරඹසඇ්තෝතසතීයණසො ටුක්සතුශ.ස 

එඹසඅනුරඳසන්ොන්සයහජසොක්තොේසIF ප්රහලනොේසො න්ොද්ියසඳරීක්හටයි. 

ඒසඅනුසපිළිතුයසයේිභඹසයු්තෝත 

Ⓐ - C[n] > Max ද? 

ොව  

Ⓐ - Is C[n] > Max? කිඹරහ. 

Ⓑ තුශසඇතුශ්තසොන්නසඕනස IF ප්රහලනොේසො න්ොද්ියඹසතයසවුොණ ්තසියදුසිභඹසයුතුසොද්.සඒසඅනුසපිළිතුයස

යේිභඹසයු්තෝත 

Ⓑ - Max = C[n]සකිඹරහ. 

Ⓒොල්ඵරඹස තිොඵන්ොන්්තස තීයණස ො ටුක්ස තුශ.ස ොභඹස අනුරඳස න්ොන්ස යහජස ොක්තොේසREPEAT-UNTIL 

ප්රහලනොේසො න්ොද්ියසඳරීක්හටයි. 

ඒසඅනුසපිළිතුයසයේිභඹසයු්තෝත 

Ⓒ - n > 5 ද? කිඹරහ. 

ොේසො සප්රලසනරටසපිළිතුරුසයේඹද්ීමසොල්ඵරඹසයේඹරහසඅදහශසපිළිතුයසයේඹන්නසභතසතඵහසන්න. 

රකුණුස1සඵළගින්සරකුණුස3යි. 

(capital/simpleසඅක්යසොේදඹසොන ළරොක්.  
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07.
i. 

c. අඳස(a)සො ටොයසීම්තසහච්ඡහසශහසිභචාරයඹටසඅඹසඳළරීොේසප්රහලසළන.සඒසඅනුසබඵටසොේසප්රලසනඹටස

ඳවසුොන්සභසනිළයදිසපිළිතුරුසඳඹන්නසබඵටසපුළුන්. 

ඒසඅනුසපිළිතුයසයේඹන්නසඕනසොේසිභදිවට.සC[5]සවහසඅඹසඳළරීභක්සළනසවන්සොරහසනළතිසනිහසයේන්ස

තිබුණුසඅඹසභසයේඹන්නසඕන. 

    C[1] C[2] C[3] C[4] C[5]  

    32.2 31.0 30.2 32.7 32.7  

   4ක්සොව ස5සභසනිළයදිසනේසරකුණුස2යි. 

1ක්, 2ක්සොව ස3ක්සනිළයදිසනේසරකුණුස1යි. 

 ii. Ⓐස ොල්ඵරඹස ඇ්තෝතස භහන්තයහස්රඹක්ස තුශ.ස අසථහස අනුස එයින්ස කිඹොන්නස ඕනස  දහනඹක්, ඒස

කිඹන්ොන්සද්තතසරඵහසළනීභක් 

ඳරීක්ණස භ්තස දස කිඹරස ඵරන්නසනේස මුඛයේන්ස භස ිභබහස අොප්ක්ඹහස ඒස ඒස ඳරීක්ණොේස ීම රඵහස ්තස

රකුණුස දහනඹසයන්නසඕනොන්.සඒසඅනු 

Ⓐ - M1, M2, M3 කුණු ඵා ගන්න 

කිඹරහසපිළිතුයසයේඹන්නසඕන. 

ිභබහඹසභ්තසොන්නසනේසඳරීක්ණසතුනසභසභ්තසොන්නසඕන, ඹේසඳරීක්ණඹකින්සභ්තසොන්නසනේස

අභසලොඹන්සරකුණුස40ක්සරඵහසන්නසඕනසකිඹරසීමරසතිොඵනහ. 

ළීයේසටවොන්ස ීමස මුඛයේන්සභස “M1 > 40ස ද?”ස කිඹර්ත, ඊශඟටස “M2 > 40 ද?”ස කිඹර්තසඳරීක්හසයරස

තිොඵනහ.සඑොවනේසඉතිරිසොරහසතිොඵන්ොන්ස“M3 > 40 ද?” කිඹහසඳරීක්හසයන්නයි.සඑොවනේස 

Ⓑ - M3 > 40 ද? 

කිඹරයිසපිළිතුයසයේඹන්නසඕන. 

 

Ⓒසොල්ඵරඹසඇ්තෝතසභහන්තයහස්රඹක්සතුශ.සඅසථහසඅනුසඑයින්සකිඹොන්නසඕනසරඵහසොදනසප්රතිදහනඹස

ළන 

Ⓒ - “වභත්” යැයි පඳන්ලන්න 

කිඹරසපිළිතුයසයේඹන්නසඕන.ස 

රකුණුස1සඵළගින්සරකුණුස3යි. 

(capital/simpleසඅක්යසොේදඹසොන ළරොක්.  
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f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  - I 

01. ඳරිණඹටසද්තතස දහනඹසයනුසරඵනසදළක්වීොේසඋඳක්රභඹක්ස(Pointing Device  න්ොන්සඳවතසදවන්ස

යසඋඳක්රභඹක්සද? 
 

 1. තීරුොක්තසකිඹනඹස(Bar Code Reader  3. සඳර්ලසගොේීමසතියඹස(Touch Screen  

 2. ඹතුරුසපුරුස(Keyboard  4. ප්රහලසරකුණුසගජහනනඹස(OMR  
 

02 . වදිියසිභදුයේසිභන්මතසවීභසීමසඳරිණසඳද්ධතිඹටසවහසොල්නරටසියදුසනසවහනිසශක්හසළනීභසදවහස

අනුභනඹසශසවළකිසපිඹයක්සන්ොන්සඳවතසදවන්සයක්සද? 
 

 1. ප්රතිමයසභදදුහගඹක්සසථහඳනඹසකිරීභ 3. ර්ජනස යක්ස(Surge protector  බහිභතඹ 

 2. දදඩසගිනිඳවුයස(Firewall සසථහඳනඹසකිරීභ 4. අනයතසඵරසළඳයුභක්ස(UPS සබහිභතඹ 
 

03ස. ඳරිණසඳරිණහභඹසේඵන්ධොඹන්සඳවතසවන්සයසප්රහලඹසනිළයදිසන්ොන්සද? 
 

 1. ොර සඳශමුඛසනසඹහන්ත්රිසිවතසර්භසයනසඋඳයණඹසන්ොන්සඇඵඹසයි. 

 2. තුන්සනසඳයේඳයහොේස යේබඹ්තසභඟසොභොවයුේසඳද්ධතිසබිිටසවීභසියදුසිභඹ. 

 3. ියදුරුඳ්තසගල්ඳඹසබහිභතොඹන්සචාහල්සසඵළොේේසිභියන්ස රනසඹන්්රඹස(Adding Machine  නිර්භහණඹස

ොශයසඹ. 

 4. අන්තර්ජහරඹසබිිටසවීභසියදුසවොේසවතයනසඳයේඳයහොේස යේබඹ්තසභඟඹ.ස 
 

04ස. ඳවතසවන්සදෆසඅතරින්සකුභක් G2 E ස(යජොඹන්සොයයින්ට සරඵහසොදනසසඉ-සයහජයසේඵන්ධතහඹසවහසඵළඳීස
ඳතීසද? 
 

 A නසයහඳහයඹක්සභහර්තසයේඹහඳදිගචිසකිරීභ. 

 B අු තින්සනිකු්තසයනසරදසළට්සඳ්රඹක්සභහර්තසඵහතසකිරීභ. 

 C භහර්තසයජොේසරැකිඹහක්සවහසඅඹඳුේසකිරීභ. 
 

 1. A වහසB ඳභිව 2. B වහසCසඳභිව 3.ස A වහසC ඳභිව 4.ස A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

05ස. සද්තතසළසීභසපිළිඵසනිදසුනක්සොන න්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. මදනිසො ොය නහසොය ස හමතතයින්සඇසුොයන්සොය සයහප්තිඹසප්රසතහයඹක්සභඟින්සනිරඳණඹසකිරීභ. 

 2. සඹගක්රීඹසොට්රර්සඹන්්රඹක්සභඟින්සමුඛදල්සරඵහසළනීොභන්සඳසුසගිණුොේසොලයඹසණනඹසකිරීභ. 

 3. කිේස ර්සොක්තඹසිභොක්තනඹසභඟින්සඅන්තර්ජහරඹසබසොයසඑභස ඹතනොේසොේසඅඩිභඹටසපිිභසීභ. 

 4. ගසයණඹසයනසරදසොල්නඹක්සමුඛද්රණසඹන්්රඹක්සබහිභතොඹන්සමුඛද්රණඹසයසළනීභ. 

  

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 
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නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ. පඳො. ව ( වාභානය පඳෂ    80-S- I f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  - I 

වැකිය යුතුයි: 

 ියඹළුභසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

 අගස 1ස ියටස 40ස දක්හසඇතිස ප්රලසණසවහස ස ීමසඇති 1, 2, 3 වහස 4 ඹනසයණසඅතරින්සනිළරැදිස ස යණඹස

ොත යන්නසස. 

 බඵටසළඳොඹනසපිළිතුරුසඳ්රොේසඑක්සඑක්සප්රලසනඹසවහසීමසඇතිසසඅතුරින්සබඵසොත යහ්තසපිළිතුොර්ස

අගඹටසළොනසඹසතුශස “” සරකුණසොඹ දන්නස 
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06.ස ඳවතසවන්සඳරිණසතුසරක්ණසරන්න. 
 

 A නිලසචිතසහරසසීභහීමසශසවළකිසහර්ඹඹසප්රභහණඹසඅමතඹ. 

 B ඳරිශීරයින්සිභලහරසප්රභහණඹක්සිභියන්සද්තතසවහසොත යතුරුසල භහරුසයසනී. 

 C යුධසවමුඛදහසොභොවයුේසටයුතුසවහසොඹ දහසනී. 
 

 ඉවතසප්රහලසඅතරින්සසුපිරිසඳරිණසේඵන්ධොඹන්සයසප්රහලඹ/සප්රහලසනිළයදිසන්ොන්සද? 
 

 1. A වහසB ඳභිව 2. B වහසCසඳභිව 3. A වහසC ඳභිව 4.ස A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

07. ඳරිණසභතසවහසේඵන්ධසඳවතසප්රහලසරන්න. 
 

 භධයසළසුේසඒඹසප්රථභොඹන්සද්තතසවහසිභධහනසතිොේදළයි............................. තුශසඳරීක්හසයයි.සඑොයස

ොන භළතිනේස..............................සොතින්සද්තතසවහසිභධහනසරඵහසනිියන්සඒහස...............................සතුශස

තළේඳ්තසයියන්සභධයසළසුේසඒඹසොතසොඹ මුඛසයයි.ස 
 

 A වහසBසවහසසසුදුසුසනසගොඹ ජනඹසන්ොන්, 
 

 1. ොයජිසටයසභතඹ,සේබහවීසප්රොේලසභතඹ 3. ේබහවීසප්රොේලසභතඹස,සද්ිභතියිසභතඹ 

 2. හයසභතඹ,සේබහවීසප්රොේලසභතඹ 4. ොයජිසටයසභතඹ,සහයසභතඹ 
 

08. ඳවතසවන්සයක්සළසුනුසඇමරසේබිසයුරස(UTP  ේඵන්ධොඹන්සනිළයදිසන්ොන්සද? 
 

 1. ඉතහසනභයශීීයඹ,සීමර්කසදුයටසද්තතසේොප්රයණඹසඅිටයසයයි,සරහබදහීමඹ.ස 

 2. ඉතහසනභයශීීයඹ,සද්තතසේොප්රයණසත්ත්තඹසර්ධනඹසයයි,සියොරන්සඅඩුඹ. 

 3. ඵරින්සළිහඹ,සීමර්කසදුයටසද්තතසේොප්රයණඹසවහසසුදුසුඹ,ස යක්ෂිතඹ. 

 4. ඵරින්සඅඩුඹ,සීමර්කසදුයටසද්තතසේොප්රයණඹසවහසසුදුසුඹ,ස යක්ෂිතඹ. 
 

09. ඳවතසවන්සන්තිසඇසුොයන්සයක්සතයසන්ොන්සද? 

 A 1A2ස16සවහසතුරයසඅසටභඹසගයහසන්ොන්ස6428සඹ. 

 B ඳහදසඅඹසn නසගයහසඳද්ධතිඹසඇතිසගයහගසණනසnසටසභහනසොේ. 

 C ඳරිණොේසභතසයේපිනස(Memory Addresses සනිරඳණඹටසඩ්දලභඹසගයහසබහිභතසයයි. 
 

 1. A වහසB ඳභිව 2. B වහසCසඳභිව 3. A වහසC ඳභිව 4. A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

10ස

. 

බිටුක්සවහසළඹනසමුඛදරසඅනුසීමසඇතිස චාඹනසඋඳහගස ොය වණසඅනුපිළිොයේන්සදළක්ොන්ොන්සයක්ස
ප්රහලොේසද? 
 

 1. ොයජිසතයසභතඹ,සළනයේසභතඹ,සදදඩසතළි ඹස,ගයුක්තසතළි ඹ(CD ස 

 2. ොයජිසතයසභතඹ,සගයුක්තසතළි ඹ,සළනයේසභතඹ,සදදඩසතළි ඹස 

 3. ගයුක්තසතළි ඹස,සදදඩසතළි ඹ,සළනයේසභතඹ,සොයජිසතයසභතඹ 

 4. දදඩසතළි ඹ,සළනයේසභතඹ,සගයුක්තසතළි ඹ,සොයජිසතයසභතඹ 
 

11.ස “J” අක්යඹටසඅදහශසදලභඹසගයහසඅඹස74සොරසASCII ගුොේසනිරඳණඹසොේසනේස“F” අක්යඹටසඅදහශස

ද්ිභභඹසනිරඳණඹසකුභක්සද? 

 1. 1000110 2. 1001010 3.ස 1000011 4.ස 1001100 
 

12ස ඳවතසවන්සයක්සඋඳොඹ ගීසභදදුහගඹක්සවහසනිදසුනක්සොන න්ොන්සද? 
 

 1. ප්රතිමයසභදදුහග 3. ොේසඅතරික්සු 

 2. හර්ඹඹසශභනහරුස(Task Manager  4. උඳසථස(Backup සභදදුහග 
 

13 ො නුසවහසොෂ ල්ඩයසොභොවයුේසපිළිඵසහදයසප්රහලඹසකුභක්ද? 
 

 1. ඹතුරුසපුරුොේසDelete ඹතුයසරිඹහ්තභසකිරීොභන්සභනසරදසො නුක්සනළතසරඵහතසසවළකිඹ. 

 2. Ctrl+Shift+N ඹතුරුසගොඹ ජනොඹන්සනසොෂ ල්ඩයඹක්සනිර්භහණඹසශසවළකිඹ. 

 3. Ctrl+Xසවහ Ctrl+Vසඹතුරුසගොඹ ජනොඹන්සො නුක්සළපීභසවහසඇරවීභසශසවළකිඹ. 

 4. Ctrl+N ඹතුරුසගොඹ ජනොඹන්සනසොල්නඹක්සිභදතසශසවළකිඹ. 

A 

A B 
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14ස දන්සළසුේසභදදුහගඹක්සභඟින්සසසයනසරදසොල්නඹස“School”සඹනසචානඹසොනුටස“College” 

ඹනසඳදඹසප්රතිසථහඳනඹසවහසසුදුසුසඹතුරුසගොඹ ජනඹසන්ොන්. 
 

 1. Ctrl + C 2. Ctrl+ H 3.ස Ctrl + V 4.ස Ctrl + P 
 

² අගස15සවහස16සප්රලසනසවහසඳවතසඳළතුරුේඳ්තසො ටසරහසඵරන්න. 

  

15ස ොභභසඳළතුරුේඳොතිටසA6 ො ඹටස=COUNT(A1:D5) ඹනසශ්රිතඹසඇතුශ්තසොශයසඹළයිසඋඳල්ඳනඹසයියන්ස

ඒසවහසපිළිතුරුසඅඹසිභඹසවළක්ොක්සඳවතසවන්සකුභක්සද? 
 

 1. 9 2. 5 3.ස 20 4.ස 14 
 

16ස ද්තතඹසර්පරඹසr 2සභඟින්සරඵහසොදයිසනේසC2 ො ඹටසඇතුශ්තසිභඹසොන වළකිසස්රඹසන්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. =$D2*A2*A2 2. =D$2*A2*A2 3. =$D$2*(A2^2) 4. =$D$2*$A2*$A2 
 

17 ඉොරක්ොර නිසභර්ඳණසේඵන්ධොඹන්සඳවතසන්තිසරන්න. 
 

 A F5 ඹතුයසභඟින්සභර්ඳණසයහමුඛසදසුනසමුඛරසියටසනළයඹිඹසවළකිඹ. 

 B භර්ඳණඹටසඅු ්තසදහක්සඇතුශ්තසකිරීභටසCtrl + N ඹතුරුසගොඹ ජනඹසබහිභතසශසවළකිඹ. 

 C භර්ඳණසයහමුඛසදසුොන්සියටසP ඹතුයසරිඹහ්තභසකිරීොභන්සභර්ඳණඹසමුඛද්රණඹසයසතසවළකිඹ. 

 D දහටසඇතුශ්තසයනසඳහඨස,සචි්රස දිඹටසජීවීයණසරඵහසදිඹසවළකිඹ. 
 

 ොේසඅතරින්සනිළයදිසප්රහලඹ/සප්රහලසන්ොන්, 
 

 1. C වහසD ඳභිව 2. A,B වහසD ඳභිව 3.ස A වහසD ඳභිව 4.ස B වහ Cසඳභිව 
 

18  ඉොරක්ොර නිසභර්ඳණඹසඳවතසොඳන්හසඇතිසළසුේසදක්නටසරළොඵන්ොන්සයසගුණහගඹක්ස(Feature  

තුශද? 

  

 
A 

 

 
B 

 1. දහසදළක්භස(Slide View  3. දහසසුොඵදුභස(Slide Sorter  

 2. දහසපිරිළරසුභස(Slide Layout  4. භහනයසදසුනස(Normal View  
 

19  දන්සළසුේසභදදුහගඹසඳභණක්සදළකිඹසවළකිසඳවසුභක්සන්ොන්, 
 

 1. ොවීභසවහසප්රතිසථහඳනඹස(Find and Replace  3. මුඛද්රණඹසකිරීභස(Print  

 2. ලේදසනිමතඹස(Thesaurus  4. තළඳළල්සමුඛසුස(Mail Merge  
 

20ස ගුණහ්තභසඉොරක්ොර නිසභර්ඳණඹසදළකිඹසොන වළකිසරක්ණඹක්සන්ොන්සකුභක්සද? 
 

 1. අකුරුරසිභලහර්තඹසොඳ යින්ට්ස32සොව සඊටසඩහසළිහසවීභ. 

 2. එක්සදහටසිභිහොඹ සොව සජීවීයණසඋඳරිභඹසතුනක්සඳභණක්සඅඩගගුසවීභ.ස 

 3. දහටසොඹ දහසනුසරඵනසර්ණසප්රොේදනසපිළිඵසළරකියේභ්තසවීභ. 

 4. දහටසපින්තයස,සගුසවසප්රසතහයසඇතුශ්තසකිරීොේීමසඋඳරිභඹසොදක්සිභඹසයුතුඹ. 
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 අගස21සියටස24සොතක්සප්රලසනසදවහසඳහදසවීසඇතිසද්තතසමුඛදහසගුරසො ටක්සඳවතසදක්හසඇත.සය්තනපුයසභවස

ොය වොල්සසොය ගීන්සවසමදයරුන්සපිළිඵදසද්තතස චාඹනඹසකිරීභසදවහසොභභසගුසබහිභතසොොර්. 

  

 
Patient_no Title First_name Address Blood_group Doc_id 

0201 Mr Akila Ratnapura A D02 

0202 Ms Sanduni Pelmadulla AB D01 

0203 Mr Kamal Kalawana B D04 

0204 Mr Nimal Ayagama AB D01 

ොය ගීන්ස

ගු(Patients 

Table ස 

 

 

 

මදයරුසගුස(Doctors Table) 

 

Doc_id Doctor 

D01 Dr.Amal 

D02 Dr.Malani 

D03 Dr.Sunil 

D04 Dr.Nimali 

 

 

 

 

 

 

21. ොය ගීන්සගුොේසඇතිසොයො ඩ (Record)සවහසක්ොය්ර (Filed)සගයහසපිළිොළින්සකුභක්ද? 
 

 1. 5,6 2. 6,5 3. 4,6ස 4. 6,4 
 

22. ඉවතසගුොේසප්රහථියසඹතුයක්ස(primary key) දවහසඋදහවයණඹක්සන්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. ොය ගීන්සගුොේසDoc_Id 3. මදයරුන්ො සගුොේසDoctor 

 2. ොය ගීන්සගුොේසPatient_no 4. ොය ගීන්සගුොේසBlood_group 
 

23. Dr Malani ොන්සප්රතිහයසරඵහසන්නහසොය ගිඹහසවුද? 
 

 1. Kamal 2. Nimal 3. Sanduni 4. Akila 
 

24. Dr Kumari නස ඳ්තවීභක්ස රඵහස ය්තනපුයස භවස ොය වොල්ස ොයොේස නියුතුස ොේ.ස එොභන්භස Mr Namal එභස

මදයරිඹොන්සප්රතිහයසරඵහසනී.ොේසදවහසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගු/ගුසපිළිොළින්සොභ නහද? 
 

 1. මදයරුන්ො සගුසඳභිව. 3. ොය ගීන්සගුසවහසමදයරුන්ො සගු 

 2. මදයරුන්ො සගුසවහසොය ගීන්සගු 4. ොය ගීන්සගු 
 

25. ඳද්ධතිසපිිටටුවීේසක්රභඹක්සොන න්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. දජුසපිිටටුවීභ 3. නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ 

 2. භහන්තයසපිිටටුවීභ 4. භසතසපිිටටුවීභ 
 

26. අන්තර්ජහරොේසඇතිසෆභසඳරිණඹක්භසඅනනයසවදුනහළනීභටසබහිභතහසයන්ොන්සඳවතසඒහයින්සයක්ද? 
 

 1. Domain Name 3. DNS Server 

 2. URL 4. IP Address 
 

27. ඳවතසදවන්සකුභනසගොඹ ජනඹසඅන්තර්ජහරසොයහදහඹසඳරිණසඳභණක්සඅඩගගුසොේද? 
 

 1. Web, Mail,සDNS 3. FTP,සHTTP,සWeb 

 2. Web,සHTTP,සMail 4. ICMP,සDNS,සMail 
 

28. නිළයදිසIP යේපිනඹක්සොන න්ොන්සයක්ද? 
 

 1. 121.202.202.201 3. 165.259.1.1 

 2. 1.1.1.20 4. 10.10.10.1 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            67 
 

  

 

29 <ol type=”A”> 

     <li>Biology</li> 

     <li>Chemistry</li> 

     <li>Physics</li> 

</ol>    

           ඉවත HTML ොක්තඹටසඅදහශසප්රතිදහනඹසකුභක්ද? 

 1. A.Biology 

B.Chemistry 

C.Physics 

3.  Biology 

 Chemistry 

 Physics 
 2. 1.Biology 

2.Chemistry 

3.Physics 

4. Biology 

Chemistry 

Physics 
 

30 ඳවතසදවන්සන්තිසරන්න. 
 

A.සඅඩගගුසොේසන්ධහයඹසනියතුරුභසොනසසනසොේසඅඩිභසතිසොේසඅඩිභසොරසවළදින්ොේ. 

B.සොේසනිර්භහණසොභරේසරටසAPACHE, PHP,සMySQL උදහවයණසොේ. 

C.සොේසඅඩිභසනිර්භහණඹටසJoomla භදදුහගඹසබහිභතහසශසවළකිඹ. 
 

සසසසනිළයදිසන්තිඹ/න්තිසන්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. AසවහසBසඳභිව 2. BසවහසCසඳභිව 3. AසවහසCඳභිව 4. A,BසවහසC 
 

31 HTML උසුරනසඅතරින්ස යේබසවහසඅහනසොරසඋසුරනසොදක්සොන භළතිසඋසුරනඹක්සන්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. <P> 2. <BR> 3. <OL> 4. <A> 
 

32 ඳරිණසබහිභතඹසනිහසඇතිසිභඹසවළකිසොය හඵහධඹක්සන්ොන්සයක්ද? 
 

 1. ොේප්රතිලයහ 2. උණ 3. ිටයදඹ 4. ළස 
 

33 පික්රඹසඇතිසබිටුසප්රභහණඹස8සනේසර්ණසප්රභහණඹසකීඹද? 
 

 1. 256 2. 66 3. 8 4. 126 
 

34 වහනිසනසගො චානසො නුස දතිඹක්සොන න්ොන්සකුභක්ද? 
 

 1. JPEG 2. BMP 3. TIFF 4. PNG 
 

35 ඳවතසදවන්සහයසඅතුරින්සතයසන්ොන්සයක්ද? 
 

A.ස ඇොේේයේස බහහොන්සයේඹනසරදසක්රභොල්ඹක්සඹන්්රසබහහස ඵටස ඳරිර්තනඹටසඇොේඵරර්ස බහහසසස

ඳරිර්තඹසබහිභතහසයයි. 

B.සJavascript ඹනුසපිටඳ්තසොල්නසබහහකි. 

C.සBegin ඹනුසPascalසබහහොේසබහිභතසනසවදුන්නඹකි.(identifiers  
 

 1. AසවහසBසඳභිව 2. AසවහසCඳභිව 3. BසවහසCඳභිව 4. A,BසවහසC 
 

36 ඳවතසයහජොක්ත (pseudocode)සහ ඩොේසප්රතිදහනඹසකුභක්ද? 

n=3 

  do while n<6 

    print n 

    n=n+1 

  loop 

 1. 1,2,3,4,5 2. 3,4,5 3. 1,2,3,4,5,6 4. 3,4,5,6 
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37 ියයඹකුසරකුණුස 75ටස ඩහස රඵහතොව ්තසතරුස හභහර්ථඹක්සරඵහස ොද්.ස තරුස හභහර්ථඹසරඵහස ළනීභටස ඳවතස

දළක්ොනසළීයේසටවන්සො ටොයසa,b,c,d දවහසසුදුසුසඳදස1,2,3,4,සඹනසඳදසයේන්සළරපසිභටසනිළයදිසපිළිතුයස

යක්ද? 

 1. Yes 2. No 3. Award a star 4. Is average 

greater than 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a - 4, b - 1, c - 2, d - 3 3. a – 4, b – 2, c – 1, d – 3 

 2. a - 3, b - 1, c - 2, d – 4 4. a – 3, b – 2, c – 1, d – 4 
 

38 ඳළසල්සක්රභොල්නසොක්ත, 
 

 1. ඳරිණසදදඩහගසභතසයදහසඳතී. 

 2. රිඹහ්තභසකිරීභටසොඳයසඹන්්රසබහහටසඳරිර්තනඹසශසයුතුඹ. 

 3. රිඹහ්තභසොේඹසඉතහසඉවශඹ. 

 4. ගසයණඹසයන්නහටසදදඩහගසපිළිඵදසභනහසදළනුභක්සතිබිඹසයුතුඹ. 
 

39 m වහසnසධනසනිඛිරසිභචාරයසනේසඳවතසයහජසොක්තඹසේඵන්ධසනිළයදිසප්රහලනඹසන්ොන්සකුභක්ද? 

n=2 

repeat 

  n=n-1 

until n>1 
 

 1. ලූඳඹසඑක්යක්සපුනර්යණඹසොේ. 3. ලූඳඹසකිියිභටසඅන්සොන ොේ. 

 2. ලූඳඹසොදයක්සපුනර්යණඹසොේ. 4. ලූඳඹසකිියිභටස යේබසොන ොේ. 
 

40 ඳවතසතර්නසඳරිඳථොේසA , B වහසCස පිළිොයේන්ස0,1ස වහස 0සනේසX,Y වහසZස දවහසරළොඵනස අදහශස ප්රතිදහනස

යක්ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. X=1,Y=1,Z=1 2. X=0,Y=1,Z=1 3. X=0,Y=0,Z=0 4. X=1,Y=0,Z=1 

         

  

       d 
Go more to get 

star 

b 

c 

a 

   A 

  B 

   C 

   X 

   Y 

   Z 

  

       d 
Go more to get 

star 

b 

c 
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f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh - II 

01. i. අධයහඳනසක්ොයෝරේීමසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹස(ICT) බහිභතහසනසඅසථහසොදක්සදවන්ස

යන්න. 

 ii. A-E  දක්හසොල්ඵල්සයසඇතිසඳරිණසොොනිස(ports) දවහසේඵන්ධසශසවළකිසඋඳහගසොත යහසඑඹටස

ළශොඳනසඅගඹසයේඹන්න. 
 

ොොනිසර්ඹ උඳහගඹ 

A. භහන්තයසොොනිඹ ස Parallel port) 1 ඹතුරුසපුරුස Keyboard) 

B.  ිභලසසොශ්රයිවතසඵසසොොනිඹස USB port) 2 මුඛද්රණසඹන්්තසයඹ ස Printer) 

C.  වීිහොඹ සොොනිඹස Video port) 3 ජහරසභගවසුරුස Network Router) 

D. ජහරයණසොොනිඹස RJ 45) 4 ඳරිණසතියඹස Monitor) 

 iii.  a.  16810සඑිටසඩ්සදලභඹසතුරයසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න. 
 

  b.  3A16සසඑිටසද්වීභඹසතුරයසගයහටසඳරිරිතනඹසයන්න. 
 

 iv. ඳවතසතර්නසද්හයඹසරහසඵරන්න.සඒසවහසතයතහසගුසඅදින්න 

 

 

 

 v. ළමුඛණුසභවහසිභදයහරොේසොත යතුරුසතහක්ණඹසවදහයනසියසුන්ටසතභහටසළභතිසභහතදහක්සඹටෝතසඳහඩභක්ස

ළරසුේස යස එඹස ියසුස ඳහදස ඉළන්වීභක්ස ොරස ඳන්තිොේස ියඹළුස ියසුන්ස ඉදිරිොේස ඉදිරිඳ්තස යනස ොරස

ගුරුතුියඹසදළනුේසදුන්නහඹ.සඒසඅනුසරුන්සොත යහස්තසභහතදහසන්ොන්සද්තතසේොප්රයණසභහධයයි.(Data 

Transmission Media)බල සඑඹටසඅදහරසදදයහධහයඹක්සසසොශයඹස. 

 

 

 

 

 

 

A-D දක්හසොඹ යසඳදසයවන්සතුයේන්සොත යහසයේඹන්න. සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස 

(නිඹමුඛසභහධයසස/සක්ුදද්රසතයගස/සේොප්රයණසභහධයසස/සසඇමරුේසේබිසයුර  

  

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 03 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ .පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ(  80-S- II f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  

වැකිය යුතුයි: 

i. ඳශමුඛළනිසප්රලසණඹසවහසොත යහ්තසත්තසප්රලසණසවතයක්සද,සඇතුළුසප්රලසණසඳවටසඳභණක්සපිළිතුරුසඳඹන්න. 

ii. ඳශමුඛළනිසප්රලසණඹටසරකුණුස20සක්සද,සඅොනකු්තසප්රලසණරටසරකුණුස10සඵළගින්සදසිටියසොේ. 

A 

B 

D 

C 

නිඹමුඛසොන නසභහධයස(Unguided Media)                       

ගුන්සිභදුයේසතයගස(Radio waves) 

අොධ යක්තසකියණස(Infrared) ප්රහලසතන්තු(Fiber optic)                                     

භහක්සොක්ඵරස(Coaxial cable) 

A 

B 
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01. vi.  ඳරිණසජහරයණොේසහියස02සක්සදවන්සයන්න 

 

 vii. ොත සොොශන්ොදකුසතභසළඳයුේරුන්ො සවසබවුන්සඳඹනසඅයිතභසරසද්තතසමුඛදහඹක්සඳවතසදක්හස
ඇත. 

 

 

Item Code Item Unit Price 

G001 Pen 20 

G002 Lunch Box 150 

G003 Book 80 40 

G004 Pencil 10 

 a. ඉවතසගුොේසඇතිසක්ොය්රස(field) ණනසවහසොයො ඩස(records)ණනසදවන්සයන්න. 

 b. ඉවතසගුසදවහසප්රහථියසඹතුයස(primary key) දවහසඩහ්තසසුදුසුසක්ොය්රඹසකුභක්ද? 
 

viii. ියසුොක්ස ිභියන්ස ඳරීක්ණඹීමස ිභඹඹන්ස තුනටස රඵහස ්තස හභහනයස (average) රකුණුස ඳදනේස බවුන්ටස

පිරිනළොභනස අහනස ොශ්රයිවඹස (final grade) ඇීමේස දවහස ොඹ දහස නුස රඵනස යහජස ොක්තඹස (pseudo code) 

ො ටක්සඳවතසදළක්ොේ. 

      set average to 0 

      Get Name  

      Get Marks for subject 1 

      Get Marks for subject 2 

      Get Marks for subject 3 

      Average = (subject 1+ subject 2+ subject 3)/3 

      if average > = 50 

                    display Name,”pass” 

      else  

                  display Name,”fail” 

      end if 

Name Subject 1 Subject 2 Subject 3 output 

Kamal 50 65 77  

Saman 65 67 71  

Dumal 32 44 28  

Ruwan 92 85 62  
ස 
එක්සඑක්සියයඹහසදවහසඉවතසයහජසොක්තොේසප්රතිදහනඹස(output) යේඹන්න. 

ix. A ියටසD දක්හසීමසඇතිසන්තිසරසිටසසතළන්සපියවීභසදවහසඳවතසීමසඇතිසරයිසතුසඅතරින්සොඹ යසඳදඹසොත යහස

යේඹන්න. 

A. තින්තස  ධහයොඹන්ස (colourd inks) ඩදහියස භතස මුඛද්රණඹස කිරීොේීමස ...........................ස ර්ණස  ොද්ලඹන්ස

බහිභතහසසොේ. 

B. ..........................සඹනුසවහනිසනස(lossy) ො නුස දතිසදවහසඋදහවයණඹකි. 

C. අගකිතස ්රහපිඹස ොබෞතිස ඳරිභහණඹස (physical dimension) භළනිොේස ඒඹස .........................ොරස

වදුන්යි. 

D. ොක්ටර්ස්රහපිස(vector graphic) දවහසබහිභතහසයනසභදදුහගඹක්සොරස.......................වදුන්යි. 
 

(Pixel / JPEG / Adobe Illustrator / CMYK) 

x. ඳවතසදළක්ොන්ොන්සිභදු්තසතළඳළල්සයේපිනඹකි. 
kamal85@gmail.com 

 

 A                    B 

ොභිටසA වහසB ො ටසසොදසනේසයන්න. 

  

mailto:kamal85@gmail.com
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02. i. ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසවහසේඵන්ධසන්තිසකිිටඳඹක්සඳවතින්සදක්හසඇත. 

 a. අයහජස ඵක්ස ොඳන්නුේසයනසනමුඛ්තස වහනියස භදදුහගඹක්ස නස .......................................ස ඳරිශීරඹහස

ොන දළනු්තභසඳද්ධතිඹටසඇතුශ්තොේ. 

 b. ඳරිණඹසවහනියසභදදුහගසයේන්ස යක්හසයසළනීභටස....................................සසථහපිතසශසයුතුොේ. 

 c. ඳරිියරඹන්ස යටහස බවුන්ො ස ඵළගකුස ගිණුේස වහස ිභදු්තස ගිණුේස රස ොත යතුරුස ො යහස

ළනීභ....................................සොරසවළඳින්ොේ.ස 

 d. අනලයසදළන්වීේසඳරිණසතියඹසභතසනිතයසනිතයසදර්ලනඹසවීභ.................................සොේ. 

 e. ඳරිණොේසොබෞතිස යක්හසවහස....................................සබහිභතහසශසවළකිඹ. 

 f. අනයොඹන්සපුද්රඹන්ො සඡහඹහරඳසඅන්තර්ජහරඹටසමුඛදහසවළරීභ........................සොේ. 

 ඳවතසදක්හසඇතිසචානසරළයිසතුසඉවතසදක්හසඇතිසිභසතයසවහසේඵන්ධසොේ.සඑභසිභසතයසරටසඅදහරසොඹ යස

ඳදඹසීමසඇතිසසීමසඇතිසරළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න.  

