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ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

 

STUDENT SEMINAR SERIES - 2017 

ශිෂය සම්මන්නත්රණ මොලොව - 2017 



 
අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

2 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.  

1. 2 F116  ට තුල්ය අෂ්ටමය අගය ලියන්න. ඔබගේ ගණනය කිරීම ගෙන්වන්න.  

2. හානිවන සංග ෝචනය හා හානි ගනාවන සංග ෝචනය අතර ගවනස් ම් 2ක් දක්වන්න. 

3. ගවබ් පිටු සංවර්ධනය  රන්ගනක් විසින් ගවබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීගම්දී භාවිත රන මාධය සම්ෙත් 

වර්ග 2ක් ලියන්න. 

4.   

a. ගමම තාර්කි  ෙරිෙථය මගින් දැක්ගවන බූලියානු 

 ප්රතිදානය ලියා දක්වන්න. 

b. සියළුම ආදාන 0 වූ විට ගමම ෙරිෙථගේ ප්රතිදානය  

කුමක් වියහැකිද? 

 

5. ෙහත වගුගේ A තීරුගේ ඇති එක් එක් අයිතම B තීරුගේ ඇති අයිතම සමඟ ගැල්පිය හැ . ඔබගේ 

පිළිතුරු ෙත්රගේ එම ගැල්පීම් යුගල් අදාළ ගේබල් ගයාදා සඳහන්  රන්න. 

 A තීරුව  B තීරුව 

A වසම් නාමයකි 1 Yahoo 

B ගසවුම් යන්ත්රයකි 2 www.e-thaksalawa.moe.gov.lk 

C ගවබ් සංවර්ධන ක්රියාවලිගේ අදියරකි 3 Bluegriffon 

D ගවබ් සංස් ාර  උෙ රණයකි 4 නඩත්තු කිරීම 

 

6. වර්තමානගේ මිනිසුන් ගයදුම් මෘදු ාංග භාවිතගේදී එම මෘදු ාංග තම ෙරිගණ යට ස්ථාෙනය 

කිරීමකින් ගතාරව මාර්ගගත ගයදුම් මෘදු ාංග භාවිත  රන අතර මාර්ගගත ගගානු හුවමාරු ස්ථානය  

ගබඩා  ර ඇති තම ගෙෞද්ගලි  ගගානු ගවත පිවිසීමද අන්තර්ජාල්ය හරහා සිදු රයි. 

a. ඉහත සිද්ියට අනුව ඔවුන් භාවිත  රනු ල්බන සං ේෙය කුමක්ද? 

b. එම සං ේෙය භාවිතගේදී ඔවුහු මුහුණ ොන ගැටළු ගමානවාද? 

 

7. ෙහත ප්ර ාශ කියවා නිවැරදිනම් (  ) ල්කුණද, වැරදිනම්(  ) ල්කුණද ගයාදන්න.  

a. ගේසර් මුද්රණ යන්ත්රය තිත්නයාස මුද්රණ යන්ත්රයට වඩා ගේගගයන් අඩුවන අතර එය ගුණත්වගයන් 

ඉහළ මුද්රණ පිටෙත් ල්බාගදයි.        (    ) 

b. Blue rayDVDCD ගමම ආචයන උොංග ධාරිතාවය අවගරෝහණ පිළිගවලින් දක්වා ඇත. (    ) 

c. බාහිර ගමාඩමයක් ෙරිගණ යට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා Serial/ USB ග ගවනි භාවිත  රයි. (    )  

f 

• ෙළමු ප්රශ්නය ඇතුළුව තවත් ප්රශ්න 4 ට පිළිතුරු සෙයන්න. 

• ෙළමු ප්රශ්නයට ල්කුණු 20ක් හිමිවන අතර අගනකුත් සෑම ප්රශ්නය ටම ල්කුණු 10ක් හිමි ගේ. 

අධ්යොපන අමො යොාංශය 

ඉ-ඉපෙනුම් හො අධ්යොපික වැඩසටහන්න ඒකකය 

අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ විභොෙය - උපකොරක සම්මන්නත්රණ මොලොව - 2017 

 80 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

සාංහල මොධ්යය 11 පරණ්ිය කොලය - පැ 2 



 
අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

3 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 

8. වදන් සැ සුම් මෘදු ාංගය  ඇති උෙ රණ කිහිෙයක් ෙහත දැක්ගේ. ෙහතින් දී ඇති  ාර්යයන් සිදු ර 

ගැනීම සඳහා අවශය උෙ රණගේ අදාළ අං ය ඒ ඉදිරිගයන් දක්වන්න.  

