උපනෙස් :
 සියලුම ප්රශ්් වට ිළිතුරු  සපයන් .
 අංක 1 සි 40 නෙක් එක් එක් ප්රශ්් ය (1),(2),(3),(4) ය
ගන් .

ිළිතුරු  වලින් නිවැරදි න ෝ වඩොත් සුදුසු ිළිතුරර නෙෝරො

1. දුරස්ථ සසෞඛ්ය ැකවරරය (Telemedicine) සඳහා උදාහරය ක් න ොවන්නන් පහත සඳහන් කුමක්ද?
(1) සන්ිසේදන ජාල හරහා දුරස්ථ සසෞඛ්ය උරැනන් (Remote Clinical Care) කිරීම.
(2) ිරසස් සිැ අන්තර්ජාල ඔස්සස් අන්තර් සබනදි පරීක්ෂය න්ර ක් හරහා අීක්ෂය .
(3) සන්ිසේදන ජාල හරහා දුරස්ථ ශලයවර්ම සිදු කිරීම.
(4) වරදයරරස කු දුරවථන හරහා ැනන්  කිරීම.
2. සමසහයුම් පද්ධති මෘදුවාාංග ව එක් වාර් භාර ක් රන්සන් පරිගයව පද්ධති ව දෘඪාාංග පාලන කිරීමයි.
පරිගයව පද්ධති ව පර් න්ත උපාාංග පාලන
කිරීසම් රගකීම දරන්සන් පහත දනක්සරන වරර
වළමනාවරයස න් ද?
A - ක්රි ාර ක වළමනාවරය
B - උපාාංග වළමනාවරය
C - ආරක්ෂය වළමනාවරය
(1) B මඟිි.
(2) B හා C මඟිි.

D - පරිගයව ජාල වළමනාවරය
(3) A , B හා C මඟිි.
(4) A, B , C, D සි ් ල මඟිි.

3. චුම්භව මාධය රලැ අ ්  උපාාංග යුගල සත රා දක්රන්න.
(1) දෘඩ තනටි (Hard Disk), නමය තනටි (Floppy Disk)
(2) සාංයුක්ත තනටි (CD), බහුවිධ සාංඛ්යාාංව තනටි (DVD)
(3) බ්ලූසර් තනටි (Blu-ray Disk)), චුම්බව පටි (Magnetic Tape)
(4) සනසන ක මතව (Flash Memory), සසම්භාවී ප්රසේශ මතව (RAM Chip)
4. පහත කුමන උපාාංග ව ගබඩා වී ඇති උපසදස් පරිගයව පය ගනන්වීම සඳහා ආධාර සේ ද?
(1) සසම්භාවී ප්රසේශ මතව (RAM)
(2) සාංදර්ශව (Monitor)
(3) පඨන මාර මතව

(ROM)

(4) ගණිත හා තර්ව ඒවව (ALU)

5. පහත ඒරායින් මධය සනවුමම් ඒවවස සේග සඳහා උදාහරය රන්සන්,
a) 1.8 GHz
b) 1024Mbps
c) 1.8 x 103 MHz
(1) a සහ b පමණි.

(2) b සහ c පමණි.

(3) a සහ c පමණි.

6. 162 2 දශම සාංඛ්යාරැ ල්ලය රන්සන් පහත සඳහන් වරරක් ද?
(1) 100101012
(2) 101000102
(3) A16
1

d) 2 TB
(4) b, c සහ d න සි ් ලම.

(4) 2408

7. 1.0010 2 න සාංඛ්යාසර අ අම ම සරසසසි ටුව ර හා රනම ම සරසසසි ටුව ර කුමක් ද?
(1)
(3)

අම ම = 1
අම ම = 1

(2) අම ම = 0
(4) අම ම = 0

රනම ම = 0
රනම ම = 1

රනම ම = 0
රනම ම = 1

8. 348 අෂ්ැම සාංඛ්යාරැ ල්ලය දශම සාංඛ්යාර කුමක් ද?
(1) 27

(2) 28

(3) 35

(4) 76

9. ASCII සක්ත ක්රමස ී ‘ B ’ අනුල්ෂය 1000010 2 සලස ිරූපය සේ නම් ‘ E ’ අනුල්ෂය සඳහා ASCII
සක්ත රන්සන්,
(1) 100000012

(2) 10000112

(3) 10001002

(4) 10001012

10. සගානු රර්ග හා සගානු දිගුර ිරනරදිර දක්රා ඇ් ස් ,
A ) Excel—exe

B) PowerPoint—pptx

(1) A මඟිි.