ැයිවනතුල: අනලර  ඵ වැඳයුභ ( UPS , ෆිෂින් (Phishing), වයිඵර් අඳරාධ (cyber Crime), පර ජන් 

පශ වන (Trojan horse), ප්රතිනලරව භෘදුාාංග(Antivirus Software), තඩ්ලයාර්(Adware), 

පාොල්ාරුලා( Hijacker                                                

 

 ii. ඳරිණසරිඹහයන්නිඹසොරසරැකිඹහසනියතසවීසියි නසනදුනිසහර්ඹහරොේසටයුතුසඅන්සයස

නිටසඳළියිවසඳසුදසඅභතයසරැකිඹහක්සොරස(Part time Jobස සඅන්තර්ජහරඹසබසොයසද්තතසඇතුශ්තසකිරීොේස

රැකිඹහක්දසයනුසරඵයි.සඇඹසනිතයභසඅෝතසඇගියේසරසිටරිසළටීේසවසොේදනහක්සසඇතිසඵද,සඇසරස

දළිභල්රක්සවසදුළුසළීයභක්සඇතිසඵදසඳයි 

 a. ICT ඉොනසන්නහසියයඹකුසොරසනදුනිො සොය සරක්ණසඅනුසබඵසනිභනඹසයනසොය ස02සක්ස

වන්සයන්න. 

 b. එභසොය සභවයහසළනීභසවහසබඵසයනසොඹ ජනහන්ස02සක්සයේඹන්න. 

 iii. ර්තභහනස ොර ඹස මුඛල ණසඳහස ියි නස ගතසත්තඹසනිහස භහර්තස අධයහඳනඹස (Online Education) 

ඩහ්තසප්රචායේතසොභන්සඉතහසළද්තසඅධයඹනසක්රභඹක්සඵටසඳ්තසඇත.සොඵ ොව භඹක්සියසුන්සවහසගුරුරුන්ස

ප්රහොඹ ගිසඑිටසහියසඅ්තිභදිියන්සියි නසඅතයසළරකිඹසයුතුසියසුන්සප්රභහණඹටසභහර්සතසඅධයහඳනඹසවහස

ේඵන්ධසවීොේසඅසථහසගියේහීසඇතිසඵ්තසොඳනීසඹයි. 

 a. භහර්තසඅධයහඳනඹසවහසේඵන්ධසවීභටසතිබිඹසයුතුසඅලයතහස02සක්සවන්සයන්න. 

 b. භහර්තසඅධයහඳනොේීමසමුඛල ණසඳෆභටසියදුවසසළටළුසස02සක්සයේඹන්න. 

 c. ඉවතසවන්සිභසතයඹසතුශසබඵසදකිනසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසේඵන්ධසහභහජීඹසළටළුස

වන්සයන්න. 

 d. අගකිතසොයතුසඇතිසකිරීභසවහසයජඹක්සොරසතසවළකිසරිඹහභහර්ස02සක්සවන්සයන්න. 

 e. දසුන්සබල ො සඳළරුභටසඅදහරසොත යතුරුසොඵ ොව භඹක්සඅන්තර්ජහරොඹන්සඵහතස(Download) යොනස

සසශදසබල සඒසපිළිඵසකිියභසවන්සකිරීභක්සොන යසතභසනිර්භහණඹක්සොරසඉදිරිඳ්තසයනසරදි.ොේස

පිළිඵසබඵසඑඟසොේද?සොවයතුසදක්න්න. 
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03. පුසතහරඹස හර්ඹස භ ඩරොඹිටස ඳවසුස ොනුොන්ස පුසතහරස ශභනහයණස ඳද්ධතිඹක්ස (Library 

Management System)ස නිර්භහණඹස යනස රීම.ඳවතස දළක්ොන්ොන්ස එභස ඳද්ධතිඹටස අදහශස ද්තතස මුඛදහඹස ගුස

ො ටසසකිිටඳඹකි. 

MemberID FirstName LastName ContactNo 

M001 Asankha Jaliya 0778563564 

M002 Bhagya Abeykoon 0712636573 

M003 Fathima Ashroff 0743655611 

M004 Akash Devyan 0716634335 

ලගුල:වාභාජිායා (Member Table)- පභිම වාභාජිායන්පේ 

විවන ර අ ංගු පේ. 

MemberID ISBN BorrowingDate 

M001 B0012 2020-08-04 

M003 B0014 2020-08-06 

M001 B0011 2020-08-10 

M002 B0012 2020-08-16 

ලගුල:පඳොත් ඵැශැර ී පම් ලගුල(Borrowing 

Table)-පභිම පඳොත් නිකුත් කිරීභ ිළිතඵල 

විවන ර අ ංගු පේ. 

 

ISBN BookName Author 

B0011 War and Pease Leo Tolstoy 

B0012 Hamlet William Shakespeare 

B0013 Middle March George Eliot 

B0014 Anna Karenina Leo Tolstoy 

ලගුල:පඳොත් (Book Table)-පභිම පුවන ාාපබ පඳොත් 

ිළලිඵ විවන ර අ ංගු පේ. 

 

i. 
a. හභහජිඹහස(Member ) ගුොිටසප්රහථියසඹතුරු(Primary Key)සක්ොය්ර(ඹ සකුභක්ද? 

 b. ඵළවළයසීමොේ(Borrowing)සගුොේසප්රහථියසඹතුයසොරසවඳුනහසතසවළකිසක්ොය්ර(ඹ සකුභක්ද? 

 c. ඉවතසගුසරසබඵටසවඳුනහසතසවළකිස න්තුසඹතුයක්(Foreign Key)සගුසනහභඹසභඟසයේඹන්න. 
 

iii. ඳවතසදළක්ොනසියදුවීේසරටසඅනුසඹහ්තහීයනසරසයුතුසගු( සනහභසයේඹහසදක්න්න. 

 a. William Shakespeare ිභියන්ස යචිතස Romeo and Juliet නේස ොඳ තස පුසතහරඹස ොතස ඳරිතයහඹක්ස ොයස
රළබීභ. 

 b. Sapumal Bandara (ContactNo: 0756644331) නේසනසහභහජිොඹකුසපුසතහරොේසහභහජිසවීස2020-
09-14 නසදිනසMiddle March නේසොඳ තසරැොනසඹහභ. 

iv. ඉවතස II(b) ො ටොයස වන්ස නස ියදුවීභස ද්තතස මුඛදහඹටස ඇතුර්තස කිරීභටස අදහරස ොයො ඩ(ඹ ස ගුස
නහභඹ(ක්ොය්රඹස1,ක්ොය්රඹස2,…… ස හයඹටසයේඹහසදක්න්න. 

(ටවන:සSapumal Bandara ො සMemberID: M005 ොරසඋඳල්ඳනඹසයන්න.) 
 

v. හභහජිඹන්ො සයේපිනඹ (Address) වහසොඳ තසප්රහලඹටසඳ්තසරසදිනඹ (PublishDate) ඹනසක්ොය්රසද්තතසමුඛදහඹටස
ඇතුර්තසකිරීභටසඅදවසසයයි.එභසඑක්සඑක්සක්ොය්රසඇතුර්තසරසයුතුසගු( සනහභඹසොනසොනභසයේඹන්න. 
 

vi. Asankha Jaliya ිභියන්සරැොනසඹනසරදසොඳ ්තසනහභඹන්සො ඹහසළනීභසවහසිභභසුභක්ස (Query)සයේවීභටසේඵන්ධස
රසයුතුසගුසොභ නහද? 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            73 
 

  

04. i. A ියටස F දක්හස ොල්ඵල්සයසඇතිස ිටසතළන්ස ිටතස න්තිස රහස ඵරන්න.ඳවතස රළයිසතුොේස වන්ස ඳදස
අතුරින්සිටසතළන්සපියවීභසවහස ොඹ යතභස ඳදස වඳුනහස න්න.එක්සඑක්සපිළිතුයසවහස න්තිසොල්ඵරඹසවහස
අදහශසඳදඹසයේඹහසදක්න්න. 

 

 A. දලභසතිොතන්සොන්සයනසරදස0 ියටස255 දක්හසවසඅඹන්සවතයක්සභගින්සදක්නුසරඵනසIP යේපිනසඅගනඹස

………………………………… ොරසවළදින්ොේ. 

 B. ොේසඅඩිභසතුරසඳතිනසිභිභධසේඳ්තසඅනනයසසවඳුනහසළනීභට…………… ොඹ දහසළොන්. 

 C. ………………………………ොද සඇතිසඅසථහරසඳිවිභඩසදළන්වීභසවහසඳිවිභඩසඳහරනඹසවහස

බහිභතහසයයි. 

 D. …………………………………… භගින්සඑහයසේඳ්තසනිලසචාහඹොඹිටස(URL) දළක්ොනසනභටස

අදහශසIP යේපිනටසඳරිර්තනඹසයයි. 

 E. ……………………………භගින්සොේසපිටුසතළන්ඳ්තසයසතඵහසළනීභසවහසොයහරහභීසඳරිණසසොතස

රඵහසීමභසියදුසයයි. 

 F. ………………………………… ිභදු්තසතළඳළල්සගිණුභක්සතුරස ඹචිත (අනලය) යේපිසයහසළනීභටස

බහිභතහ යයි. 

 රළයිසතුස:ස( Inbox , Domain name , Trash ,FTP , Uniform Resource Locator –(URL) , Dotted Decimal 

Notation , DNS ර්යඹස, ICMP , Web Server , Spam/Junk ) 
 

 ii. ඳවතස එක්ස එක්ස අයිතභඹ (A – D)ස වහස උදහවයණඹක්ස ීමස ඇතිස රළයිසතුොන්ස ොත යහස ස යේඹන්න.බොේස

පිළිතුොර්සඅයිතභසොල්ඵරඹසවහසඋදහවයණඹසඳභණක්සයේඹන්න. 
 

 a. ේසනහභඹ 

 b. ොවුේසඹන්්ර  

 c. සථිතිස(Static) ොේසන්ධහයසනිර්භහණඹසවහසක්රභොල්සබහහ 

 d. උඩුතසකිරීොේසභදදුහග (FTP) 

 රළයිසතුස: { htttp://www.msn.com, HTML, PHP, Filezilla, edupub.gov.lk)} 
 

 iii.  රඳඹස1 ිටසදක්හසඇතිසොේසපිටුොිටසHTML ප්රබඹස1 ියටස10 දක්හසොල්ඵල්සයසඇතිසඋසුරනසකිිටඳඹක්ස

ොන භළතිසරඳඹස2 ිටසදක්හසඇත 

  රඳඹස1 :සොේසපිටු 
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 රඳඹස2 : HTML ප්රබසොක්තඹ 

<html> 

<1> 

<title>Protect from Covid - 19</title> 

</1> 

<10> 

<center> <2> Protect yourself and loved ones from coronavirus </2> </center> 

<center> <3 width="200" height="157" src="corona_virus.png"></center> 

<center><h2><i><font face="Garamond"> Help prevent the spread of respiratory disease like COVID 19 

</font></i> 

<8 face="Garamond"> </font></h2></center><font face="Garamond"> 

<face="Arial" size="4"> 

<9 align="center" border="3"> 

<tbody><4><5> 

<6> <li>Wash your hands  <img3 width="90" height="91" align="right" src="wash_hand.png"> 

</li></6>  

</5><td>Wash your hands with soap and warm water regularly.</td></4>  

<4><5> 

<6> <li>Cover a cough or sneeze  <img width="90" height="89" align="right" src="sneeze.png"> 

<li></6>  

</td> 

<td>Cover your cough or sneeze with your sleeve, or tissue.</td></tr> 

 <tr><td> 

<6> <li> Don’t touch  <img width="90" height="88" align="right" src="dont_touch.png"> </li></6>   

</td> 

<td>Avoid touching eyes, nose or mouth, especially with unwashed hands.</td></tr> 

</tbody></9> 

</font> 

<center> <h3> For more information: <7="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public">COVID 19 Prevention</a> </h3></center> 

</font> 

</10> 

</html> 

 රඳඹස 2 ිටස1 ියටස10 දහසොල්ඵල්සයසඇතිසසථහනසවහසළරොඳනසනිළයදිසඋසුරනසඳවතස ීමසඇතිසරළයිසතුොන්ස
ොත යහසන්න.එක්සඑක්සොල්ඵල්සඅගඹසවහසනිළයදිසඋසුරනඹසයේඹහසදක්න්න. 

රළයිසතු : { body ,head, h1, img, tr, td, ol, ahref, font, body, table, p,br }  
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05 ඳ්තනහසභෆතසහීයනසත්ත්තඹසවමුඛොේසඳහරසියසුන්ො සතිඹසඳළියණීභසපිළිඵදසොල්නඹසඇතුශ්තසවසඳවතස

ොඳන්හසීමසඇතිසඳළතුරුේසො ටසරහසඵරන්න.6ස-11සොශ්රයිවරසියසුන්ො සඳුදහසියටසියකුයහදහසදක්හසඳළියිවස

ියසුන්සණනසC,D,E,F,Gසතීරුසරසොඳන්හස ීමසඇත.සඳහොල්සියි නසමුඛළුසියසුන්සණනස ,තිඹසතුශසදිනස5සභස

ියසුන්ො සඳළියණීභ,දිනසඳළියණීොේසප්රතිලතඹසවසතිඹසතුශස6-11සඑක්සඑක්සොශ්රයිවරසඳළියණීොේසහභහනයස

ඳළතුරුේඳතසබහිභතහසො ටසණනඹසයසඇත. 

 

 

 i.  ඳුදහ දිනස ඳහරටස ඳළියිවස මුඛළුස ියසුන්ස ණනඹස කිරීභටස C10ස ො ඹටස ඇතුශ්තස ශස යුතුස ස්රඹස

=ශ්රිතඹ1(ො ඹ1:සො ඹ2) හයඹටසයේඹහසදක්න්න. 

 ii.  ොභභසස්රඹසD10සියට G10 ො ඹසොතසපිටඳ්තස(COPY)සොශයසනේසF10 ො ොේසදිසොනසස්රඹස

යේඹහසදක්න්න. 

 iii.  ඳහොල්සියසුන්ො සදිනසඳළියණීභසොරසණනඹසකිරීොේසීමසබහිභතහසනසස්රඹසඳවතසදළක්ොේ.ස 

ඳාවපල් සිසුන්පේ දිනා ඳැමිණීපම් ප්රති ය = දිනා ී  ඳැමිණී සිසුන් ගණන /ඳාවපල් මුුව සිසුන් 

ගණන * 100 

 a. දිනසියසුන්ො  ඳළියණීොේසප්රතිලතඹසණනඹසකිරීභසදවහසC11 ො ඹට ඇතුශ්තසශස යුතුසස්රඹස

යේඹන්න. 

    ව ශන :අපනකුත් දිනයන් වදශා දිනා ඳැමිණීපම් ප්රති ය ගණනය ාර ගැනීභ  ද පභභ සුත්රය 

ිළ ඳත් (COPY) ාෂ යුතු ල ඳලතින ඵල වාන්න. 

 b. ොභභසස්රඹසD11ස ියට G11 ො ඹ දක්හසවසො සඳයහඹටසපිටඳ්තසොශයසනේ,ඵදහදහස දිනසඳළියිවස

ියසුන්සගයහොේසප්රතිලතඹසණනඹසකිරීභසදවහසE11 ො ඹටසරඵහසදිඹසයුතුසස්රඹසයේඹහසදක්න්න. 
 

 iv.  ඳහොල්ස8ස ොශ්රයිවොේසියසුන්ො සතිඹක්සතුශසඳළියණීොේසහභහනයසණනඹසකිරීභසදවහසH5 ො ඹටස

රඵහසදිඹසයුතුසස්රඹසශ්රිතඹසඳභණක්සබහිභතහසයියන්සයේඹන්න. 

 v.  ළිහභසියසුන්සප්රභහණඹක්සඳළියිවසදිනඹසණනඹසකිරීභසදවහසH10ස ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹස

=ශ්රිතඹ2(ො ඹ3:සො ඹ4)ස හයඹටසයේඹහසදක්න්න. 
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06 i. ඳද්ධතිසගර්ධනසජීනසචාක්රොඹිටසඑක්සඅසථහක්සනසඅලයතහසවදුනහළනීභසඹටෝතීමසඳද්ධතිසිභලසොල්ස

ිභියන්ස ඳතිනසඳද්ධතිඹස ිභසතයහ්තභස අධයනඹසයනුසරඵයි.ස එභස අලයතහස දවහස ොත යතුරැස එක්රැසසකිරීභස

දවහසබහිභතහසයනුසරඵනසක්රභොේදසකිිටඳඹක්සවහසඒසදවහසඋදහවයණසකිිටඳඹක්සඳවතසගුොේසදක්හසඇත. 

ප ොරතුරු එ් රැවන කිරීභ වදශා බාවි ා 

ාරනු ඵන ක්රභපේදය 

උදාශරණය 

නිරීක්ණඹ  

 ඳහභියස තුරස ොඵොව්තස නිකු්තස යන්නහස භස

හච්ජහසකිරීභ 

ප්රලසනහයේ  

 ඳහභියසතුරසඇතිසයේපිසොල්නසනිරීක්ණඹ 

 නස ඳහභියස ඳද්ධතිඹස තිබිඹස වළකිස  හයොේස

හේඳරසොඳන්වීභ 
 
1සියටස5සොතක්සවසඑක්සඑක්සොල්ඵරඹසදවහසසුදුසුසපිළිතුයසඳවතසරළයිසතුොන්සොත යහන්න.සබොේසපිළිතුයසොරස

ගුොේසඑක්සඑක්සොල්ඵරඹසවසපිළිතුොයිටසොල්ඵරඹසයේඹහසදක්න්න. 

රළයිසතුස -ස (A - ේමුඛස හච්ජහ,සB - නස රදස ප්රලසනහයේඹක්ස ොඵොව්තසනිකු්තසයන්නහටස රඵහීමභ,ස C- 

මූරහදර්ල, D - ඳහභියසතුරසොඵොව්තසනිකු්තසකිරීභසනිරීක්ණඹ,සE- හර්ථහසොව සයේපිො නුසනිරීක්ණඹ  

ii. COVID – 19 ොය ගිොඹක්ස දළයිස ඳරීක්හස කිරීභස දවහස PCR ඳරීක්ණඹස ොඹ දහනී.ස එිටදිස  පුද්රඹහො සDNA 

හේඳරඹක්සඋඳයණඹටසඇතුර්තසයනස අතයසඋඳයනඹසතුරස 40ස තහක්සDNA ද්වීයනඹටසබහජනඹස නස

අතයසසඹගසතහඳ-ියියරනසරිඹහයේඹටදසඹට්තොේ.සඅහනොේීමසපුද්රඹහසPCR ඳරීක්ණඹසභගින්සොය ගිොඹක්සස/ස

ොය ගිොඹක්සොන ොේදසඹනසසප්රදර්ලනඹසයයි. 

ඉවතසගියද්මතඹසඇසුරින්සඳවතසප්රලසනසරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

 a.  දනඹක්සයේඹහසදක්න්න. 

 b. ළසීභක්සසයේඹහසදක්න්න. 

 c. ප්රතිදහනඹක්සසයේඹහසදක්න්න. 

iii. A-Dස ස ොතක්ස වුස ොරඵරස භගින්ස ොඳන්හස ඇතිස ගියද්මතස දවහස නිළයදිස ඳදස රළයිසතුොන්ස වදුනහන්න.ස එක්ස එක්ස

ගියද්මතඹටසඅදහරසොල්ඵරඹසවසඊටසඅදහරසරළයිසතුොසොල්ඵරඹසයේඹහසදක්න්න. 

 A- ක්රභොල්සසුදුසුසඳරිණසබහහක්සබහිභතහයසළරසුේසයනසරදසඳද්ධතිඹසොක්තයණඹසකිරීභ 

B- ඳද්ධතිසඳරීක්ණසඅන්සයස අහනොේීමසියදුොොයනසඳරික්හයි.ස ොභභසඳරික්හොේීමසඳරිියරඹන්ට 

ඳද්ධතිඹසබහිභතහසකිරීභටසඉඩසරයි. 

C- භහර්තසඉළන්වීොේසක්රභොේදඹක්සඑක්සඳශහතසඳහල්සරසඳභණක්සරිඹහ්තභසයසහර්ථසන්ොන්ස

නේසඳසුසඅොනක්සඳශහ්තසරසරිඹහ්තභසකිරීභ. 

D- ොශදළරසඵඩහසයසඇතිසබහ ඩසරසොතයතුරැසොඳ තසටවන්සයසතිබිභ. 
 

 රළයිසතු- (P-ස නිඹමුඛභඹස පිිටටුවීභ,Q-ප්රති්රවනස ඳරීක්හ,R-ස අ්තයුරුස ොත යතුරැස ඳද්ධතිඹකි, S-ිභදුේස

ොක්තයණඹසකිරීභ) 

 iii.  දිඹඇයේස දතිඹසවහසපුනර්යණසදද්මතස දතිඹසඹනසඳද්ධතිසගර්ධනස දතිසගන්දනඹසයසරක්ණස

ොදසඵළගින්සයේඹන්න. 

2 

1 

3 

4 

5 
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07 i.  ඳවතසදළක්ොනසඅයහස(Array  රන්න. 

  13 07 10 30 25 20 

සසසසA[0]          A[1]          A[2]           A[3]         A[4]          A[5] 

Begin 

           T = 0 

           N = 0 

 WHILE   N < 6 

           T =  T + A(N) 

           N = N + 1 

 End while 

 Display  T 

End 

 a. ඉවතසයහජසොක්තඹසභගින්සරළොඵනසප්රතිදහනඹසකුභක්දස? 

 b. එභස යහජස ොක්තඹටස අදහරස ළීයේස ටවනස ඳවතස දළක්ොේ.එිටසA ියටසCස දක්හස ොල්ඵල්ස දවහස ළරොඳනස
ප්රහලනසයේඹන්න. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. Aස[1] = A[5] නේසඉවතසයහජසොක්තොඹන්සරළොඵනසප්රතිදහනඹසකුභක්දස? 

 ii.  ගයහසතුනක්ස දහනඹසරසිභටසිභලහරභසගයහසොඳන්වීභටසඅදහරසළීයේසටවනසඳවතසදළක්ොේ.එිටසP , 

Q , R ොල්ඵරසදවහසළරොඳනසප්රහලනසයේඹන්න. 

 යේබඹ 

ගයහසතුනසN1 , N2 , N3  දහනඹ 

R 

N1 ොඳන්වීභ N2 ොඳන්වීභ 

ොඳන්වීභ 

N1 > N2 

P Q 

නළත බේ 

නළත නළත 

බේ බේ 

අහනඹ 

 යේබඹ 

A 

C 

N = N + 1 

Tිටසඅඹසප්රතිදහනඹ 

අහනඹ 

B 

No 

Yes 
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I ඳත්රය 

 

ප්රනන 

අංාය 

ිළිතතුරු 

අංාය 

ප්රනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

ප්රනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

ප්රනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

1. 
3 

................ 
11. 

1 

................ 
21. 

2 

................ 
31. 

2 

................ 

2. 
4 

................ 
12. 

3 

................ 
22. 

2 

................ 
32. 

3 

................ 

3. 
2 

................ 
13. 

4 

................ 
23. 

4 

................ 
33. 

1 

................ 

4. 
2 

................ 
14. 

2 

................ 
24. 

2 

................ 
34. 

4 

................ 

5. 
4 

................ 
15. 

1 

................ 
25. 

4 

................ 
35. 

1 

................ 

6. 
3 

................ 
16. 

1 

................ 
26. 

4 

................ 
36. 

2 

................ 

7. 
2 

................ 
17. 

3 

................ 
27. 

1 

................ 
37. 

3 

................ 

8. 
1 

................ 
18. 

2 

................ 
28. 

3 

................ 
38. 

3 

................ 

9. 
4 

................ 
19. 

4 

................ 
29. 

1 

................ 
39. 

3 

................ 

10. 
3 

................ 
20. 

2 

................ 
30. 

4 

................ 
40. 

2 

................ 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 03  
mS<s;=re 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ. පඳො. ව ( වාභානය පඳෂ    80-S- I f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  
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II ඳත්රය 

01. අදසනසිභටසICT බහිභතහසයන්නසියනිසුන්සල රුසොරහසඉන්නහස.එසඑසක්ොය්රසඹටෝතසොත යතුරුසතහක්ණොේස

ොඹදවුේස අඳටස දක්නටස රළොඵනහ.ස ඒස අතරින්ස ඉ-යහජයස , ර්භහන්ත,ස යහඳහය,ස ොෞය,ස දෂිර්භහන්ත,ස

භනහභනසො භසඅධයහඳනසක්ොය්රඹීම්තසICT බහිභතහසනසඅසථහසඕනෆතයේසඅඳටසදළසන්නසපුළුන්.සොේස

ප්රලසනඹසොදනසප්රලසනසඳ්රොේසසඅනිහර්ඹසප්රලසනඹසනසඳශමුඛසප්රලසනොේසඳශමුඛසො ටයි.සොේටසබඹහටසරකුණුස022ස

ස රළොඵනහ.ස ඳශමුඛස ො ටියන්ස අවරහස තිොඹන්ොන්ස අධයහඳනඹටස ICT බහිභතහස නස අසථහස 02ස ක්ස යේඹන්නස

කිඹරහ.ස අපිස ොඳ ්තස ඳ්තස අතයස ිටයස ොරහස ොත යතුරුස රැසස යපුස හොල්ස ොේස නස ිභටස ක්රභොඹන්ස ඳවස ඹියන්ස

තිොඹන්ොන්.සබඹහරටස සතළනසඉදන්සඕනිභසොරහසොේසොත යතුරුසතහක්ණොේසදියුණු්තසභසඉොනීභටස

වළකිඹහසරළබිරසතිොඹනහ. 

ඳන්තිස හභයොේීමස ඳරිණස වහස අන්තර්ජහරඹස ොඹ දහස ොනස අඳටස ඳවතස රිඹහහයේස ියදුස කිරීොේස වළකිඹහස

ඳතී.ඒසඅනු, 

 ඳරිණස ශ්රිතසභර්ඳණ 
 අධයහඳනිසක්රීඩහසබහිභතඹ 
 ඳරිණසඇසුරින්සනිර්භහණඹසකිරීභ. 
 යහ,සයේපිසොල්නසළසීභ 
 අන්තර්ජහරඹසබසොයසඅධයහඳනිසොත යතුරුසරැසසකිරීභසියදුසයන්නසපුළුන්. 

ඊටසඅභතයසඉළන්වීභසදවහසගුරුයඹහටස ධහයඹක්සිභදිඹට්තසICT  ොඹ දහසන්නසපුළුන්. 

 ිභසතයසයසීමභටසඅඳවසුසඳහඩේසදවහසවීිහොඹ සදර්ලනසොඳන්වීභ. 
 ඉොරක්ොර නිසභර්ඳණසොඹ දහසොනසිභඹටස ර්ණඹක්සඇතිසකිරීභ 
 ඳරිණඹස ශ්රොඹන්සඳහඩේසටවන්සළසීභ. 
 අන්තර්ජහරඹසවයවහසිභඹටසඅදහරසොත යතුරුසරඵහසළනීභසයන්න්තසපුළුන් 

ගුරුයඹහටසඉළන්වීොේසටයුතුස ර්නීඹසයසොනසඹහභටසඳවසුක්සොනහසොභන්භසසියසුන්සහේප්රදහයිස

අධයහඳනොඹන්සියදිරහසරිඹහශීීයසසඳහඩභටසේඵන්ධසවීභට්ත,සඇල්භක්සදළක්වීභට්තසොභඹසපිටුවරක්සොනහ. 

ත්තසොදඹක්සතභයිසඉොනුේසශභනහයණඹස(learning Management)ස,සසදළන්සො ඩක්සයටරසබහිභතහසයනස

ොදඹක්සතභයිසLMS කිඹරසකිඹන්ොන්.ස ොභභසඳද්ධතිඹටසේඵන්ධසවීභටසනේසඅන්තර්ජහරසඳවසුේසතිොඹන්නස

ඕනි.සඒසො භසඳහරසොව ස ඹතනඹසොේසඅඩිභොේසයේඹහඳදිගචිසොන්න්තසඕනි.සොභභසLMS එක්සභගින්ස

ියසුන්ට්තසගුරුරුන්ට්තසොයහසරැක්සරළොඵනහ.සසදළන්සොර සපුයහසඳතිනසොේසො ිභිහසගතසහොරදිසනේස

ොභඹසඉතහභ්තසපරදහීමසොනහ.සසොේසLMS භගින්සියසුන්ටසො ඩක්සහියසරළොඵනහ. 

 ඳවසුසසථහනඹසියටසඅලයසොේරහසඉොනුේසඒඹසවහසේඵන්ධසවීභටස 
 ඳහොල්සරඵහසොදනසඳළරුේසේපර්ණසයසඑොොරභසසඋඩුතසකිරීභටස 
 ගහදසභ ඩඳඹක්ස(Forum) වහසේඵන්ධසොරහසළටළුසවහසඅදවසසඉදිරිඳ්තසකිරීභටස 

 ොදභහපිඹන්ටසනිොයසියටභසදරුන්ො සඅධයහඳනසප්රතිඹසඵරහසළනීභටස 
ඳහල්සශභනහහරි්තඹටදසොභභගින්සහියසරැක්සරළොඵනහ. 

 ගුණහ්තභසඉොනුේසඒසඳද්ධතිඹටසඑතුසකිරීභ 

 ඳළරුේසඅධීක්ණඹසයසප්රතිපරසදළක්වීභ 

 ගහදසභ ඩඳඹසවයවහසපිළිතුරුසරඵහසළනීභ 

ඊට්තසඅභතයසභහර්තසදුයසථසඅධයහඳනඹස(Online Distance Learning) තුයේන්සඉොනීභසත්තසඅසථහක්.ස

යොට්සඳතිනසඅඹවඳ්තසහරඹසනිහසදළන්සතිොඹනසොව දභසඅධයහඳනසක්රභඹසතභයිසදුයසථසඅධඹහඳනඹ.සොේසක්රභඹස

ොඵ ොව සයටසරසොඳයසියටභසරිඹහ්තභසවසඅතයසසරගහොේසදසසදළන්සළිහසලොඹන්සරිඹහ්තභසොනහ.සොේොස

හියසො ඩක්සතිොඹනහ. 

 නභයශීීයසහරසයහමුඛක්සතුරසඳවසුසසථහනඹසියටසඉොනීභසියදුසකිරීභ. 
 භහර්තසඳළරුේසවහසප්රලසනහයේසරඵහසීමභ. 
 භහර්තසගුරුයොඹකුසවහසේඵන්ධසවීසඅධයහඳනසටයුතුසකිරීොේසවළකිඹහ 

 උඳොද්ලනසොයහසඳවසුේසවහසඅගකිතසපුසතහරසේඵන්ධතහඹසරළබීභ. 
බන්නසබඹසරුණුසඅතරින්ස02සක්සතභයිසබඹසප්රලසනඹටසඋ්තතොර්සිභදිඹටසයේඹන්නසඕනි. 
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01. i.ස ඳරිණස ොොනිස කිඹරස කිඹන්ොන්ස ඳරිණස වහස ඳරිණස උඳහගස එකිොනස ේඵන්ධස යනස අතුරුස

මුඛල ණ්තසතභයිසොොනිසකිඹරසකිඹන්ොන්.සඳද්ධතිසඒොේස(System Unit) පිටුඳසො ටසඵළු ො ්තසොේස

ොොනිස දළස න්නස පුළුන්.ස ොේස ොොනිස ියඹල්රභස භවුස පුරුටස (mother board) ේඵන්ධස යරස

තිොඹන්ොන්.ස ොොනිස ර්ස 08ස ක්ස 10ස ොශ්රයිවොේස ොඳශස ොඳ ෝතස තිඹනහ.ස ඒොන්ස 04ස ක්ස ළනස තභයිස ොේස

ප්රලසොනසඅවරසතිොඹන්ොන් 

මුඛයේන්භස තිොඹනහස භහන්තයස ොොනිඹ(Parallel port)ස ොභභස ොොනිඹස ිභයස 25ස න්ස භන්ිභතයි.ස මුඛද්රණස

ඹන්්රස ඳරිණස ඳද්ධතිඹටස ේඵන්ධස න්ොන්ස ොභභස ොොනිඹස වයවහ.ස දළන්ස නේස ො ඩක්ස මුඛද්රණස ඹන්්රස

ේඵන්ධසයන්ොන්සUSB ොොනිඹසවයවහ. 

අොනක්ස ොොනිඹස තභයිස USB ොොනිඹ.ස එොවභ්තස නළතිනේස Universal Serial Bus කිඹරස කිඹනහ.ස

ර්තභහනොේස දහනසවහසප්රතිදහනසඋඳහගසොඵ ොව භඹක්සොභභසොොනිඹසවයවහසේඵන්ධසයනහ.සMouse, 

Keyboard ඳහස අදස ේඵන්ධස ොන්ොන්ස ොභභස USB ොොනිඹස වයවහයි.ස ඒ්තස ොව දටස භතස තිඹහන්න.ස

Mouse, Keyboard ේඵන්ධස යන්නස මුඛයේන්භස  ොස Ps/2ස ොොනිඹ.ස ො රස ඳහටස ොොනිඹස වයවහස

මූියඹ්තසදේසඳහටසොොනිඹසවයවහසඹතුරුසපුරු්තසේඵන්ධසයනහ.සතහක්ණඹසදියුණුසනිහසඅදසනසිභටස

Mouse, Keyboard ේඵන්ධසොන්ොන්තසUSB ොොනිඹසවයවහයි. 

අනි්තසොනිඹසතභයිසVideo Port කිඹන්ොන්.සොේටසGraphic Port කිඹර්තසකිඹනහ.සඳරිණසඳද්ධතිඹටස

ඳරිණසතියඹ,සඵල සභහධයසප්රක්ොයඳඹසේඵන්ධසයන්නසොඹ දහසන්නහ.සොේොසේයස15සක්සකිඹනහ.ස

ිභයස5සහොනසොප්ළිසතුනටසතිොඹන්ොන්.s 

අනි්තසොොනිඹසතභයිසජහරයණසොොනිඹ.සRJ 45කිඹර්තසකිඹනහ.සඳරිණසජහරඹසඇතිසඳරිණස

ජහරසභගවසුරුස(Network Router)සජහරසසිභචාඹටසේඵන්ධසයයි. 

අපිසඵරමුඛසදළන්සඒසප්රලසනඹටසඅදහරසපිළිතුරුසි . 

A – මුඛද්රණසඹන්්රඹ 

B – ඹතුරුසපුරු 

C – ඳරිණසතියඹ 

D - ජහරසභගවසුරු 

ii. 
a. අපිටසීමරහසතිොඹනහසගයහසඳද්ධතිසහනක්.සඒ්තස10සොශ්රයිවොේසඳහඩභක්.සඅපිසඵරමුඛසගයහසඳද්ධතිඹක්සකිඹන්ොන්ස

ොභ ක්දසකිඹරහ.සඳරිණඹසබහිභතහසයසඅකුරුසොව සචානසඹතුරුසයේඹනඹසකිරීොේීමසඳරිණඹසභගින්සඑභසඅකුරුස

ොව සචානසෝතරුේසතසවළකිසගයහසොරසනිරෑඳණඹසයසන්නහ.සඳරිණඹටසෝතරුේසතසවළකිසොභභසගයහස

මූවඹසගයහසඳද්ධතිඹක්සොරසවදුන්නහ.සඳරිණොේසද්තතසනිරඳනඹටසගයහසඳද්ධතිස04සක්සවදුන්රහසීමරහස

තිොඹනහ. 

 ද්වීභඹසගයහසඳද්ධතිඹස(Binary Number System) 

 අසටභඹසගයහසඳද්ධතිඹස(Octal Number System) 

 දලභඹසගයහසඳද්ධතිඹස(Decimal Number System) 

 ඩ්සදලභඹසගයහසඳද්ධතිඹස(Hexa Decimal Number System) 

සසසසබඹහරටසීමරසතිොඹනසළටළුසතභයිසදවොේසඳහදොේසගයහක්සඩ්සදලභඹසගයහටසවයන්නසකිඹරහ.සඅපිසදන්නහස

ඳරිණඹසෝතරුේසන්ොන්සද්වීභඹසඅඹන්සඳභණයිසකිඹරහ.ස0,1සකිඹනසdigits ිභතයයිසකිඹරහ.සඅපිසඵරමුඛස10සඳහදොේස

ගයහක්සො ොව භදස16සඳහදොේසගයහටසවයන්ොනසකිඹරහ. 