 

 

 

 

 
 
 

 

a.  නව පිටුවක් විවෘත කිරීම සඳහා - 

b.  අක්ෂර ගදෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා - 

c.  ගයාදා ඇති හැඩසේගැන්ීමක් තවත් වදන් ග ාටස ට ගයදීමට - 

d.  ගේඛනය  ඇති කුඩා අක්ෂර සියේල් මහා අක්ෂර බවට ෙත් ර ගැනීමට – 
 

9. ශිෂයගයක් අන්තර්ජාල්ය හා සම්බන්ධ තම ගම්ස ෙරිගණ ය මගින් මෑත දී නිකුත්  රන ල්ද අ.ගො.ස. 

සාමානය ගෙළ ප්රතිඵල් ෙරීක්ෂා  රගැනීමට සූදානම් ගවයි. ෙළමුව ඔහු තිරගේ ගදන ල්ද ස්ථානගේ තම 

විභාග අං ය ඇතුළත්  රයි. ෙද්ධතිය මඟින් එම ඇතුළත්  රන ල්ද විභාග අං ගේ වල්ංගුතාවය 

ෙරීක්ෂා කිරීගමන් අනතුරුව අදාළ ප්රතිඵල්ය තිරය මත ගෙන්නුම්  රයි. තවද ඔහුට ගවනත් ොසල්  

අ.ගො.ස. උසස් ගෙළ ෙන්ති සඳහා ඇතුළත් ීගම් සම්මුඛ ෙරීක්ෂණයට ඉදිරිෙත් කිරීම අවශයව ඇති 

බැවින් විභාග ප්රතිඵල් සටහගන් මුද්රණ පිටෙතක් ද ල්බාගැනීමට අවශයව ඇත. 

ඉහත අවස්ථාවට අනුව ආදාන, සැ සුම් හා ප්රතිදාන සඳහා උදාහරණ දක්වන්න. 

 

10. විවිධ ක්ගෂ්ත්රවල් ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණය විවිධ අයුරින් භාවිත ගේ. දී ඇති ගයදුම් භාවිත 

 ර හිස්තැන් පුරවන්න. 

a. ගසෞඛය ක්ගෂ්ත්රය විසින් ගරෝග විනිශ්වය සඳහා සිරුගර් විවිධ ග ාටස් විවිධ ග ෝණවලින් ෙරීක්ෂාව 

සඳහා  ……………….. භාවිත  රයි.  

b. වගා කිරීගම්දී හා ඵල්දාව ගනලීගම්දී දත්ත එක්ැස් කිරීම සඳහා ……………. භාවිත  රයි. 

c. වාහන නිෂ්ොදනගේදී නිවැරදි හා  ාර්යක්ෂම ප්රතිදානයක් ල්බාගැනීම සඳහා …….. භාවිත  රයි. 

d. මුහුදු ආශ්රිතව ගමනාගමනගේ ගයගදන්නන් ………….අවශය ගතාරතුරු එක්ැස් කිරීම සිදු රයි. 

(සංගේද  / ත්රිමාණ රූෙ / ගරාගබෝවරු /  Meteorological Devices / RFID ) 
 

02.  

A. එදිගනදා  ටයුතු ගැටළුවකින් ගතාරව සිදු රගගන යාම සඳහා ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණය 

මනා පිටුවහල්ක් ගවයි. නමුත් සමාජය තුළ ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණය භාවිතගේදී ගැටළු 

රාශිය ටද මුහුණ ෙෑමට සිදු ගේ.  

i. ලිඛිත දෑ ගසාර ම යනු සමාජ සාරධර්ම සම්බන්ධ ගැටළුවක් වන  නමුත් ගමම ගැටළුව මගහරවා 

ගැනීමට සමාජය පිළිගත් ක්රමගේද කිහිෙයක්ම ඇත. එවන් ක්රමගේද 2ක් සඳහන්  රන්න. 

ii. ෙරිගණ ය  දත්ත සඳහා තාර්කි  ආරක්ෂාව සැෙයිය හැකි ආරක්ෂ  ක්රමගේද 2ක් ලියන්න.  
 

B. සුගඛෝෙගයෝගීබව යනු වර්තමානගේ ආයතනයක් සඳහා වාසි ගගන ගදන වටිනා සං ේෙයකි. 

i. සුගඛෝෙගයෝගීබව මඟින් ආයතනය ට ල්ැබිය හැකි වාසි 2ක් ග ටිගයන් හඳුන්වන්න. 

ii. ෙරිගණ ය නිසි ආ ාරගයන් භාවිත ගනාකිරීම නිසා මතුවිය හැකි ගසෞඛයමය ගැටළු 2ක් ලියන්න. 
 