(2) B හා C මඟිි

C) Word—docx

D) Access— accdb

(3) B,C හා D මඟිි. (4) A , B , C, D සි ් සලි.

11. රදන් සනවසීසම් මෘදුවාාංග ක් භාවිතස න් සිදු වළ න ො ැක්නක්,
(1) ආරාධනා පර ක් සවස් කිරීම.
(2) පිව රක් සඳහා රර්ය එක් කිරීම.
(3) ගයන කිරීම සදහා අරශය ූතර පිැප්  වර පිිතල්ර ලබාගත හනකි වීම.
(4) එවම  කපි එවරර කි අප සදසනකු සරත නවීමැ මුද්රය කිරීම.
12. රදන් සනවුමම් මෘදුවාාංග ව රම් සහ දකුණුපස න ද්වි් ර ම එසව් ල කිරීම සඳහා භාවිත සවසරන සමරලම
රන්සන්,

(1)

(2)

(3)

(4)

13. රදන් සවසන මෘදුවාාංග ක් භාවිත කිරීසමන් test.rtf නනමති සගානුර සවසා තිසබ්ල. සමම සගානුර සාංස්වරය
කිරීසමන් පුම Backup.txt සලස ුමැකකීමැ පරිශීලව ාැ අරශය වී ඇත. සමම වාර්
සදහා පහත දක්රා ඇති
රදන් සවසන විධාන ර කන් භාවිත වළ හනක්සක් කුමක් ද?
(1) File

Save

(2) File

Save As

(3) Ctrl + S

(4) Ctrl + B

14. සමර්පය මෘදුවාාංග ව වදාරවැ අධිසන්ධාන ක් (hyperlink) ඇල්ළු කිරීම සඳහා භාවිත රන්සන්,
(1) Insert >> Hyperlink

(2) Press Ctrl + K

(3) Press Ctrl + H

(4) (i) හා (ii)

ප්රශ්ය අාංව 15 සිැ 18 දක්රා පිිතල්රු සනපයීමැ පහත දක්රා ඇති පනල්රුම්පත භාවිත වරන්න.
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15. ී ඇති පනල්රුම්ප්  සවාැසස් A5 සව ෂ ල්ළ =count (A1:B5) ශ්රීත අඩාංගු සේ. A5 සව ෂ ල්ළ දර්ශන
රන්සන් පහත දනක්සරන වරර අග ද?
(1) 4 .

(2) 6 .

(3) 8 .

(4) 17 .

16. ී ඇති පනල්රුම්ප්  සවාැසස් A 6 සව ෂ ල්ළ = A2+$B2 ූතර අඩාංගුසේ. සමම ූතර B6 සව ෂ ැ පිැප් 
වළසහා්  B6 සව ෂ ල්ළ දර්ශන රන්සන් පහත දනක්සරන වරර අග ද?
(1) 4 .

(2) 5 .

(3) 8 .

(4) 12 .

17. ඉහත දක්රා ඇති සාංඛ්යා රල එවල්ර ගනය කිරීමැ C2 සව ෂ ල්ළ = sum(A2:B2) ශ්රීත  ක ා ඇත. සමම
ශ්රීත C3 සව ෂ ැ පිැප්  වළසහා්  ූතර ීරරුසේ දර්ශන රන්සන් පහත දනක්සරන වරර ශ්රීත ද?
(1) =sum(A2:B2)

(2)=

sum(A3:B3)

(3) =Sum(A2:B3)

(4) =

Sum(B2:B3)

18. ඉහත දක්රා ඇති සාංඛ්යා රල උපරිම අග ගනය කිරීමැ අරශයර ඇත. සම් සඳහා භාවිත වළ හනකි ිරනරදි
පනල්රුම්ප්  ශ්රීත රන්සන්,
A = Max(A2:B2,A3:B3)
B = Max(A2:B3)
C = Max (A2,B2,A3,B3)
(1) B පමණි.
(2) A, B පමණි.
(3) A, C පමණි.
(4) A, B, C න සි ් ලම.
19. ප්රාථක ව ල්රව ලක්ෂය සම්බන්ධස න් පහත රගන්ති අල්සරන් කුමක් වැරදි සේද?
(1) අනනය සේ.