10සඳහදොේසගයහසඳද්ධතිොේසඳහදඹසොන්ොන්ස10.සබහිභතහසනසගයහගසතභයිස0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

සසසසොභභස 10ස ඳහදොේස ඳහදස ි නහභස අපිස දවන්ස ොන ය්තස අොනක්ස ෆභස ගයහස ඳද්ධතිඹභස ඳහදොේස ි නහභස

දවන්සරසයුතුභයි. ඳහදඹසදවන්සොන ොර ්තසරකුණුසරළොඵන්ොන්සනළවළ. ඒසො භසඩ්දලභඹසගයහසඳද්ධතිොේස

ඳහදඹස16සොනහ. බහිභතහසයනසගයහගසතභයිස0සියටස9සදක්හසඉරක්ේසවස10සියටස15සදක්හසඅනුරක්ණසයේන්ස

දවන්ස යනහ. ඒස කිඹන්ොන්ස 10ස නිරඳණඹස කිරීභටස A අක්යඹ දස 11ස නිරඳණඹස කිරීභටස B අක්යඹ දස 12ස

නිරඳණඹසකිරීභටසC අක්යඹ දස 13ස සනිරඳණඹසකිරීභටසD අක්යඹ දස 14සනිරඳණඹසකිරීභටසE අක්යඹ වහස 15ස

නිරඳණඹසකිරීභටසF අක්යඹ දසබහිභතහසයනහ.සදළන්සඵරමුඛසප්රලසනඹ. 

  16810    ඩ්සදලභඹසගයහටසඳරිර්තනඹසකිරිභ. 
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01. ii. a.ස ඳශමුඛොන්භස අපිස අඳටස රඵහස දුන්ස 10ස ඳහදොේස ගයහස 16ස න්ස ොඵදන්නස ඕනි.ස ොඵදරහස ඉතිරිස ොලයඹස

ඉදිරිොඹන්ස යේඹන්නස ඕනි.ස ඊරටස ඒස රළොඵනස ොලයඹන්ස ියඹල්රස අස ියටස මුඛරටස යේඹන්නස ඕනි.අපිස

ඵරමුඛ.ොභන්නසොේසිභදිඹට.  

  16 168 

  16  10                  8 

                             0            10 

දළන්ස ඵරන්න.ස ඩ්දලභඹස ගයහස ඳද්ධතිොේස ස 10ස ස තිඹන්නස ඵළවළොන.ස අපිස 10ස ස කිඹනස ගඛ්සඹහටස අදහරස

අනුරක්ණඹසතභයිසදවන්සයන්නසඕනි.     

  16 168 

  16  10                  8 

                           0                 10 A  

16810  = A8 16  

අනිලාර්යපයන්භ ඳාදය 16 පව වදශන් ා යුතුභයි. 

 b.යේන්ස ප්රලසොන්ස ොදොනිස ො ට.ස ොභභස ප්රලසනොේස තිොඹන්ොන්ස ඩ්ස දලභඹස ගයහක්ස ද්වීභඹස ගයහටස

වයන්න.සදළන්සගයහසඳද්ධතිසළනසබඹහරසදන්නොන.සඩ්සදලභඹසගයහසඳද්ධතිඹසළනසඅපිසයේන්සප්රලසොනදිස

තහසරහ.සඒසනිහසොේසප්රලසනඹටසඅදහරසතිොඹනසඅොනක්සගයහසඳද්ධතිඹසනසද්වීභඹසගයහසඳද්ධතිඹස

රහසඵරමුඛ. 

ඳරිණඹටසද්තතසවහසඋඳොදසසොරසගයහසොඹීමොේසීමසසඅපිසබහිභතහසයන්ොන්සදලභඹසගයහසඳද්ධතිඹසව්තස

ඳරිණඹසිභියන්සඑභස ද්තතස 0ස වහස 1ස ොරස ඳරිර්තනඹසයසන්නහ.ස ඒසකිඹන්ොන්සඅපිස ොභ නස ොද්ස ද්තතස

ිභදිඹටසදුන්න්තසඳරිණඹස0සවහස1සොරසඳරිර්තනඹසයසන්නහ.සොභභස0සවහස1සකිඹනසගයහසඳද්ධතිඹසඅපිස

වදුන්න්ොන්සද්වීභඹසගයහසඳද්ධතිඹසකිඹරහ.සොභභසඳද්ධතිොේසඳහදසඅඹසොරස2සදවන්සයනහ.සබහිභතහස

නසගයහගසතභයිස0සවහස1.සඳරිණොේසමූයේසතළනුේසඒඹසනසබිටුස(bit) නිර්භහණඹටසද්ිභභඹසගයහස

ඳද්ධතිඹස ළද්තස ොනහ.ස ොභභස ගයහස ඳද්ධතිොේස කුඩහභස ඒඹස 0ස ොරදස ිභලහරභස ඒඹස 1ස ොරදස

ොඳන්හසොදනහ.සඅපිසඵරමුඛසදළන්සප්රලසනඹ.  

 3A16  ද්වීභඹසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න 

ඩ්සදලභඹසගයහක්සද්වීභඹසගයහටසවළයවීොේසීමසඑභසෆභසගයහක්භසබිටුස04සකින්සයේිභඹසයුතුඹ. 

 16= 24  2*2*2*2=16 

ොේසොවයතුසනිහස16සඳහදඹසගයහක්සසස2සඳහදොේසගයහටසවළයවීොේසීමසසඒසෆභසගයහක්භසබිටුස04සකින්ස

දළක්ිභඹසයුතුඹ. 

 3A16  ද්වීභඹසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න 

 

  3            A 10 

                       0011       1010 

 

සසසසඅනතුරුසගයහසඑටසයේඹනහ. 

 3A16සසසස=ස001110102ස 

  

23       22        21        20 

 

8       4      2      1  

 2+1 =     3 = 0011 

 8+2 =    10 =1010 
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 iv.සතහර්කිසද්හයසභසබීයඹසවීජසතර්ඹසඹනස10සොශ්රයිවොේසඳහඩභටසඅදහරසොභභසප්රලසනඹටසපිළිතුරුසයේඹන්නස

තිොඹන්ොන.ස භධයභස ළසුේස ඒඹසවළදිරස තිොඹන්ොන්සතහර්කිස ද්හයස යහියඹස එතුකින්. තහර්කිස

ද්හයඹක්සභගින්සියදුසයන්ොන්සඑඹසොතස දහනඹසයනස දහනසරහසඵළීයොභන්සඳසුසප්රතිදහනසරඵහසීමභයි. 

තහර්කිසද්හයසඳරිඳථසබහිභතසයනස හයඹසඅනුසො ටසසොදටසොඵදනහ. 

 මූයේසතහර්කිසද්හය 

 ගයුක්තසතහර්කිසද්හය 

මූයේසතහර්කිසද්හයස03සක්සතිඹනහ. 

 AND ද්හයඹ 

 OR ද්හයඹ 

 NOT ද්හයඹ 

ොේසකිඹනසමූයේසතහර්කිසද්හයස03සේඵන්ධසොරහසතභයිසගයුක්තසද්හයසෆීමසතිොඹන්ොන්. ගකීර්ණසතර්නස

රළොඵනස ිභදිඹටස තහර්කිස ද්හයස එටස එතුස යරස තභයිස ොයදිස ො දනස ඹන්්ර,ස නවීනස රඳහිටනී,ස ජගභස

දුයථනස ළනිස ොද්සනිර්භහණඹසයසතිොඵන්ොන්.ස බඹහරටසතිොඹනහස ගයුක්තස ස ද්හයස 02සක්ස ීමරහ.සNOR වස

NAND ද්හයසොද.සඒොනු්තසොභන්නසොේසද්හයඹටසතභයිසතයතහසගුසඅදින්නසතිොඹන්ොන. 

     

    

ොේසගයුක්තස ද්හයඹසසස ොරහසතිොඹන්ොන්සමූයේසතහර්කිස ද්හයස ොදක්සනස සAND ද්හයඹසවහසNOT 

ද්හයඹස එතුස වීොභන්.ස ොභිටීමස ියදුස න්ොන්ස AND ද්හයඹස ප්රතිදහනඹස NOT ද්හයඹටස ොශ්රයිවතස ේඵන්ධස

කිරීභයි.සඒසකිඹන්ොන්               

                     

 

 

දළන්ස ඵරමුඛස ොභභස ද්හයඹටස තයතහස ගුස අදින්නස .ොභභස ද්හයඹටස  දහනස ොදක්ස තිොඹනස නිහස අසථහස

වතයකින්සොඳන්නුේසයන්නසඕනි.ඒසකිඹන්ොන්ස(22 = 4)ොරයි. 

 

A B A.B Q=   ̅̅ ̅̅ ̅ 

0 0 0 1 

0 1 0 1 

  1 0 0 1 

1 1 1 0 
 

A B Q=   ̅̅ ̅̅ ̅ 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

iv. ොේස ප්රලසනඹස ද්තතස ේොප්රයණඹස පිළිඵදස ඉදිරිඳ්තස යස ඇත. ද්තතස ේොප්රයණස භහධයස ඳද්ධතිස අතයස

ේඵන්ධතහඹසො ඩසනළගවීභටසඅලයසහධඹක්සොනහ.සේොප්රයණසභහධයසර්සොදක්සතිොඹනහ.සඑක්ස

තභයිසනිඹමුඛසභහධය.සඅොනසතභයිසනිඹමුඛසොන නසභහධය.ස 

සසසසසනිඹමුඛසභහධයසකිඹන්ොන්සරැවළන්සබහිභතහසයරසද්තතසේොප්රයණඹසයනසඑ.සඇමරසේබිසයුර(Twisted pair) 

නිඹමුඛසභහධයඹකි.ස ොේහස හයසොදක්සතිඹනහ.ස එක්සතභයිසොන ළසුණුසඇමරසේබිසයුර(UTP)ස ොේහස

දුයතනසේඵන්ධතහසරීමසොේහසබහිභතහසයනහ.සොේහසනභයශීීයසො භසරහබදහීමස.ොභභසරැවළන්සයේන්සද්තතස

ේොප්රයණස යන්නස පුළුන්ස 100mස දුයටස ිභතයයි. අොනස තභයිස ළසුණුස ඇමරස ේබිස යුරස (STP)ොභභස

රැවළන්සඵරින්සො භසිභඹදභ්තසළිහයි. වළඵළයිසද්තතසේොප්රයණඹස යක්හහරීයි. 

සසසසසසඅොනක්ස නිඹමුඛස භහධයස තභයිස භහක්ස ොක්ඵරඹ(Coaxial cable) න්නහඹස ොක්ඵරස ොදකින්ස භන්ිභතස

ොනහ.සොභඹසසTV  ඇන්ොටනහ,   CCTV ොක්ඵරසරටසොඹ දහසනී. 

A 

B 

A 

B 

Q 

Q 

සොව සස 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            83 
 

 

01. 

v.ස අනිතස රැවළන්ස ර්ඹස තභයිස ප්රහලස තන්තු(Fiber optic),ස  න්නහඹස ොක්ඵල්ස යුරඹකින්ස භන්ිභතස ොනහස

භධයසථසවීදුරුසඵටඹක්සතිොඹනහ.සඒසොට්ටසියිටන්සවීදුරුසතන්තුසතිොඵනහ.සොක්ඵරසොන්සකිරීභටසප්රහසි ක්ස

 යණඹක්ස තිොඹනහ.ස ොභිටස තිොඵනස ිභොලය්තඹස තභයිස ද්තතස ේොප්රයණඹස යනස ො ටස  ොර ඹස

ඳයහර්තනඹසවීභ.සොේටසයලසියසචාක්රීයණඹසකිඹර්තසකිඹනහ.සනවීනසදුයථනසරසබහිභතහසොනහ.සොේ්තභස

නිඹමුඛසද්තතසේොප්රයණසභහධයසොරසප්රහලසතන්තුසවඳුන්න්නසපුළුන්.සොේහසියරසඅමතයි. 

සසසසඅනි්තස ේොප්රයණස භහධයස තභයිස නිඹමුඛස ොන නස භහධය.ස ොභඹස හතඹස වයවහස ගාහස ොරස ද්තතස ේොප්රයණඹස

යනහ.සඒසඹටෝතසගුන්සිභදුයේසතයගස(Radio Waves) අඹ්තසොනහ.සසWi-Fi,සBluetooth ොේසදවහසඋදහවයණස

ොරසදක්න්නසපුළුන්.සඅොනක්සනිඹමුඛසොන නසභහධයසොරසක්ුදදුසතයගස(Microwaves)සවදුන්න්නසපුළුන්.ස

චාන්ද්රිහස ේොප්රයණොේීමස බහිභතහස යන්ොන්ස ොේස භහධයයි.ස අොධ යක්තසකියණ(Infrared) නිඹමුඛස ොන නස ද්තතස

ේොප්රයණසභහධඹඹක්සොනහ.සරඳහිටනීසදුයසථඳහරසරසරැවළන්සයිටතසමූියසවහසඹතුරුසපුරුසරසොභභසභහධයස

බහිභතහසොනහ.සඑතො ටසඅපිසඵරමුඛසදළන්සඒසප්රලසනඹටසඅදහරසපිළිතුරුසි  

 A – ේොප්රයණසභහධය 

 B –නිඹමුඛසභහධය 

 C – ඇමරුේසේබිසයුර 

 D - ක්ුදදුසතයග 

v. ඳරිණසොදක්සොව සඊටසළිහසගයහක්සඑකිොනටසේඵන්ධසකිරීභසඳරිණසජහරඹක්සොරසොි ොඹන්ස

අඳටස වදුන්න්නස පුළුන්.ස ඳරිණස ජහරඹක්ස වයවහස අඳටස හියස රැක්ස රළොඵනහ.ස එක්ස තභයිස දත්  වශ 

ප ොරතුරු ඳරිගණා අ ර හුලභාරු කිරීපම් ශැකියාලසරළොඵනහ.සඒසො භසද්තතසවසොත යතුරුසොයහදහඹස

ඳරිණඹසතළන්ඳ්තසකිරීොභන්ස ජහරඹටස ේඵන්ධසියඹළුස ොයහරහභීස ඳරිණඹන්ටස එභස ොේරහොේීමස එභස

ොත යතුරුසරඵහසළනීොේසඳවසුසඇතිසොනහ.සඅොනක්සහියඹසතභයිසවම්ඳත් පඳොදුපේ බාවි ා කිරීපම් ශැකියාලස

රළොඵනහ.ස මුඛද්රණස ඹන්්ර,ස සුපිරික්,ස  ීමස උඳහගස ජහරඹටස ේඵන්ධස කිරීභස තුළින්ස ොයහරහභීන්ටස තභස

ඳරිණඹසවහසසඋඳහගසේඵන්ධසකිරීොේසඳවසුසඇතිසොනහ.සත්තසහියඹක්සතභයිසඕනෑභ  ැනා සි  ඕනෑභ 

පේාලාී  වම්ඵන්ධ වීපම් ශැකියාල.සඅපිටසඅන්තර්ජහරඹටසේඵන්ධසොරහසඕනෆභසතළනසියටසඅඳසතුසොල්නස

වහස ද්තතස භස ේඵන්ධස වීොේස වළකිඹහස රළබීභස දස ොභභස ජහරයණොේස හියඹක්ස ොනහ.ස ොයහදහඹස

ඳරිණඹටසේඵන්ධසොන්නසපුළුන්සඅයර්තසොයහරහභීන්ටසඳභණයි.සඒසනිහස දත්  ශා ප ොරතුරු ල 

්ර් ාල ද  ශවුරු වීභ්තසහියඹක්.සවිදයුත්  ැඳෑරසදසජහරයණොේසඅඳටසරළොඵනසහියඹක්සොනහ.සඳරිණස

අතයසද්තතසවහසොත යතුරුසොේ්තසසඉතහසඅඩුසහරඹක්සතුශසීමසල භහරුසකිරීොේසවළකිඹහසරළබීසභසදසහියඹක්ස

ොනහ.සොභභසරුණුසයේන්ස02සක්සසතභයිසබඹහරසඋ්තතොර්සිභදිඹටසයේඹන්නසඕනි රකුණුස02සක්සරළොඵනහ. 

vi. a.ස 10සොශ්රයිවොේසඅහනසඳහඩභස ද්තතසමුඛදහඹසකිඹන්ොන්.සගිභධහනඹසවස ද්තතසරසඑතුක්ස ද්තතසමුඛදහඹක්ස
ොරසවදුන්නහ.සොභභසප්රලසනොේසීමසොත සොොශන්ොදකුසතභසළඳයුේරුන්ො සවහසබවුන්සතුසඅයිතභසරස
ද්තතසමුඛදහඹක්සදක්හසඇත.සඒසඅනුසItem Code,සItem,සUnit Price ොරසතීරුසතුනක්සසඇත.ොභභසතීරුසඹටෝතස
ඒහටස අදහරස ොත යතුරුසටවන්සයසඇත.ස ොභභසතීරුක්සභගින්ස එක්සක්ොය්රඹක්සනිරඳණඹසයනහ.ස එනේස
ොභභසද්තතසමුඛදහොේීමසක්ොය්රසනළතොව ්තසසතුනක්සතිොඹනහ.සසItem Code,සItem,සUnit Price ඹනුසඑභසක්ොය්රස
තුනයි. 
එභසක්ොය්රසඑක්වීොභන්සොයො ඩඹක්ස(record) ෆොදනහ.සඒසඅනුසොභභසද්තතසමුඛදහඹටසොයො ඩස ස ස05සක්ස

ඇතුර්තසොනහ.සක්ොය්රසතීරුසොරසදසොයො ඩසොප්ළිසොරසදසදළක්ොනහ. 

ඒසඅනුසොභඹටසපිළිතුයසන්ොන්, 

 ක්ොය්රසණනසසසසස=ස03සසසසසස ොයො ඩසණනස=ස05 

b.ස ොභිටසb ො ටියන්ස දක්හසඇ්තෝතසඑභස ද්තතසමුඛදහඹටස අදහරස ප්රහථියසඹතුයස (Primary key) කුභක්දසකිඹරහ.ස

ප්රහථියසඹතුයක්සකිඹන්ොන්සගුසොයො ඩසඅනනයසවදුනහසතසවළකිසතීරුක්.සප්රහථියසඹතුයක්සිටසසොන්නස

ඵෆ.සඒසො භසඅනුසපිටඳ්තසොන්න්තසඵළවළ.සඅපිසඵරමුඛසඒසද්තතසමුඛදහඹසො ට. 

 Item Code එසඑකිොනටසභහනසොන ොේ. 

 Pen (Atlas)වහසසPen(Mango) ඹනසඳෆන්සර්සොදභසියරසභහනසවීසඇත. 

ොභභසරුණුසඅනුසItem Code ඹනසක්ොය්රඹසඅනනයසඅඹන්සයේන්සභන්ිභතසඵළිභන්සප්රහථියසඹතුයසොරසItem 

Code ක්ොය්රඹසඩහසඋචිතසොේ. 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            84 
 

 

01. viii.11සොශ්රිවොේසඳරමුඛසඳහඩභසළටළුසිභීමභටසක්රභොල්සො ඩසනළගීභ.සොභ ක්දසඇල්ො රිතභඹක්සකිඹන්ොන්.ස
ළටළුක්ස ිභීමභටස අනුභනඹස යනස පිඹයස දළක්වීොේස ක්රභඹටස ඇල්ො රිතභඹක්ස කිඹරස කිඹනහ.ස
ඇල්ො රිතභඹක්සදක්න්නසපුළුන්ස හයසොදයිස.සඑක්සරඳභඹස හයොඹන්සදළක්ිභභ.සඒසදවහසළීයේස
ටවන්සබහිභතහසයනහ.සඅොනසසතභයිසයරසඉගග්රීියසචානසොඹ දහසොනසයේඛිතසදළක්වීභ.සඑඹටසකිඹනහස
යහජසොක්තස(Pseudo code) කිඹරහ. 
ඵරමුඛසඅොප්සප්රලසනඹ.සඅඳටසීමරහසතිොඹනහසියසුොක්සඳරීක්ණඹකින්සිභඹන්සතුනටසරඵහස්තසරකුණුසරස

හභහනයස(Average) ඳදනේසයසොනසබල ටසරළොඵනසඅහනසොශ්රයිවඹසරඵහසොදනසයහජසෝතතසො ටක්. ස

ඒඅනු, 

 එක්සඑක්සියසුහො සිභඹන්සතුොනිටසරකුණුසඑටසඑතුසකිරීභ 

 එභසරකුණස3සන්සොඵදහසහභහනයසොවීභ 

 හභහනයසඅඹස50සොව ස50සටසළිහසනේසසpass   ොරදසනළතිනේසසfail   ොරදසදළක්වීභ 

ඕසතභයිසොේසයහජසොක්තොේසදශසඅදව.සඅපිසඵරමුඛසොේසයහජසොක්තොේසප්රතිදහනඹ. 

Kamal සො සහභහනයස64සනසඅතයස50සටසළිහසඵළිභන්සභ්තසිභඹසයුතුයිස 

Saman  ො සහභහනයස67.67 සනසඅතයස50සටසළිහසඵළිභන්සභ්තසිභඹසයුතුයිස 

Kamal සො සහභහනයස34.66සනසඅතයස50සටසඅඩුසසඵළිභන්සඅභ්තසිභඹසයුතුයිස 

Kamal සො සහභහනයස79.69සසනසඅතයස50සටසළිහසඵළිභන්සභ්තසිභඹසයුතුයිස 

එොයසනේසඅදහරසප්රතිදහනඹසිභඹසයු්තෝතස 

Name Subject 1 Subject 2 Subject 3 output 

Kamal 50 65 77 pass 

Saman 65 67 71 pass 

Dumal 32 44 28 Fail 

Ruwan 92 85 62 Pass 
 

ix. ඵල භහධයසබහිභතඹසකිඹනසඳහඩොභන්සබඵටසීමරසතිොඹනහසචානස04සක්.සිටසසතළනටසළශොඳනසචානඹසොත යහස
යේඹන්නසතිොඹන්න.සඵරමුඛසචානසි සොභ නදසකිඹරහ. 
 Pixel – Pixel එක්සකිඹන්ොන්සඅගකිතස්රහපිඹසඳරිභහණඹස(Physical Dimension) භළනීොේසඒයි.ස

ොභභසොබෞතිසඳරිභහණඹස්රහපිසිභොේදනඹසකිඹර්තසවදුන්නහ.ස(Image Resolution) පික්රසප්රභහණඹස

ළිහසඋසසිභොේදනඹකින්සයුතුසඅගකිතසචි්රඹක්සඉවශසගුණහ්තභසඵිභන්සයුතුසොනහ. 

 CMYK –  

අගකිතස්රහපිසනිර්භහණොේීමසො ඩක්සර්ණසොඹ දහසන්නහ.සඒසොඹ දහසන්නහසනිර්භහණසප්රතිදහනසයනස

භහධයසඅනුසොඹ දහසන්නහසර්ණස ොද්ලස සතීයණඹසයනහ.සඒසඅනුසබහිභතහසයනසර්ණස ොද්ලස

ර්සොදක්සතිොඹනහ. 

1. RGB  ොද්ලඹ 

2. CMYK  ොද්ලඹ 

RGB කිඹන්ොන්සර්ණ්තස ොර ස ධහයොඹන්සරඳහිටනීස ,සඳරිණසතියසභතසරඳසනිර්භහණඹසයනස

ර්ණස ොද්ලසොේ.සොභිටසමූයේසර්ණසතභයිසයතු,සො ශසවහසනිල් (Red,Green,Blue) 

CMYK කියන්පන් තීන්  ා දාසි භ  රඳ මුදුණය ාරන ලර්ණ්පධතායි.සොභිටසමූයේසර්ණසතභයිසරහස

නිල්, දේ,සවසවසළුස(CMYK)සඒහසොි සයස ොද්ලසකිඹරසකිඹනහ. 

 JPEG –  

්රහපිඹක්සතළන්ඳ්තසකිරීොේීමසගො චානඹසදවහසොඹ දහසන්නහසො නුස දතිසස්රහපිසගො චානඹසයනස

 හයස ොදකි.ස එක්ස වහනිස නස (LOSSY) ගො චානඹස වස වහනිස ොන නස ගො චානඹ(LOSSLESS) 

ොරයි.ස 

වහනිසනසගො චානඹසො නුස දතිසසොඹ දහසොනස්රහපිඹසගො චානඹසකිරීොභන්සධහරිතහසඅභසභට්ටභස

දක්හසඅඩුසයසන්නසපුළුන්.සඒසදවහසJPEG,TIFF,BMPො නුස දතිසබහිභතහසයයි. 
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01. ix. වහනිසොන නස(LOSSLESS) ගො චානොේීමසGIF,PNG,RAW   ීමසසසFile format බහිභතහසයයි. 

 Adobe Illustrator - අගකිතස ්රහපිස ප්රධහනස ොරස ොදර්ඹක්ස තිඹනහ.ස යහසටර්ස ්රහපිස (Raster 

Graphic)සවහසොක්ටර්ස්රහපියි.ස 

 (Vector Graphic).යහසටර්ස්රහපිසරීමසසස.සAdobe Image,සAdobe Photoshop බහිභතහසයනහ.ස 

 ොක්ටර්ස්රහපිසරීමසAdobe Illustrator වහසAdobe Live Motion බහිභතහසයනහ. 

 x. පුද්රඹන්සොදොදොනක්සොව සමූවඹක්සඅතයසිභදු්තසක්රභඹටසයේපිසවහසයේපිසො නුසොරසඳිවිභඩසල භහරුස

කිරීභටසිභදු්තසතළඳෆරස(E-mail) බහිභතහසයයි.සොභභසොයඹසොන ියොල්සඅන්තර්ජහරඹසවයවහසරඵහසොදනස

 ඹතනස ඇත.ස ොභඹස ොර ස ඇතිස රහබදහීමස න්නිොේදනස ක්රභඹයිස .ඕනෆභස පුද්රොඹක්ස ිභදු්තස තළඳළල්ස

ගිණුභක්සහදහස්තසිභටසඅන්තර්ජහරඹසතුශසඅනනයසබහිභතසරසවළ.සොභභසප්රලසනොේසීමසිභදු්තසතළඳළල්ස

යේපිනඹසොඵදනසො ටසසනේසයන්නසතභයිසතිොඹන්ොන්.සඅපිසඵරමුඛසො ොව භදසොඵදන්ොනසකිඹරහ. 

                kamal85@gmail.com 

 

  A              B 

 A    -  ඳරිශීරසනහභඹසස(User Name)        

                                              B    -  ේසනහභඹසස(Domain Name)                              

@ ගොක්තඹසභගින්සඳරිශීරසනහභඹසවහසේසනහභඹසොන්සයසදක්න්නසපුළුන්. 

02 i. 02සනසප්රලසණඹසනිර්භහණඹසොරහසතිොඹන්ොන්ස11සොශ්රයිවොේසඅහනසඳහඩභටසඅදහශස .ඉතින්සොේසප්රලසණඹස

ො ඩහක්සදුයටසර්තභහනඹසවහසප්රහොඹ ගිසළරොඳනසොරසතභයිසසසොරහසතිොඹන්ොන්.සොඵ ොව දුයටස

11සොශ්රයණීොේසඳහඩේසයේන්සයචානහසප්රලසනඹක්සොරසඑනසොභභසඳහඩභසරකුණුසන්නසපුළුන්සඳවසුසප්රලසණඹක්ස

ොරසදකින්නසපුළුන්.සොභඹසභහජඹසවහසොත යතුරුසන්නිොේදනසතහක්ණඹසඹනසඳහඩොභන්සනිර්භහණඹසවුස

නිහසිටතරසවුන්තසපිළිතුරුසඳඹන්නසපුළුන්. 

ඒසඅනුසොභිටසඳශමුඛසො ටසසසොරහසතිොඹන්ොන්සවහනියසභදදුහග,සඳරිණොේසොබෞතිස යක්හස

වසයිඵර්සඅඳයහධසඹනසො ටසසයේන්, 

ඳරිණසඳද්ධතිඹක්සබහිභතහසකිරීොේසීමසවහනියසභදදුහගසයේන්සිභිභධහහයසතර්ජනසවහසඵරඳෆේසඇතිොනහ.ස

බඹහරට්තසඳරිණඹසබහිභතහසකිරීොේසදිසොන ොඹකු්තසළටළුරටසමුඛල ණසඳෆභටසියදුොරසඇති.සඳරිණොේස

හර්ඹක්භතහස අඩුවීභ,ස ඳරිණසභදදුහගස ිභනහලස වීභස වස අර්භනයස වීභ,ස ඳරිණසජහරස ිභනහලස වීභ,ස

ද්තතස ො යේස කිරීභස වස ිභනහලස වීභ,ස අනලය ොල්නස වස ො නුස එතුස කිරීභස නිහස දදඪස තළි ොඹිටස

ධහරිතහඹස අඩුවීභ,ස අනලයස දළන්වීභස ළනිස ොදල්ස දළස න්නස පළුන්.ස ොභනිස අසථහස රස ඳරිණස

ඳද්ධතිොේස යක්හසවහසප්රතිමයසභදදුහගසසථහඳනඹසයනහ. 

ඒස ො භසතභයිස ඳරිණොේස ොබෞතිස යක්හස ළනසතහයනස ිභටස අනලයස ිභදුයේස ිභන්මතවීේ,ස ො යස

තුරුසඋදුරුස ,ස ඳහරිරිසහධසනිහස ඳරිණසඳද්ධතිඹටසළටළුසඇතිොන්නසපුළුන්.ස ඵරහොඳ ොය ්තතුස

ොන නස ිභදුයේස ිභන්මතවීේස යේන්ස අඳො ස ඳරිණස ඳද්ධතිඹස වහස ොල්නස  යක්හස යස ළනීභටස

(UPS)අනයතස ඵරස ළඳයුභක්ස බහිභතහස යන්නස පුළුන්.ස ඒස ො භස තභයිස ොබෞතිස යක්හස වහස දදඪස

ගිනිඳවුරු,සොද යගුළුසබහිභතඹ,සCCTV ළභයහ,සර්ජනස යක්සඹනහදිඹසබහිභතහසයන්නසපුළුන්. 

ර්තභහනඹස භහජඹස තුරස භහජස භහධයස ඉතහස ජනප්රිඹස ොරහස තිොඹනහ.ස ොේස ොවයතුසනිහස පුද්රඹන්ස අතයස

භහජසේඵන්ධතහසිභලහරසොරසර්ධනඹසොරසතිොඹනහ,සොභිටසහියසො භසඅහිය්තසදළන්නසපුළුන්.ස

ොභිටසප්රධහනභසළටළුක්සොරසයිඵර්සඅඳයහධසවඳුන්න්නසපුළුන්.සඒසකිඹන්ොන්සභහජසොේසඅඩිභසඅයුතුස

ොරස බහිභතහස කිරීභයි.ස යිඵර්ස අඳයහධස ොරස ,ස අනයොඹන්ස පුදරයින්ො ස ඡහඹහරඳස අන්තර්ජහරඹටස මුඛදහස

වළරීභ,සහන්තහනස වහස තරුිවඹන්ොස ොන ළරොඳනස ඡහඹහරඳස වඩඳටස අනයොඹන්ස අන්තර්ජහරඹටස මුඛදහස

වළරීභ,සපුද්රසකීර්තිසනහභඹටසවහනිනසප්රද්තතිසප්රචාහයඹ....ඹනහදිඹසදළක්ිභඹසවළකිඹ. 

mailto:kamal85@gmail.com
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02. ii. ඒසඅනු,සොභිටසඳශමුඛසො ටටසඅදහරසපියේතුරුසොරසඳවතසඑහසදළක්ිභඹසවළකිඹ. 

a) ොර ජන්සොව ස(Trojan horse  
b) ප්රතිමයසභදදුහග(Antivirus Software  
c) ෆික ෂින්ස(Phishing) 
d) ඇඩ්ොඹහර්(Adware) 
e) අනයතසඵරසළඳයුභස(සUPS  
f) යිඵර්සඅඳයහධස(cyber Crime) 

 iii. ොභඹස නිර්භහණඹස ොරහස තිොඹන්ොන්ස ස ොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණඹස බහිභතඹටස  ොේිවස

ොෞයසළටළුසො ටොන්.සඉතින්සර්තභහනඹසනසිභටසියනිහටසතහක්ණඹසනළතිභසඵළරිසඅගඹක්සඵටස

ඳ්තොරසවභහයයි.සඒසකිඹන්ොන්සතහක්ණඹසවහසියනිහසොන්සරසොන වළකිසොරසඑකිොනසඵළදිරසතභයිස

තිොඹන්ොන්ස .ස දියන්ස දසතහක්ණඹස දියුණුසොනහස ො භසතභයිසියනිහස බහිභතහසයනසතහක්ිවස

උඳක්රභ්තස දිොනන්ස දිනස ළිහොනහ.ස ඒො භස ොෞයස ළටළුදස ස ඒස වහස භහනස ළිහවීස තිොඹනහ.ස

ඳරිණඹස භස ළිහපුයස හරඹක්ස ළඩස කිරීභස තුළින්ස ොන ොඹකු්තස ොය හඵහධස රටස ියනිහස ො දුරුස

ොරහසතිොඹනහසඅපිසදළන්සඵරමුඛසොේසප්රලසණඹටසඅදහශසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

  a.ඉවතසිභසතයඹටසඅනුසනදුනිො සදොයසළිහසහරඹක්සඇඹසඳරිණඹසභසයහජහරිසටයුතුසයනස

ඵළිභන්සදක්හසඇතිසොය සරක්ණසරටසඅනුසඇඹටසළශඳීසඇ්තෝතස 

 පුනර්ර්තීස තතිසපීඩහස(සRSI – Repetitive Stress ස 
        පුනර්ර්තීස තිතිසපීඩහසඹනුස,සඋයිටොයසියටසඅෝතසඇගියේසදක්හසඇතිසනසොේදනහසපුනර්ර්තීස

 තතිසපිඩහසොරසවළඳින්ොනහ.එභසසථහනසරසඉදිමුඛභ,තදසතිඹ,සොේදනහසඇතිොනහ,ොභනිස

ත්තඹටස ඳ්තවස ිභටස මූියඹස වහස අ්තරස එවහස ොභවහස කිරීභටස අඳවසුස ඵ්තස දළොනනහ.ස ද්තතස

ඇතුශ්තසකිරිොේසහර්ඹොේීමසළිහසලොඹන්සඹතුරුසපුරුසවහසමූියඹසබහිභතහසයනසඵළිභන්සනදුනිටස

ොභභසොය සත්තඹටසමුඛල ණසඳෆභටසියදුොරහසතිොඹනහ. 
 

 ඳරිණසදදසි සවරක්ණඹසස( CVS- Computer Vision Syndrome   
ොන ඩහස ඳළඹස 6-7ස ක්ස අතයස හරඹක්ස ඳරිණොේස ඇයේස ළීයස සීි භස නිහස ඇසරස ඇතිනස

අහ්තියතහස ඳරිණස දදසි ස වරක්ණඹස ොරස වළඳින්ොනහ.ස ොභිටස ොය ස රක්ණස ොරස

ඇසරසිභඹළිභ,සයතුවීභ,දුළුසළීයභ,සොඳනීභසඅඩුිභභස ,සිටොයසවහසොඵල්ොල්සළක්කුභදසදළන්නස

පුළුන්.ස නදුනිසහර්ඹහරොේීම්තස ො භස ොදයදි්තස දිගින්ස දිටභස ඳරිණඹස බහිභතහස කිරීභස නිහස

ොභනිසොය ඹටසො දුරුසොන්නසපුළුන්. 

  b. ඳරිණඹසනිළයදිසඅයුරින්සබහිභතහසොන කිරීභසනිහසතභයිසොඵ ොව සොදොනකුටසොභළනිසොය හඵහධස

ත්තඹන්ටසමුඛල ණසඳෆභටසියදුොරහසසතිොඹන්ොන්. 

ොභිටසඳශමුඛසළනිසොය සරක්ණඹසොරසවන්සශසපුනර්ර්තීස තතිසපිඩහටසඳ්තවීභටසප්රධහනභස

හධඹක්සොරසමූියඹසවහසඹතුරුසපුරුසනිළයදිසබහිභතහසොන කිරීභසවඳුන්හසොදන්නසපුළුන්.සඒස

වහසපිළිතුරුසොරසොේසරුණුසබඵසවන්සශසයුතුඹ. 

 මූියඹසවහසඹතුරුසපුරුස න්නොේසතඵහසළනීභ. 

 ළවළල්ු ොන්සසඹතුරුයේඹනඹසකිරීභ. 

 භළිවක්සටුසඑක්සසථහනඹසියයයසොන ියටීභ. 