C. විගනෝදාස්වාදය සඳහා සිසුන් ෙරිගණ  ක්රීඩා/ ාටූන් භාවිත කිරීගම් වාසියක් හා අවාසියක් දක්වන්න. 

1        2         3        4         5             6           7         8          9             10      11          12      13      14        15  

 16     17       18          19         20      21     22     23     24             25        26          27    28      29     30      31       32 



 
අ.පපො.ස. සොමොනය පපළ - උපකොරක සම්මන්නත්රණ - 2017 - ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණය 

4 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 

03.  

A. මිගේනියම් ගවගළන්ගදෝ ඔවුන්ගේ ආයතනි   ටයුතු හා වයාොර  ටයුතු ෙරිගණ ගත කිරීමට 

සූදානම්වන අතර ඒ සඳහා ගයෝජිත ෙරිගණ  ජාල් සටහන ෙහත දැක්ගේ. එම රූෙසටහන ඇසුගරන් 

අසා ඇති ප්රශ්නවල්ට පිළිතුරු සෙයන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

i. A සහ B යනු ගමම ආයතනගේ ස්ථානීය ප්රගද්ශ ජාල් 2 කි. ගමම ජාල් ගද  සඳහා සුදුසු ෙරිගණ  

සඵල්  2ක් ලියා ඒ එක් එක් ස්ඵ ගේ අවාසි 1 බැගින් දක්වන්න. 

ii. C, D  හා E සඳහා සුදුසු උොංගය බැගින් නම් ර ඒ එක් එක් උොංගගේ භාවිතය බැගින් දක්වන්න. 

iii. ඉහත A ජාල්ය සඳහා භාවිත ළ හැකි සන්නිගේදන මාධයයක් සඳහා උදාහරණයක් ගදන්න. 

 

B. ෙහත දක්වා ඇති බූලියානු ද්වාරයට සම්බන්ධ ආදාන අගයයන් ගමම  ාල් රූෙ රාමුව නිරූෙණය  රයි. 

 

 

 

 

 

 

 

ගමම බූලියානු ද්වාරගේ ප්රතිදානය ගදන ල්ද 

 ාල්රාමුව ඇසුගරන් ඇඳ ගෙන්වන්න. 

 

 

 

 

 

04. ගෙගර්රා සහ සගහෝදරගයෝ සමාගගම් වැටුප් ෙද්ධතිගයන් ග ාටසක් ෙහතින් දැක්ගේ. ගමම ආයතනය 

විසින් සියළුම ගස්ව යින් සඳහා දීමනාවක් ල්බා ගදන අතර එම දීමනාව B13 ග ෝෂගේ දැක්ගේ. 

ගස්ව ගයක් ෙැය 40ට වඩා ගස්වය  ර ඇති විට අති ාල් වැටුප් දීමනාවක් ල්බා ගදන අතර අතිගර්  

එක් ෙැය ට රු. 500ක් ගගවයි. ල්බාගගන ඇති ණය සඳහා ගොළියක් ගමන්ම  ගස්ව  අර්ථසාධ  

අරමුදල් (EPF) සඳහා ද අයකිරීමක් සිදු ග ගර් 
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1 

0 

1 
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5 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ගස්ව යින් සඳහා ල්බාගදන දීමනාව ඇතුළත් කිරීම සඳහා H5 ග ෝෂය තුළ ඇතුළත්  ළ යුතු ග ෝෂ 

ලිපිනය සඳහන්  රන්න. ගමම දීමනාව අගනක් සියලුම ගස්ව යින් සඳහාද ඇතුළත්  ළ හැකිවිය 

යුතුයි. 

2. ගස්ව ගයක් ල්බාගත් ණය මුදල් සඳහා අදාළ ගොළිය ගණනය කිරීම සඳහා I5 ග ෝෂය තුළ 

ඇතුළත්විය යුතු ශ්රිතය සඳහන්  රන්න. අදාළ ගොළිය G13 ග ෝෂය තුළ සඳහන් ගේ. 

3. ගමම ආයතනගේ එක් එක් ගස්ව ගයකුගේ වැටුෙ ඇතුළත් වන ෙරිදි ආයතනය විසින් ල්බාගදන වැටුප් 

නිරූෙණය සඳහා සුදුසු ප්රසථ්ාර වර්ගයක් ලියන්න. 