(2) අනු පිැප්  සනාසේ.

(3) රගු සම්බන්ධ කිරීමැ භාවිත සේ.

(4) ශුනය අග න් සදහා ඉඩ ලබා සද්.

20. එක් රගුරව සරසව ඩ ක් සරන්  රගුරව සරසව ඩ කි අප ක් සමග සම්බන්ධ රන්සන් නම් සහ එම
සම්බන්ධිත රගුසේ සරසව ඩ ක් අසනක් රගුසේ සරසව ඩ කි අප ක් සමග සම්බන්ධ රන්සන් නම් එම රගු
සදව අතර පරතින සම්බන්ධතාර හඳුන්රන්සන්,

(1) ඒව — ඒව

(2) ඒව — බහු

(3) බහු — බහු

(4) ක න් කිසිරක් සනසේ.

21. පහත රගන්ති සලවන්න.
A. ද් ත මනකීසම්ී සද ෂ ඇති වීම.
B. සද ෂ ස අත සතාරල්රු ලනබීමැ ඇති හනකි ාර රනම වීම.
C. සරසව ඩ රල අනනයතාර පර් රා ගනීමමැ ප්රාථක ව ල්රු ක්සෂ්ර ක් සත රා ගනීමම දුෂ්වර වීම.
ක න් ද් ත අනුපිැප්  වීසම් අරාසි ක් සලස සනලකි හනක්සක්,
(1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(4) A හා B පමණි.

(4) A,B හා C න සි ් ලම.

22. ආදාන ලබාදුන් විගස ම කිසිදු ප්රමාද කින් සතාරර ප්රතිැාර දක්රන සමසහයුම් පද්ධති ක් (A)_________ සලස
හනඳින්සේ.මහා පරිගයව (Mainframe) පරිගයව න්රරල (B)___________ ස්ථාපන වර ඇත.
(A) හා (B) සඳහා ස ගය පද පිිතර කන්,
(1) ඒව පරිශීලව සමසහයුම් පද්ධති, තතය වාල සමසහයුම් පද්ධති.
(2) තතය වාල සමසහයුම් පද්ධති, බහු වාර් සමසහයුම් පද්ධති.
(3) තතය වාල සමසහයුම් පද්ධති, බහුපරිශිලව සමසහයුම් පද්ධති.
(4) තතය වාල සමසහයුම් පද්ධති, ඒව පරිශීලව සමසහයුම් පද්ධති .
23. HTML ස් ඛ්න වී මක් විග්රහ කිරීසම් ලනයිස්ල්රක් සනවසීම සඳහා ස ාදගත හනකි උපසද්ශ සක්ත රනුස ,
සඳහා ිරනරදි පිිතල්ර රන්සන්,
(1)
<DL> , <DD>
(2)
<UL>, <LI>
(3)

<UL> , <LI>

(4)
3

<OL> <DD>

අාංව 24 සිැ 26 දක්රා රන ප්රශ්න පහත දක්රා ඇති රයාජ සක්ත ඇ් සගාරිතම සවාැස මත පාදව වී ඇත.
a=0
b=1
Repeat
a=2*a+1
b=b+2
Display a
Display b
Until a > = b
Display a + b
24. සමම රයාජ සක්ත එක් රරක් රරක් ක්රි ා් මව වීසමන් පුමර a  අ අග කුමක් ද ?
(1) 0
(2) 1
(3) 2
(4) 3
25. සමම රයාජ සක්ත එක් රරක් ක්රි ා් මව වීසම්ී සාංදර්ශන රන b  අ අග කුමක් ද ?
(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 7
26. Repeat –until loop සවාපමය රාර ගයනක් ක්රි ා් මව සේද?
(1) 1
(2) 2
(3) 3

(4) 4

27. සමම රයාජ සක්ත ක්රි ා් මව වීසමන් පුමර අරසාන ප්රතිදාන කුමක් ද ?
(1) 1
(2) 4
(3) 8