 ඹතුරුපුරුසළරියටටසොළින්සොව සඊටසඳවතින්සසථහනසතසකිරීභ. 
සසසසසසසසඳරිණසදදසි සවරක්ණඹසවහසඳවතසවන්සරුණුසයේන්සඑක්සවන්සයන්න. 

 ඳරිණසතියඹසවසඇසසඅතයසඳයතයඹසඅල්ස18-28ස(45සcm-70cm) ඳභණසවීභ. 

 ඳරිණසතියඹසතභහො සඇසසභට්ටභටසොව සඊටසඳවතින්සොව සපිිටටනසොයසඳරිණසපුටුසවස
ොේඹසවළඩසසහසළනීභ. 

 ඇටසොොවහරිසොන නසොයසඳරිණසතියොඹිටස ොර ඹසසසයසළනීභ. 

 ිභි න්සිභටසතියොඹන්සපිටතසඵළීයභසවසඇියපිඹසළසීභ. 
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02. 

iv. 

ොභභසො ටොයසීමසහච්ඡහසයනස( Online Education)සරුණුසපිළිඵසඅ්තදළකීේසොඵ ොව භඹක්සොේසදසසරස
බඹහරටසතිොඹනසඵසදන්නහ.සගතසහරඹසතුශ ොදයටසොරහසඅධයහඳනසටයුතුසරසනියතනස හයඹස
ළනසරහසඵළු භසඑඹසොව ඳින්සඅධයඹනඹසයන්නසපුළුන්සහයණඹක්.සොභ දසකිඹනනේසඳහොල්සදිස
අභතයසඳන්තිසරසියඹු භසඅධයඹනසටයුතුසඅන්තර්ජහරඹසබහිභතහසයියන්සබඹහරසඉොනසන්නහ.සභවයස
ොරහටසPhone එටසSignalසනෆ, Dataසනෆ,  Connectසොන්නෆසකිඹියන්සතහසයනහසොන්දස?සඒසො භස
බඹහරො සඳන්තිොේසවළොභ ටභසඳහඩේසරටසවබහගිසොන්නසඵළරිොර්තසතිොඹනහසොන්ද?සසො ොව භසොත්තස
අදසජනපිඹසඉොනුේසක්රභඹක්සොරසභහර්තසඅධයහඳනඹසශමුඛන්සගුරුරුන්සොභන්භසොදභහපිඹන්සඅතයදසප්රචායේතස
ොරහ.සඑොවනේසඅපිසඵරමුඛසභහර්තසඅධයහඳනඹසකිඹනුොන්සොභ ක්දසකිඹරහස...සස 
අන්තර්ජහරඹසබහිභතහසයියන්සිභිභධසඅධයහඳනිසභදදුහගසවයවහසඅධයහඳනසටයුතුසරසනියතවීභසභහර්තස

අධයහඳනඹසොරසවඳුන්න්නසපුළුන්.ස  

 a.සභහර්තසඅධ් ඹහඳනඹසවහසේඵන්ධසවීභට, 

 ඳරිණඹක්ස 

 සුල රුසදුයථනඹක් 

 යිසෂයිසයවුටර් 

 අන්තර්ජහරසේඵන්ධතහඹක් 

 න්නිොේදනසභදදුහග 

 b.ස ොේස ප් යලසණොේීමස අඳස දළක්හස න්නිොේදනස භහධ් ඹස රස ශමුඛන්ටස මුඛල ණස ඳෆභටස ියදුවුස ස ස ළටළුස ස තහක්ිවස
ඳවසුේසොන භළතිසභ 

 න්නිොේදනසඳද්ධතිොේසදුර්රතහස(Signal ොන භළතිභ  

 න්නිොේදනසඋඳහගසරඵහළනීොේසඅසීරුතහඹ. 

 ඳන්තිහභයඹසඇතිසඉොනුේසඳරියඹසරඵහසළනීොේසොන වළකිඹහ.ස 

 ොෞයසළටළු 

 තහක්ිවසළටළු 

c. ගයහසොඵදුභ/සඅගකිතසොඵදුභස(Digital Divide  
ඉවතස වළඳින්වීභටස අනුස භහර්තස අධයහඳනඹස වහස ේඵන්ධවීභටස ොන වළකිස ශමුඛන්ස ඳන්තිොේස ියි නස ඵස

කිඹවුනුස නිහස ඒස පිළිඵස ොත යතුරුස ිභභහස ඵරමුඛ.ස ස ඒස අනුස ඳන්තිොේස ියි නස භවයස ශමුඛන්ටස භහර්තස

අධයහඳනඹසවහසප්රොේලවීභටසඅසථහසරළබුණදසභවයසියසුන්ටසඒසවහසප්රොේලසවීභටසොන වළකිසරුණුසඇතිස

ඵසඳළවළදිළියිසසඋදහවයණසොර, 

 තහක්ිවසඳවසුේසරසඇතිසඵසවහසනළතිසඵ 

 උ්තභ/න්තනභ 

 ොඳ ොව ්තබහඹස/දුප්ඳ්තබහඹ 

 හර්ියසඵස/හර්ියසොන වුසඵ 

 නහරිඵස/ස්රහියඹසබහඹ 
ොභනිසහයණහසනිහසභහජඹසතුශසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසබහිභතහසකිරීභටසඇතිසඳවසුේසවහස
වළකිඹහසවළියයවීොේසවළකිඹහසවසඒසපිළිඵසඇතිසදළනුභසියනිහස ර්ථිසවහසභහජිඹසලොඹන්සඑකිොනහස
ොන්යනුසරඵයි.සඑඹසඅගකිතසොඵදුභසොව්තසගයහගසොඵීමභසොරසවළඳින්ිභඹසවළකිඹ. 

 
d. අගකිතසොයතුස(Digital Bridge)  

අගකිතසොයතුසඹනුොන්සඅදවසසයන්ොන්සඉවතසතහශසගයහගසොඵදුභස දුයරියන්සියනිසුන්සඅතයස

ඇතිසයනුසරඵනසඵළඳීභයිස.අගකිතසොයතුසඇතිසකිරිභසවහසයජඹටසතවළකිසරිඹහභහර්සොරස 

 ඳවසුේසඅඩුසප්රොද්ලසරටසඳරිණසඳවසුේසරඵහසීමභ. 

 අගකිතසහක්යතහඹසඇතිසකිරිභ. 

 ළභටසඅන්තර්ජහරඹසබහිභතසකිරීභටසවළකිසොරසඳවසුේසඇතිසකිරීභ. 

 නළණරසභධයසථහනසළිහසකිරීභ. 

 ඳහල්සරසතහක්ිවසඳවසුේසළිහසකිරිභ. 

 ඉගග්රිියසඅධයහඳනඹසඉවශසනළගවීභ. 

 ොවීොේසක්රභඹටසඳරිණසරඵහසදිභටසඳවසුේසඇතිසකිරිභසළනිසරුණුසදළක්ිභඹසවළකිඹ. 
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2. v. එඟසොන ොේ. 
ොභඹස ොත යතුරුස තහක්ණඹස වහස භහජඹස ඹනස ො ටොයස දහචාහය්තභස ළටළුස ණඹටස ළොට්.ස ඒස අනුස

නිර්භහණරුකුො සඅදවසසයචානහසොන්තසනිර්භහණඹක්සපිටඳ්තසයනිියන්සබල ො සඅයඹකින්සොත යස

එඹසතභහො සනිර්භහණඹක්සොරසඉදිරිඳ්තසකිරීභසයේඛිතසදෆසොව යභසොරසවළඳින්ොේ. 

අදසර්තභහනඹසනසිභටසොඵ ොව සොදොනකුසනිර්භහණඹක්සියදුසයනසිභටසඅන්තර්ජහරොඹන්සොත යතුරුොනස

ළසීභටසපුරුදුසවීසියි .සභවයසඅඹසඅලයසියඹු භසදළසඅන්තර්ජහරොඹන්සපිටඳ්තසයොනසතභසනිර්භහණසොයභස

ඉදිරිඳ්තසයනුසදළතසවළ.සඳහල්සියසුන්සඳහසියඹු සොද්සඅන්තර්ජහරොඹන්භසරඵහොනසනිර්භහණසසස

යසළනීභටසොඳශම සියි .සතභසනිර්භහණසවහසොත යතුරුසඅන්තර්ජරොේන්සරඵහ්තතසදසඒහසද්බහොඹන්ස

යුතුස පිටඳ්තස යන්ොන්ස නේස එිටස කිියදුස යදක්ස නළත.ස ඹේස කිියස පුද්රඹකුො ස අයිතිහියභක්ස ිටතස

නිර්භහණඹකින්සොත යතුරුසරඵහන්ොන්සනේසඑිටසමුඛල්සනිර්භහණඹටසවහනිසොන නසඅයුරින්සබහිභතහසශසයුතුඹ.ස

ඒසවහසඅනුභනඹසශසවළකිසපිඹයසොර, 

 උපුටහසදළක්වීභස(Citing) – යචාඹහො සොව සයචාඹන්ො සොත යතුරුසවන්සකිරීභ. 

 ොනවළයස දළක්වීභ (Quoting) -ස පිටඳ්තසයන්නහසරදසො ටසඋද්ධදතසඳහඨඹක්ස (“......”ස  ස ොරියන්ස
දළක්වීභ. 

 ොඹ මුඛසදළක්වීභ (Referencing) -සොත යතුරුසරඵහ්තසොේසපිටුසයේපිනඹසයචානහසඅහනොේීමසවන්ස
කිරීභ. 

දළක්ිභඹසවළකිඹ. 

03 i. 
a. ද්තතස මුඛදහඹස ඳහඩභස පිළිඵස අපිස හච්ඡහස යනස ිභටස අපිස තහයනහස ොයො ඩස තළන්ඳ්තස යරහස

තිඹහන්නසබහිභතහසයනසගුසළන.සඉතින්සඑොවභසගුසොයො ඩසතළන්ඳ්තසයරහසතිඹහස්තතභසඒොස

තිොඹනසොයො ඩසඅපිටසොන්සයරහසවඳුනහසන්නසඕනසොනහ.සඉතින්සඒටසඅපිටසඳහිභච්චිසයන්නසොනහස

ොභ ක්ස වරිස ිභොලයස ක්රභොේදඹක්ස .ඒස කිඹන්ොන්ස ොයො ඩස එකිොනස ොන්ස යස න්නස පුළුන්.ස ඒස

ොයො ඩස එටස එක්ස ිභතයක්ස එන්නස පුළුන්ස ක්ොය්රඹක්ස .වරිඹටස අොප්ස වළඳුනුේඳ්තස අගඹ,ස ඳහල්ස

ඇතුර්තවීොේසඅගඹසො සොදඹක්.සඉතින්සඅන්නසඑොවභසඑක්ොොනක්ටසඑක්සිභතයක්සඑන්නසපුළුන්සො භස

ඒසනළතිසවුරු්තසඉන්නසඵළරිසඑටසඅපිසකිඹනහසප්රහථියසඹතුයක්සකිඹරහ.සඉතින්සදළන්සඅපිටසපුළුන්සොේස

ගුරටසඅදහරසඑක්සඑක්සගුොේසතිොඹනසොයො ඩසොන්සයරහසවඳුනහසන්නසපුළුන්සක්ොය්රසතිොඹනදස

ඵරන්න.සවාභාජිා ලගුලස දිවහස ඵළු සඵළල්භටභසඅපිටසොප්නහස එොක්සMemberID කිඹරසතිොඹනසක්ොය්රඹස

ප්රහථියස ඹතුයටස ළරොඳනහස කිඹරහ.ස ඒස ො භස පඳොත් ලගුපේ ISBN කිඹන්ොන්තස ප්රහථියස ඹතුයටස

ළරොඳනසක්ොය්රඹක්. 

 b.ඵළවළයසීමොේසගුසළරකුොව ්තසඒසගුොේසඑක්සක්ොය්රඹක්සිභතයක්සඳහිභච්චිසයරහසඅපිටසොයො ඩසොන්ස

යරහස වඳුනහස න්නස ඵෆ.ස ඒස ිටන්දහස අපිටස ියද්දස ොනහස ඒටස ක්ොය්රස ොදක්ස වරිස ඊටස ළිහස හනක්ස වරිස

ොත යහන්න.සඉතින්සඑොවභසඵළු භසMemberIDසවහසISBN ොදන්නහසඑතුසයරහස්තතභසඅපිටසොයො ඩස

ොන්සයරහසවඳුනහසන්නසපුළුන්.සඑොවනේසඒසගුොේසප්රාථමිා යතුරසිභදිඹටසMemberID, ISBN ක්ොය්රස

ොදභස න්නස ොනහ.ොභොවභස න්නස එටස අපිසකිඹනහස ගයුක්තස ප්රහථියස ඹතුය(Composite Primary 

Key)සකිඹර. 

 c. එසගුටසඅයිතිසක්ොය්රඹක්සොන්තසගුටසඇිභ්තසතිොඹනනේසඑටසඅපිසකිඹනහස න්තුසඹතුයක්ස

කිඹරහ.සවරිඹටසඅොප්සොදයටසවුරුසවරිස භසඅපිසඑඹහටසකිඹනොන්ස න්තුොඹක්සකිඹරහ.සඅන්නසඒසො ස

තභයි.ස අපිස ඒස  න්තුස ඹතුයස ඳහිභච්චිස යරහස ගුස ොදක්ස අතොර්ස ේඵන්ධතහඹස වදහස න්නහ.ස ඉතින්ස

ොේටසතසිභොලය්තඹක්සතිොඹනහ.සඒසතභයිසඒස න්තුසඹතුයසොනසගුසප්රහථියසඹතුයක්සොන්නභස

ඕස න.ඉතින්ස ඒස ිටන්දහස අපිටස කිඹන්නස පුළුන්ස ොඳ ්තස ඵළවළයස ීමොේස ගුොේස (Borrowing Table) තිොඹනහස

එොවභස ක්ොය්රස ොදක්,ස ISBNස කිඹනස ක්ොය්රඹස ඇිභ්තස තිොඹන්ොන්ස ොඳ ්තස ගුොන්.සMemberID කිඹනස

ක්ොය්රඹසඇිභ්තසතිොඹන්ොන්සහභහජිස ගුොන්.ස ඉතින්ස එොවනේස අපිටස ොේොක්සඋ්තතොර්ස ිභදිඹටසකිඹන්නස

පුළුන්සඵැශැර ී පම් ලගුපේ ISBN ් පේත්රය, එපශභ නැත්නම් MemberID ් පේත්රය. 

 ii. a. අපිසොේොදිසඵරන්නසඕනසඅපිටසීමරහසතිොඹනසගුසරසතිොඹනසක්ොය්රසොභ නහදසකිඹරහ.සඑතො ටසඅපිටස

ඳළවළදියේසොප්නහසොඳ ්තසගුොේසතිොඹන්ොන්සොඳ ්තසරටසඅදහශසොයො ඩසිභතයයිසකිඹරහ.ස එොවනේස

ොේොදිසඅපිසඹහ්තහීයනසයන්නසඕනසපඳොත් ලගුලසිභතයයි. 
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03. ii. b. ොේසද්තතසදිවහසඵළු හභසඅපිටසොප්නහසඅු ොතන්සහභහජිොඹක්සහභහජිසොරහසතිොඹනහ.සඒසො භස

ඒස හභහජිඹහස පුසතහොරන්ස ොඳ තක්ස අයොන්තස තිොඹනහ.ස එොවනේස අපිටස ද්තතස මුඛදහඹටස ොේස

ොයො ඩස ොදභස ඇතුර්තස යන්නස ොනහ.ස ඉතින්ස ඒස ිටන්දහස අු ්තස හභහජිඹහස ඇතුර්තස යන්නස

වාභාජිා ලගුලස ො භස ොඳ ්තස ොනිච්චාස එස ඇතුර්තස යන්නස පඳොත් ඵැශැර ී පම් ලගුලත්ස

ඹහ්තහීයනසයන්නසොනහ. 

 iii. ොේොදිසමුඛයේන්භසඅපිටසපුළුන්සහභහජිඹහසද්තතසමුඛදහඹටසඇතුර්තසයන්න.සඑොවනේසඒසවහසඅපිස

හභහජිසගුසඹහ්තහීයනසයන්නසඕන. 

Member (M005, Sapumal, Bandara, 0756644331) 

ොඳ ්තසඵළවළයසීමොේසගුසඹහ්තහීයනසයන්ොන්සොභන්නසොේසිභදිඹට. 

Borrowing (M005,සB0013,ස2020-09-14) 

ොේොදිස අපිස ළරකියේභ්තස ොන්නස ඕනස ීමරහස තිොඹනස ොත යතුරුස ොනසස ොන යස ඇතුර්තස යන්න.ඒස

කිඹන්ොන්සSimple Capital ්තසභහරුසොන නසිභදිඹටසඇතුර්තසයන්නසඕන.සිභබහොේීමසොේසඅවන්නස

පුළුන්සතසිභදිඹක්සතභයිසගුටසඇතුර්තසයන්නසකිඹරහ.සඑතො ටසගුොේසක්ොය්රසනහභසභඟසයේඹන්නස

අභතසොන යන්න. 

MemberID FirstName LastName ContactNo 

M005 Sapumal Bandara 0756644331 
 

 iii. හභහජිඹන්ො සොත යතුරුසඇතුර්තසයරහසතිොඹන්ොන්සහභහජිසගුසඇතුොල්.සඉතින්සඒසිටන්දහස
වාභාජිායාපේ ලිිළනයසඇතුර්තසොන්න්තසඕනසවාභාජිා ලගුලටසකිඹරසඳළවළදියේසෝතරුේසන්නසපුළුන්. 

පඳො  ප්රාාය  ඳත් ා දිනයසකිඹන්ොන්සොඳ තටසඅඹ්තසොදඹක්.සඒසකිඹන්ොන්සඒසඑන්නසඕනසපඳොත් 

ලගුලටසකිඹරසඳළවළදියේසඇති. 

 iv. අපිසගුසරටසොයො ඩසඇතුර්තසරහටසඅපිටසඒහසඵරන්නසපුළුන්සිභදිඹක්සනෆසද්තතසමුඛදහඹක්සඇතුොල්.ස
ඉතින්සඒසොයො ඩසඅපිටසඕනසොරහටසඵරහන්නසඅපිසිභභසුේසබහිභතහසයනහ.සඉතින්සඑසගුසො භස
ගුසකිිටඳඹසතිොඹනසද්තතසඋන්තසඅපිටසඵරහන්නසපුළුන්සඒසගුසඑකිොනසේඵන්ධසොරහසතිොඹනහස
නේ,සඒසකිඹන්ොන්ස න්තුසඹතුයක්සඳහිභච්චිසයරහසගුසඅතොර්සේඵන්ධතහඹක්සවදරහසතිොඹනහසනේ.සස
ඉතින්සඅපිටසීමරහසතිොඹනසගුසඑකිොනසේඵන්ධසයරහසතිොඹනසිටන්දහසඅපිටසගුසකිිටඳඹසද්තතසඑක්ස
ිභභසුභටසන්නසපුළුන්.සඅපිටසොේසප්රලසොනදිසඅවරහසතිොඹනහසAsankha Jaliya රැොනසඹනසොඳ ්තසරස
නේ,සඑොවනේසඅපිටසAsankha Jaliya සවඳුනහසන්නසඑඹහො සMemberID එසඕනසොනහ.සඊටසඳසොයස
එඹහසොනිච්චාසොඳ ්තසරසISBN අගසොව ඹහසන්නසඕනසොනහ.සබන්නසඑතො ටසඅපිටසපුළුන්සොනහස
ISBN අගසඳහිභච්චිසයරහසොඳ ්තසරසනේසොව ඹහසන්න. 
එොවනේ 

MemberID එසොව ඹහසන්නසවාභාජිා ලගුලසඕන. 

බල සඅයන්සගිඹපුසොඳ ්තසරසISBN අගසොව ඹහසන්නසපඳොත් ඵැශැර ී පම් ලගුලසඕනසොනහ. 

ඒසISBN අගසරටසඅදහරසොඳ ්තසරසනේසොව ඹහසන්නසපඳොත් ලගුලසඕනසොනහ. 

04 i.  a. අන්තර්ජහරොේස ඇතිස ෆභස ඳරිණඹක්භස අනනයස වඳුනහස ළනීභට IP(Internet Protocol)ස යේපිනස

බහිභතහසොොර්.සොභභසIP යේපිනඹසදලභසතිොතන්සොන්සයනසරදස0සියටස255සදක්හසවසඅඹන්සවතයක්ස

භගින්සදක්නුසරළොේ.සොභභසඅගනඹස“Dotted Decimal Notation” ොරසවළදින්ොේ. 

  b. අන්තර්ජහරඹස තුශස ඳතිනස ෆභස ොේස අඩිභඹභස අනනයතහස ේස නහභඹස භගින්ස රඵහොදයි.ස ොේස

අඩිභඹක්සඅනනයසවඳුනහසළනීභටසේසනහභඹස(Domain Name) බහිභතසොොයයි. 

  c. කිියදුස ිටියරුොකුස ොන භළතිස අන්තර්ජහරඹස ොභවඹනුස රඵන්ොන්ස නිඹභහයේස භගිනි. නිඹභහයේඹක්ස

ඹනුසඳරිණසජහරසතුරසරිඹහ්තභසනිතිසඳද්ධතිඹකි. අන්තර්ජහරොේසරිඹ්තභසනසනිඹභහයේඹක්ස

නස ICMPසනිඹභහයේඹසොද සඇතිසඅසථහරසඳිවිභඩසදළන්වීභසවහසඳිවිභඩසඳහරනඹසවහසබහිභතහස

යයි. 

ක්ොය්රසනහභස

තිොඹනසිභදිඹටභස

යේඹන්නසඕන. 
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04. i. d. බඵස කිියඹේස ොේස අඩිභඹටස ේඵන්ධස වීභස වහස එිටස යේපිනඹස ොේස අතරික්සුස තුරස වස ොවුේස

ඹන්්රඹට (Browser) සඇතුර්තසශසඳසුස(උදහ : www.yahoo.com) ඇ්තත ලොඹන්භසියදුසන්ොන්සබඵස

ඇතුර්තස රස ොේස අඩිභස යේපිනඹටස අනුරඳස නිළයදිස IP යේපිනඹටස ඳරිර්තනඹස කිරීභස වහස

209.191.122.70ස ඹනස ළඵෆස DNS ර්යඹ(Server) ටස ඉල්ීයභක්ස ඹළවීභඹ. එභස යේපිනොඹන්, බඵටස

ඊරටසඅදහරසොේසඅඩිභඹටසළඵළසේඵන්ධඹක්සො ඩනහසොදයි. ොභඹසතියඹසපිටුඳසියදුනසරිඹක්ස

නසඅතයසඑඹසළඵළටභසියදුසොතළයිසබඵටසොන දළොනනසතයේසඉක්භනින්සියදුසන්නකි.ස 

DNSසර්යඹසභගින්සURL ිටසදළක්ොනසනභටසඅදහශසIP යේපිනඹටසඳරිර්තනඹසයයි. 

  e. ොයහදහඹස ඳරිණස ොයහස ොඹ ජිත ඳරිණස ොරස දස වදුන්නුස රඵයි. ොභභගින්ස ොයරහභීස

ඳරිණසොතසඅලයසේඳ්තසොඵදහසොදනුසරඵයි.ස 

ොයහදහඹසඳරිණඹක්සනස සWeb Server - ොේසපිටුසතළන්ඳ්තසයසතඵහසළනීභසවහසොයහරහභීස

ඳරිණසොතසරඵහීමභසියදුසයයි. 

  f. ිභදු්තසතළඳළල්සගිණුභක්සතුශසබහිභතොේසඳවසුසවහසයේපිසර්සයසඇත. 

Spam/junk - අඹහචිතස(අනලය)සයේපිසයහසළනීභට  

 ii.  a. ේසනහභඹ 

URL ේසනහභඹ 

http://www.edupub.gov.com edupub.gov.lk 

ඉවතසදළක්ොනසඒහයසේඳ්තසනිලසචාහඹොඹ ිටසedupub.gov.lk ඹනසේසනහභඹසරමුඛ. ොභිටසgov 

භගින්සයහජයස(government) වසlk භගින්සlanka -සශ්රීසරගහසනිොඹ ජනඹසොොර්. ඒසඅනුසභටසඳසුස

ොඹොදනස lk භස ඉවශස ේස නහභඹස ොේ. ඒස  හයොඹන්ස අන්තර්ජහරඹස තුශස ඳතිනස ෆභස ොේස

අඩිභඹටභසඅනනයතහසේසනහභඹසභගින්සරඵහසොදයි. 

  b.ොවුේසඹන්්ර 

අන්තර්ජහරස ඳරිශීරඹන්ටස ඳවසුොන්ස අලයස ඕනෆභස ොත යතුයක්ස ො ඹහස ළනීභටස ොවුේස ඹන්්රස

නිඳදහස ඇත. ොවුේස ඹන්්රොේස ොවුේස ො ටුස තුශස ොවීභටස අලයස ොත යතුරුස ඇතුර්තස මුඛයස ඳදස

ටවන්ස යස ොවුේස ොඵ ්තතභස රිඹහ්තභස ශස ිභටස අලයස ොත යතුරුස ඇතුර්තස ොේස අඩිභස ිභලහරස

ගයහක්සඅමතන්ධහනසිටතසරළොේ.සඑභසඅමතන්ධහනසයේන්සඑක්සොව සකිිටඳඹක්සරිඹහ්තභසයස

ොත යතුරුසරඵහසතසවළකිඹ.සඵල රසබහිභතසයනසොවුේසඹන්්රසකිිටඳඹක්සඳවතසදළක්ොේ. 

http://www/google.com 

http://www.yahoo.com 

http://www.ask.com 

http://www.msn.com 

  c. සථිතිස(Static) ොේසන්ධහයසනිර්භහණඹසවහසක්රභොල්සබහහ 

ොේසඅඩිභඹසන්ධහයඹසොන ොනසසොව්තසසථහයසොරසඹේසකිියසහරඹක්සඳ්තහොනසඹන්ොන්ස

නේසඑඹසසථිතිසොේසඅඩිභඹක්සොරසවළදින්ොේ.සහභහනයොඹන්සHTML බහහසමුඛල්සයස්තසොේස

අඩිභසසථිතිසොේසඅඩිභසොේ.සොේහොේසුවඹසවහසන්ධහයඹසHTML ොක්තඹසතුළින්සනිර්භහණඹසොේ. 

එඹසගොල ධනඹසශසිභටසඳභණක්සොේසඅඩිභොේසන්ධහයඹසොනසසොේ. 

  d. උඩුතසකිරීොේසභදදුහග (FTP) 

නිර්භහණඹස යනස රදස ොේස අඩිභඹස අදහශස අන්තර්ජහරස ේමුඛතීන්ටස අනු, ොත යහස ්තස ොේස
්තහයඹහසොතසඋඩුසතසකිරීභටසබහිභතසයනසභදදුහගසොේසනියන්සවළදින්ොේ.සොේහසියරීමසළනීභටස
ොව සඅන්තර්ජහරඹසබසොයසඵහතසයසළනීභටසවළකිඹ. 

උදහවයණ: 

1.Filezilla (https://filezilla-project.org) 

2.SmartFTP (https://www.smartftp.com) 

http://www/google.com
http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.msn.com/
https://filezilla-project.org/
https://www.smartftp.com/
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04. iii. <1> 

<head></head> 

බඵො සොේසපිටුසනිර්භණොේසීමසඑඹසොේසපිටුොේසදර්ලනඹසවීොේසීමසඑභස ස සොේසපිටුොේසදර්ලනඹසිභඹසයුතුස

භහතදසරඵහසීමභසවහස <head> ඹනසඋසුරනඹසබහිභතහසයයි. 

 <2> 
<h1></h1> 
ොේස පිටුස භහතදහ, උඳස භතදහස වස ොන්තස භවයස ඳහඨස එභස ොල්නොේස වස අොනකු්තස ඳහඨස යේන්ස

ොනභසඋද්ීමඳනඹසයසදළක්වීභසවහසඅකුරුසරසප්රභහණඹසිභලහරසකිරීභ,සඅකුරුසරසකනභසළිහසකිරීභස ීමස

උඳක්රභසheader උසුරනසබහිභතහසයයි.ස<h1> ියටස<h6> දක්හසඅගසපිළිොයේන්සවසheader ර්ොේසඋසුරනස

ඇත.සොේහොේස<h1> භගින්සප්රභහණොඹන්සවහසකනියන්සඩහ්තභසිභලහරසොරසඅකුරුසවළඩසන්නයි.ස<h1> 

ියටස<h6> දක්හසඹහොේීමසඅකුරුසරසප්රභණඹසවහසකනභසක්රභනුකරසඅඩුොේ. 

 <3> 

<img> 
රඳඹක්සොේසපිටුටසේඵන්ධසකිරීභසවහසimage උසුරනඹසොරසවදුන්න <img> උසුරනඹසබහිභතහස

ොේ.සොභිටසීමස යේබසඅහනසොරසඋසුරනසො ටසසොදක්සබහිභතහසොන ොේ.සොේහසblanks tags ොව ස

empty tags ොරසවඳුන්යි. 

 <4> 

<tr>/<tr> 

<tr> ොරසවදුන්නසොභභසමූයේහගසභගින්සගුටසඅු ්තසොප්ළිඹක්සඑතුසශසවළකිඹ.ස<table>ිටසීමසොභන්සභස

ොප්ළිසවහසදසොනසොනභසalign, bgcolor, bordercolor  ීමසගුණහගසොනසසොරසොඹදිඹසවළ. 

 <5> 

<td></td> 

ොප්ළිඹක්සතුශසද්තතසඇතුර්තසකිරීභසවහසවසො ස(cells) නිර්භහණඹටසොඹ දහසළොන්.සොප්ළිසවහසොභන්භස

ො සවහසොන්සොන්සොරසගුණහගසඑක්සශසවළකිඹ 

 <6> 

<li></li> 

අගකිතසොන නසරළයිසතුස යේබඹසනිටුන්සකිරීභටස<li>රකුණසබහිභතහසොොර්. 

 <7> 

<a href> 

ොභිටසීමසCOVID 19සPrevention ඹනසඳහඨඹසවහසඅමතන්ධහනඹක්සඇතුර්තසකිරීභසවහස<a href> ඹනස

ොක්තඹසඇතුර්තසරසයුතුයි. 

 <8> 

<font> 

ොභභසඋසුරනොේස ීමස size, face, color ොරසප්රධහනසගුණහගස3 ඇත.font size ගුණහගසභඟින්සඅකුරුසරස

ප්රභහණඹසදක්යි. 

faceසගුණහගසභගින්සඅකුරුසරසර්ඹසදක්යි. 

color  භගින්සඅකුරුසරසර්ණඹසදක්යි.  

 <9> 

<table></table> 

ොභභසඋසුරනඹසභඟින්සගුස යේබඹසනිටුන්සයනසඅතයසඑිටසමුඛයේහගඹසභඟසගුසවළඩළන්වීභටස

අදහශසගුණහගසබහිභතහසොේ. 

 <10> 

<body><body> 

ොේසපිටුසතුශටසඇතුශ්තසිභඹසයුතුසෆභසොදඹක්භසbody ො ටසතුශසටවන්සශසයුතුසොේ. 
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05. ොභභස5සනසප්රලසනඹසබඹහරොස10සොර්ස7සනසඳහඩභසනසිභදු්තසසඳළතුරුේඳ්තසඳහඩභටසඅදහරසසසයනසරදස

ළටළුකි.හභහනයොඹන්සෆභසර්ඹභසිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසඳහඩොභන්සප්රලසනඹක්සඅවනහ.සොභිටසීමසඳළතුරුේඳ්තස

ො ටක්සරඵහසීමසඊටසඅදහශසප්රලසනසකිිටඳඹක්සරඵහසොදනහ. 

ොභිටීමසරඵහසීමසඇතිසඳළතුරුේඳ්තසො ටසළනසරහසඵරමුඛ.සඳ්තනහසභෆතසහීයනසහතහයණඹසවමුඛොේසඳහරස

ියසුන්සඳළියණීොේසඅඩුසප්රණතහක්සොභිටීමසදළසන්නසපුළුන්.සොභභසඳළතුරුේඳ්තසො ටටසඅනුස6-11සොශ්රයිවරස

ඳන්තිස6ස ියසුන්ො සතිඹක්සතුශසඳළියණීභසපිළිඵදසහර්තහක්සසසො ටසඇත. 

දළන්සඅපිසොභභසඳළතුරුේඳතටසඅදහරසප්රලසනසහච්ඡහසයමුඛ.ස 

ව ශන 

ඳෂමු ල තීරුපේ අ් රයත් පදලනුල පේිතපබ අංායත් පයොදා පා ය නම් පාපර්. එය පා  ලිිළනය (Cell 

Address)පව ශැදින්පේ. 

දත්  ප්රභාණය ලැඩි ලන වි  පා  ලිිළන ඳභණ්  බාවි පයන් ූතත්ර ලිවීභ  රභ්  අඳශසු වශ වංකීර්ණ 

ා යුත් කි. එලැනි අලවනථාල ී  ූතත්ර ලිවීභ වදශා රි  බාවි ා ාරනු ඵයි. ඵහුල බාවි  පාපරන මූලිා රි  

කිිමඳය්  ශදුනා ග  ශැා. 

SUM , AVERAGE , MAX , MIN , COUNT 

i. ඳුදහ දිනසඳහරටසඳළියිවසමුඛළුසියසුන්සණනඹසකිරීභටසC10ස ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹසොවීභසවහස

ටවොනිටස හයඹටසො ඹසවදුනහසොනසස්රඹසනිර්භහණඹසයසතසවළ. 

ඒසවහස=ශ්රිතඹ1(ො ඹ1:සො ඹ2)ස හයඹටසC10සො ඹටසඇතුශ්තසශසිභටසස්රඹස 

=SUM(C3:C8)  පව  පශ  =SUM(C8:C3)    ිළිතතුරු  ලිවිය ශැා. 

ii.  ිමස ඉවතස ස්රඹසD10ස ියට G10 ො ඹටස පිටඳ්තස (COPY)ස ශස ිභටස ස F10 ො ොේස දිසොනස ස්රඹස ොවීභස

=SUM(F3:F8)  පශ    =SUM(F8:F3)   පව ිළිතතුර ැපබ්. 

iii. ිමසඳහොල්සියසුන්ො සදිනසඳළියණීොේසප්රතිලතඹ ණනඹසකිරීභටසස්රඹසරඵහසීමසඇත. 

ඳාවපල් සිසුන්පේ දිනා ඳැමිණීපම් ප්රති ය = දිනා ී  ඳැමිණි සිසුන් ගණන /ඳාවපල් මුුව සිසුන් ගණන * 100 

a. ිමසොභභසස්රඹටසඅනුසC11ො ඹටසදුදහසදිනසඳළියිවසප්රතිලතඹසොවීභටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹසසසසඅොනකු්තස

දිනසරසප්රතිලතඹසොවීභසදවහසපිටඳ්තසකිරීභටසවළකිසිභඹසයුතුඹ. එභසනිහසොභිටසීමසොප්ළිසවසතීරුසනියොප්ක්ස

ො සොඹ මුඛසොඹ දහසතසයුතුඹ. 

ස්රඹක්සොප්ළිඹක්සබසොයසපිටඳ්තසනසිභටසස්රොේසඅඩගගුසො සයේපිනසරසොප්ළිසඅගඹසොනසසොන ොේසනේ,සස

වසතීරුක්සබසොයසපිටඳ්තසනසිභටසස්රොේසඅඩගගුසො සයේපිනසරසතීරුසඅක්යසොනසසොන ොේසනේ,සඑළනිස

ො සයේපිනසපේිත වශ තීරු නිරපේ්  පා  පයොමුසොරසවළදින්ොේ. 

ො සයේපිනඹසොප්ළිසඅගඹසවසතීරුසඅක්යඹසඹනසොදභසඉදිරිොඹන්ස$ ගොක්තඹසොඹීමභසියදුොේ. 

ොභභසC11සො ොේසස්රඹසD11සියට G11සදක්හසපිටඳ්තසකිරීභටසඅලයසයනසනිහසොභිටසඳහොල්සමුඛළුසියසුන්ස

ණනසදළක්ොනසො ඹසොනසසොන නසොරසතඵහසළනීභසදවහසොප්ළිසවසතීරුසනියොප්ක්සො සොඹ මුඛස

ොඹ දහසළොන්.සඑනේසඳහොල්සමුඛළුසියසුන්සණනසදළක්ොනසB9 ො ඹසදවහස$B$9සසොරසොඹ දහසනුසරඵයි.ඒස

අනුසපිළිතුයසස= C10/$B$9*100  

b. b.D11ස ියට G11ස දක්හස ො ස ඳයහඹටස පිටඳ්තසශස ිභටස ඵදහදහස දිනස ස ඳළියිවස ියසුන්ස ණනස ොවීභටස E11ස

ො ඹටසරඵහසදිඹසයුතුසස්රඹස = E10/$B$9*100  පව නිලැරදි ිළිතතුර ඵා ග  ශැා. 

