උපදෙස් :



පළමුවන ප්රශ්්න ා දර ා ත්  රව්  ප්රශ්්න ාරා්  තුළුවව ප්රශ්්න පාට පණක්  ිළිතුළු  සප ්න.
පළමුවන ප්රශ්්න
කුණු 20 ්  හිමිවන අරා, අදනුණ්  සෑණ ප්රශ්්න ට ණ කුණු 00 ැගින් හිමි ද..

1.)
I. රක්ෂණ නියයෝජිතයකු වන ආමන්ත දිවා කාලයේදී ලබාගන්නා රක්ෂණ ඔප්පු පිළිබඳ විස්තර ඔහුයේ

ටැබ්ලට් පරිගණකයට ආදාන කරයි. දිනය අවසානයේ ඔහු තම කාර්යාලයට යගාස් එම දත්ත තම යේස
පරිගණකයට ඇතුළු කර මුද්රිත පිටපත් ලබා ගනියි. ආමන්ත විසින් භාවිත කරනු ලැබූ,
a. ආදාන උපක්රම
b. ප්රතිදදාන උපක්රම නේ කරන්න.
II. පහත A සිට D දක්වා යේබල කර ඇතිද වගන්තිද සතය ද අසතය ද යන්න සඳහන් කරන්න. ඔබ විසින්
කළ යුත්යත් අදාල යේබලය ලියා එහි සතය අසතයතාව සඳහන් ිරීමම පමි.
A. ආදාන උපාාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත හා උපයදස් මුලින්ම ගමන් කරන්යන්
ප්රාථමික ක මතකය යවතය.
B. වයි ෆයි (Wi-Fi) තාක්ෂණයේදී ගුවන් විදුලි තරාංග භාවිත යේ.
C. පරිගණක ජාල යදකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් යහෝ අතර සේබන්ධය ඇතිද ිරීමමට ස්විචයයක්
(Switch) භාවිත යේ.
D.මතක කාඩ්පත් (Memory card) ඝන තත්ත්වයේ උපාාංග(Solid state device) සඳහා
උදාහරණයිර.
III. පහත A වගුයේ ඇතිද එක් එක් අයිතම B වගුයේ ඇතිද අයිතම සමඟ ගැළපිය හැිරය. ඔබයේ පිළිතුරු
පත්රයේ එම ගැළීමේ යුගල අදාළ යේබල යයාදා සඳහන් කරන්න.
A වගුව
P. ශීමරයේ අභයන්තර යකාටස් යවන් යවන්
වශයයන් ත්රිමාණ යලස පගපගත ිරීමමට භාවිත
යේ.
Q. හෘද ස්පන්දනය නිීමක්ෂණය ිරීමමට යයාදා ගී
R.
S.

යමාළයේ ක්රියාකාරිත්වය සටහන් ිරීමමට
භාවිත යේ.
හෘදයේ ක්රියාකාරිත්වය පරිගණක තිදරයක
දැක්ීමට භාවිත යේ.
1

T.

B වගුව
විදුත් තන්තු යර්ය ය යන්ත්රය(ECG)

හෘද යරෝග තිදර ගැන්ීයේ යන්ත්රය (Cardiac
Screening Machine ).
V. පරිගණක ගත ආක්ෂක ශීමර ස්තර එක්ස්යර්
යන්ත්රය (CAT).
W. විදුත් නිකර්පර යර් ණ යන්ත්රය (EEG)
U.

IV.

පහත A සිට E දක්වා යේබල කර ඇතිද පද වාකය ක්ඩ  සලකන්න.
A. යයදුේ මෘදුකාාංගයිර.
B. භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාාංගයිර.
C. පද්ධතිද මෘදුකාාංගයිර.
D. උපයයෝගිතා මෘදුකාාංගයිර.
ඉහත යේබල කර ඇතිද අයිතම සඳහා නිවැරදි උදාහරණය පහත ලැයිස්තුයවන් යතෝරායගන ලියන්න.
ඔබ විසින් කළ යුත්යත් යේබලය හා අදාළ උදාහරණය ලිීම පමි.
ලැයිස්තුව (Mac, numbers, Anti - virus software, Assembler, Abacus )

V.

කෘෂිකර්ම ක්යෂ්ත්රයේ නිලධාීමන් යතෝරා ගැීයේ සේමු පීමක්ෂණයකදී පහත සඳහන් යකාන්යද්සි
යදකම තෘප්පත විය යුතු බව පීමක්ෂණ ම්ඩ ලය ීරරණය කරන ලදී.