(4) 14

28. පරිගයව ජාල රර්ග පිිතබඳ පහත ී ඇති රගන්ති සලවන්න.
A. ුමපිරි සරළඳසලව ඇති පරිගයව ජාල .
B. අන්තර්ජාල ැ සම්බන්ධ පුද්ග කව පරිගයව .
C. ලාංවා බනාංකුසේ ශාඛ්ා සි ් ලම ඇල්ළ්  පරිගයව ජාල .
D. ම් සගාඩනනගි් ලක් ල්ළ පරතින WI - FI පරිගයව ජාල .
ඉහත ජාල රර්ග අල්සරන් ස්ථාීම ප්රසද්ශ පරිගයව ජාල ව ැ (LAN) අ ්  රනුස .......ජාල පමණි.
 අස් තනනැ ුමදුුම පිිතල්ර වි යු් ස් ,
(1) A සහ D

(2) C සහ D

(3) A , B සහ D

(4) A, C සහ D

29. පෑස්සීම (welding) සඳහා ස ාදා ගනු ලබන සි කන්ඩර ක් ල්ළ තිටු යුල් ඔක්සිජන් රල ප්රක ති සසා ා බනීමමැ
භාවිත වරනු ලබන රයාජ සක්ත පහත දක්රා ඇත.
If (Temperature >= 200 AND Temperature <= 300 ) AND (Pressure >= 2.5x105 OR
Volume < = 1.5x10-2 )
Then output ‘Good for use’
Else output ‘Not good for use’
A

Temperature (K)
150

Pressure (Nm-2)
2.5x105

Volume(m-2)
1.4x10-2

B

250

2.6x105

1.6x10-2

ප්රක ති ස අත සි කන්ඩර රන්සන්,
(1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3)A හා B සදවම.
4

(4) කිසිරක් සනාසේ.

30. ල්ම  16 ක් ස අත ී ඇති සාංගෘ අත පරිපථස ල්ම  මඟින් ලබා සදන ආදාන න් හා ප්රතිදාන න් සලවන්න.
පහත සඳහන් වරරක් ිරනරදි ද?
(1) 5 = 0, 6 = 1, 4 =1

(2)

8 = 1, 9 = 0, 10 =1

(3) 11 = 0, 12 = 0, 13 = 0

(4)

3 = 0, 2 = 1, 1=0

31. තරඟ විභාග වී අ දුම්වරුරන්ැ අභිස ගතාර (A) හා රාවය රැනා  කවීම ( B) න ප්රශ්න පර සදව සඳහා
මුහුය ීම අිරාර්
සේ. එසස්ම සතරන ප්රශ්ය පර සලස සාරාාංශ  කවීම (C) හා සිද්ධි අධය න ( D) න
විෂ න් අල්සරන් තාමාැ වනමති එක් ප්රශ්න පර වැ සපීම සිටි හනකි .
සමම අරස්ථාරන් ිරූපන සවසරන පහත සඳහන් අරස්ථා අල්සරන් කුමක් සතය සේ?
(1) (A AND B ) AND (C OR D)

(2) (A AND B ) AND (C AND D)

(3) (A OR B ) AND (C OR D)

(4) (A OR B ) OR (C OR D)

32. මාර්ගගත සාප්පපු සරාරි ර කන් පාරිසභ ගිව ාැ ඇති රාසි කීප ක් පහත දනක්සේ. ඒරායින් අසෙය ප්රකොශ්ය
කුමක්ද?
(1) 24 පනස  අම විරෘතර තනබීම.
(2) හර වාඩ්ප්  මගින් මුද්  සගවීසම් හනකි ාර
(3) සමරැ සරළඳ ආ තන මගින් පමයක් භාණ්ඩ ිරසැම සනපයීම.
(4) පහුම ස්ථාන ව සිැ අන්තර්ජාල ඔස්සස් භාණ්ඩ ඇයවුම් කිරිසම් හනකි ාර.
33 හා 34 ප්රශ්ය රලැ පිිතල්රු සනපයීමැ පහත රයාජ සක්ත භාවිත වරන්න.