අංා (iv) ිමසතිඹසතුශස8සොශ්රයිවොේ ියසුන්ො සඳළියණීොේසහභහනයසණනඹසකිරීභසදවහසH5 ො ඹටසරඵහසදිඹස

යුතුසස්රඹසශ්රිතඹසසබහිභතසයියන්සොවීභසදවහස(හභහනයසොවීොේීමසබහිභතසයනසශ්රිතඹසන්ොන් Average සසඒස

අනුසපිළිතුයසසස=Average (C5:G5) 

අංා (v) ිම ළිහභසියසුන්සප්රභහණඹක්සඳළියිවසදිනොඹිටසණනඹසකිරීභසදවහසH10සො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුස

ස්රඹසරඵහසළනීභටසබහිභතසන්ොන්සMAXසශ්රිතඹසොේ.ඒසඅනුස=ශ්රිතඹ2(ො ඹ3:සො ඹ4) ොඹදූසිභටසපිළිතුයස 

=MAX(C10:G10) ොේ. 
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06 i. ඳද්ධතිසගර්ධනසජීනසචාක්රොඹසිටසඑක්සඅසථහක්සනසඅලයතහසවදුනහළනීභසඹටෝතසීමසඳද්ධතිසිභලසොල්ස

ිභියන්සඳතිනසඳද්ධතිඹසිභසතයහ්තභසඅධයනඹසයනුසරඵනසඅතයසඑභසඅලයතහසදවහසොත යතුරුසඑක්රැසස

කිරීභසදවහසක්රභොේදසකිිටඳඹක්සබහිභතහසයයි.සඑහසතභයිසසනිරීක්ණඹ,සේමුඛසහච්ජහ,සප්රලසනහයේ,සහර්ථහස

ොව සයේපිසො නුසනිරීක්ණඹ,සමුඛරහදර්ලසකිඹනසඒහ. නිරීක්ණඹසක්රභොේදොේසීමසඅපිසවදන්නසඹනසඳද්ධතිඹස

ොභ නසො සඑක්දසකිඹරසඵරනසඑසතභයිසයන්ොන.සඒසඅනුසඅොප්සඳශොනිසොල්ඵරඹටසඅදහරසපිළිතුයස

ොරසD - ඳහභියසතුරසොඵොව්තසනිකු්තසකිරීභසනිරීක්ණඹසන්නසපුු න්. 

සසඅලයතහසවදුනහළනීොේසොදනසක්රභඹසන්ොන්සේමුඛසහච්ජහසක්රභඹයි.සොභිටසදිසඅපිසවදන්නසඹනසඳද්ධතිොේස

දළනටසළඩයනසපුද්රයින්සභසථහයරසඳද්ධතිොේසොත යතුරුසරඵහසළනීභසියදුසයයි.සඑභනිහසොදොනිස

ොල්ඵරඹටසඅදහරසපිළිතුයසොරසA - ේමුඛසහච්ජහසතවළ.ස 

සසඅලයතහස වදුනහළනීොේස ඊරස ක්රභඹස තභයිස ප්රලසනහයේ.ස ොභිටදිස ඳද්ධතිොේස දළනටස ළඩයනස පුද්රයින්ටස

ප්රලසනහයේඹක්සරඵහසීමසඳද්ධතිඹසපිළිඵදසොත යතුරුසරඵහසළනීභසියදුසයයි.සඑභනිහසතුන්ොනිසොල්ඵරඹටසඅදහරස

පිළිතුයසොරසB - නසරදසප්රලසනහයේඹක්සොඵොව්තසනිකු්තසයන්නහටසරඵහීමභසතවළ.ස 

සසසඅලයතහසවදුනහළනීොේසඊරසක්රභඹසතභයිස  හර්ථහසොව සයේපිො නුසනිරීක්ණඹ.සොභිටදිසඳද්ධතිඹසඅ්තයුරුස

 හයොඹන්සඳ්තහොනසඹහභසදවහසබහිභතහසයසඇතිසොඳ ්තසඳ්තසයේපිසොල්ණසඵළයේභසියදුයයි.ස එනිහස

වතයනසොල්ඵරඹටසඅදහරසපිළිතුයසE- හර්ථහසොව සයේපිො නුසනිරීක්ණඹසොේ. 

සසඅලයතහස වදුනහළනීොේස අන්තිභස ක්රභඹස තභයිස  මූරහදර්ල.ස ඒස කිඹන්ොනස අපිස වදන්නස ඹනස ඳද්ධතිඹස ො ස

ොන්තසවදරසතිොඹනස ඳද්ධතිස ඳරිියරඹන්ටසවරිස අොප්ස ොයහස දහඹඹහටස ොඳන්වීභසතභයි.ස එනිහස ඳසනස

ොල්ඵරඹටසඅදහරසපිළිතුයසතභයිසC- මූරහදර්ල. 

 ii. ද්තතසොත යතුරුසඵටසඳ්තයනසඳද්ධතිඹක්සොත යතුරුසඳද්ධතිඹක්සොේ.සොභතනදිසද්තතසඇතුර්තසරහභසද්තතස

ළියසොත යතුරුසප්රතිදහනඹසයයි. 

 

ොේස  හයඹටස ්තස ිභටස II) ො ටොයස දවන්ස රිඹහයේොේස ීමස උඳයණඹස තුරටස පුද්රඹහො ස DNA 

හේඳරඹක්සඅතුර්තසයනසනිහස දහනඹසDNA හේඳරඹසොේ.සඋඳයණඹසතුරසියදුනසරිඹහයේඹසළසීභස

නස ඵළිභන්ස ළසීභස ොරස 40ස තහක්ස DNA ද්වීයණඹටස බහජනඹස නස අතයස සඹගස තහඳ-ියියරනස

රිඹහයේඹටසදසඹට්තවීභසන්නසපුු නි.සප්රතිදහනඹසඳද්ධතිොඹන්සපිටතටසරඵහොදනසසනිහසසපුද්රඹහසPCR 

ඳරීක්ණඹස භගින්ස ොය ගිොඹක්සස/ස ොය ගිොඹක්ස ොන ොේදස ඹනස ස ප්රදර්ලනඹසකිරිභස ප්රතිදහනඹස ොරස න්නස

පුු න්. 

 iii. ඳද්ධතිස ගර්ධනස ජීනස චාක්රඹස තුරස තිොඵනස එක්ස අසථහක්ස තභයිස ිභදුේස ොක්තයණඹස කිරීභ.ස ොභිටදිස

ළරසුේසයනසරදසඳද්ධතිඹක්සක්රභොල්සබහහක්සබහිභතහයසොක්තයණඹසයයි.සොේසඅනුසAසටසපිළිතුයස

S-ිභදුේසොක්තයණඹසසකිරීභසොේ.සඳද්ධතිසගර්ධනසජීනසචාක්රඹසතුරසතිොඵනසත්තසඑක්සඅසථහක්සතභයිස

ිභදුේසඳරික්හසකිරිභසවසොද ස ඉ්තසකිරිභ.ස ොේස අසතහොේසියදුයනසඑක්සඳරික්හක්සතභයිසප්රති්රවනස

ඳරික්හ.ස ොේස ඳරික්හස ස ඳද්ධතිස ඳරීක්ණස අන්ස යස අහනොේස ීමස ියදුොොයනස ඳරික්හයි.ොභභස

ඳරික්හොේස ීමසඳරිියරඹන්ට ඳද්ධතිඹසබහිභතහසකිරීභටසඉඩසරයි.සොේසඅනුසB ටසපිළිතුයසඳරික්හසයි.ස

ඳද්ධතිසගර්ධනසජීනසචාක්රඹසතුරසතිොඵනසත්තසඑක්සඅසථහක්සතභයිසඳද්ධතිඹසපිිටටුවීභ.සොභිටසීමසබහිභතහස

යනසඑක්සක්රභඹකිසනිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ.සඑිටදිසඳද්ධතිඹසකුඩහසප්රභහණොේසක්ොය්රඹසමුඛයේන්සපිිටටුහසඵරහසමුඛළුසස

ක්ොය්රඹටභසපිිටටුවීභසියදුසයයි.සඒසඅනුසCසටසපිළිතුයසP-සනිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභසොේ.සොත යතුරුසඳද්ධතිසො ටසස

ොදකි.සඒහසතභයිසඅ්තයුරුසොත යතුරුසඳද්ධතිසවසඳරිණසඳහදසොත යතුරුසඳද්ධතිසකිඹනසඒහ.සඅ්තයුරුස

ොත යතුරුස ඳද්ධතිස රස ියඹු ස ොද්ස අතින්ස ියදුස යනස අතයස ඳරිණස ඳහදස ොත යතුරුස ඳද්ධතිස රස ද්තතස

ොත යතුරුස ඵටස ඳ්තස කිරිභටස ඳරිණස බහිභතහස යයි.ස ොේස අනුස D පිළිතුයස R-ස අ්තයුරුස ොත යතුරුසස

ඳද්ධතිඹකි. 
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06. iv.සදිඹසඇයේස දතිඹසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසපුනර්යණසදද්මතස දතිඹ 

 

 

දිඹසඇයේස දතිොේසරක්ණ 

1. ඳශමුඛසඅලයතහසොව දින්සවදුනහතසයුතුසවීභ. 

2. එක්සපිඹයක්සඅහනසයසඅොනක්සපිඹයස යේබසකිරිභ. 

පුනර්යණසදද්මතස දතිොේසසරක්ණ 

1. ොභිටසප්රධහනසපිඹයස යේබසන්ොන්සඳද්ධතිොේසඅලයතහක්සයරසරිඹහ්තභසකිරිභසභගිනි. 

2. ඳද්ධතිඹසේපුර්ණොඹන්භසගර්ධනඹසනසතුරුසපුණර්යණඹසොියන්සළිහසදියුනුසොොර්. 

07 i.  a. 

 යහජසොක්තඹසරිඹහ්තභසිභොේදිසT = 0 වසN = 0 වීසඇත. 
 N ිටසඅඹස6සටසඅඩුසනේසඳවතසලූඳඹසරිඹහ්තභසොේස. 
 T ිටසොඳයසඅඹටසඅයහොේසඇතිසA(0) අඹසඑතුවීසසනසඅඹසෆොද්. 
 N ිටසොඳයසඅඹටසඑක්සඑතුිභසනසඅඹසෆොද්. 
 N ිටසනසඅඹස6සටසඩහසඅඩුසනේසනළතසඉවතසපිඹයසියදුොේ.සඑිටදිසඅයහොේසඅඹන්සඑකින්සඑස
ඉදිරිඹටසභන්සයයි. 

 N ිටසඅඹස6සවුසිභභසඒසනසිභටසT ිටසඇතිසඅඹසප්රතිදහනඹසොේ. 
 ඳවතසගුසභගින්සොභඹසඳළවළදියේසොේ. 

 T N 

 යේබඹ 0 0 

ඳශමුඛසයසරිඹහ්තභසවීභ 13 1 

ොදනසයසරිඹහ්තභසවීභ 20 2 

ොතනසයසරිඹහ්තභසවීභ 30 3 

ියේනසයසරිඹහ්තභසවීභ 60 4 

ඳසනසයසරිඹහ්තභසවීභ 85 5 

වඹනසයසරිඹහ්තභසවීභ 105 6 

N ිටසඅඹස6සවුසිභටසN 6සටසඩහසකුඩහසොන නසනිහසලූඳඹසනතී.සඑිභටසT ිටසඅඹසනස105සප්රතිදහනඹසොේ. 

 b. 

A  :-     T = 0 වසN = 0  :-   යේබොේීමසයහජසොක්තොේසොභභසඅඹන්සස0සවීසඳතී. 

B  :-     N < 6                  :- N ිටසඅඹස6සටසඩහසඅඩුසනසෆභසිභටභසරිඹහ්තභසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස

ිභඹයුතුසඅතයසN ිටසඅඹස6සවුසිභසනළතිඹසයුතුඹ. 

C   :-    T = T + A(N)      :- T ිටසනසඅඹසෆොදනුොේසොඳයසතිබුසඅඹටසඅයහොේස 

සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසඅඹන්සඑතුසිභොභනී. 
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07. i. c. 

A[1] ිටසඅඹ A[5]සිටසඅඹටසභහනසයසඇතිසඵළිභන්සඉවතසප්රතිපරඹසරඵහ්තසගුසඳවතසඳරිදිසොනසස

ොේ. 

 

 

A[1] ිටසඅඹසA[5]සටසභහනසයසඇතිසඵළිභන්ස

ොභිටීමසA[5]සටසඅදහරසඅඹසඑතුොේ. 

T N 

0 0 

13 1 

33 2 

43 3 

73 4 

98 5 

118 6 
 

 N ිටසඅඹස6සනසිභටසොභඹසනතිනසඵළිභන්සප්රතිදහනඹස118සොේ. 

07. ii.  ඳශමුඛස අසථහොේස ීමස N1 ිභලහරස ොේස නේස එඹස බේස නේස භහර්ඹස බසොයස ොදනස ෝතරීොේස

අසථහටසඳළියො .සඑිභටසඑඹසතයසඹනසිභටසN1සප්රතිදහනඹසවීභටසනේසනිඹතසලොඹන්භසN1 ස>  

N3සිභඹසයුතුඹ.සඑභසනිහසP ිටසඅඹස“N1 ස>  N3” ොේ. 

ඳශමුඛසඅසථහොේසN1 සිභලහරසොන ොේසඹන්ොනිටසඅදවසN2සිභලහරොේසඹන්නයි.සඑිභටසඑඹසොදනස

ෝතරීොේස අසථහටස ඳළියො .ස එිභටස එඹස තයස නස ිභටස N2ස ප්රතිදහනඹස වීභටස නේස නිඹතස

ලොඹන්භසN2 ස>  N3සිභඹසයුතුඹ.සඑභසනිහසQ ිටසපිළිතුයස“N2 ස>  N3” ොේ. 

ඉවතසP වහසQසපිළිතුරැසරටසඅනුසඑභසඅසථහසොදොක්ීමභසිභලහරසගයහ N3 ොේ.එිභටසR ිටස

පිළිතුයස“N3 ප්රතිදහනඹ”සොේ. 
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ොත යතුරුසන්නිොේදනසතහක්ණඹස-සI 
01. ඳරිණසතසයනසරදසොල්නසගසයණඹසකිරිභසවහසොල්නසඉතහසොි සරකින්සඳරික්හස(scan ස

කිරිොේසඋඳක්රභඹසන්ොන්, 
 

 1. ප්රහලසඅක්යසගජහනනඹස(OCR  3. චුේඵසතීන්තසඅනුරක්ණසකිඹනඹස(MICR  

 2. ප්රහලසරකුණුසසගජහනනඹස(OMR  4. ඳළතයේසසුඳරික්ණඹස(Flatbed Scanners  
 

02. ඳරිණොේස දදඩස තළි ොේස ප්රළටයොේස ඇතිස චුියඵස ද්තතස කිඹිභභස වහස ප්රළටයඹස භතස යේිභභස ියදුස යනුස
රඵන්ොන්,සස 

 

 1. සපින්ඩරඹස(spindle සභඟිනි. 3. ඇක්චුොේටර්සඵහල ස(Actuator Arm සසභඟිනි. 

 2. ියර්ඹස(Head  සභඟිනි.ස 4. ඇචුොේටයඹස(Actuator සසභඟිනි. 
 

03. උසස භට්ටොේස ඳරිණස බහහස ළඩටවන්ස ොභන්භස ොභොවයුේස ඳද්ධතිඹස බිිටිභභස ියදුස වුොේස කුභනස
ඳයේඳයහොේසඳරිණස ශ්රොඹන්දස? 

 

 1. ඳශමුඛනසඳයේඳයහොේසඳරිණ 3. තුන්නසසඳයේඳයහොේසඳරිණ 
 2. ොදනසසඳයේඳයහොේසඳරිණ 4. වතයනසසඳයේඳයහොේසඳරිණ 
 

04. ඳවතසවන්සදෆසඅතුරින්සකුභක්සශ්රිසරගහොේසG2Eස(යජොඹන්සොයඹන්ොට රඵහොදනසොයහසවහසඵළඳීස

ඳතින්ොන්සද? 
 

 A. යජොේසනිොේදන 

B. මුඛදල්ොිභියසවහසොයහන්සපිළිඵ 

C. (C සයහේසඹසොත යතුරුස ඹතනසපිළිඵ 
 

 1. Aසඳභිව 2. Bසවහ Cසඳභිව 3. AසවහසCසසඳභිව 4. A  වහ සBසඳභිව 
 

05 ඳරිණඹසඳද්ධතිඹක්සොරසවළඳින්ිභභටසොව දභසනිර්චානඹසන්ොන්සියන්සකුභක්ද? 
 

 1. ද්තතසසසකිරිභසවහසඵඩහසකිරිභ. 

 2. ද්තතසසසයසොත යතුයක්සඵටසඳ්තසසයසීමභ. 

 3. ද්තතසවහසොත යතුරුසඕනෆභසොේරහීමසරඵහසතසවළකිසවීභ. 

 4. ද්තතසවහසොත යතුරුසරසනියදයතහඹ 

 

 

වැකිය යුතුයි: 

iv. ියඹළු භසප්රලසනරටසපිළිතුරුසඳඹන්න. 

v. අගස 1ස ියටස 40ස ොතක්සප්රලසනරස ීමසඇතිස (1 ,ස ස (2 ,ස (3 ,ස (4 ස ඹනසපිළිතුරුයේන්සනිළයදිස ොව ස ඩහ්තසසුදුසුස පිළිතුයස

ොත යහන්න. 

vi. බඵටස ළඳොඹනස පිළිතුරුස ඳ්රොේස එක්ස එක්ස ප්රලසනඹස වහස ීමස ඇතිසස අතුරින්ස බඵස ොත යහ්තස පිළිතුොර්ස අගඹටස
ළොනසඹසතුශස( සරකුණසොඹ දන්න. 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 04 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- I f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  
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06 භධයසඳරිණ,සභවහසඳරිණසවහසක්ුදද්රසඳරිණසඅතුරින්සඳවතසදක්හසඇතිසොඹදුේසදවහසළරොඳනසඩහ්තස

ඳරිණසප්රතිරඳඹසොත යන්න. 
 

 A. ඳරිියරයින්සකිඳොදොනකුසේඵන්ධසවීසටයුතුසකිරිභ. 
 B. අන්තර්ජහරඹසවහසේඵන්ධසටයුතුසකිරිභ. 
 C. හර්ඹහරසටයුතුසනිොයසියටසියදුකිරීභ. 
 

 1. A. භධයසඳරිණ  B. උකුල්සඳරිණඹ C. භවහසඳරිණඹ 

 2. A. උකුල්සඳරිණඹ B. භවහසඳරිණඹ C. භධයසඳරිණ  

 3. A. භධයසඳරිණ  B. භවහසඳරිණඹ C. උකුල්සඳරිණඹ 

 4. A. භවහසඳරිණඹ B. උකුල්සඳරිණඹ C. භධයසඳරිණ  
 

07 Aසවහස Bසිටසතළන්සසදවහසඳවතසප්රහලසඅනුසපිළිොයේන්සන්ොන්, 
 

 ද්තතසවසිභධහනසතිොේසදළයිස...........A...................තුරසභධයසළසුේසඒඹසඳරික්හසයසඵරනසඅතයසඑොයස

ොන භළතිසවුසොව ්තස.............B.................භගින්සඅලයසිභධහනසරඵහසළනිභසියදුයයි. 
 

 1. A. හයසභතඹස(Cache memory  B. ඳඨනසභහ්රසභතඹස(ROM  
 2. A. හයසභතඹස(Cache memory  B. ප්රහථියසභතඹස(primary memory  

 3. A. ප්රහථියසභතඹස(primary memory  B. හයසභතඹස(Cache memory  

 4. A. ඳඨනසභහ්රසභතඹස(ROM  B.සසොේබහිභසපිිභසුොේසභතඹස(RAM  
 

08 නිඹමුඛසොන නසභහධයසවහසේඵන්ධසඳවතසප්රහලසයක්සනිළොයදිසන්ොන්සද? 
 

 (A සඅොධ යක්තසකියණසභඟින්සිභලහරසදුයසියටසඋඳහගසඳහරනඹසකිරිොේසවළකිඹහක්සඇත. 
 (B සක්ුදද්රසතයගස(Microwaves සේොප්රයණොේීමසද්තතසභන්සයන්ොන්සඑක්සොර්හටඹ. 
 (C ස චාන්ද්රිහස තහක්ණොේස ීමස ද්තතස ියොප්රයණඹස ක්ුදද්රස තයගස  හයඹටස ොභන්භස ේොප්රයස (transponders ස

ප්රතිචාහයස හයඹටසියදුසොේ. 
 

 1. Aසසඳභිව 2. Aසවහ Bසඳභිව 3. Bසවහ Cසඳභිව 4. A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

09 ඳවතසන්තිසඅතුොයන්සයක්සතයසන්ොන්සද? 
 

 A. ොත යතුරුසල භහරුොේසීමසනහභිඹස(Hub සරිඹහ්තභසන්ොන්සපුර්ණසද්ිභඳථස(Full Duplex Mode සක්රභඹටසසසසස
නසඅතයසසිභචාඹස(switch සරිඹහ්තභසන්ොන්සඒසඳථස(Simplex Mode සක්රභඹටඹ. 

 B. 100110112සතුරයසඅසටසගයහසන්ොන්ස2338සඹ. 

 C. යුනිොක්තසක්රභොේදිසඑකිොනටසොනසසගොක්තස216ස(65536 සබහිභතහසරසවළකිඹ. 
 

 1. Aසසඳභිව 2. Aසවහ Bසඳභිව 3. Bසවහ Cසඳභිව 4. A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

10  චාඹනසඋඳහගසරසද්තතසඵඩහසයසතඵහසළනිොේසීමසබිටුසඑක්සදවහසළඹසනසමුඛදරසඅොය වණසපිළිොරටස

දක්හසඇ්තෝත,  
 

 1. ොයජිසටර්ස භතඹස (Register memory ස ,ගචිතස භතඹස (Cache memory ,ස ේබහිභස ප්රොේලසසස
භතඹ(RAM ස,ඳඨනසභහ්රසභතඹස(ROM  

 2. ගචිතසභතඹ,ොයජිසටර්සභතඹ,ගයහගසඵල ිභධසතළි ඹගයුක්තසතළි ඹස(Hard disk  
 3. ොයජිසටර්සභතඹ,ේබහිභසප්රොේලසභතඹසළොනයේසභතඹස(flash memory ,සදදඩසතළි ඹ(Hard disk) 
 4. ොයජිසටර්සභතඹ,සගචිතසභතඹ,,ඳඨනසභහ්රසභතඹස(ROM ,සේබහිභසප්රොාලසභතඹස(RAM  
 

11 “B”සඅනුසරක්ණඹසඇසකිස(ASCII ොක්තසක්රභොේදිස10000102සසොේසනේස“E”සඅනුසරක්ණඹසනිරඳණඹසොොයනස
ඇසකිසඅඹසන්ොන් 

 

 1. 10101102 2. 10001012 3. 10010112 4. 10001112 
         

12 ඳවතසදවන්සොභොවයුේසඳද්ධතිසර්ගීයණොේසනිළයදිසර්ණඹසොත යන්න. 
 

 1. ඒසඳරිියරසොභොවයුේසඳද්ධතිඹසවහසඋබුන්ටුසස(Ubuntu සසබහිභතඹටසනී. 

 2. ඵල සසඳරිියරසොභොවයුේසඳද්ධතිඹසසභවහසඳරිණසසවහසබහිභතඹටසනී. 

 3. ඵල සහර්ඹසොභොවයුේසඳද්ධතිඹසවහසWindows Severසබහිභතඹටසනී. 

 4. තතයසහරස(Real time සොභොවයුේසඳද්ධතිඹසවහසයුනික්සස(Unix)ස,යේනක්සස(Linux )සබහිභතඹටසනී. 
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13 ඳරිණසොභොවයුේසඳද්ධතිඹක්සසථහඳනඹසකිරිභටසප්රථභොඹන්සදදඩසතළි ඹසවහසේඵන්ධසියදුසයනසරිඹහසපිළිොතසස

න්ොන්, 
 

 1. දදඩසතළි ඹසද්තතසඋඳසථසපිටඳ්තස(backup සරඵහසළනීභ. 
 2. ො ටසරටසොන්සකිරිභසවහස දතියණඹ. 
 3. දදඩසතළි ඹසඳතිනසො නුසේපි ඩනඹසසකිරිභ. 
 4. භදදුහගඹක්සබහිභතහසයසදදඩසතළි ඹසසුපිරික්ණඹසකිරිභ. 
 

14 හර්ඹහරසයේපිරුොකුසදන්සළසුේසභදදුහගඹසබහිභතහසයසනහභසොල්ණඹක්සරඵහොනසඑිටසයේපිඹක්සඹතුරුස

යේඹනඹසයසො නුසතළන්ඳ්තසයයි. 
 

 1. Ctrl +N ඳසුසCtrl + p 3. Ctrl +N ඳසුසCtrl + S 

 2. Ctrl +N ඳසුසCtrl + X 4. Ctrl +N ඳසුසCtrl + O 
 

15 ඳවතසදවන්සයසඇතිසළඩසඳොතිටසA1 ියටසAස3සදක්හසවහසC1සියටසCස3සදක්හසො සඳයහඹසතුරසඅඹන්සරස

එතුසරඵහසළනිභටසයේිභඹසවළකිසනිළයදිසශ්රිතඹසන්ොන්ස, 
 

 

 
 

 1. =sum(A1:A3,C1:C3) 3. =sum (A1:A3: C1:C3) 

 2. =sum (A1:A2, A3:C1:C3) 4. =sum (A1, A3:C1:C3) 
 

16 ඳවතසවන්සළඩඳතසරන්න. 
 

 

 
 

 ඉවතසළඩසඳොතිටසසC2සතීරුොේසරඵහ්තසඋඳහගසප්රභහණඹටසහොප්ක්සි නහභසණනඹසකිරිභටස C2සස

ො ොේසයේිභඹසයුතුසසු්රඹසන්ොන්ස, 
 

 1. =A1*B2 2. =A1*B$2 3. =$A2*B2 4. =A$2*B$2 
 

17 ඉසභර්ඳණඹක්සනිර්භහණඹසකිරිොභදිසඅනුභනඹසයනසමුඛයේසපිඹයසනිළයදිසදළක්ොන්ොන් 
 

 1. දහසඳසුසතරඹසදහසපිරිසළරසුභසසසදහසදති 

 2. දහසඳසුසතරඹසසසදහසදතිසසසදහසපිරිසළරසුභ 

 3. දහසදතිසසදහසපිරිසළරසුභසසදහසඳසුසතරඹ 

 4. දහසඳසුසතරඹසසසදහසපිරිසළරසුභ 
 

 

18 

 
 

 ඉවත MS power point ස දසුන්ස තීරැස (view tab ස දහස ( slide  ොඳන්නස  හයඹස රඳ( Iconස   ABCD 
පිළිොයේන්සදක්හසඇ්තෝතසකිනේසපිළිතුොර්ද? 

 

 1. හභහනයසදසුනස(normal view  ස ,කිඹිභේසදසුනස(reading view ,දහසසුොඵදුේසදසුනසස(slide sorterසview ස
භර්ඳනසයහමුඛසදසුනස(slide show ) 

 2. හභහනයසදසුන,සදහසසුොඵදුේසදසුන ස,කිඹිභේසදසුන,සභර්ඳනසයහමුඛසදසුන 
 3. කිඹිභේසදසුන,සදහසසුොඵදුේසදසුනස,සහභහනයසදසුනස,භර්ඳනසයහමුඛසදසුනස 
 4. හභහනයසදසුන,සදහසසුොඵදුේසදසුනස,භර්ඳනසයහමුඛසදසුන,සකිඹිභේසදසුනස 

A B C D 
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19 ඉසභර්ඳණඹටසඅන්තර්සතසරසවළකි මුඛ්තසදන්සළසුේසභදදුහගසදවහසඅන්තර්සතසරසොන වළකිසඅගඹක්ස

ඇතුර්තසපිළිතුයසන්ොන්සසියන්සකුභක්ද? 
 

 1. ඉරක්ේස(numbers ස,සචි්රසවහසප්රතිබිේඵස(images   , අකුරුස(letters   
 2. ඉරක්ේස(numbers සඅකුරු(letters)සසචි්රසවහසප්රතිබිේඵ(images) 

 3. ගුසවහසප්රසථහයස(table and graphs ,සඉරක්ේස(numbers ස,සඅකුරුස(letters   

 4. ඉරක්ේ(numbers ස,සගුසවහසප්රසථහය(table and graphs ස,චාරනසචි්රසවහසිභිහොඹ ස(animation & සසvideos  

 

20 ඉසභර්ඳණඹටසභදදුහගසේඵන්ධොඹන්සඳවතසකුභක්සනිළයදිසන්ොන්දස? 

 

 A. ඉසභර්ඳණසභදදුහගසඅන්තර්ජහරඹටසපිිභසක්රවුඩ්සොයහන්සභතසරඵහළනිභසඅඳවසුසොේ. 

 B. ඵල සභහධයසරක්ණසඅන්තර්තසඳරිණසභදදුහඹක්සොේ. 
 C. Coral Presentation සසඉසභර්ඳණඹසමුඛදල්සොවීභකින්සරඵහතසවළ. 

 

 1. Aසසඳභිව 2. Aසවහ Bසඳභිව 3. Bසවහ Cසඳභිව 4. A, B වහ Cසියඹල්රභ 
 

 අගස21 ියටස24 දක්හසඳහදසවීසඇතිසද්තතසමුඛදහසගුරසො ටක්සඳවතසදක්හසඇත.සිභලසසිභදයහරඹසඳහඨභහරහස

වසඒහසවදහයනසියසුන්සපිළිඵසොත යතුරුස චාඹනඹසවහසොභභසගුසබහිභතසොොර්. 
 

 ඳාඨභාාස(Course)සලගුලස[ඳහඨභහරහසවසඊටසඅදහශසහසතුසඳවතසදළක්ොේ.  

 Course_ID Course_Name Course_Fee 

CS101 Introduction to Computer Science  50,000 

MT201 Principles of Mathematics 75,000 

CS202 Programming - Java 100,000 
 

 
ශියස(Student)සලගුලස[ියයසොත යතුරුසවහසවදහයනසඳහඨභහරහසොභිටසදළක්ොේ.] 

Student_ID St_Name St_Address Course_ID 

St001 Amal Colombo CS101 

St002 Kamal Galle MT201 

St003 Nimal Jaffna CS202 
  

 
පධතාස(Lecturer සලගුලසඳවතසදළක්ොේ.ස[ොද්ල ිභසතයසොභිටසදළක්ොේ.] 

Lecturer_ID Lecturer_Name Course_ID 

Lect01 Dissanayake CS101 

Lect02 Senanayake MT201 

Lect03 Waasalamudali CS202 
  

21 
ියයස(Student සගුොේසඇතිසක්ොය්රස(Fields සගයහසො ඳභණද? 

 1. 4 2. 3 3. 5 4. 2 
 

22 ද්තතසමුඛදහොේස න්තුසඹතුයක්සවහසඋදහවයණඹක්සන්ොන්, 
 

 1. ඳහඨභහරහ (Course)සගුොේ Course_ID 3. ියයස(Student) ගුොේ Student_ID 

 2. ොද්ලස(Lecturer  ගුොේ Course_ID 4. ොද්ල (Lecturer  ගුොේ Lecturer_ID 
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23 දිහනහඹ (Dissanayake)සොද්ලයඹහසොභොවඹනසොද්ලනඹසවදහයනසියයහො සියයසඅගඹසකුභක්ද? 

 

 1. St001 2. Lect02 3. St003 4. St004 
 

24 අු තින්සඳහඨභහරහක්ස යේබසයන්ොන්සනේසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගුසොභ නහද? 
 

 1. ඳහඨභහරහ (Course) ගු ව ොද්ලස(Lecturer සගු 

 2. ොද්ලස(Lecturer සගු, ඳහඨභහරහස(Course)සගු ව ියයස(Student)සගු 

 3. ියයස(Student)සගු ව ොද්ලස(Lecturer සගු 

 4. ඳහඨභහරහ (Course) ගු වසියයස(Student)සගු 

 

25 ොේසඅතුරින්සඳද්ධතිසපිිටටුවීොේස(Deployment of the system සක්රභසඳභණක්සඇතුශ්තසයණඹසන්ොන්, 
 

 1. ප්රති්රවණසපිිටටුවීභ, භහන්තයසපිිටටුවීභ, නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ, භධයභඹ පිිටටුවීභ 

 2. දජුසපිිටටුවීභ, ඒ පිිටටුවීභ, නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ, ප්රති්රවණසපිිටටුවීභ 

 3. දජුසපිිටටුවීභ, භහන්තයසපිිටටුවීභ, නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ, භධයභඹ පිිටටුවීභ 

 4. දජුසපිිටටුවීභ, භහන්තයසපිිටටුවීභ, නිඹමුඛභඹසපිිටටුවීභ, අදිඹයභඹසපිිටටුවීභ 
 

26 ොේසඅඩිභඹක්සඅනනයසවඳුනහසළනීභසවහසබහිභතසයන්ොන්, 
 

 1. ඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹස(URL සොේ. 3. ේසනහභඹස(Domain Name සොේ. 

 2. IP යේපිනඹයි. 4. නිඹභහයේස(Protocols සොේ. 
 

27 ිභදු්තසතළඳෆරටසඅදහශසනිඹභහයේඹසන්ොන්,ස 
 

 1. HTTP 2. SMTP 3. FTP 4. ICMP 
 

28 ේසනහභසොයහදහඹො ස(Domain Name System) හර්ඹඹසන්ොන්, 
 

 1. ඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹ DNS කිරීභ 

 2. ඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹසකිඹිභඹසවළකිසයේඛිතසයේපිනඹක්සඵටසඳරිර්තනඹ 

 3. අඹළදුභසයේඛිතසයේපිනඹසියට IP යේපිනඹක්සඵටසඳරිර්තනඹ 

 4. යේඛිතසඅඹළදුභසHTML ොේසපිටුක්සකිරීභ 
 

29 ොේසඅතරික්සුක්සභගින්සිභදළල ස(render සශසඳවතසරළයිසතුසරන්න 

 I. Apple 

 II. Mango 

 III. Orange 
 

 ඉවතසරළයිසතුසනිර්භහණඹසකිරීභටසඅලයසන HTMLසඋසුරනස(tags) ොභ නහද? 

 

 1. <dl>, <ol> 2. <ol>,<li> 3. <dl>,<ol> 4. <li>,<dt> 

         

30 ඳවතසදළක්ොනසප්රහලසඅතුරින්සනිළයදිසප්රහලසොර්ද? 
 

 A. ිභබහසඅගඹටසඅදහශසසිභබහසඅොප්ක්ඹහො සප්රතිඳරසොඳන්නුේසකිරීභසතිසොේසඅඩිභඹක්සබහිභතසන 

ොඹදුභටසඋදහවයණසොේ. 

 B. න්ධහයණසශභනහයණසඳද්ධති (CMS) බහිභතසයසොේසඅඩිභසනිර්භහණඹසඅඳවසු, භන්දහමීසහර්ඹඹකි. 

 C. උඩුතසකිරීොේසභදදුහගස(FTP)භගින්සොේසඅඩිභඹටසද්තතසඇතුශ්තසයයි 
 

 1. A ඳභිව 2. B වහ C ඳභිව 3. A වහ C ඳභිව 4. A,B,Cසියඹල්රභ 
 

31 ොේසඅඩිභසප්රහලොඹකුසපුයහසතසයුතුසඅලයතහසඳභණක්සදළක්ොනසයණඹසන්ොන්, 

 A. ොේසඅඩිභසනිර්භහණසභදදුහගඹක්, ොේස්තහයඹක් 

 B. ේසනහභඹක්, උඩුතසකිරිොේසභදදුහගඹක් 

 C. අන්තර්ජහරසේඵන්ධතහඹක් 
 

 1. A ඳභිව 2. B වහ C ඳභිව 3. A වහ C ඳභිව 4. ඉවත ියඹල්රභ 
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32 “අංකි  පඵදුභ”සඹනුොන්සඅදවසසන්ොන්, 
 

 1. ියනිසුන්ටසඳරිණ, ජගභසදුයථනසරඵහසීමභයි. 