4. “ගෙගර්රා සහ සගහෝදරගයෝ” යන්න ඉහත දැක්ගවන ආ ාරගයන් ගෙන්ීම සඳහා අවශය හැඩසේ 

ගැන්ීම් ගමානවාද? 

5. ඉහත  ාර්යය සිදු ර ගැනීම සඳහා ෙැතුරුම්ෙත් මෘදු ාංගයක් භාවිත කිරීමට ගහ්තු 2ක් දක්වන්න. 

6. G5 සිට L9 දක්වා ග ෝෂ ෙරාසය තුළ අගයයන් රුපියේ ශත වශගයන් ගවන් ගවන්ව ගෙන්වන අයුරින් 

හැඩසේ ගන්වා ඇත. ඒ සඳහා සුදුසු හැඩසේගැන්ීම කුමක්ද? 

  

05.  

A. සරසවි පුස්ත ාල්ය විශ්ව විදයාල් සිසුන්ට ගොත් කියීගම් ෙහසු ම් සෙයන පුස්ත ාල්යකි. ඔවුන්ගේ 

 ාර්යයන් හස්තීයව ෙවත්වාගගන යාගම්දී මුහුණොන ගැටළු රාශීයකි. ගමහි අභයන්තර  ටයුතු 

 ාර්යක්ෂමව ෙවත්වාගගන යාමට හා ෙරිශීල් යන්ට උසස් තත්ත්වගේ ගස්වාවක් ල්බා දීම සඳහා සරසවි 

පුස්ත ාල්යට මාර්ගගත ෙද්ධතියක් ගගාඩනැගීමට පුස්ත ාල්  ළමනා ාරීත්වය ඔබට ෙවරා ඇත.  

i. උක්ත  ාර්යය සඳහා අවශයතා ැස්කිරීගම්දී ඔබ භාවිත  රන ක්රම 3ක් සඳහන්  රන්න. 

ii. සරසවි පුස්ත ාල්ගේ ෙරිොල්න අංශයට ගමම ෙද්ධතිය තුළින් ල්ැබිය හැකි වාසි 2ක් සඳහන් 

 රන්න. 

iii. ඉහත ෙද්ධතිය සංවර්ධනගේදී එහි ගදෝෂ ෙරීක්ෂාව සඳහා භාවිත  ළ හැකි ක්රම 3ක් ලියන්න. 

iv. “පුස්ත ාල්ගේ මූල්යමය  ටයුතු ෙද්ධතිය හරහා සිදු කිරීමට  ළමනා ාරීත්වයට අවශය ී ඇති 

නමුත් ඔවුන්ගේ එම අවශයතා ෙැහැදිලි ගනාවන බැවින් දියඇලි ආ ෘතිය ගම් සඳහා සුදුසු 

ක්රමගේදය ගේ.” 

a. ඉහත ප්ර ාශය සමඟ ඔබ එ ඟ වන්ගන්ද? 

b. එ ඟ වන්ගන්නම් ගහ්තුව සඳහන්  රන්න. එ ඟ ගනාවන්ගන්නම් ගහ්තුව හා සුදුසු ක්රමයක් 

ගයෝජනා  රන්න. 

B. ඔගබ් මිතුගරක් ණය  ාඩ්ෙත් භාවිතගයන් මාර්ගගත ගනුගදනුවක් සිදුකිරීමට යන අතර එම ගනුගදනුව 

සිදුකිරීගම්දී දත්ත සම්බන්ධගයන් ඇතිවිය හැකි ආරක්ෂ  ගැටළු වලින් මිදීමට උෙගදස් 2ක් ලියන්න. 
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6 ප ොරතුරු හො සන්නිපේදන  ොක්ෂණ ශොඛොව - අධ්යොපන අමො යොාංශය 

 

06.  

A. සුපිරි ගවළඳසල්  අය ැමිගේ භාවිතය සඳහා වූ ගැලීම් සටහනක් ෙහතින් දැක්ගේ. ොරිගභෝගි යා 

මිල්දී ගන්නා අයිතම අය ැමි ගවත ගයාමු ළ විට අයිතමගේ තීරුගක්තය කියීමට, එහි මිල් භාවිත ර 

බිේෙත සැ සීමට හා භාණ්ඩ ගේඛණ  ගගානුව යාවත් ාලීන  රමින් බිේෙත නිකුත් කිරීමට ගමම 

ගැලීම්සටහන දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.ගැලීම් සටහගනහි හිස්තැන් සඳහා අවශය ප්ර ාශන ල්බා දී ඇති අතර ගැලීම් සටහගන් B, C, D, E හා 

F අක්ෂර සඳහා ගැල්ගෙන ප්ර ාශන ල්බාදී ඇති ප්ර ාශන අතුරින් ලියා දක්වන්න. උදා - A  4  

ii.ඉහත ගැලීම් සටහගන් භාවිත ර ඇති ොල්න වුහයන් නම්  රන්න. 