1 වන යකාන්යද්සිය - අයදුේකරුයේ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුය
2 වන යකාන්යද්සිය - අයදුේකරුට පිළිගත් විශ්ව විදයාලයිරන් උපාය ය යහෝ පිළිගත් ආයතනයක
අවුරුදු 5ක පළුරුද්දක් තිදබිය යුතුය.
X, Y හා Z බූලියානු විචලයයන් පහත දැක්යවන පරිදි අර්ථමි දක්වා ඇත.
අයදුේකරුයේ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි නේ , X සතය යේ.
අයදුේකරුට පිළිගත් විශ්ව විදයාලයිරන් උපාය යක් තිදයබ් නේ, Y සතය යේ.
පිළිගත් ආයතනයක අවුරුදු 5 ක පළුරුද්දක් තිදයබ් නේ, Z සතය යේ.
(a) අයදුේකරු සේමු පීමක්ෂණයයන් යතෝරා ගැීම නිපගපනය ිරීමම සඳහා X, Y හා Z විචලයයන්
භාවිත කරක න් බූලියානු ප්රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.
(b) ඉහත (a) යකාටයස් බූලියානු ප්රකාශනයට තුලය වන තර්කණ පරිපථමියක් අිනන්න.
VI.
VII.

BF416 ෂඩ්දශමය සාං යාව එයට තුලය ූ  ද්විමය සාං යාවට පරිවර්තනය කරන්න.
a. අාංිරත ප්රතිදබිේබ හා ීඩියයෝ පරිගණකයකට ආදන කළ හැිර උපක්රම වර්ග යදකක් ලියා දක්වන්න
b. දැක්ීයේ උපක්රම වර්ග යදකක් ලියා දක්වන්න.

VIII.

A

B

D

C

E

ඉහත යපන්වා ඇත්යත් එක්තරා ප්රතිදබිේබ සාංස්කරණ මෘදුකාාංගයක නිතර භාවිත යකයරන යමවලේ
ීරරයක යකාටසිර. එහි A-E දක්වා යේබල කර ඇතිද යමවලේ මගින් කළ හැිර කාර්යය ලියන්න.
IX. පහත යපන්වා ඇතිද හා වගන්තිදවල හිස්තැන් පිරීම සඳහා ගැළයපන වැිර යකාටස දී ඇතිද ලැයිස්තුයවන්
යතෝරා ලියන්න.
a. පරිගණක භාවිත කරන්නන්යේ අත්යලහි වැඩිුරම දක්නට ලැයබන යේදනාකාීම තත්ත්වය ——
———— යලස හඳුන්වයි.
b. පරිගණක භාවිතය නිසා ඇස් වල ඇතිද වන ————-අක්ෂි අභයාස වල යයදීයමන් මග හරවා ගත
හැිරය.
(ුනර්වර්ීර ආතතිද ීමඩ ා, කාපල යදෝනා සහ ලක්ෂණය, පරිගණක දෘෂ්ි සහ ලක්ෂණය)
2

X.

පහත දක්වා ඇතිද වයාජ යක්තයේ ප්රතිදදානය ලියන්න.
For i = 5 to 20 step 3
Print i
Next i

2.)

තපගෂ යපාත් හයලහි යපාත් අයලවිය දක්වා ඇතිද බිේ පතක් පහත වැඩ පතිදන් දක්වා ඇත.

I. යකෝෂ ලිපින පමණක් භාවිත කර හත්පණ යපාත් සියේලම ගත් ක ළ යසීමට D3 යකෝෂයයහි ඇතුළත්
කළ යුතු සූත්රය සඳහන් කරන්න.
II. ඉහත D3 හි සූත්රය පිටපත් ිරීමයමන් අයනකුත් යපාත් වර්ග වල ගත් ක ළ ගණනය කළ පසු සියළුම
යපාත් ක ළට ගැීමට වැයූ  මුදල ගණනය ිරීමමට D8 යකෝෂයයහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්රය ්රීත
භාවිතයයන් ලියා දක්වන්න.
III. යපාතක් විිරණීමට ලකුණු කළ ක ළ ගත් ක ළ යමන් 1 ½ ක් යේ . හත්පණ යපායතහි විිරණීමට ලකුණු
කළ ක ළ යසීමට E3 යකෝෂයයහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්රය සඳහන් කරන්න.
IV. ඉහත සූත්රය පිටපත් ිරීමයමන් අයනකුත් යපාත් වර්ග වල විිරණුේ ක ළ ලකුණු කර E ීරරුව සේූර්ණ
කළ පසු E7 යකෝෂය මත ක්ලික් කළ විට සූත්ර ීරරුයේ දිස්වන සූත්රය සඳහන් කරන්න. .
V. වර්ෂ අවසානයේ දී තපගෂ යපාත් හල යපාත් ක ළදී ගන්නන්ට, යපාතකට යදනු ලබන වට්ටේ ප්රතිදශතය
H3 යකෝෂයයහි සඳහන්යේ. යකෝෂ ලිපින පමණක් භාවිත කර හත්පණ යපාතක් සඳහා යදනු ලබන
වට්ටම ගණනය ිරීමමට F3 යකෝෂයයහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්රය සඳහන් කරන්න. (යමම සූත්රය පිටපත්
ිරීමයමන් අයනකුත් යපාත් සඳහා යදනු ලබන වට්ටමද ගණනය කරන බව උපකේපනය කරන්න)
VI. ඉහත සූත්රය F4 යකෝෂයට පිටපත් කළ විට මගුේ කෑම යපාතට යදනු ලබන වට්ටමද ගණනය කළ
හැිරනේ F4 යකෝෂයයහි ලියී ඇතිද සූත්රය සඳහන් කරන්න.
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VII. වට්ටේ දුන් පසු හත්පණ යපායතහි විකුණුේ ක ල ගණනය ිරීමමට G3 යකෝෂයයහි ලියී ඇතිද සූත්රය
සඳහන් කරන්න?
වට්ටම = යපාතක් විිරණීමට ලකුණු කළ ක ළ X වට්ටේ ප්රතිදශතය
යපාතක් විිරණූ ක ළ = යපාතක් විිරණීමට ලකුණු කළ ක ළ- වට්ටම
යපාත් ගත් ක ල = ක ලට ගත් යපාත් ගණන x යපාත් ගත් ක ල