 2. ොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණඹ්තස භස ඇතිස වීස ඇතිස අභහන්තතහොඹන්ස ියනිසුන්ස ොඵදහස

දළක්වීභයි. 

 3. ියනිසුන්සර්සයසඅගසරඵහසීමභයි. 

 4. ියනිසුන්ටසඳරිණසදළනුභසරඵහසීමභටසටයුතුසොන කිරීභයි. 
 

33 පික්රඹටසඇ්තෝතසබිටුස6සක්සනේසපික්රඹසර්ණසප්රභහණඹසන්ොන්, 
 

 1. 12 2. 24 3. 36 4. 32 
 

34 අගකිතස්රහපිඹසමූයේහගසන්ොන්, 
 

 1. පික්ල්, ිභොේදනඹ, ධහරිතහඹ, ර්ණඹ 3. පික්ල්, ිභොේදනඹ, බිටු, ර්ණඹ 

 2. පික්ල්, ිභොේදනඹ, ප්රභහණඹ, ර්ණඹ 4. පික්ල්, යහමුඛ, ප්රභහණඹ, ධහරිතහඹ 
 

35 ඳවතසදළක්ොනසප්රහලසඅතුරින්සනිළයදිසන්ොන් ොර්ද? 
 

 A. ිභධහනහ්තභසඳරිණසබහහසවහ Cobol, C, PL/1සඋදහවයණසොේ. 

 B. ඳි ඳහි තසබහහක්සඹනුසඉතහසොව ඳින්සුවතසවසපිඹයසභහරහකින්සවසඳි ඳහි යේන්සන්ිභතස

ඳරිණසක්රභසොල්නසබහහසර්ඹකි. 

 C. සතුසනළඹුරුසඳරිණසක්රභොල්සඹනුසක්රභොල්නසඳළයඩයිභඹකි. 
 

 1. A ඳභිව 2. B වහ C ඳභිව 3. A වහ B ඳභිව 4. ඉවත ියඹල්රභ 
 

36 ඳවතසදක්හසඇතිසසඹහජසොක්තස(Pseudo code සො ටසරන්න. 
 

 BEGIN 

 X=0 

 IF NOT(x<0) THEN 

  DISPLAY “Enter number” 

  READ number 

  IF number < 0 THEN 

   DISPLAY “Out of range” 

  ENDIF  

 ENDIF 

END. 

 

 number ඹනසිභචාරයඹසවහස5ස දහනඹසශොව ්තසප්රතිදහනඹසේඵන්ධසනිළයදිසන්ොන්සකුභක්සද? 

 1. “Out of range”සඹනසන්තිඹසඳභණක්සප්රතිදහනඹසයයි. 

 2. “Enter number”සඹනසන්තිඹසඳභණක්සප්රතිදහනඹසයයි 

 3. “Out of range”සවස“Enter number”සඹනසන්තිසොදභසප්රතිදහනඹසයයි. 

 4. කිියක්සප්රතිදහනඹසොන යයි. 
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37 ඳවතසදක්හසඇතිසයහජසොක්තසො ටසරන්න. ඳරිශීරොඹකුසිභියන්ස60,ස5,ස0,ස-3සඹනසගයහසපිළිොයේන්සඑටසඳසුස

අොනස දහනඹසොශයසනේසප්සයතිදහනඹසකුභක්සද? 

 

 INPUT n 

 IF n>0 AND n <= 100 THEN 

WHILE (n < = 100) 

n=n+20 

  INPUT num 

  y=0 

  IF num > y THEN 

   Y = num 

  ENDIF 

END WHILE 

 ENDIF 

DISPLAY Y 
 

 1. 60 2. 5 3. 0 4. -3 
 

38 ඳරිණසක්රභොල්සේඵන්ධොඹන්සඳවතසීමසඇතිසන්තිසරහසඵරන්න. 
 

 (A) ඳළසල්සබහහොේසීමසවඳුන්නසවහසඅක්යසොේදඹසඵරසඳහයි. 

 (B) අයහසඅඹන්සප්රහලඹටසඳ්තසකිරීභසඑිටසඅඹසභගින්සියදුසොොර්. 
 

 1. A වහ B තයසොේ 3. A අතයසොේ B තයසොේ 

 2. A තයසොේ B අතයසොේ 4. A වහ B අතයසොේ 

 

39 ඳවතසදක්හසඇතිසයහජසොක්තසො ටසරන්න. 

 

 a = 10 

b = 20 

a = b 

c = a 

b = c 

 

 එභසයහජසොක්තඹසරිඹහ්තභසවසඳසුසb වසc ිභචාරයරසඅඹන්සන්ොන්සපිළිොයේන්, 

 

 1. b =10 , c = 10 2. b =10 , c = 20 3. b =20 , c = 20 4. b =20 , c = 10 
 

40 ඳවතසතර්නසඳරිඳථොේසසAසව B වහ 0සවහස1 පිළිොයේන්සඅදහනසොරසීමසඇ්තනේසX වහසරළොඵනසප්රතිදහනඹස

න්ොන්, 
 

 

 
 

 1. AB.A+B 2. (A+B) + (A.B) 3. (A.B) + (A+B) 4. (A+B) + (A.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ොත යතුරුසන්නිොේදනසතහක්ණඹස-සII 

01 i.   

  a. ොදනසහයසිභබහොඹන්ස11සස ොශ්රයිවොේසියසුන්සඅතරින්ස සොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණසිභඹටස
ළිහභසරකුණුසරඵහසඇති  ියසුහසනුොේසඹහන්සඹ.සොභභසොත යතුයසරඵහසළනීභසවහසඅලයසනසද්තතස
ොභ නහසද? 

 

  b. ොත යතුයක්සගුණහ්තභසවීභසවහසඑිටසඅන්තර්තසිභඹසයුතුසරක්ණඹක්සයේඹහසදක්න්න. 
 

 ii. ඳවත A ො ටොයසදක්හසඇතිසඋඳහගරටසඅදහරසනසොොනිඹසBසො ටියන්සොත යහසයේඹන්න. 

 

   A  B 

i.  මූියඹ A.  HDMI ොොනිඹ 

ii.  නවීනසලේදසඋඳහග B.  සසොශ්රයිවතසොොනිඹ (Serial Port) 

iii.  ොභ ඩභඹ C.  භහන්තයසොොනිඹ (Parellel Port) 

iv.  මුඛද්රණසඹන්්රඹ D.  Ps/2 ොොනි 
 

 

 iii.   

  a A1016 එිටසඅසටසතුරයසගයහටසඳරිර්තනඹසයන්න. 

 

  b 10010011සද්වීභඹසොක්තිසදලභඹ(BCD) සොක්තොඹන්සනිරඳනඹසනසගයහසකීඹසද? 

 

 iv. ය්තනපුයසනයසසීභහොේසිභදුයේඹසළඹවීභස අභසකිරීභසවහසසඹගක්රීඹසවීදිසරහේපුසිභසකිරීභටසඵරධහරීන්ස

ිභියන්ස තීයණඹස යනස රීම.ස ොභභස ො න්්රහ්තතුස රඵහස ්තස භහභස ිභියන්ස හරස ණඹක්ස (X) වස

 ොර ස ගොේදඹක්ස (Y) ිටතස වීදිස රහේපුසනයස සීභහොේස ිභයනස රීම.ස ිභයසඇතිස ිභදිස රහේපුස (Z) 

රිඹහ්තභස වීභටස හරස ණොේස ොේරහස ොඳ.ස 6.00ස ියටස ඳ.ස 6.00ස දක්හස හරොේීමස ොව ස  ොර ස

ගොේදොේසගාහසතයසවසිභටසිභදුයේසඳවන්සදළල්ොේ. 
 

   හරසණොේසොේරහසොඳ.ස6.00සියටසඳ.ස6.00සනේස1සදසඑොයසොන භළතිසනේස0සදසප්රතිදහනඹසයයි. 
 ඳළවළදියේස ොර ඹක්සඇතිසිභටස ොර සගොේදඹසස1සදසඑොයසොන භළතිසනේස0සදසප්රතිදහනඹසයයි. 

 

  a. ිභදුයේසඳවොන්සරිඹහහරී්තඹට(Z සතුරයසනසබීයඹසවීජීඹසප්රහලනඹසො ඩනන්න. 
 

  b. සුදුසුසතහර්කිසද්හයසොඹ දහසනිියන්සඑඹටසඅදහරසඳරිඳථඹසඇසදක්න්න. 

 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information 

Communication Technology Information Communication Technology Information Communication Technology Information Communication 

wdo¾Y m%Yak m;%h - 04 

නි වි ති ග   අ ධයා ඳ න  ා ා ඳ ය  

අ.පඳො.ව. (වාභානය පඳෂ  80-S- II f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  

 ඳෂමුලන ප්රනනය ශා ප  රාගත්  ලත් ප්රනන ශ ර්  ද තතුුවල ප්රනන ඳශා  ිළිතතුරු වඳයන්න.  

 ඳෂමුලන ප්රනනය  කුණු 20 ්  ිමමිලන අ ර, අපනකුත් වෑභ ප්රනනයා භ කුණු 10 ඵැගින් ිමමි පේ. 
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 v. ඳවතසන්තිසඅතුොයන්සයක්සතයසොව සඅතයසන්ොන්සදළයිසවදුනහන්න.සන්තිසඅගඹසඉදිරිොඹන්ස
තයසඅතයසඵසයේඹහසදක්න්න. 

 

  a. ො නුටස(File)සො නුසදිගු(File Extension)සඅනිහර්ොඹන්භසරඵහසදිඹසයු්තෝතසඳරිශීරඹහසිභියනි. 

b. ො නුසඵවහු භක්(Folder)සතුශසනළත්තසො නුසඵවහු භක්සනිර්භහණඹසරසවළකිඹ. 

c. Cover.jpeg ඹනුසශ්රය (Audio)සො නුකි. 

d. එක්සො නුසඵවහු භක් (Folder)සතුරසතළන්ඳ්තසරසවළක්ොක්සඑක්සර්ඹටසඅඹ්තසො නු (File)සඳභිව. 

 

 vi. දන්සළසුේසභදදුහගඹක්සොඹ දහසනිියන්සසසයනසරදසොල්නඹසො ටක්සඳවතසදළක්ොේ. 
 

  

 
 

  ඉවතසොල්නොේසAසියටසDසදක්හසඇතිසොනසේසියදුසකිරීභසවහසොඹ දහසන්නහසරදසොභරේස1 ියට 10 

දක්හසඇතිසොල්ඵරයේන්සොත යහසයේඹන්න. (AසියටසDසදක්හසඑක්සඑක්සඉගග්රිියසඅක්යසවහසඑක්සොල්ඵරඹස

ඵළගින්සනේසකිරීභසප්රභහණ්තසොේ.  
 

  

 
    

 viii. ඳහල්සයේපිසද්රයසඅොරිභසළරසිභකිණීභටසඇතිසඅයිතභසසපිළිඵසද්තතසඳවතසගුොේසදළකිොේ. 
 

  Item_Id Item_Name Unit_Price Quantity 

CN001 Eraser 10 20 

CN002 Pen 20 05 

CN003 Pencil 10 30 

CN005 Exercise Book 120 pg 140 08 

CN006 Exercise Book 40 pg 50 08 
 

 

  a. ඉවතසගුොේසඅඩගගුසක්ොය්රසඅතුරින්සප්රහථියසඹතුය (Primary Key)සතනහසළනීභසවහසසුදුසුසක්ොය්රඹස

කුභක්ද? 
b. Item_Id වහසItem_Nameසවහසඩහ්තසඋචිතසද්තතසප්රරඳ (Data type)සොභ නහදළයිසොනසොනභස
වන්සයන්න. 
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 viii. ඳවතසීමසඇති යහජසොක්තසන්ඩඹසරන්න. 
    

  Begin 

X = 2 

Y = 5 

Z = 10 

While z < = 40 

Y = X + Z 

Z = Z + 10 

X= X+5 

End while 

 

  පුනර්යණඹසඅහනොේසX වසY වහසරළොඵනසඅඹන්සපිළිොයේන්සයේඹහසදක්න්න. 
 

 ix. පික්රඹසබිටු (Bit)සප්රභහණඹසතීයණඹසනුොේස්රහපිසනිර්භහණොේසීමසොඹ දහසනුසරඵනසර්ණඹන්ටස

අනුඹ.ස 
 

  a. ්රහපිඹසඇතිසපික්රඹසබිටුස4සක්සඇත.සඑොයසනේසඑභසපික්රොේසඇතිසර්ණසප්රභහණඹසො ඳභණස

ද?ස(පිළිතුරුසරඵහස්තස හයඹසදක්න්න  

b. වහනින (Lossy)ස්රහපිසගො චානොේසඇතිසහියඹක්සවන්සයන්න. 

 

 x. ඳවතසවන්සොේදඹසකිඹහසීමසඇතිසචානසඅනුහයොඹන්සිටසතළන්සපුයන්න. 

 

  ොවහන්ස එන්ටර්ප්රයිසස  ඹතනඹටස නස නිශධහරීන්ස ඵහස ළනීොේස ීමස රැකිඹහස අොප්ක්ෂිතඹන්ටස තභස

අඹදුේස ඳ්රස එභස ඹතනොේසිභදු්තසතළඳළල්සගිණුභටසඑනසොරස දන්නසරදි.ස ඒස අනුස එභස ඹතනොේස

භහනසේඳ්තසශභණහරුසඑභසිභදු්තසතළඳළල්සගිණුොේස(1 ස_____________ ොතසපිිභසඅදහරසඅඹදුේස

ඳ්රසරඵහසන්නහසරදි.සඑොයභසබල ටසමීටසදිනසකිිටඳඹටසොඳයසතභහසිභියන්සරගහසඵළගකුසොතසඹනසරදස

ිභදු්තස තළඳළල්ස යේපිඹක්ස ඳරීක්හස කිරීභටස (2 _____________ ොතස පිිභියනි.ස ඳසුස තභහස ිභියන්ස තළඳළල්ස

කිරීභටස සස ශස එොව්තස ඹළවීභටස ොන වළකිස වස ිභදු්තස තළඳළල්ස යේපිස ඳරීක්හස කිරීභටස (3 ස

_______________ ොතසපිිභියනි.සඅහනොේසබල සිභියන්සඳසුගිඹසතිොේසභහසදළමූසිභදු්තසතළඳළල්සයේපිඹස

ිභසතයසනළතසරඵහසළනීභටස(4 ____________ොතසොඹ මුඛිභඹ. 

 

  

 
 

02 i. ර්තභහනොේසඇතිසවීසතිොඵනසො ොය නහ(Covid 19 සගතසත්තඹ්තසභඟින්සොර සපුයහසල දරහසවීස
ියි නසිභිභධසොක්ස්රසසරසපිරිසසතභසහර්ඹඹන්සියදුසයසළනීභසවහසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනස

තහක්ණඹසඵල රසබහිභතසයයි.ොේසභඟින්සභහජඹසතුරසඅගකිතසොඵදුභස(Digital divide  සදළිහසලොඹන්ස
දක්නටසරළොේ. 

 

  a. අගකිතසොඵදුභස(Digital divide  සඹනුසකුභක්දස? 

b. භහජොඹන්සඅගකිතසොඵදුභසතුයන්සයීයභසවහසබඵසොඹ ජනහසයනසිභඳුේස4සක්සදක්න්න. 
 

 ii. ර්තභහනොේසියසුන්සළිහසලොඹන්සතභසඅධයහඳනසටයුතුසියදුසයසළනීභසවහ්තසපුද්රයින්සතභසරැකිඹහස

ටයුතුසියදුසයසළනීභසවහ්තසභහර්තස(Online සක්රභඹසඵල රසොඹ දහසනී.ොේසනිහසභහජොේස
ඳරිණසබහිභතඹසදිොනන්සදිනසඉවශසඹහභ්තසභඟසිභිභධසළටළුසයහියඹක්සඳළනසනළගීසඇත.ොේසඅතරින්ස

ඉොරක්ොර නිසඅඳද්සයයසළිහවීභ,ොෞයසළටළුසප්රධහනසතළනසනී. 
 

  a. ඉොරක්ොර නිසඅඳද්රයසළිහවීභසඅභසකිරිභසවහස ඹතනිසලොඹන්සතසවළකිසරිඹහභහර්ස2සක් 

ොි ොඹන්සවන්සයන්න. 

b. ඳරිණසනිතයසබහිභතොේීමසඇතිසිභඹසවළකිසඅක්ෂිසළටළුස,භහනියස තතිඹසසවහසො ඳුසඇටසොඳශස ශ්රිතස

ළටළුසවහසිභඳුේසොදසඵළගින්සදක්න්න. 
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 iii. ොර සනන්සොදසජී්තසනසපුද්රඹන්සඅතයසඅන්තර්ජහරසේඵන්ධතහසඳළළ්තිභඹසවළකිසජනප්රිඹස

න්නිොේදනසභහධයඹක්සොරසභහජසජහරසොේසඅඩිභසවළඳින්ිභඹසවළ. 
 

  a. බඵසදන්නහසභහජසජහරසොේසඅඩිභ 2සක්සනේසයන්න. 

b. භහජසජහරසභඟින්සරඵහසතසවළකිසොයහන්ස2සක්සනේසයන්න. 

c. භහජසජහරසඅයුතුසොරසබහිභතසකිරීභසනිහසඒහසභහජඹටසපිළිරඹක්සිභසඇත.ොභඹසයිඵර්සඅඳයහධ(Cyber 

Crime)සොරසවඳුන්යි.එළනිසයිඵර්සඅඳයහධස2සක්සනේසයන්න 
 

03 ඳවතසොඳන්හසඇ්තෝතසඳහල්සඋඳයණසිභකිණීොේසනියතසොශස ඹතනඹසශභණහයනසඳද්ධතිඹටසඅදහශස

ේඵන්මතතසද්තතසමුඛදහඹසගුසො ටසසකිිටඳඹකි. 
 

 

 
 

 ලගුල:අයි භ(Item) [ොභිටසඳහල්සඋඳයණසරසිභසතයසඇතුශ්තසොේ.] 

 

  

 (i) (a) ඳාරිපබ ගිා (Customer) ගුොේසප්රහථියසසඹතුයසකුභක්ද? 

  (bI ඵා ී ම් ලගුල(Oder) lතුරසඳළතිඹසවළකිසප්රහථියසඹතුයසයේඹහසදක්න්න. 

 

 (ii) ඳවතසදළක්ොනසොනසියසියදුසකිරීභටසඹහ්තහීයනසශසයුතුසගු( සකුභක්ද? 

  (a) ොභභසඳහල්සඋඳයණසිභකිණීොේසනියතසොශස ඹතනඹසසCR Book  - Large ොරසොඳ ්තස600 ක්ස

ියරීමසළනීභ. 

  (b) 20/06/25සදිනසC 503 ඳාරිපබ ගිායාස ිභියන්සස40සpages ොඳ ්තස100සක්රඵහසළනීභ. 

 

 (iii) (a) ඉවතස(ii) (a) ො ටොයසවන්සොනසේසියදුකිරීභටසඅදහශසගු(ර ටසඇතුර්තසරසයුතුසනස

ොයො ඩ(ඹ සගුසනහභඹස(ක්ොරය්රඹ1,සසක්ොරය්රඹ2,ස... සඅහයඹටසයේඹහසදක්න්න. 

(ටවන:ස C 503 ඳාරිපබ ගිායාස ිභියන් අයිතභස100සක්සරඵහසොනසඇතිසඵසරන්න. සස 

  (b) Chamara - Nivithigala ප්රොද්ලොඹන්සනසඳහරිොබ ගිොඹක්ස20/07/08 දිනස Marker Pen 30 ක්ස

ියරීමසනියි.ොේසොනසභසදවහසඅදහශසගු(ර ටසඇතුර්තසරසයුතුසනසොයො ඩ(ඹ සසගුස

නහභඹස(ක්ොරය්රඹ1,සසක්ොරය්රඹ2,ස... සඅහයඹටසයේඹහසදක්න්න. 

 

 (iv) Oder අගස4සටසඅදහශසඳහරිොබ ගිඹහො සනභසවසිභසතයසො ඹහසළනීභටසිභභසුභක්ස(query) යේවීභටස
ේඵන්ධසශසයුතුසගුසොභ නහද? 
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04 (i) AසියටසF දක්හසොල්ඵරසයසඇතිසිටසතළන්සිටතසන්තිසරහසඵරහසඳවතසීමසඇතිසරළයිසතුොන්සිටසතළනටස

අදහශසඩහ්තසසුදුසුසඳදසොත යහොනසොල්ඵරඹසවහසපිළිතුයටසඅදහශසඳදඹසයේඹහසදක්න්න. 
 

   A කිියඳුසිටියරුොක්සොන භළතිසඅන්තර්ජහරඹස....................................සභගින්සොභොවඹවීභසවහසඳහරනඹසයනුස
රළොේ. 

   B http://www.trc.gov.lkසඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹොේසඉවශසභට්ටොේසේසනහභඹ....................සොේ. 

   C .....................................භගින්සොේසඅඩිභඹක්සතුශසඇතිසෆභසඳරිණඹක්භසඅනනයසවඳුනහසතසවළ. 

   D ොඵේසඅඩිභඹක්සතුශසඳතිනසේඳ්තසඅනනයසවඳුනහසළනීභසවහස..................................සබහිභතහසොොර්. 

   E තභන්ටභස ොයහදහඹස ඳරිණඹක්ස ,ස ගිනිඳවුයක්ස ොන තිබුණදස එභස ඳවසුේස බහිභතහස කිරීොේස ඳවසුේස

රනසශහකුළුසඳරිණසොයහස..............................සොරසවළඳින්ොේ. 

   F ශහකුළුසඳරිණසොයහක්සනස................................සභගින්සොයහරහභිඹහටසඅලයසොඹදුේසභදදුහගසතභස

ඳරිණොේසසථහඳනඹසොන යසඅන්තර්ජහරොේසඇතිසොඹදුේසභදදුහජසබහිභතොඹන්සඅලයසහර්ඹඹන්සියදුස

යසළනීභටසඳවසේසරහසොදයි. 

 

   (සIPසයේපිනඹ,ස URL,  SaaS,  IaaS,  .gov,  .lk,  නිඹභහයේ,සසPaaS ) 
 

 (ii) ඳවතසදළක්ොනසඅලතහසරටසඩහ්තභසළශොඳනසසොේසඅඩිභසවහසඋදහවයණඹක්සීමසඇතිසරළයිසතුොන්ස

ොත යහසයේඹන්න.අයිතභසොල්ඵරඹසවහසඋදහවයණඹසඳභණක්සොත යහසයේඹන්න. 
 

   A ොත යතුරුසන්නිොේදනඹ 

   B ොොශහභ 

   C ොවුේසඅලයතහසවහ 

   D භහජසේඵන්ධතහසො ඩනළගීභසවහ 
 

  (www.msn.com , www.pinterest.com  , www.surgery.lk  , www.amazon.com , www.bbc.co.ukස) 

 (iii) රඳඹස1 ිටසදක්හසඇතිසොේසපිටුොිටසHTML ප්රබඹස❶සියටස❶සදක්හසොල්ඵරසයසඇතිසඋසුරනසකිිටඳඹක්ස

ොන භළතිසරඳඹස2සිටසදක්හසඇත. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
රඳය 1: පලබ් ිළටුල 
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<html> 
<❶> 
<title> Covid-19 Coronavirus</title> 
<❶> 
<body> 
<❷><center>Together, We Fight The Coronavirus!</center><❷> 
<center><❸ src="C:\Users\Pictures\coronavirus.png" width="100" height"100"  
border="1"></center>  
<❹ align="center">we must know for coronavirus Disease, it is a global epidemic <❹> 
<❹ align="center">Covid-19 affects Different people in different ways<❹> 
<❹ align="center">Elderly and Chronically ill communities are at higer risk for this 
coronavirus.<❹> 
<❺><center><b><u>What we need to know to protect ourselves from the 
coronavirus<b></u></center><❺> 
 
<table border="3" width="500" height="100" cellpadding="4" cellspacing="4" align="❻"> 
<tr><❼ colspan="2"><center> Covod-19 Coronavirus</center><❼></tr> 
<tr><❼>Common symptoms:<❼> <❼>Prevention Tips<❼></tr> 
<tr><td> 
 <❽> 
 <❾> Most Common Symptoms <❾>   
  <dd> Fever</dd> 
  <dd> Dry Cough</dd> 
  <dd> Tiredness</dd> 
 <❾> Less Common Symptoms <❾> 
  <dd> Headache </dd> 
  <dd> Aches & Pains</dd> 
  <dd> Loss of Taste or Smell</dd> 
  <dd> Sore Throat</dd> 
  <dd> Conjunctivitis</dd> 
 <❽> </td>  
 <td> <ul type=”disc”> 
  <li> Wear A Surgical Mask Properly</li> 
  <li> Wash hands with soap or Hand wash</li> 
  <li> Maintain Cough Manners</li> 
  <li> Work with Home </li> 
  <li> Avoid Crowds</li> 
  <li> Avoid Shaking hands with others</li> 
  <li> Avoid meal gatherings</li> 
  </ul></td> </tr> 
  </table> 
<center><h3> Get More Information:<❿href="https://www.chp.gov.hk">  
More About Covid – 19 <❿></h3></center> 
</body></html> 

 

   රඳඹස2:සHTML ප්රඵසොක්තඹ 
 

  රඳඹ❶ ියට❶සදක්හසොල්ඵරසයසඇතිසසථහනසවහසළශොඳනසනිළයදිසඋසුරනසඳවතසීමසඇතිසරළයිසතුොන්ස

ොත යන්න.එක්සඑක්සොල්ඵරසඅගඹටසඅදහශසHTML උසුරනඹසරළයිසතුොන්සොත යහසයේඹන්න. 
 

  ( center, img , a ,  p , caption,  head,  dl , ul , td , th, dt , h2) 
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05 UNIMORE  ඹතනොේසඅොරිභසනිොඹ ජිතස(Agency)  ඹතනඹක්සිභියන්සඅොරිභසයනසරදසඵන්සඅරිභඹසවහස

නසහර්තහසඇතුශ්තසඳවතසොඳන්හසඇතිසඳළතුරුේඳ්තසො ටසරහසඵරන්න.ස 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ිභිභධසඅොරිභසභවතුන්සිභියන්සඅොරිභසයනසරදසඵන්සප්රභහණඹන්ස(Sales Quantity  B,C,D තීරුරසොඳන්හස

ඇත. 

 එක්සඑක්සඵන්සර්සවහසනසඒසිභකුණුේසියරසB3,B4,B5 ො රසවන්සයසඇත. 

 එක්සඑක්සඅොරිභසභවතුන්සිභියන්සඉඳළයූස දහඹභ (Sales revenue)සවසමුඛළුස දහඹභස(Total revenue) ොභභස

ඳළතුරුේඳතසබහිභතොඹන්සණනඹසයනුසරළොේස 

 i. රක්සස(Lux) ඵන්සිභකුණුේසප්රභහණොඹිටසහභහනයසඅඹසණනඹසකිරීභටසB16 ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුස

ස්රඹ  = රි ය(පා ය1: පා ය2 ස හයඹටසයේඹහසදක්න්නස 
 

 ii. ොභභසස්රඹ C16 වහසD16ස ො සොතසපිටඳ්තස (Copy  ොශයසනේසC16 ො ොේස දිසනසස්රඹසයේඹහස

දක්න්නස 
 

 iii. එක්සඑක්සඵන්සර්ඹසවහසිභකුණුේස දහඹභසඳවතසඳරිදිසණනඹසයනුසරළොේ 

විකුණුම් ්දායභ  ඒාා විකුණුම් මි   විකුණුම් ප්රභාණය  
  a) රක්සසඵන්සර්ොේසිභකුණුේස දහඹභසණනඹසකිරීභටසE9 ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹසයේඹහස

දක්න්න.ස 

ව ශන: සියලු අපවිාරුලන්පේ ් වන වඵන් ලර්ගපබ විකුණුම් ්දායභ ගණනය ාර ගැනීභ  පභභ 

ූතත්රපබ ිළ ඳත් (Copy) ාෂ යුතුල ඳලතින ඵල වාන්න  

b) ොභභසස්රඹසE10 ියට E14සදක්හසො සඳයහඹටසපිටඳ්තස(Copy) ොශයසනේස G අොරිභරුන්ො ස

රක්සසඵන්රසිභකුණුේස දහඹභසොඳන්නුසරඵනසො ොේසදිසනසස්රඹසයේඹහසදක්න්න 

 

 iv. අොරිභසයනසරදසඵන්සර්සරසහභහනයසඅඹසණනඹසකිරීභසවහසB17සො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුස

ස්රඹසCount වහසSumසඹනසශ්රිතසඳභණක්සබහිභතහසයියන්සයේඹන්න 

 

 v. එක්සඑක්සඵන්සර්සවහසනස දහඹභසණනඹසයසඇතළයිසඋඳල්ඳනඹසයන්න.සඒසඅනුසඵන්සර්ස

තුොනිටභසමුඛළුස දහඹභසණනඹසකිරීභටසH9 ො ඹටසඇතුශ්තසශසයුතුසස්රඹස 

=රි ය(පා ය3: පා ය4) ්ාාරය  ලියා ද් ලන්න 

 

06 i. ඳවතස දළක්ොන්ොන්ස ඳද්ධතිස ගර්ධනස ජීනස චාක්රොේස ිභිභධස අදිඹයඹන්සවස එභස අදිඹයඹන්සතුශස ියදු නස
ියදුවීේසපිළිඵසකුඩහසවළඳින්වීේසකිිටඳඹකි. 

අදහශසඅදිඹයසවහසA,B ඹනසොල්ඵරඹන්ටසසුදුසුසපිළිතුයසවහසවළඳින්වීභසවහසP,Qසඹනසොල්ඵරඹන්ටසසුදුසුස

පිළිතුරුසA,BසවහසP,Qසඹනසොල්ඵරසපිළිතුරුසඳ්රොේසවන්සයසඊටසඉදිරිොඹන්සයේඹන්න. 
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  අදිඹය හ්යඹසවළඳින්වීභ 

1 අලයතහසවඳුනහසළනීභ 1 
ොත යතුරුසඑක්සරැස කිරීොේස
ක්රභොේදසබහිභතොඹන්සොත යතුරුස
රැසසයයි. 

2 A 2 අතුරුසමුඛල ණ්තසනිර්භහණඹ 

3 ිභඳුේසොක්තයණඹ 3   P 

4 
 ඳරීක්හසකිරීභසවහ ොද ලසඉ්ත  
කිරීභ 

4 
  ඳද්ධතිොේසඒසොනසොනභස
ොනසඳරීක්හසකිරීභ 

5  B 5 
 කුඩහසඳරිභහණ ක්ොය්රඹස
මුඛයේන්භසසථහඳනඹසකිරීභ 

6 නඩ්තතුසකිරීභ 6  Q 
        

 

 

  (ඳද්ධතිඹසපිිටටුවීභ,සඳද්ධතිසළරසුභ,සනසතහක්ණොේසදියුණුසඳද්ධතිඹටසොඹ දහසළනීභ,සසුදුසුසඳරිණස

බහලහක්සසසොඹ දහසළනීභ,සසුදුසුසඳරිණසබහලහක්සොඹ දහසනිියන්සක්රභොල්ඹසයේවීභ. 
 

 ii. හයුස මීයණස ඹන්්රඹස Low, Mediumස ව Highස ඹනුොන්ස වස උසණ්තස ත්ත්තස (Temperature 

Modes) 3ක්සඇත.සකිියඹේසපුද්රොඹකුසඑයින්සඑක්සඋණ්තසත්ත්තඹක්සොත යහස්තසිභටසහයුසමීයණස
ඹන්්රඹස භගින්ස අදහශසහභයොේසඋසණ්තඹස ොත යහ්තසඋසණ්තසත්ත්තඹටස භඳහතස නසතුරුස ඉවශස

දළමීභස ොව ස ඳවශස දළමීභස ියදුසයනුසරඵයි.ස එිභටස අදහශස පුද්රඹහටස අලයස උසණ්තඹස ිටතසහභයඹක්ස

රළොේ. 

ඉවතසගියද්මතඹසඇසුරින්ස දහනඹක්(Input ,සළසභක්(Process සවහසප්රතිදහනඹක්(Output සයේඹහස

දක්න්න. 
 

 iii. අ, ,ඇ,ඉසඹනසොල්ඵරසභගින්සොඳන්හසීමසඇතිසිටසතළන්සවහසනියදිසඳදසඳවතසරළයිසතුොන්සොත යහසඅදහශස

ොල්ඵරසඉදිරිොඹන්සයේඹන්න.(අලයසප්රභහණඹටසඩහසළිහසඳදසප්රභහණඹක්සරළයිසතුොේසඇත.  
 

  1. ඳද්ධතිසළරසුභසසසයන්ොන්සරරරරරරරරර(අ රරරරරරරරරසිභියනි. 
 

2. ක්රභොල්ස ියල්පිොඹකුස ිභියන්ස දහඹස න්ොන්ස ඳද්ධතිස ගර්ධනස ජීනස චාක්රොේස රරරරරරරරරස (  ස
රරරරරරරරරසඅදිඹයටඹ. 

 

 

3. ඳද්ධතිසඳරීක්හොේීමසඅන්සඳරිශීරඹහස(End User සොඹ දහසොනසයනසඳරීක්හසරරරරරරරරරස(ඇ ස
රරරරරරරරරසඳරීක්හසොරසවළඳින්ොේ. 

 

4. ඳද්ධතිොේස එ්  පාො ව් ස ියඹළුස ඳරිශීරඹන්ස ොතස වඳුන්හස ීමභස රරරරරරරරරස (ඉ ස රරරරරරරරරස
රිඹහ්තභසකිරීභසොරසවඳුන්යි. 

 

  රළයිසතු:- 

ඳද්ධතිසිභලසොල්ස(Analyst)ස,සඳද්ධතිසඳරීක්හස(System Test),සක්රභොල්සියල්පිඹහස(Programmer)ස,ස

නිඹමුඛස(Pilot),සඳද්ධතිසළරසුේස(System Design)ස,සඳද්ධතිසගර්ධනස(System Development)ස,සප්රති්රවණස

ඳරීක්හස(Acceptance Testing )ස,සඅදිඹයස(Phase) 
 

 iv. ඳද්ධතිසනඩ්තතුක්සඅලයසවීභටසොවයතුසොදක්සවන්සයන්න. 
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*** 

  

07 i. ඳවතසදක්හසඇතිසඳළසල්සක්රභොල්ඹසරිඹහ්තභසරසිභටසරළොඵනසප්රතිදහනඹසයේඹහසදක්න්න. 
    

  program myarray; 

var  

num : array [0..4] of integer; 

i : integer; 

begin 

num  [0] := 25; 

num  [2] := 18; 

num  [4] := 60; 

num  [1] := num [4] + 20; 

num  [3] := num [0] + num [2]; 

for i := 1 to 4 do 

writeln (num[i]); 

readln; 

end. 
 

 ii. ඳවතසොඳන්හසඇතිසඳළරුේසnum අයහසොතසොල්සනේසනසඅන්තර්තඹන්සභසnum අයහසඅඳින්න. 

  num [2] := num [1]; 

num [4] := 36; 

num [0] := num[2]+num[4]; 
 

 iii. ඳවතසදළක්ොන්ොන්සBe queen ොශළොල්සනසයසනිිය්තොතන්සතභ ඳහරිොබ ගිඹන්ටසබවුන්සියරීමස

න්නහසබහ ඩරසි නහභසඅනුසරඵහසොදනසතයහසතීයණඹසකිරීභටසඅඳිනරදසළීයේසටවනකි.සඒිටසීමස

බිල්ඳප ිම ලටිනාාභ 5000  ලැඩි නම් කු ය් සද,ස2500  ලැඩි නම් විදුලි ඳන්දභ් සද,ස1500  ලැඩි නම් 

වීදුරු ඵඳුන්  දසතයහසකිරීභටසතීයණඹසයසියටී.ස 
  ඳවතසදළක්ොනසළීයේසටවොනිටසⓅ,සⓆ,සⓇ,සⓈසවහසⓉසවහසළරොඳනසොල්ඵරසයේඹන්න. 
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ඳෂමු ඳත්රය ිළිතතුරු 

ප්රනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
ප්රනන 

අංාය 
ිළිතතුරු 

අංාය 

ප්රනන 

අංාය ිළිතතුරු අංාය 
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ිළිතතුරු ඳත්රය - II පාො ව 
01. 