X=5
T = 20
While x < 8
Print T
T=T–X
X=X+2
End While
33. ඉහත රයාජ සක්ත කී රාර ක් පුයර්වරය සේද?
(1) 3

(2) 5

(3) 2

(4) 1

(3) 20, 15, 10

(4) 5, 7

34.ඉහත රයාජ සක්තස ප්රතිදාන රන්සන් කුමක් ද ?
(1) 20, 15

(2) 20

35. පහත දක්රා ඇති රයාජ සක්තස  අස් තනන සඳහා ුමදුුම පිිතල්ර රන්සන්,
If some condition is true then
do one process
……………..
Do the other process
End if
5

(1)

Then

(2)

Do

(3)

While

(4)

Else

36.

ම් වාල පරිච්සේද ක් ල්ළ ගනුසදනු රලැ අදාල ද් ත එක්ැකස් සවාැ එක්තරා අරස්ථාරව එම ද් ත
සරන් සරන් රශස න් සගන සනවසීම හඳුන්රන්සන් ................................ සලස .
(1) මාර්ගගත සනවසීම. (On Line Processing)
(3) වාණ්ඩ සනවසීම. (Batch Processing)

(2) තතය වාල සනවසීම. (Real Time Processing)
(4) ගනුසදනු සනවසීම. (Transaction Processing)

37. පද්ධති සාංරර්ධන ජීරන ැවරස (System Development Life Cycle -SDLC) පි රර න්ී අනුපිිතසරල
කුමක්ද?
(1) ගනැළු විගහ
ර
(Problem Definition), ශවයතා අධය න (Feasibility Study), පද්ධති විශ්ස් ෂය
(System Analysis)
(2) ශවයතා අධය න (Feasibility Study), ගනැළු විගහ
ර
(System Analysis)

(Problem Definition), පද්ධති විශ්ස් ෂය

(3) ගනැළු විගහ
ර
(Problem Definition), පද්ධති විශ්ස් ෂය
(Feasibility Study)
(4) පද්ධති විශ්ස් ෂය (System Analysis), ගනැළු විගහ
ර
(Feasibility Study)

(System Analysis) , ශවයතා අධය න
(Problem Definition), පද්ධති විශ්ස් ෂය

38. අල්රු මුහුය්  ිර්මාය , ද් ත පාදව ිර්මාය කිරීම, අරශය දෘඩාාංග ීරරය කිරීම ආී වාර්
සාංරර්ධන ජීරන ැවරස කුමන අරධි හා සම්බන්ධ සේද?
(1) පද්ධති සනලුමම

(2) පද්ධති විශ්් ෂය

(3) වරි ාසේ ස දවීම

න් පද්ධති

(4) මෘදුවාාංග සාංරර්ධන

39. අන්තර්ජාල සම්බන්ධස න් පහත ප්රවාශ සලවා බලන්න.
A. සරබ්ල අඩවි තනන්ප්  වර ඇති පරිගයව සරබ්ල සර්රර (Web Server) නම් සේ.

B. සරබ්ල අඩවි රලැ පිවිසීමැ අරශය මෘදුවාාංග සරබ්ල අතරික්ුමර (Web Browser) නම් සේ.
C. සසවුම් න්ර (Search Engine) අපැ අරශය වාරයා ඔස්සස් සරබ්ල අඩවි ලනයිස්ල්රක් ලබා සදයි.
ඉහත ප්රවාශ අල්සරන් රඩා්  ිරනරදි ප්රවාශ පප්රවාශ රන්සන් කුමක්ද?
(1) A පමයක් ිරනරදි .

(2) B පමයක් ිරනරදි .

(3) A හා B පමයක් ිරනරදි .

(4) A , B හා C

න සි ් ල ිරනරදි .

40. විදු්  තනපෑල සම්බන්ධස න් පහත ප්රවාශ සලවා බලන්න.
A. තමාසේ වැහඬ නවි හනකි .
B. කිසිදු මුදලක් රන සනාසේ.
C. මූලාශ්ර ස් ඛ්න තර්  සවසනකුැ සාංස්වරය වළ හනකි ආවාර ැ නවි හනකි .
ඉහත ප්රවාශ ර කන් රඩා්  ිරනරදි රන්සන් කුමක්ද?
(1)

A පමයක් ිරනරදි .

(2)

B පමයක් ිරනරදි .

(3)

A හා C පමයක් ිරනරදි .

(4)

A , B හා C සි ් ලම ිරනරදි .
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