3.)

එක්තරා යපාත්හලක දත්ත පාදකයක පහත වගු දක්නට ලැයබ්.
යපාත් වගුව
BookID
B0026
B0027
B0028
B0029
B0030

Title
Network fundamental
Practical MS Office
Database Management system
Mathematics Grade 11
Computer Hardware

PubID
S012
S084
S055
S012
S055

Quantity
25
32
45
60
40

යපාත් ප්රකාශ වගුව
PubID
S055
S012
S084
S075

Name
Stephen Dayle
Patna Word
K.A Stund
Wiliam Starling

City
Farance
Landon
Germany
Landon

I. ඉහත වගු යදක යවනුවට තනි වගුවක් භාවිත කළ යහාත් ඇතිද විය හැිර ගැටළු 2ක් ලියන්න.
II. යපාත් වගුයේ ඇතිද ක්යෂ්ත්ර වලට ආදාල දත්ත ප්රරුප ලියා දක්වන්න.
III. ඉහත වගු යදයක් ප්රාථමික ක යතුරු අදාල වගුයේ නම සමග සඳහන් කරන්න.
IV. යමම යපාත්හලට “Wiliam Starling” විසින් රචිත “Network Security” යන යපායත් පිටපත් 25 ක්

යගන එන ලදී, එයස් නේ යාවත්කාලින විය යුතු යරයකෝඩ ය ලියා දක්වන්න.
V.

a.

ආගන්තුක යතුර අර්ථමි දක්වන්න.

b.

ඉහත වගු යදක ආශ්රයයන් ඉහත අර්ථමි දැක්ීම පැහැදිලි කරන්න.
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4.)

i.

පද්ධතිදයක් යනු කුමක්ද?

ii.

යතාරතුරක තිදබිය යුතු වැදගත් ගුණාාංග හතරක් සදහන් කරන්න.

iii.

ආයතනයක එක් එක් කළමනාකරණ මට්ටේ වලට අදාලව ක්රියාත්මක වන ආකාරය අනුව
පරිගණක ආධාරක යතාරතුරු පද්ධතිද වර්ග කළ හැිරය. ඉන් යදකක් ඊට අදාල කළමනාකරණ
මට්ටේ සමගින් ලියා දක්වන්න.
පහත A ීරරුයේ ඇතිද කාර්යයන් හා වඩ ාත් ගැලයපන පද්ධතිද සාංවර්ධන ජීවන චක්රයේ අවය  B

iv.

ීරරුයේ ඇතිද ඒවායින් යතෝරන්න. ඔයබ් පිළිතුයරහි අදාල අක්ෂර පමණක් සදහන් ිරීමම සෑයහ්
කාර්යය

පියවර

A. පරිශීලක ක ත්රශීී අතුරු මුහුණතක් අවශය බව ීරරණය ිරීමම

P. පද්ධතිද නඩ ත්තුව

B. පද්ධතිද නිර්මාණය සදහා පරිශීලක යවත මුදේ ඇතිද බව යසායා

Q. මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය

බැීම
C.පද්ධතිද පීමක්ෂායේ දී යසායා ගත යනාහැිර ූ  යදෝෂ නිවැරදි

R.ශකයතා අධයනය

ිරරිම
D. සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් භාවිතයයන් ක්රමයේ සැකසීම

S.පද්ධතිද විශ්යේෂණය

5.)
I. 2 සිට 10 දක්වා ඉරට්යට් සාං යා (එම සාං යා යදකද ඇතුළත්ව) සාංදර්ශනය ිරීමමට පහත දක්වා
ඇතිද වයාජ යක්ත ඇේයගාරිතම යකාටස භාවිත කර ඇත .A, B හා C සඳහා අගයයන් දී යනාමැත.

n=

A

While n < B
n=n+ C
Display n
End while
A, B හා C සඳහා සුදුසු අගයයන් ලියන්න.