I. ස 

a. 11 පරේණිපබ සියලුභ සිසුන්පේ ප ොරතුරු ශා වන්නිපේදන  ා් ණ කුණු 
ද්තතසපිළිොරටසසසකිරීොභන්සොත යතුයක්සරඵහසතසවළකිසඵසබඵසොව ඳින්සදන්නහසරුණකි.සොභභස

ප්රලසනොේස ීමසබඵටසොත යතුයක්සරඵහස ීමසඇතිසඅතයසඅහසඇ්තෝතසඑභසොත යතුයසරඵහසළනීභටස අලයස ද්තතස

ොභ නහදසඹන්නයි.සොභිටසීමස “ොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණස සිභඹටසළිහභසරකුණුසරඵහසඇ්තෝතස

ඹහන්ඹ”සඹනසොත යතුයසරඵහසළනීභටසඹහන්ො සොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසරකුණසඳභණක්සප්රභහණ්තස

ොන ොේ.ස 11ස ොශ්රයිවඹස ියඹු භස ියසුන්ො ස ොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණස රකුණුස රැොනස ඒහ 

අනුපිළිොරටසසසරසඳසුසොත යතුරුසවහසන්නිොේදනසතහක්ණඹසවහස11සොශ්රයිවොේසළිහභසරකුණුස

රඵහ්තසියසුහසො ඹහතසවළ.සඑභසනිහසපිළිතුයසනුොේස11සොශ්රයිවොේසියඹු භසියසුන්ො සොත යතුරුසවහස

න්නිොේදනසතහක්ණසරකුණුසඹන්නයි.ස 

b. අදා ඵල 

නිලැරදි ඵල 

අංගවම්පර්ණ ඵල 

ිළරිලැය අලභ වීභ 

ාාලීන ඵල 

ද්තතසසසකිරීොභන්සොත යතුරුසරඵහස්තතසදසඑොයසරඵහන්නහසෆභසොත යතුයක්භසතීයණසළනීභසදවහස

ොඹ දහතසොන වළ.සොත යතුයක්සගුණහ්තභසවීභටසනේසොත යතුයසඅඩගගුසිභඹසයුතුසරක්ණසකිිටඳඹක්ස

ඇත.ස බඵො ස 10ස ොශ්රයිවඹස ොඳශස ොඳ ොතිටස ොභභස රක්ණස ඳළවළදියේස දක්හස ඇත.ස ඒහස ගුණහ්තභස

ොත යතුයසරක්ණසොරසවඳුන්යි. 

 

II. A.මූසිාය - S.PS/2 පාපලනි 

B.නවීන බ්ද උඳාංග - P.HDMI පාපලනිය 

C.පභො භය - Q.පරේණිග  පාපලනිය 

D.මුද්රණ යන්ත්රය - R.වභාන් ර පාපලනිය  

ඳරිණසොොනිසඹනුසඳරිණඹසවහසඳරිණසඋඳහගසොව සොන්තසඳරිණසඑකිොනසේඵන්ධසයනස

අතුරුසමුඛල ණ්තරටයි.සොභභසප්රලසනොේසීමසAසො ටොයසඳරිණසඋඳහග්ත Bසො ටොයසොොනිසර්්තසදක්හස

තිොඵනහ.සඳශමුඛොන්භසA.මූසිායටසළශොඳනසොොනි ර්ඹසන්ොන් PS/2 පාපලනියයි. ඳරිණඹටස

ඹතුරුසපුරුසවහසමූියඹසේඵන්ධසයන්ොන්සPS/2 ොොනිඹසභගින්සොේ.නමුඛ්තසර්තභහනඹසනසිභටසොභභස

ොොනිසර්ඹසබහිභතොඹන්සඈ්තසඇතිසඅතයසඒසොනුට USBසොොනිසබහිභතහසොේ.සB.නවීන බ්ද උඳාංග 

එනේසිහජිටල්සලේදසහහීනීසඹන්්රස දිඹසඳරිණඹටසේඵන්ධසකිරීභසවහසොඹ දහසන්ොන්සHDMI 

පාපලනිය ොේ.සොභඹටසඅභතයසඳරිණසතියඹ,සඵල සභහධයසප්රක්ොයඳඹ,සිහජිටල්සරඳහිටනීසඹන්්රස දිඹදස

HDMI පාපලනියසභගින්සේඵන්ධසොොර්. C.පභො භය ඹනුසඳරිණඹක්සඅන්තර්ජහරඹසවහසේඵන්ධසයනස

උඳහගඹකි.සොේසවහසපරේණිග  පාපලනිය ොඹ දහසළොන්.සනමුඛ්තසර්තභහනොේසොේසොනුටසUSBසොොනිස

බහිභතහසොේ.සD.මුද්රණ යන්ත්රය ඳරිණඹටසේඵන්ධසකිරීභසවහසභහන්තයසොොනිඹසොඹ දහසනී.ස

ර්තභහනොේසොඵ ොව සනවීනසමුඛද්රණසඹන්්රසUSBසොොනිඹසභගින්සේඵන්ධසයනුසරළොේ.ස 

 

III.  

a. 50208  

ඩ්සදලභඹසගයහ,සඅසටභඹසගයහසඵටසඳරිර්තනොේසීමසවසඅසටභඹසගයහ,සඩ්සදලභඹසගයහසඵටස

ඳරිර්තනොේසීමසසගයහක්සොයේන්භසඑක්සසගයහසඳද්ධතිඹසියටසඅොන්තසගයහසඳද්ධතිඹටසඳර්ර්තනඹස

රසොන වළ.සොභභසප්රලසනොේසීමසඇ්තෝතසඩ්සදලභඹසගයහසඅසටභඹසගයහසඅතයසඳරිර්තනඹක්සනිහස

මුඛයේන්භස ියදුස රස යුතුස නුොේස ීමස ඇතිස ඩ්ස දලභඹස ගයහස ද්වීභඹස ගයහස ඳද්ධතිඹටස ඳරිර්තනඹස යස

ළනීභයි.ස 

මුඛයේන්භසඩ්සදලභඹසගයහොේසඇතිසගයහසොනසොනභසබිටුසවතොර්සො ඩසයේන්සයේිභඹසයුතුසොේ.සොභිටසA 

ඹනුස10සනිහසඑඹසතනිසගයහකි 
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A1016 

A               1සසසසසසසසසසසසසස0 

1010සසසසසස0001සසසසසසසසස0000 

ඉන්සඳසුසඑභසද්වීභඹසගයහසනළතසඑක්සගයහක්සොරසයේිභඹසයුතුඹ 

101000010000 

අසටභඹසගයහක්සඵටසඳරිර්තනඹසකිරීභටසඑභසගයහසනළතසදකුණුසඳසියටසේසඳටසබිටුසතුොන්සො ඩස

රටසොන්සයතසයුතුඹ. 

101ස000ස010ස000 

ඉන්සඳසුසඑභසො ඩරටසතුරයසනසඅසඨභඹසගයහසොනසොනභසයේඹහසඳසුසඒහසඑක්සගයහක්සොරසඅොට්ස

ඳහදොඹන්සදක්හසපිළිතුයසරඵහතසවළ. 

 

101ස000ස010ස000 

5සසසසසස0සසසසසස2සසසසස0 

 

50208ස 

 

b. 93 

ද්වීභඹසොක්තිසදලභඹසොක්තස(BCD) ක්රභොේීමසඑක්සඅනුරක්ඹක්සබිටුසවතයකින්සනිරෑඳණඹසයනුසරඵයි.සොභඹස

දලභඹසගයහගසනිරඳනඹසවහසඳභණක්සබහිභතහසයයි.සොක්තඹසීමසඇතිසිභටසඑයින්සනිරඳණඹසනසගයහස

රඵහසළනීභටසීමසඇතිසොක්තඹසදකුණුසඳසියටසේසඳටසබිටුසවතොර්සො ඩල්සරටසොන්සයසඑභසො ඩල්ස

රටසතුරයසනසද්වීභඹසොක්තිසදලභඹසගයහසොනසොනභසො ඹහසඳසුසඑභසගයහසඑක්සගයහක්සොරස

දක්නුසරඵයි.ස 

10010011 

 

1001 0011 

9 3 

93 

 

IV. ස 

a. Z = (X +   ⃖   ) 

ොභළනිසප්සයලසනසරීමසබඵසිභියන්සරඵහසීමසඇතිසොේදඹසොව ඳින්සකිඹහසඅොඵ ධසයතසයුතුයි.සොභිටසීමසිභදුයේස

ඳවනස දළල්වීභටස සස යස ඇතිස ඳරිඳථොේස ඳළවළදියේභස  දහනස ොදක්ස වදුනහතස වළකිඹ.ස එනේස හරස

ණඹස වස  ොර ස ගොේදඹයි.ස ප්රහලනඹස ො ඩනළගවීොේස ඳවසුස වහස හරස ණඹස X ොරදස

 ොර සගොේදඹසY ොරදසවීදිසරහේපුසZොරදසොභිටසඳළවළදියේසදක්හසඇත. 

ොභභසඳරිඳථොේසරිඹහහරී්තඹසඳළවළදියේසොභොයසවන්සරසවළකිඹ. 

 ිභදුයේසඳවනසදළල්වීභටසොභිටසීමසඇතිසො න්ොද්ියසොදොන්සඑක්සොව සඉටුසිභඹසයුතුසඹ.ස(හරසණොේස

ොේරහසොඳ.ස6.00සියටසඳ.ස6.00සදක්හසහරොේීමසොව සඅඳුරුස ොර ඹක්සඇතිසිභටසිභදුයේසඳවන්සදළල්ොේ.  

  ොර ඹසඇතිසිභටසගොේදඹස1සවහස ොර ඹසොන භළතිසිභටසගොේදඹස0සොේ. 

ිභදුයේසඳවන්සදළල්වීභටසොභභසො න්ොද්ියසොදොන්සඑක්සොව සඉටුසිභඹසයුතුඹ.සඑභනිහස දහනසොදභසොව ස

එක්ස දහනඹක්ස ඳභණක්්තස තයස වස ිභටස ප්රතිදහනඹස තයස නුොේස ORස ද්හයොේස නිහස ොභිටස බීයඹස වීජීඹස

ප්රහලනඹසZ=(X+Y) ිභඹසයුතුඹ.සඑොයභසඅටස ොර ඹසඳතිනසසඅසථහොේසීමසX=1 ොේ.සනමුඛ්තසිභදුයේසඳවන්ස
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දළල්වීභටසඅටස ොර ඹසඅඳුරුසිභඹසයුතුඹ.සඑනේ Y=0සිභඹසයුතුඹ.සඑභසනිහසතයසඅසථහොේසඇතිසYසඅතයස

යසළනීභසවහසYස දහනඹසNOTසද්හයඹක්සවයවහසORසද්හයඹටසරඵහසදිඹසයුතුඹ.සඑභසනිහසොභභසප්රහලනඹස

Z =ස(X +   ⃖  )සිභඹසයුතුඹ. 

b.  
 

 

 

 

 

V.   

a. අව ය පේ. 

b. ව ය පේ. 

c. අව ය පේ. 

d. අව ය පේ. 

 

a. ො නුසප්රධහනසො ටසසොදකි.සඑනේසො නුසනහභඹ (File name)සවහසො නුොේසදිගුස(File extension) ොේ. උදහස

:- 

සසසසසසMy_Document.doc 

 

 

 ො නුසනහභඹසඳරිශීරඹහටසඅලයසොරසොනසසශසවළකිඹ.නමුඛ්තසො නුටසො නුසදිගු අනිහර්ඹොඹන්සභස

රඵහසොදනුසරඵන්ොන්සඳරිියරඹහස ිභියන්සොන සඳරිණොේසොභොවයුේසඳද්ධතිඹස ිභියනි.ස ඳරිශීරඹහටස

අලයසොරසො නුසදිගුසොනසසරසවළකිසඅසථහසඇත.සඋදහවයණඹක්සොරසඅඳසිභියන්සසසයනසරදස

.docx ො නුක්සඅඳටසඅලයසනේස.pdf ොරටසොනසසරසවළ.සො නුසදිගුසඅනුසඑඹසකුභනසර්ඹටස

අඹ්තස ො නුක්දළයිස වඳුනහස තස වළකියි.එභස නිහස ො නුොේස දිගුස අනිහර්ඹොඹන්ස ඳරිශීරඹහභස රඵහස දිඹස යුතුස

ොන භළතිසොවයින්සොභභසප්රහලඹසඅතයසොේ. 

b. ඳරිණඹසතුරස ද්තතසභනහසශභණහහරි්තඹකින්සයුතුසතළන්ඳ්තසකිරීභස වහස ඳරිශීරඹහටස අලයස

ඳරිදිස ො නුස ඵවහු භක්ස තුරස ත්තස ො නුස ඵවහු ේස එක්ස ොව ස කිිටඳඹක්ස ඳවසුොන්ස නිර්භහණඹස රස

වළකිඹ.උදහවයණඹක්සොරසඅඳසිභියන්ස“School” නියන්සො නුසඵවහු භක්සනිර්භහණඹසරහසඹළයිසියතන්න.ස

අඳටසඑභසො නුසඵවහු භසතුශටස“Teachers”සවහස “Students”සොරසත්තසො නුසඵවහු ේසනිර්භහණඹසශස

වළකිඹ.ස Students ඵවහු භසිභදතසයසඑඹසතුශටස “11-A, 11-B, 11-C, 11-D…….” ොේසඅහයඹටසළභතිස

ප්රභහණඹක්සො නුසඵවහු ේසනිර්භහණඹසශසවළකිඹ.සොේසනිහසොභභසප්රහලඹසතයසොේ. 

 

c. .jpeg ඹනුසශ්රයසො නුසවහසොඹ දහසනුසරඵනසො නුසදිගුක්සොන නසඅතයසඑඹසොඹ දහසනුසරඵනුොේස

පිගතයසවහසොේ.සොඵ ොව සිභටසශ්රයසො නුසරසො නුසදිගුසොරස.mp3 සොරසදළකිඹසවළකියි. එභසනිහස

ොභභසප්රහලඹසඅතයසොේ. 

 

 

d. ො නුසඵවහු භක්සතුරසඳරිියරඹහො ස.සඅලයතහඹසඳරිදිසඕනෆභසර්ඹසො නුසඑටසඵඩහසරසවළකිස

ොේ.සඑනේසඑභසො නුසඵවහු භක්සතුශසපින්තයසිටතසො නු(Images),සඳහඨසිටතසො නු (Texts),සවඬස

ිටතසො නු (Audio),සවීිහොඹ  (Video)සිටතසො නුස ීමසලොඹන්සිභිභධසො නුසර්සඵඩහසකිරීභසියදුස

ශසවළකිඹ.සඑභසනිහසොභභසප්රහලඹසඅතයසොේ. 

  

X 

Y 

Z 

�⃖�  
Z = (X +  �⃖�  ) 

ො නුසනහභඹ ො නුොේසදිගු 

Z 
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VI. A - 1  

B - 5 

C - 3  

D- 6 
 

A - අකුරුසරසප්රභහණඹ (Font size) ිභලහරසො ටසභළදටසඑොල්රසො ටස (Center) තිොේ.සොභිටසපිළිතුරුස

ොරසරඵහසීමසඇතිසොභරේසරසභළදටසඑොල්රසවීභසොල්ඵල්සො ටසොන භළතිසනිහසඅකුරුසප්රභහණඹස

ිභලහරසවීභසපිළිතුයසොරසවන්සරසවළකිඹ.සපිළිතුයස1සොේ. 

B- අකුරුසතදසඳළවළයස(Bold) ඇතිසඵසඳළවළදියේසවඳුනහතසවළකිඹ.සඑභනිහසපිළිතුයස5සොේ. 

C – Bullets ොඹ දහස්තසරළයිසතුක්සදක්නටසරළොේ.සපිළිතුයස3සොේ. 

D - අකුරුසඇරය(Italic) ඇතිසඵසඳළවළදියේසවඳුනහතසවළකිඹ.සඑභනිහසපිළිතුයස6 ොේ. 

 

VII.   

a. Item_Id 

b. Item_Id = Text                        Item_Name = Text 

 

a. සසසසොභභසප්රලසනඹස10සොශ්රයිවොේසද්තතසමුඛදහඹසඳහඩභස ශ්රොඹන්සනිර්භහණඹසවකි.සප්සයහථියසඹතුයසඹනුසගුස

ොයො ඩස අනන්සඹසවඳුනහසතසවළකිසතීරුක්සොව සතීරුසගොඹ ජනඹක්සොේ.ස ොභිටීමසඹේකිියසක්ොය්රඹක්ස

ප්රහථියසඹතුයක්සවීභටසනේසඑිටසොයො ඩරසඅනිහර්ඹොඹන්සභසද්තතසඳළතිඹසයුතුඹ.සඑොයභසඑභසද්තතඹස

නළතසනළත්තස අනුපිටඳ්තස ොන ිභඹස යුතුඹ.ස ොභභස ප්රලසනොේස රඵහස ීමස ස ඇතිසක්ොය්රස පිළිඵස ළශකීොේස ීම 

Item_Name, Unit_Price වහසQuantityසරසඇතිසද්තතසනළතසනළත්තසපිටඳ්තසවීභසියදුිභඹසවළ.සොේසනිහස

ප්රහථියසඹතුයසවහසඩහ්තසසුදුසුසක්ොය්රඹසන්ොන්සItem_Id ොේ.ස 

b.    ද්තතසප්රරඳඹක්සඹනුසගුසඑක්සඑක්සක්ොය්රරටසඅදහශසද්තතසර්ඹසොේ.ොඳ දුොේසබහිභතහසනසිභිභධසද්තතස

ර්ස කිිටඳඹක්ස ඇත.හභනයොඹන්ස ණනඹස කිරීභක්ස ොඹොදනස අසථහස ොඹ දහස න්නහස ද්තතස ප්රරඳඹස

Integer ොව සRealසොේ.සධනසොව සඍණසොරසළොනනසපර්ණසගයහ්තභසඅඹන්ස Integer ොරදසදලභස

ිටතසධනසොව සඍණසගයහ්තභසඅඹන්ස Realස ොරදසබහිභතහසයයි.ස අක්ය,ස ඉරක්ේසොව සගොක්තසස

ිටතසද්තතසText ොරසළොනනසඅතයසොේහසණනඹසකිරීේසවහසොඹ දහසතසොන වළ.සොභිටසරඵහසීමසඇතිසස

Item_Id ඹටෝතසඇතිසද්තතරසඅකුරුසවසඉරක්ේසොදර්ඹභසඇත.සඑොයභසණනඹසකිරීේසවහසඅලයස

ොන ොේ.සොේසනිහස Item_Id වහ ඩහ්තසඋචිතසන්ොන්සText ඹනසද්තතසප්රරඳඹයි.ස Item_Nameසවහසදස

බහිභතහසයසඇ්තෝතසඅකුරුසවසඉරක්ේඹ.සොේසනිහසItem_Name වහසඋචිතසද්තතසප්රරඳඹසදසText ොේ. 

VIII. X = 22 වශ  Y = 57 

ොභභසප්රලසනඹසළටු සිභඳීභසවහසක්රභොල්සයේවීභසඳහඩොභන්සනිර්භහණඹසයසඇතිසළටු කි.ස ොභළනිසප්රලසස

නඹටසපිළිතුරුසයේවීොේසීමසඳශමුඛොන්භසප්රලසනඹසොව ඳින්සකිඹහසඵරහසොභඹසකුභනස හයොේසඳහරනසුවටස

අඹ්තස දළයිස අොඵ ධස යතස යුතුයි.ස ොභභස යහජස ොක්තඹස පුනර්යණඹස ිටතස යහජස ොක්තඹක්ස නස අතයස

පුනර්යණඹසවහසWhile ලූඳඹසබහිභතස ො ටසතිොේ.ස පුනර්යණඹසවහසWhile ලූඳඹසොඹ දහස තොව ්තස

පුනර්යණොඹිටස අඩගගුස පිඹයඹන්ස ියදුස නුොේස ො න්ොද්ියඹස තයස නස ිභටස ඳභනි.ස ොභභස යහජස ොක්තොේස

වන්ස හයඹටසZ ිම අගය 40 පශ  ඊ  අඩු අගයා ඳලතින  ා්  පභභ පුනර්ාරණය ක්රියාත්භා පේ. ොභභස

පුනර්යණඹස  යේබස අසථහොේස Zස ිටස අඹස 10ක්ස ොේ.ස එභස නිහස ොභභස යහජස ොක්තඹස  යේබොේීමස

ො න්ොද්ියඹසතයසොේ. 

ඳශමුඛසඅසථහස-ස 

Y = X + Z 

Yස=ස2+10ස  

Y=ස12 

Z = Z+10 

Z = 10 + 10 

Z = 20 

X= X+5 

X= 2+5 

X= 7 

ොභභසේසඹහජසොක්තඹසපුනර්යණඹසනුසරඵනසඅසථහසණනසඳළවළදියේසොභොයසගුසදළක්ිභඹසසවළකිඹ.ස 

  



 ICT Teachers’ Association – Nivitigala Education Zone  

OL Model Paper collection with descriptive explanation            117 
 

අසථහසණන Xසිටසඅඹ Yසිටසඅඹ Zසිටසඅඹ 

1සඅසථහ 7 12 20 

2සඅසථහ 12 27 30 

3සඅසථහ 17 42 40 

4සඅසථහ 22 57 50 

ඉවතසගුොේසවන්ස හයඹටසවතයනසටඹසඅහනොේසීමසZිටසඅඹස40සටසළිහසනසනිහසඳසසනසටඹස

 යේබොේසීමසො න්ොද්ියඹසඅතයසවීසපුනර්යණඹසනතී.ස 

පම් නිවා පුනර්ාරණය අලවානපබ X = 22 වශ  Y = 57 පේ.  

IX.  

a. ලර්ණ 16 කි. 

පික්රඹක්සඹනුසඅගකිතස්රහපිඹසමූයේසතළනුේසඒඹයි.ස්රහපිඹටසොඹ දහසඇතිසර්ණසභගින්සපික්රඹස

ඇතිසබිටුසප්රභහණඹසොඳන්නුේසයයි. 

ොේසවහසඳවතසමීයණඹසබහිභතහසශසවළ. 

ිළ් වයා ලර්ණ ප්රභාණය = (2 ිළ් වයා  තති බිටු ප්රභාණය 

 සොේසඅනුසප්රලසනොේසපික්රඹසබිටුස4ක්සඇතිසඵසදක්හසඇත. 

 පික්රඹසර්ණසප්රභහණඹස=ස(2 4 

    සසසස=ස2×2×2×2 

    සසසස=ස16 

b. ්රාිළාපබ ධාරි ාල අලභ පේ./්රාිළාය ගඵ ා කිරීභ  අඩු ධාරි ාල්  ලැයපේ. 

්රහපිසගො චානඹස හයසොදකි.ඒසවහනිනස්රහපිසගො චානඹසවහසවහනිසොන නස්රහපිසගො චානඹස

ොරයි.්රහපිඹසතළන්ඳ්තසකිරීොේීමස ගො චානඹසවහස ොඹ දහනුසරඵනසො නුස දතිඹස අනුස්රහපිොේස

සබහිභසත්තඹටසවහනිසියදුවීභසොව සියදුසොන වීභසතීයණඹසොේ.ොේසඅනුසවහනිනස්රහපිසගො චානොේසීමස

්රහපිොේසධහරිතහසඅභසභට්ටභක්සදක්හසඅඩුසයසතසවළ.නමුඛ්තසොේහොේසමුඛල්සත්තඹසනළතසිභදතසයනස

ිභටස ිභනහලස ොේ.ස වහනිනස ්රහපිස ගො චානස ො නුස  දතිස වහස උදහවයණස ොර JPEG,TIFF,BMP තස

වළකිඹ. 

X. 1- Inbox 

2- Sent 

3- Drafts 

4- Bin/Trash/Deleted 

ොභභසප්රලසනඹසඅන්තර්ජහරඹසවහසිභදු්තසතළඳෆරසඒඹස ශ්රොඹන්සො ඩනළගුනසළටළුකි.සොභිටසප්රලසනඹසඅහස

ඇ්තෝතසිභදු්තසතළඳෆොරිටසඅඳටසරසවළකිසිභිභධසහර්ඹඹන්සපිළිඵයි.ොභිටීමසොේදඹසොව ඳින්සකිඹහසඑක්සඑක්ස

අසථහන්ස පිළිඵස අොඵ ධඹක්ස රඵහස තස යුතුඹ.ස ඳශමුඛොන්භස භහනස ේඳ්තසශභණහරුස ිභියන්ස එභස

ිභදු්තසතළඳළල්සගිණුභටසරළබීසතිබසඅඹදුේඳ්රසරඵහ්තසඵසඳයි.සිභදු්තසතළඳළල්සගිණුභටසරළබීසඇතිසඳිවිභඩස

ඳරීක්හසකිරීභටසඅඳසපිිභියඹසයු්තෝතස Inbox ොතයි.සොේසනිහස ඳශමුඛසිටසතළනටසපිළිතුයසන්ොන්ස Inbox ොේ.ස

ඳසුස ඉවතස කීස පුද්රඹහස තභහස ිභියන්ස ඹනස රදස යේපිඹක්ස ඳරීක්හස යයි.ස ොභිටීමස අඳස ිභියන්ස ඹනස රදස යේපිස

තළන්ඳ්තසන්ොන්සSent ිටඹ.සොේසනිහසොදනසිටසතළනටසපිළිතුයසන්ොන්සSent ොේ.සඅනතුරුසබල සසසයනස

රදස එොව්තස ොන ඹළවස යේපිඹක්ස ඳරීක්හසයයි.එිටස ීමස බල ස පිිභියඹස යු්තෝතස Draftsස ොතයි.ස ොේසනිහස තුන්නස

ිටසතළනටස පිළිතුයස න්ොන්ස Drafts ොේ.ස අහනොේස බල ස ිභියන්ස භනස රදස ඳිවිභඩඹක්ස නළතස ඳරීක්හස

යයි.භනසරදසයේපිසතළන්ඳ්තසන්ොන්සTrash ිටඹ.සොභඹසඇතළේසිභටසBin ොව  Deletedසොරසදසනේසයසතිබිඹස

වළ.සොේසනිහසවතයනසිටසතළනටසපිළිතුයසන්ොන්සBin/Trash/Deleted ොේ. 
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2 i                                                                                                                                                        [1] 
ONE mark for 3-4 correct. 
A-R, B-T, C-P, D-Q 
 

 ොත යතුරුසතහක්ණඹසවහසඵළඳුණුසළටු  යහියඹක්සඳති.ඉන්සොභිටසA නස “අනයොඹන්සරළොඵනස
ිභද්සයු්තසතළඳළල්සඳිවිභඩසනිහසිභද්සයු්තසතළඳළල්සගිණුභසපිරීසඹහභ”සඹනුස චිතසතළඳෆර(Spam යි.ොේහස
ොඵ ොව ිභටසබහ ඩසවහස වස ොොශස දළන්වීේසොව සොන වඳුනනසඅොඹකුසිභියන්සඑනසරදස ිභදු්තස

තළඳෆල්සදසිභඹසවළ.එභසනිහසAසටසළරොඳනසපියේතුයසRසොේ. 
 

 නිර්භහණරුකුො ස අදවස,ස යචානහස ොව ස ොන්තස නිර්භහණඹක්ස පිටඳ්තස යස නිියන්ස බල ො ස
අයඹකින්ස ොත යස එඹස තභහො ස නිර්භහණඹක්ස ොරස ඉදිරිඳ්තස කිරීභ යේඛිතස දෆස ො යභස
(Plagiarism සොරසවළඳින්ොේ.සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස   පුද්රඹකුස
ොව ස ඹතනඹක්සිභියන්සයනසරදසනසනිර්භහණඹක්සඑනේසියන්සොඳයසබහිභතොේසොන ඳළතිසොව ස
ජනතහසිභියන්සදළනු්තසොන තිබසොව සනසනිසඳහදනඹක්සොව සරිඹහයේඹක්සොව සබුද්මතභඹසොද්ඳරක්ස
ොරස වළඳින්ිභඹස වළ.එන්සබුද්මතභඹස ොද්ඳරක්ස ොන්තසනහභඹකින්ස ඉදිරිඳ්තසකිරීභ,ස අයිතිරුො ස
අයඹකින්සොත යසසොන්තසනිර්භහණසවහසොඹ දහසළනීභසවසිභකිණීභසබුද්මතභඹස සොද්ඳරසො යහස

ළනීභසොේ.ොභඹසයේඛිතසදෆසො යියන්සොනසසොේ.එභසනිහසBසවහසළරොඳනුොේසTසොේ. 
 

 ඳරිශීරඹන්ස යටහස බවුන්ො ස ඵළගකුස ගිණුේස ොව ස ිභද්සයු්තස ගිණුේස දිොඹිටස ොත යතුරුසරඵහස ළනීභස
ෆික ෂින්ස ොරස වළඳින්ොේ.ොේස වහස ිභදු්තස යේපිස ොඹ දහස ළොන්.ොභභස යේපිස ප්රියද්ධස භහභක්ස ොව ස
ිය්රඹකුො සනහභොඹන්සඳරිශීරඹහස ොතසඑනුසරඵනසඅතයසොන්තසොේස අඩිභඹටසඹහභසවහස
ේඵන්ධඹක්සදසඑනුසරළොේ.එභසේඵන්ධඹසක්යේක්සකිරීොභන්සොව සිභසතයසඳත්රිහසපියවීොභන්ස
රඵහස න්නහස ොත යතුරුස ඳරිශීරඹන්ො ස මුඛදල්ස වස ළද්තස ොත යතුරුස ො යේස කිරීභටස බහිභතස

ොොර්.එභසනිහසCසවහසඩහ්තසළරොඳනුොේසPසොේ. 
 

 උයිටොයස ියටස අෝතසඇඟියේස දක්හස ඇතිස නස පීඩහස පුනර්ර්තීස තතිස පීඩහස ොරස වළඳින්ස ොේ.එභස
සථහනරසඉදිමුඛභ,සතදසතිඹ,සොේදනහසඇතිසොේ.සමූියඹසවහසඅ්තරසඑවහසොභවහසකිරීභටසඅඳවසුසඵස
ොභිටසරක්ණඹකි.ඳරිණසබහිභතඹසවහසනිළයදිසඉරිඹේසබහිභතසොන කිරීභසොවයතුසොේ. 
අෝතසඇඟියේරසඇතිස නස ිටරිළටීභස වස ොේදනහස තහඳරස ොද නහස වරක්ණඹස ොරස වළඳින්ොේ.ස
මූියඹසවහසඹතුරුසපුරුසනිළයදිස හයොඹන්සඳහිභච්චිසොන කිරීභ්තසොභඹටසොවයතුසොේ. 
එභ නිවා DසවහසළරොඳනසපිළිතුයසනුොේසQසොේ. 

 ii                                                                                                                                                             [2] 
ොර ඹසපුයහසභහජසජහර,සගිණුේසොේසඅඩිභ,ොේසිභඳුේරටසඅනයොඹන්සඇතුළුසවීසඒහටසවහසඒහොේස
ිටියරුන්ටසවහනිසියදුසකිරීභසනිතයසදක්නටසරළොඵනසත්ත්තඹකි.ශ්රීසරගහොේසදසඑන්සියදුවීේසඵල රසසහර්තහස
වීස ඇත.ොභභස අන්තර්ජහරස ටයුතුස වහස  යක්හස ළඳීමභස යිඵර්ස  යක්ණඹස ොරස වඳුන්යි.යිඵර්ස
 යක්හස ඊ-ොේල්,ස අන්තර්ජහරස ිභඳුේ,ස ොේස අඩිභස වහස භහජස ජහරරටස ඳභණක්ස සීභහස ොන නස අතයස
ඳරිණස ජහර,ස ඳරිණස ොභොවයුේස ඳද්ධතිස රටදස අදහරස ොේ.ොභභස යිඵර්ස යක්හස ඳඹනස ඹතනස
කිිටඳඹකි. 

 ශ්රීසරගහසවදිියසඳරිණසසුදහනේසගදඹ(Institute for Information Security of Sri Lanka   
 ICTA,සශ්රීසරගහසප්රියතිස ඹතනඹ,සශ්රීසරගහසවදිියසඳරිණසසදහනේසගදඹසඑක්සයහජයස ඹනස
වහසොත යතුරුස යක්ණසශභණහයණසඳද්ධතිසවතිසරඵහසීමභ. 

 iii a 
                                                                                                                                                      [1]ස 
සසසසසසසසසසොත යතුරුස වහස න්නිොේදනස තහක්ණඹස බහිභතස කිරීභටස ඇතිස ඳවසුභස වස වළකිඹහ,ස වළියයවීොේස
වළකිඹහසවසඒසපිළිඵසසඇතිසදළනුභසියනිහස ර්ථිසලොඹන්සවහසභහජීඹසලොඹන්සඑකිොනහසොන්ස
කිරීභසඅගකිතසොඵදුභසොරදසවඳුන්යි. 
අගකිතසොඵදුභසඇතිසවීභසොොයිටසියනිසුන්ො  

 උ්තභ/න්තභස 
 තහක්ිවසවළකිඹහසවහසදළනුභසඇතිභස/තහක්ිවසවළකිඹහසවසදළනුභසොන භළතිභ 
 ොඳ ොව ්තභ/දුප්ඳ්තභ 
 හර්ියසවසඵස/හර්ියසොන වසඵ 
 නහරිසජීිභතඹ/ේඵදසජීිභතඹසසසසසළනිසරුණුසඵරඳහයි. 
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covid-19ස ගතස හරඹස තුශස ශ්රීස රගහොේස අගකිතස ොඵීමභස ඵල රස දක්නටස රළබිිව.අධයහඳනස ක්ොය්රඹස
ොොයිටස ඵරඳෆස  හයඹස ිභභසුොව ්තස නහරිස ියසුන්ස භහර්තස ියඹස අධයහඳනස ටයුතුස Zoom,ස
Microsoft Teams, ස whatsapp, ස Youtube ළනිස ක්රභොේදස බසොය ියදුස ශස අතයස ේඵදස ියසුන්ටස
දුයථනඹක්,සරඳහිටනිඹක්සොව සගුන්සිභදුයේසඹන්්රඹක්්තසොන භළතිසියසුනසඳහසියි ොේසඹ. 
ගතසභොේසබවුන්ො සඅධයහඳනසටයුතුසේපර්ණොඹන්සඅඩහරසිභඹ. 

 b                                                                                                                                                       [1] 
අගකිතසොඵදුභසදුයරියන්සියනිසුන්සඅතයසඇතිසයනුසරඵනසඵළඳීභසඅගකිතසොයතුසොරසවළඳින්සොේ.ළභටසභස
දුයථනඹක්සොව සඳරිණඹක්සරඵහසීමොභන්සඅගකිතසොයතුසනළතිසශසවළකිසොන ොේ.එභසඋඳහගසනිළයදිස
ොරසබහිභතසකිරීභටසද,සඒහසපිළිඵසදළනු්තසිභභසද,ඒහසතුසයසළනීොේසඋනන්දුසදසඅලයසොේ. 
 අගකිතසහක්යතහසපිළිඵසඅධහනඹසොඹ මුඛසකිරීභ. 
 ඳරිණසරඵහසීමභ 
 අොනකු්තසමූරයසඵහධසඉ්තසකිරීභසවසභසඅසථහ 
 අතයභළදිඹන්ො සවබහගි්තඹ(ොන ොඹකු්තසවවුල්සයහඳහය,සප්රජහසගිභධහන,සයහජයස ඹතන,ස
ොඳෞද්යේස ඹතනයේන්ස ධහයසවහසඅනු්රවඹ  

 c                                                                                                                                                     [1] 
අනයථසඵරසළඳයුභ(Uninterruptted power supply-UPS  
 
ඵරහොඳ ොය ්තතුසොන වසිභදුයේසිභන්මතසවීභසීමසඳරිණසඳද්ධතිඹටසවහසොල්නරටසියදුනසවහනිඹසශක්හස
ළනිභසවහසඅනයතසඵරසළඳයුභක්සවයවහසඳරිණඹටසිභදුයේඹසරඵහසීමභසොඹ යසොේ.සොභිටසීමසඅනයථසඵරස
ළඳයුොභිටසඇතිස ස ොය ඳණඹසයනස රදස ඵළටරිඹස භගින්ස ිභදුයේස ිභන්මතස වීභස ීමස ොන න්තහස ිභදුයේස ඵරඹස
ඳරිණඹසොතසරඵහසොදයි. 

 d                                                                                                                                                       [1]සස 
භදදුහගසභගො ල්රඹ 
නිභල්ස හිවජභඹස (commercial  භදදුහගඹක්ස අනයොඹන්ස cdස තළි ඹටස ඵඩහස ො ටස ඹවළුන්ස
කිිටඳොදොනකුසඅතයසිභකිණීභසඹනුසභදදුහගසභගො ල්රඹකි. 
මනතිසසභදදුහගඹක්සඅඳසිභියන්සඑඹසනිසඳහදිතස ඹතනඹටසමුඛදල්සොහසියරීමසතසයුතුසඅතයසඑළන්නක්ස
අනයොඹන්සපිටඳ්තසකිරීභ,සොනසසකිරීභ,සොඵදහසවළරීභ,සිභකිණීභසභදදුහගසභගො ල්රඹක්සොේ.සසසසසසසසසසසසස 

 e                                                                                                                                                       [1] 
ඳහරස ගුරුබතුන්ස භහර්තස (online)ියසුන්ටස ඉළන්ිභභස ියදුස කිරීභස වහස ගුරුබතුන්ස ිභියන්ස ොේස
ළභයහක්සිටතසඳරිණඹක්සොව සසභහර්ට්සජගභසදුයථනඹක්,සZoom ,Microsoft teams සළනිසභදදුහග,ස
ිභදු්තසභර්ඳණසභදදුහගඹක්,සඉොනුේස ධහය,සයිට්සොඵ ඩඹක්සොව සළුසරෆල්රක්සතිබිඹසයුතුසඹ. 