 

B. 1 සිට ෙරිශීල් යා ඇතුළත්  රන සංඛයාව දක්වා වූ අනුයාත සංඛයා ගෙන්ීමට ෙහත වයාජ ගක්තය 

ලියා ඇත.(උදා - ෙරිශීල් යා 4 ඇතුළත්  ළ විට ෙද්ධතිය මඟින් 1  2  3  4 ගෙන්වයි.) 

ෙහත දී ඇති ගක්තය ගදෝෂ සහිතය. එය නිවැරදි  ර නැවත ලියන්න.  

 

program numbers; 

var 

 x,num:integer; 

begin 

writeln(“enter a number”); 

readln(num) 

x=0; 

while (x=<num) : 
begin 

print x; 

x:=x+1; 

  end 

 end 

ප්රකොශන 

1. තවත් තීරු ගක්ත තිගබ්ද? 

2. අදාළ තීරු ගක්තය ගගානුව තුළ 

තිගබ්ද? 

3. භාණ්ඩගේ මිල් බිේෙතට ඇතුේ 

කිරීම 

4. ගදෝෂය සහිත ෙණිවිඩය ගෙන්ීම 

5. බිේෙත ගෙන්ීම 

6. අදාළ අයිතමය ප්රතික්ගෂ්ෙ කිරීම  

7. භාණ්ඩ ගේඛණ  ගගානුව 

යාවත් ාලීන කිරීම 
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07. අධයාෙන ආයතනය  දත්ත ොද යක් ෙවත්වාගගන යන අතර එහි ගද්ශ යින්, සිසුන් හා ොඨමාල්ා  

සම්බන්ධ දත්ත ඇතුළත් දත්ත ොද ගේ වගු කිහිෙයක් ෙහතින් ඔබට ල්බා දී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. වගුව  ප්රාථමි  යතුරක් වැදගත් ග ාට සල් න්ගන් ඇයි? 

2. ගමම දත්ත ොද ගේ ඔබට දැකිය හැකි සංයුක්ත යතුරක් සඳහන්  රන්න. 

3. Course fee, course day හා course time සඳහා සුදුසු දත්ත ප්රරූෙ ගමානවාද?  

4.  “දත්ත ොද යට සෙයන ආරක්ෂ  ක්රමගේද තුළින් දත්ත සඳහා ආරක්ෂාව වැඩි ළ හැකිය.” යන්න 

දත්ත ොද  ෙරිොල්  විසින් ප්ර ාශ  රයි. උදාහරණ සහිතව ගමම ප්ර ාශය ග ටිගයන් ෙැහැදිලි 

 රන්න.  

5. ගමම දත්ත ොද යට අනුව ෙහත වගු අතර ෙවතින සම්බන්ධතා වර්ගය ලියා දක්වන්න. 

a. Student -  Courses 

b. Course -  Lecturer 

6. මුේ  ාල්ගේ මිනිසුන් ෙැතලි වගු භාවිතයට ගෙළඹී සිටි අතර එහිදී දත්ත අනුපිටෙත්ීම දක්නට ල්ැබුණු 

ගැටළුවක් ගේ. දත්ත අනුපිටෙත්ීම නිසා ඇතිවිය හැකි ගැටළු 2ක් සඳහන්  රන්න.  

 

 

  

Stno Stname Contact City  

St023 Divyani 0112343472 Colombo 

St024 Gagani  0112345232 Kandy 

St025 Buupa 0117323432 Colombo 

 

Course Fee Lec_id 

Java Rs. 20,000 L021 

Python Rs. 30,000 L023 

Pascal Rs. 15,000 L023 

 

Lec_id Lecname 

L021 Mr.Ganesh 

L023 Mrs. Perera 

L041 Mr. Kosala 

 

Stno Course Day Time 

St023 Python Monday 8 am 

St023 Java Wednesday 10 am 

St024 Pascal Tuesday 10 am 

St024 C++ Tuesday 2 pm 

St025 Java Friday 8 am 

 

Student Course 

Student_Course Lecturer 
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