II. බස්නාහිර පළාත් යතාරතුරු තාක්ෂණ දිනයේදී ඊට සමගාීව පැවත්ූ  ප්රයයෝගික හා ලිිතත තරඟවල
ජයග්රහණ කළ සිසුනට තයාග ප්රදානය කරනු ලැයබ්. ජයග්රාහී ශ ෂ්ෂය නාම යේ න සකස් ිරීමයේදී
ප්රයයෝගික යහෝ ලිිතත යනුයවන් ලැයිස්තු ප්රදර්ශණය කරනු ලැයබ්. යමම සාංසිද්ය ය පහත ගැීේ
සටහනින් යපන්නුේ කරන අතර A සිට F දක්වා යේබල නේකර යනාමැත . A සිට F දක්වා යේබල
හඳුනා යගන ඒ සඳහා අදාළ අගයයන් යේබල ඉදිරියයන් ලියන්න.
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Tot- තරග සාං යාව
n - තරග අාංකය

Start

Input
Tot

n=1
B
A<=Tot?

Stop

C

n තරගය
ප්රයයෝගිකද?
ඟ

D

n තරගයේ ජයග්රාහිකයන්
ප්රයයෝගික ලැයිස්තුවට
ඇතුළත් කරන්න.

E
n තරගයේ ජයග්රාහිකයන්
ලිිතත ලැයිස්තුවට
ඇතුළත් කරන්න.

n= F
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+1

6.)

A

B

C

D

E

ඉහත A , B, C, D ,E ලබාගැීම සඳහා අවශය HTML යක්ත පිළිවලින් ලියා දක්වන්න.
සැ.යු.
 B යලස නේ කර ඇතිද පින්ූරය food.jpg නක න් ගබඩ ා යකාට ඇතැයි සලකන්න.
 More යන්නට click ිරීමම මගින් www.ABC.com යවබ් අඩ වියට පිවිසිය හැිර බව
සලකන්න.
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7.)
යතාරතුරු තාක්ෂණය අද සමාජයට නැතිදවම බැරි අාංගයක් බවට පත් ී අවසාන ය. යමම සේබන්ධතාව
විවිධ ක්යෂ්ත්ර වල විවිධ ආකාරයයන් භාවිත යවක න් පවීර.
i. පහත A ීරරුයේ ඇතිද ක්යෂ්ත්ර B ීරරුයේ ගැයලපන කාර්යයන් හා යා කරන්න
A

B

කෘෂිකර්මාන්ත ක්යෂ්ත්රය

යමෝටර් රථමි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා වල යස්වය
සඳහා යරායබෝ යන්ත්ර (Robots) යයාදා ගැීම.

ඉාංජියන්රු හා කර්මාන්ත ක්යෂ්ත්රය

Master card /Visa card හාවිත කර මුදේ යගීම.

වයාපාර ක්යෂ්ත්රය

කෘෂිකර්මය විෂය පාඩ මකට අවශය, ී වගාව පිළිබඳ
යතාරතුරු අන්තර්ජාලයයන් ලබා ගැනිම.

අධයාපන ක්යෂ්ත්රය

හරිතාගාර අභයන්තර පරිසර තත්වයන් ස්වයාංක්රිය
පාලනය.

ii. යතාරතුරු තාක්ෂණය හා සේබන්ධ සාරධර්ම වලට අනුව පහත අවස්ථමිා වලදී ඔබට ගත හැිර
ක්රියාමාර්ගයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.
a. ඔබයේ පැවරුමකට අන්තර්ජාලයයන් ලබා ගත් යතාරතුරක් ඇතුළත් ිරරිම.
b. ඔයබ් පරිගණකයට යයදුේ මෘදුකාාංගය ස්ථමිාපනය ිරීමම.
iii.

පහත යයදුේ යකටියයන් හඳුන්වන්න.
a. දත්ත ගුප්පත යක්තනය
b. අාංිරත යබදුම

iv.

ඔයබ් පරිගණකය අනවසර ප්රයේශ වලින් වලක්වා ගැීමට ගත හැිර ක්රියාමාර්ග ක ක් සඳහන්
කරන්න.
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