ියයඹන්සවහසඳරිණඹක්සොව සසභහර්ට්සජගභසදුයථනඹක්ස,ස ,සZoom ,Microsoft teams ,සළනිසඅදහශස
භදදුහග,ටවන්සතඵහසළනීභටසඅලයසොඳ ්ත,සඳෆන්,සඳළන්ල්ස දිඹසතිබිඹසයුතුසඹ. 
 

 iv                                                                                                                                                              [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ොභිටසඳඹහසඇතිසඳරිණස05සඑකිොනසේඵන්ධසකිරීභටසසිභචාඹසබහිභතසශසයුතුසඹ.එභසඳරිණයේන්ස
එක්සඳරිණඹක්සොයහදහඹසඳරිණඹසොර්ත,සඅනික්සඳරිණසA, B, C, D ොර්තසනේසශසවළ.සඉන්ස
ඳසුසසිභචාඹසයවුටයඹටසේඵන්ධසයසජහරඹටසඅන්තර්ජහරසඳවසුේසරඵහසතසවළ. 

 

  

switch පවේලාදායාය 

A 

C 

iinternet 

router 

B 

D 
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03. 

I.  a.  Customer ID 

 b.  Oder ID 

II.  a.  අයි භ(Item)  ලගුල 

 b.  ඵා ී ම් (Oder  වශ අයි භ(Item)  ලගුල 

III.  a.  අයිතභසගුස(105ස, CR -Books  , Large , 500) 

 b.  ඳහරිොබ ගි ගුස(සC505, Chamara ,Nivithigala) 

රඵහසීමේස(Oder සගු(05,C505,103,20/07/08, 30) 

අයිතභ(Item)ගුස(103 , Marker pen, Black , 970) 

iv. ඳාරිපබ ගිායා(Customer) ගුසවසඵා ී ම් (Oder)සගුස 

04. 

 

 

i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ොභභසප්රලසනඹසෆීමසඇ්තෝතසඅන්තර්ජහරඹසවහසිභදු්තසතළඳෆරසඹනස03සනසඳහඩොේසවසඵල සභහධයසසසසසසසතහක්ණඹස
ොඹ දහසනිියන්සයරසොේසඅඩිභසනිර්භහණඹසඹනස04සොන්සඳහඩොේසඑතු්තසිභදිඹට..... 
බඵසදන්නසඅන්තර්ජහරඹසකිියඳුසඅයිතිහයොඹ්තස්තසඳහරොඹක්ස්තසනෆසකිඹරසඑඹසඳහරනඹසන්ොන්ස

නිඹභහයේසProtocol භගින්.එළනිස නිඹභහයේස5සක්සපිළිඵසබඵසඉොන්තතහසභතදස 

HTTP –සHTML ොල්නසල භහරු 

TCP/IPස–සIP යේපිනසල භහරුසවහසඳහරනඹ 
FTPස-සිභලහරසො නුසල භහරු 
SMTPස-සිභදු්තසතළඳළල්සල භහරු 
ICMPස-සොද සඇතිසඅසථහරසඳිවිභඩසල භහරුසවහසදළන්වීභ 

ොේසඅනු Aසප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සනියභාලලිසඹන්නයි. 

ොභභසප්රලසනඹටසඅදහශසබඵටසරළබීසඇ්තෝතසඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹක්සURL එසස 
ො ටක්සනසේසනහභඹසපිළිඵ......සඅපිටසඑඹසොේසිභදිඹටසවඳුනහන්නසපුළුන් 

ස 

 

 

 

අන්තර්ජහරඹසතුශසඳ්තනසෆභසොේසඅඩිභඹභසඅනනයතහසේනහභඹසභගින්සරළොඵනසඵසබඵසදන්නහස

රුණක්....ඒසො භසභසඅඹ්තසක්ොය්රඹසනිරඳණඹටස 
org  / gov / edu /net  ීමසොරසනහභ්තසභසඅඹ්තසයටසනිරඳණඹටස 

lk  / au / in / uk / jp  ීමසොරසනහභ්තසොඹ දහසන්නහසඵසබඵසදන්න.සේසනහභඹසදකුණුසඳසොශොර්භස 

ඳතිනසභ,සඉශෂ භට් පම් ලවම් නාභය(Top Level Domain)සොරසවඳුන්නුසරළොේ.ස 

 

 

 

 

ොේසඅනු B සප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සlk සඹන්නයි. 
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C සප්රලසනොඹන්සඅවන්ොන්ස IPසයේපිනඹසළනයි. 

ොේසඅඩිභඹක්සතුශසඇතිසෆභසඳරිණඹක්භසඅනනයසවඳුනහසළනීභසවහසIPසයේපිනඹස(Internet Protocol)ස

බහිභතහසයයි.ොභභසIPසයේපිනඹසදලභසතිතනසොන්සයනස0සියටස255සදක්හසවසඅඹන්ස4සන්සදක්යි.සමඵසොභභසIPස

යේපිනසපියේඵසොව දින්සඅධයනසශසයුතුයිසmcq ප්රලසනසරට්තසනිතයසඅවනස 

IPසයේපිනසළන.ස173.65.86.224සනිළයදිසIPසයේපිනඹක්සවහසඋදහවයණඹකි.ොභභසIPසයේපිනඹසඅපිටසරඵහොදන්ොන්ස

ISPසභගින්සඒසවහසඅපිසොවීභක්සයන්නසඕනි 

ොේසඅනු C සප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සIP සයේපිනඹසඹන්නයි. 

ඒසො භසොේසඅඩිභඹක්සතුශසඇතිසේඳ්තසඅනනයසවඳුනහසළනීභසවහ ොඹ දහසන්නහසක්රභඹසන්ොන්සස
ඒහහයසේඳ්තසනිලසචාහඹඹසසයි. 

URL – Uniform Resource Locator  

ොේසළනසබඵසොව දින්සදළනසොනසඉන්නසඕනි.ොභඹසොඹ දහසොනසතභයිසඅපිසවළොභ භසඅන්තර්ජහරඹසවයවහස

ොත යතුරුසොව ඹහොනසඹන්ොන 

උදහවයණඹක්ස-සhttp://www.ethaksalawa.gov.lk  

ොේසඅනු D සප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සURLසඹන්නයි. 

ඊශඟසප්රලසනසොදසළනසබොඵන්සඅවරසතිොඹන්ොනසශහකුළුසඳරිණසගල්ඳඹසCloud Computing  ශ්රිත.... 

ොඳෞද්යේසඳරිණස,ඳරිණසජහරස,ජගභසොභරේසඅන්තර්ජහරසේඵන්ධතහසබසොයසඒහඵද්ධසඅලයස

ඕනළභසොරහසඕනෆභසතළනසියටසොත යතුරුසරඵහසළනීභසවහසතළන්ඳ්තසකිරීභටසඅපිටසවළකිඹහසරළබීස

තිොඹන්ොනසසCloud Computingසනිහසතභයි. 

ොභභගින්සඉටුසයනසොයහසො ඩහක්සතිොඹනොනසඒහසප්රධහනසොරසො ටසස3සටසොඵදන්නසපුළුන්. 

යටි  ඳශසුාම් වඳයන පවේලාලත් පව IaaS  

තභන්ටභසොයහදහඹසඳරිණඹක්ස,සගිනිඳවුයක්සොන තිබුණදසඑභසඳවසුේසබහිභතහසකිරීොේසඳවසුේසළඳීමභස

 දිඹසඅපිටසොභභසොයහසඹටතටසන්නසපුළුන්. 

වංලර්ධන ඳරිවර පවේලාල්  පව PaaS 

ොභඹසභදදුහගසගර්ධනඹස,ධහනඹසටසඅලයසඳරියඹසළඳීමභසියදුසයන 

භෘදුාාංග පවේලාල්  පව Saas 

ොභභගින්සබොේසඳරිණොේසොඹදුේසභදදුහගසසථහඳනඹසොන යසඅන්තර්ජහරොේසඇතිසොඹදුේසභදදුහගස

බහිභතහසයසහර්ඹඹන්සියදුසයසළනීොේසවළකිඹහසරඵහසොද්. 

ොේසඅනු E සප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සIaaSසඹන්නයි. 

               F සප්රලසනඹසවහසබඵසොත යහතසසයුතුසපිළිතුයසන්ොන්සSaaSසඹන්නයි. 

ඒසඅනුසබඵටසොභභසප්රලසනස6සවහසඑටසරකුණුස½සඵළගින්සරකුණුස3සක්සිටියොේ. 

.................................................................................................................................. 

ොභභසප්රලසනඹසබඵටසරළබීසඇ්තෝතස04සනසඳහඩොභන්.....අපිසයේන්සොේසඅඩිභසළනසතහසශහොනසොේසස

අඩිභඹක්සනිර්භහණඹසයන්ොන්සකුභක්සොව සඅලයතහඹක්සොනුොන්.එළනිසඅලයතහසයහියඹක්සතිොඹනස

බඵටසභතසඇති. 

ොත යතුරුසන්නිොේදනඹ,ොොශදහභ,සප්රචාහයණඹ 

ප්රද්තතිසොඵදහවළරීභට 

http://www.ethaksalawa.gov.lk/
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(iii) 

ොවුේසඅලයතහසදවහස 

භහජසේඵන්ධතහසඇතිසයසළනීභටස ීමසස..ත්තසඅලයතහසො ඩහක්ස.. 

ොේසිභිභධසඅලයතහසවහසසදියන්සදසොේසඅඩිභසනිර්භහණඹසනහ....සඒසපිළිඵසඅපිසඅධහනොඹන්සඉන්නස

ඕනි. 

ප්රලසනඹටසඅනුසීමසඇතිසඅලයතහටසළශොඳනසොේසඅඩිභඹසොත යහසයේිභඹසයුතුඹ.ස 

     A – www.surgery.lk 

     B  - www.amazon.com 

     C – www.msn.com 

     D – www.pinterest.comසොරසපිළිතුරුසයේිභඹසයුතුඹ.ස 

ඒසඅනුසබඵටසොභභසප්රලසනස4සසවහසඑටසරකුණුස½සඵළගින්සරකුණුස2සක්සිටියොේ. 

.......................................................................................................................... 

ොභභසප්රලසනඹසෆීමසඇ්තෝතස04සනසඳහඩොේසHTML මූයේසබහිභතහසකිරීභ ඹනසො ටියන්.... 

HTMLස–සHyper Text Markup Language කිඹන්ොනසොර සයහප්තසජහරඹසවහසොල්නසළසීභටසබහිභතහස

යනසමූයේසබහහසයි.ොභිටීමසොභභසබහහොේසොක්තසභගින්සොේසපිටුටසොඹ දහසඇතිසඅන්තර්තඹසඳර්ණස

තියොේසගදර්ලනඹසශසයුතුස හයඹසොේසඅතිරික්සුටසොඳන්හසොදයි. 

ොභභසHTMLසොක්තසබඵසොව දින්සභතසතඵහසතසයුතුයි.බඵසගුරුතුභහසභඟසොේසපිටුසනිර්භහණඹසරහසභතස

ඇති.ොභළනිස හයොේසප්රලසනඹක්සබඵටසඅනිහයොඹන්භසඅවනසවළභදහභ්තසඑන්ොනසඑභසොක්තසි භයිස

ො ඩක්සදුයටස...සරකුණුසොල්ියොඹන්භසන්නසපුළුන්සප්රලසනඹක් 

බඵටසොේසපිටුසවහසHTML ප්රඵසොක්තඹසරඵහසොදන.ොභිටසභවයසොක්තසකිිටඳඹක්සිභතයයිසබොඵන්සඅවන්ොන. 

බඵො සප්රලසනඹටසඅනුසොේසපිටුසඡහඹහරඳඹක්ස,සගුක්,සිභසතයහ්තභසවහසඅගකිතසොන නසරළයිසතුසවහස

අමතන්ධහනඹකින්සභන්ිභතසවීසඇත. 

දළන්සඅපිසඵරමුඛසිටසතළන්සවහසඅදහශසොක්තසොභ නදසකිඹරස 

 

1  – head 

2  – h2 

3  – img 

4  – p 

5  – caption 

6  – center 

7  – th 

8  – dl 

9  – dt 

10  - a 

ඒසඅනුසබඵටසොභිටසනිළයදිසොක්තඹටසරකුණුස½සඵළගින්සරකුණුස5සක්සිටියොේ. 
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05. හභහනයසොඳශසිභබහසප්රලසනසඳ්රොේසිභදු්තසඳළතුරුේඳ්තසඳහඩොභන්සඑනසExcelසප්රලසනඹසකිඹන්ොන්සොල්ියොඹන්ස

රකුණුසන්නසපුළුන්සප්රලසනඹක්.සඵල යණසප්රලසනසඳ්රොේසප්රලසනසොදසතුනක්සඳභණක්සExcelසප්රලසනසඑනහ.සඅපිස

දන්නහස ිභදු්තස ඳළතුරුේඳ්තස බහිභතහස යන්ොන්ස එදිොනදහස ටයුතුරීමස ිවතභඹස ටයුතුස ඉතහස ඳවසුොන්ස

හර්ඹක්භසඉටුසයළනීභසවහසකිඹරහ. 

Excel ප්රලසනඹටසපිළිතුරුසයේඹන්නසයේන්සභතක්සයන්නසඕනිසමූයේසරුණුසකීඳඹක්සතිොඹනහස.ඒසතභහ, 

 Excel ළඩසඳතසෆීමසඇ්තෝතසතීරුසවසිටරුසවසොප්යේසයේන්සඵ්තස 

 තීරුක්ස වස ොප්ළිස එතුවීස ො ඹක්ස ළොදනස ඵ්තස ො ඹක්ස අනනයස වඳුනහස ළනීභටස ො ස

යේපිනසබහිභතහසයනසඵ්ත 

 තීරුසඅක්යඹසවසොප්යේසඅගඹසඑතුවීසො සයේපිනඹසෆොදනසඵ්තස 

 ළඩසඳොතිටසඅනුඹහතසො සමූවඹක්සො සඳයහඹක්සඵ්තස 

 යරස ණනඹස කිරීේස වහස ස්රස වස ද්තතස ප්රභහණඹස ළිහස ණනඹස කිරීේස රටස

Sum,Average,min,max ළනිසශ්රීතසබහිභතහසයනසඵ්තස 

 ස්රඹක්සොප්ළිඹක්සබසොයසොව සතීරුක්සබසොයසපිටඳ්තසනසිභටසඑිටසඅඩගගුසො සයේපිනසරසොප්යේස

අගඹ්තසතීරුක්සබසොයසපිටඳ්තසයනසිභටසතීරුසඅක්යඹ්තසහොප්ක්සොනසසනසඵ්තස 

 එොයසොන ොනසනසො සනියොප්ක්සො සොර්තස 

ඹනසරුණුසභතසතඵහසන්නසභන්සපිළිතුරුසයේඹන්නසඅලයයි. 

i. ප්රලසනඹසඅවරසතිොඹන්ොනසියඹු භසඅොරිභසරුන්සිභියන්සඅොරිභසයනසරදසරක්සසඵන්සප්රභහණරසඋඳරිභස

අඹයි.සඒසකිඹන්ොන්සB9 ො ොේසඉරහසB14 ො ඹසදක්හසතිොඵනසඵන්රසඅොරිභසයනසරදසඋඳරිභස

ඵන්සප්රභහණඹයි.ස ඊටසඅදහශසපිළිතුයසB16ස ො ඹටස සරඵහසතයුතුසනිහසB16 ො ොේසඳවතසඳරිදිසශ්රිතඹස

ො ඩනන්නසඕොන්ස 

=max(B9:B14) 

ො ඩක්සශමුඛන්ටසඅභතසොනසරුණුසකිිටඳඹක්සතිොඹනහස 

 ො ඹක්ස ස්රඹක්ස ොව ස ශ්රීතඹක්ස යේවීොේස ීමස අනිහර්ොඹන්භස = රකුිවන්ස  යේබස ශස යුතුයි.ස

ොන භළතිනේසඋ්තතොර්සරළොඵන්ොන්සනළවළ 

 ඊශඟටසශ්රිතසනහභඹසොඹ දන්නසඕොන.සඹේකිියසඅඹ,සඅඹන්සකිිටඳඹසඋඳරිභසඅඹසො ඹන්නසmax 

ොඹ දහසන්නහ.සඒසකිඹන්ොන්සmaximum 

 ඊරඟටසො සඳයහඹසයේඹන්නසඕනි.සො සඳයහඹසයේිභඹසයු්තෝතසයවන්සතුශ.ස ප්රලසනඹටසඅනුස

නේසLux ඵන්සරටසඅදහරසප්රභහණඹන්සදක්රහසතිොඵන්ොන්සB9 ො ොේසඉරහසB14 ො ඹසනස

ොතක්.සඑොවනේසො සඳයහඹසන්ොන්සB9 ියටසසB14.අපිසඒභසො සඳයහඹසයවන්සතුශසඳවතසඳරිදිස

යේිභඹසයුතුයිස 

(B9:B14) 

දළන්සඅපිසඋ්තතයඹසවදහොනසඅන්සමුඛයේන්භ = සරකුණසඊටසඳසොයසශ්රිතොේසසනභසඅහනොේසො ස

ඳයහඹස 

=max(B9:B14)සොරසඋ්තතොර්සරළොඵනහ 

 

ii. ොේසප්රලසනොඹන්සඅවන්ොන්සLux ඵන්සඅොරිභොේසො ඹහස්තසඋඳරිභසප්රභහණඹසඒසකිඹන්ොන්සB16සො ඹටස

රඵහ්තසපිළිතුයසඅොනකු්තසො රටස (Pears වසdove ඵන්සර)සඑනේසC16 වසD16සටසපිටඳ්තසශස

ිභටස එභස ො රස දිසනසස්රඹසකුභක්දසඹන්නයි.ස ස්රඹක්සොප්යේඹක්සබසොයස පිටඳ්තසනස ිභටස ොභිටස අඩගගුස

ො සයේපිනසරසොප්ළිසඅගසඊටසඅනුඹහතසසොනසසොනහ.සඒසො භසතීරුක්සබසොයසපිටඳ්තසනසිභටසඑිටස

අඩගගුසො සයේපිනරසතීරුසඅක්යඹ්තසඊටසඅනුඹහතසොනසසොනහ. 

ඒසකිඹන්ොන්සB16 උ්තතයඹසC16 ො ඹටසපිටඳ්තසයහභසC තීරුොේසඅඹන්සරඵහන්නහ.D16 ටසඹහොේීමස

D තීරුොේසඅඹන්සරඵහසන්නහ.සොප්ළිොේසොනක්සියදුවීසනළවළ.ස(එභසොප්ළිඹසදිො සභසපිටඳ්තසයනසනිහ  

B16 ො ොේසස්රඹස=max(B9:B14) 

එොයසනේසC16 ිභඹසයු්තෝතසස=max(C9:C16) 

D16 ටසපිටඳ්තසකිරීොේීමස=max(D9:D16) ොරසපිළිතුයසරළොඵනහ. 
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iii. (a) රක්සසඵන්සදවහසනසඑසියරසB3සො ොේසසවන්සයසතිොඵනහ.සඑක්සඑක්සසඅොරිභසරුන්සදවහස

ිභකුණුේස දහඹභසණනඹසකිරීභටසරඵහසීමසඇතිසස්රඹසබහිභතහසශසයුතුයිස 

විකුණුම් ්දායභ =ඒාා විකුණුම් මි   විකුණු ප්රභාණය 

ඒසඅනුසමුඛයේන්භසA අොරිභරුසො සLux ඵන්සවහසනසඅොරිභස දහඹභසE9 ො ඹටසතයුතුසොනහස 

=B3 B9 

ඉවතස පිළිතුයසනිළයදියි.සනමුඛ්තසප්රලසනොේසකිඹනහස ියඹු භස අොරිභරුන්ො සරක්සස දහඹභසණනඹසයස

ළනීභටසොේසස්රඹසපිටඳ්තසයන්නසඅලයයිසකිඹරහ. 

ඉවතස  හයඹටස ණනඹස ශොව ්තස B3 B4,B5,B6  ීමස ලොඹන්ස ොනසස ොනහස ොයභස

B9 B10,B11,B12  ීමසලොඹන්සොනසසොනහස 

B9 ො ඹසB14 ො ඹසොනසොතක්සහොප්ක්සොනසසකිරීභටසඅලයසවුදසB3 ො ඹසොන ොනසස

ඳළතිඹසයුතුයිස 

ස්රඹක්ස තීරුක්ස බසොයස ොව ස ොප්යේඹක්ස බසොයස පිටඳ්තස යනස ිභටස තීරුස අක්යඹක්ස ොප්යේස අගඹ්තස ඊටස

අනුඹහතසොනසසොනහ.සඒසසකිඹන්ොන්සLux රසඅොරිභසශසප්රභහණඹසB9 ො ොේසසියටසB14 ො ඹස

දක්හස ොප්යේස හොප්ක්ස ොනසස වු්තස B3 ො ඹස ොන ොනසස ඳළතිඹස යුතුයි.ස එභස නිහස B3 ො ඹස

නියොප්ක්සො  ොඹ මුඛක්සොයසරහසඑඹසොඳන්වීභටස$ රකුණුසොඹ දහසනුසරඵනහ.සඒසඅනුසපිළිතුයසඳවතස

ඳරිදිසිභඹසයුතුයිස 

=B$3 B9 

=$B$3 B9 

ඉවතසපිළිතුරුසොදභසනිළයදිසොේ. 

(b) ඒසඅනුසස්රඹසE10 ියටසE14 දක්හසපිටඳ්තසශසිභටසE14 ො ොේසස්රඹසඳවතසඳරිදිසදිසසොේ 

=B$3 B14 

=$B$3 B14 ඉවතසපිළිතුරුසොදභසනිළයදිසොේ. 

iv. හභහනයස අඹස ඹනුොන්ස ොභිටස අදවසස යන්ොන්ස ඒක්ස අොරිභරුොකුස වහස නස හභහනයස ිභකුණුේස

ප්රභහණඹයි.සමුඛයේන්භසඑක්සනිසඳහදනඹක්සවහසහභහනයසඅඹසරඵහසතසයුතුයි.සඑනේසරක්සසඵන්සර්ොේස

අොරිභස ප්රභහණොේස හභහනයස අඹස ණනඹස කිරීභටස අොරිභස යනස රදස මුඛළුස රක්සස ප්රභහණොේස එතුස

අොරිභරුන්සගයහොන්සොඵදහසතසයුතුයිස 

හභහනයසඅඹසණනඹසකිරීභසවහසොඳශසොඳ ෝතසීමසඇ්තෝතසශ්රිතඹක්සබහිභතහසකිරීොභනි. 

=Average(B9:B14) 

නමුඛ්තස ප්රලසනඹස වන්ස යන්ොන්ස Count ව Sumස ශ්රිතස බහිභතහස යස ො ඹන්නස කිඹරහ.ස අපිස ඵරමුඛස ඒස

ො ොව භදසකිඹරහස 

Sum ශ්රිතඹස බහිභතහස යස අඳටස ො රස එතුස ො ඹහන්නස පුළුන්.ස ඒස කිඹන්ොන්ස B9-B14ස නොතක්ස

ො රස මුඛළුස එතුස හභහනයස අඹස ො ඹන්නස අොරිභස යනස රදස රක්සස ඵන්ස ප්රභහණොේස මුඛළුස එතුස

අොරිභරුසගයහොන්සොඵදන්නසඅලයසොනහස 

දළන්ස අපිටස අොරිභරුන්ස ප්රභහණඹස ො ඹහස න්නසCount ලසසරිතඹස බහිභතහස යන්නස පුළුන්.ස ඒස කිඹන්ොන්ස

ො ස ඳයහොේස පිිටි ස අඹන්ස ඇතුශ්තස ො ස ණනස ොවීභටස ස Count ශ්රිතොඹන්ස පුු න්.ස ඒස අනුස

අොරිභරුන්සප්රභහණඹසණනඹසයසළනීභටස 

=Count(A9:A14) ශ්රිතඹසබහිභතහසයන්නසපුු න්ස 

දළන්ස අපිස රක්සස ඵන්ස රස මුඛළුස අොරිභස ප්රභහණඹ්තස ස අොරිභරුන්ස ගයහ්තස ො ඹහස ්තතහ.ස දළන්ස අඳටස

පුළුන්ස ොේස ශ්රිතස ොදභස බහිභතහස යස හභහනයස ිභකුණුේස ප්රභහණඹස ො ඹන්නස

=Sum(B9:B14)/Count(B9:B14) 
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v. අහනසප්රලසනඹසඅවන්ොන්සඑක්සඑක්සඅොරිභරුන්ො සඵන්සර්ස3සිටභසමුඛළුසිභකුණුේස දහඹභයි.සඑක්සඑක්ස

අොරිභරුන්ො සඑක්සඑක්සඵන්සර්සවහසනසිභකුණුේස දහඹේසපිළිොයේන්සE,F,G තීරුරසො ඹහසඇත.ස

ඒසඅනුසඳශමුඛසඅොරිභරු නසA ො සඅොරිභස දහඹේසපිළිොයේන්සE9,F9,G9 ො සරසවන්සොනහ.සදළන්ස

අපිසE9 ො ඹසියටසG9 ො ඹසදක්හසො රසඑතු රඵහතසයුතුසොනහ. ොේසඅනු H9සො ඹසතුශස

ඳවතසශ්රිතඹසයේඹන්නසපුළුන් 

=Sum(E9:G9) 

07. i. මුඛයේන්භසඅපිසොේසඳළසල්සcode ඒොක්සline ඒොන්සline ඒසඳළවළදියේසයසමුඛ. 

ොභතනීමසිභචාරයඹන්සොදක්සවදරහසතිොඹන්ොන්. ඒහස සතභයිසnum වස i . මුඛයේන්භසඅපිසඵරමුඛසnum ිභචාරයස

ළන... ොේසතිොඹන්ොන්සපර්ණසගයහස5ක්සඇතුර්තසරසවළකිසnum නේසවසඅයහක්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඊරටසත්තසිභචාරයඹක්සවදරහසතිොඹනහ.සඒාසසතභයිසi ොභඹ්තසපර්ණසගයහසඇතුර්තසරසවළකිසිභචාරයඹක්.ස

ඊරටසතිොඹනසbegin යේන්සඳසුසarray  ඒටසද්තතසඇතුර්තසකිරීභසියදුසයසතිොඵනහ.සඅපිසදළන්සඒසඒක්සඒක්ස

ද්තතසඅයහටසඳළරීභසියදුස යසඇතිස හයඹසඵරමුඛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25     

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25  18   

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25  18  60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 80 18  60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 80 18 43 60 

Array ඒොක්සනභස  

Array ඒොක්සමුඛරසඳදඹස  Array ඒොක්සelements ණනස5කි.ස(0,1,2,3,4) ඒඹස

ොේසිභදිවටසනිරඳණඹසයන්නසපුු න්.. ොේහස
ියඹල්රසපර්ණසගයහසොනහ. 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

     

ොභතනීමසයරහසතිොඹන්ොන්සස

num [0] කිඹනසelenment 

එටස25සඅඹසසassign 
කිරීභයි. 

ොභතනීමසයරහසතිොඹන්ොන්සස

num [2] කිඹනසelenment 

එටස18සඅඹසසassign කිරීභයි. 

යේන්සො භයිසොේ්තසසයරහස

තිොඹන්ොන්..සසnum [4] කිඹනස

elenment එටස60සඅඹසස

assign කිරීභ. 

ොභතනදිසොනොන්සසසnum [4] කිඹනසelenment එොක්සඅඹටස20සඅඹසසඒතුසයසnum [1]  element ඒටස

assign කිරීභ.සඒතො ටසස60+20ස=ස80සයි.සොේසඅඹසnum [1] element ඒටසදහන්නයිසතිොඹන්නොන්ස... 

අහනඹටස ස සnum [0] වසnum [2]  element රසඅඹන්සඒතුසයසNum [3] element ඒටස සassign කිරීභසියදුසොනහ.ස

ඒතො ටසස25+18ස=ස43සයි.සොේසඅඹසnum [3] element ඒටසදහන්නයිසතිොඹන්නොන්ස...ස 

දළන්සඅපිසarray ඒටසdataසඇතුර්තසයරහසඉයයි. 
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ඊරටසඅපිටසතිොඹන්ොන්සfor loop ො ට..ස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For loop ඒසළඩසයනසො ටසමුඛයේන්භසඒිටසඳරමුඛසඅඹසi රටස1සඳළරීභක්සියදුොනහ.සඒසිභදිවටස1සියටස4ස
දක්හසඅඹන්සොනසසොනහ. 

 

 

 

ොභිටීමසiසිටසඅඹසපිළිොයේන්ස1සන්ස යේබවීස4න්සඅන්සනසොතක්සfor loop ඒසරිඹහ්තභසොනහ.ස 

    i =1සනිභටසnum[1] ොරසද 

    i =2සනිභටසnum[2] ොරසද 

    i =3සනිභටසnum[3] ොරසද 

    i =4සනිභටසnum[4] ොරසදසඅඹන්සොනසසොනහ..සඒිභටසarray ඒොක්සඒභස

element රසඇතිසඅඹන්සප්රතිදහනඹසොනහ..සඒාසසඅනු, 

  සnum[1]සිටසඅඹසොරස80ස්ත,ස 

  සnum[2]සිටසඅඹසොරස 18ස්ත, 

  num[3]සිටසඅඹසොරස43ස්ත, 

  num[4]සිටසඅඹසොරස60ස්තසපිළිොයේන්සසප්රතිදහනඹසොනහ..සොභිටීමසwriteln ොරසඇතිසනිහස
අඹන්සපිළිොයේන්සඳවරටසප්රතිදහනඹසොනහ... 

ඒාසසඅනුසපිළිතුයසන්ොන්, 

80 
18 
43 
60ස 

 

 

For doකිඹන්ොන්සපුනර්යණ 

(loop සේ යුවඹක්.. ොේසfor loop 

ඒසබහිභතහසයනොන්ස

පුනර්යණඹසනසහයසණනස

දන්නහසඅසථහරීමයි. 

 

ොේසගොඛ්තොඹන්සඅදවසසන්ොන්සස

ඳළරීභයිස(Assign .සඳළසල්ස

ප්රහලනසයේවීොේීමසබහිභතහසයනස

operater  ඒක්සතභයිසොේ..සොභභස

ගොක්තඹටසදකුණුසඳියන්සඇතිස

අඹන්සේසඳියන්සඇතිසිභචාරයඹටස

ඳළරීභක්සොභිටීමසසියදුොනහ.. 

For loop ඒොක්සඳරමුඛසඅඹසවස
අන්සඅඹස 

ොේසතභයිසvariable ඒස 
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(i)   ොේසප්රලසනොේීමසඅපිසඵරමුඛසො ොව භදසarray ඒටසdata දහන්ොන්සකිඹරහ..සදළනටසdata 

array ඒසඅපිසඅයමුඛ.. ඇතුර්තසරස

 

  

num [2] := num [1]; 

num [4] := 36; 

num [0] := 10; 

මුඛයේන්භසnum[2] :=num[1]; ොරසීමසඇතිසඅඹන්සොේසarray ඒටසදහන්ොන්සොභොවභයි. 

 

 

 num[2] :=num[1] 

 

 

 

Num[1] රසඇතිසඅඹසඒනේස80සnum[2] ොතසඳළරීභක්සොභිටීමසියදුසොනහ..ඒිභටසදළන්සnum[2] රසඅඹස

80සොරසොනසසොනහ..සදළන්සarray ඒොක්සdata කිොඹන්ොන්සොේසිභදිවට..ස(ඒසිභදිවටසnum[2] රසඅඹස

ොනසසවු්තසnum[1] අොේසකිියදුසොනක්සොභිටීමසියදුසොන්ොන්සනළවළ..  

 

 

ඊරටසNum[4]:=36; දළන්සබඵටසපුු න්සොභඹස

ොනසසනසිභදිවසඅදින්න..සබේස..ස36සකිඹනසඅඹසnum[1] ොතසඳළරීභක්සතභයිසොන්ොන්..ස 

 

 

 

ඊරටසnum [0] := num[2]+num[4]; ොභිටසීමසnum[2] රසඇතිසඅඹසනස80සවහසNum[4] j, රසඇතිසඅඹස

නස60සඒතුසවීසnum[0] element ඒටසඳළරීභක්සියදුසොනහ.. 

 

 

 

 

 

 

ඉවතස හයඹටසarray ඒටසද්තතසඳළරසඳසුසඳවතසදළක්ොනසොරසarray ඒසඅපිටසඅදිනන්සපුු න්... 

 

 

 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 80 18 43 60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 80 18 43 60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 80 80 43 60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

25 36 80 43 60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

140 36 80 43 60 

Num[0] Num[1] Num[2] Num[3] Num[4] 

140 36 80 43 60 
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(ii) ොභභසළටු ොේීමසළීයේසටවනස යේබසරසඳසුසඳහරීොබ ගිඹහටසකුභනසතයහඹසරළොඵන්ොන්දළයිසොවීභස
ියදුස යනස අතයස ඒස වහස ඳහරිොබ ගිඹහස ියරීමස ්තස ඵඩුරස ි නහභස  දහනඹස රස යුතුස ඵස දන්නහස

රුණකි.ඒසඅනුසⓅසවහසපිළිතුයසොරසියරීම්තසබහ ඩරසි නහභසතසවළකිඹ. 

 

ඉන්ඳසුසඑභසි නහභසඅනුසතයහසරඵහසොද්.සළටු ොේසීමසඇතිස හයඹට, 

ි නහභස > 5000 නේසකුඩඹක්සතයහඹස ොරස රළබිඹස යුතුඹ.ස ඒස අනුසⓆස වහස පිළිතුයස න්ොන්ස බේස

ඹන්නඹ. 

 

සි නහභස> 5000 ට අඩුනේ නළත check රසයුතුසන්ොන්සි නහභස> 2500 ට ළිහ ද ඹන්නඹ. 

ඒසඅනුසⓈසවහසපිළිතුයසන්ොන්සි නහභස> 2500 ද ඹන්න ඹ. 

 

එොයසි නහභස2500ටසළිහනේසළටු ොේසීමසඇතිස හයඹටසරළබිඹසයුතුසතයහඹසන්ොන්සිභදුයේසඳන්දභකි.ස

ඒසඅනුසⓇසවහසපිළිතුයසන්ොන්සතයහඹසිභදුයේසඳන්දභකිසඹන්නඹ.. 

 

ි නහභස> 2500 ට්ත අඩුනේ නළත check ල්සයුතුසන්ොන්සි නහභස1500සටසළිහසදසඹන්නඹ.සඑිටීමස

1500ටසළිහනේසබයුට/ඇඹටසවීදුරුසඵඳුනක්සතෆගිසලොඹන්සරළොේ. 

ඒසඅනුසⓉසවහසපිළිතුයසොරසතයහඹසවීදුරුසඵඳුනකිසඹන්නසතසවළකිඹ. 

  අහනොේසපිළිතුරුසියඹල්රසඳවතසදළොනසොරසයේිභඹසවළ. 

Ⓟස-සියරීම්තසබහ ඩරසි නහභ 

Ⓠස-සබේ 

Ⓡස-සතයහඹසිභදුයේසඳන්දභකි 

Ⓢස-සි නහභස> 2500 

Ⓣස-සතයහඹසවීදුරුසඵඳුනකි 

 


