
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ප්රශ්න  ංක   -3 දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත සම්බන්ධතා සටහ  ය ොදා ගන් . 
 

01. y;rjk mrïmrdfõ mß.Klj, ±lsh yels ,laIKhla jkafka l=ulao@ 

1. úYd, mßudK wkql,s;mßm; iys;^vlsi&ilikhla iys; ùu 

2. uq,ajrg uQislh Ndjs;h weröu 

3. pdp (personal data processor) 

4. lD;Su nqoaêh u; mokï ùu 

5. transistors úYd, m%udKhla Ndú;d ùu 

02. o;a; j,x.=;dj iy;sl lsrSu i|yd Ndjs;d lrk mrSCIdjla fkdjkafka@ 

1. m%rEm mrSCIdj 

2. ieliqu mrSCIdj' 

3. oajs;aj wdodk mrSCIdj 

4. mrdi mrSCIdj 

5. o;a; os. mrSCIdj 

03.     0.0  0 2     සකඛ්යාවට තුය ංෂනඨම  සකඛ්යාව වයයේ 

1.   61.328  2.  14.328 3. 32. 68 4.  6.328 5.   48 

 

 04. 5     සකඛ්යාවට ටු අ ංයට ද යදය  ද ංයරක   රම  මිනන් ිරූපපය     ත්තය්ත 

 .  110011012 2. 00  00 02  3. 00  00  2  4.   00    2  5.  0  00   2 

 

05.  28  X 78  ිරවැ දිව ආගය     පිළිතු  වයයේ  

 .   1068 2. 60 8  3.  068  4. 60 8  5. 6  8 

 

06.  F=x’yz + x’yz + xyz     බූලී  ප්ර ාශ්ය  ස  ිරීමයමන් ..................... ැය.. 

1.  z+(x+y) 2.  z(x+y) 3.(y.z)  4. y+(x.z) 5. (x+y) 
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Sabaragamuwa Provincial Department of Education 

f;jk jdr mÍËKh - 2018                                    13 fY%aKsh 

Third Term Test – 2018                                                                    Grade 13 

 f;dr;=re yd ikaksfõok ;dËKh » 

Information and Communication Technology » 

 

meh folhs 

Two hours 

úNd. wxlh ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  



07.  පහත දී තති ංය ලිත පරිපථ  ස න්  

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත පරිපථය  ද  456 තුඩු සම්බන්ධය න් ංසතය වන්යන් පහත  ව ක් ද? 

1.  තුඩු 6=  සහ තුඩු 5=0 ව  විට 4=0 යේ  2. තුඩු 6=0 සහ තුඩු 5=  ව  විට 4=0 යේ 

3. තුඩු 6=  සහ තුඩු 5=0 ව  විට 4=  යේ  4. තුඩු 6=  සහ තුඩු 5=  ව  විට 4=  යේ  

5.  තුඩු 6=0 සහ තුඩු 5=0 ව  විට 4=0 යේ 

 

08.  Q=p’q’+r’+s’+t’ යේ. ඒ ංයව Q’ සඳහා ිරවැ දි ප්ර ාශ්  වන්යන්  

1.  Q’=(p+q)rst  2.  Q’=pq(r+s+t)   3. Q’=pqr(s+t)  

4. Q’=pqrst   5.  Q’=pq+r’s’+t’ 

 

09. පරිගය  බගැන්වීයම් ක්රි ාවලියේ දී BIOS  ද  ාර්  වන්යන් 

A- විදුලි  සැපයීම ිරවැ දිව පවතින්යන්ද  න්  පීමක්ෂා ිරීමම 

B- යමයහයුම් පද්ධති  ප්රධා  මත  ට යග ඒම 

C- මූලි  දෘඩාකග ිරවැ දිව ක්රි ා්තම  වන්යන්ද  න්  පීමක්ෂා ිරීමම 

D- CMOS මත   තුළ තති උපයදසන ිර වීම 

 .  A පමණි 2. A හා C  පමණි 3.C  පමණි 4.C හා D පමණි 5. B,C හා D පමණි 

 

10.  මධය සැ ුමම් ඒ  යේ ංකග ක් වන්යන් 

 .  ROM 2.  RAM 3.ALU  4. L3 ිරහී  මත   5. ජව සැපයුම්  ඒ    

 

11. පහත දක්වා තති උපාකග ංතුරින් සූපීමක්ෂ  ක් යස හැඳින්වි  ය ොහැිර උපාකග  කුමක් ද? 

1. චුම්භ  තීන්ත ංයක්ෂය ිර ව   (MICR) 

2. ප්ර ාශ් සකුු  සකජා    (OMR) 

3. ප්ර ාශ් ංක්ෂ  සකජා    (OCR) 

4. ඩිජිටයිසර් (Digitaliser) 

5. තීරු යක්ත ිර ව   (Barcode Reader) 

 

12. ධාව  ත්තවයේ පව්ත ා ක්රි ා   ක් ංව ද  ත්තව ට  ැවත ප්තවි  හැක්යක් 

.......................... ිරසා  . 

 .  ා  ගතවීම  2.  ආදා  / ප්රතිදා  යපොය ෝතතුව  3. මුදාහැීමම 

4. ප්රතිහ ය     5. තාව ාලි  ං්ත ද අවීම 

 

 

 

 



13. පහත ප්ර ාශ් ස න්  

A- ඕ ෑම ස ස  ක් මත ඕ ෑම යමයහයුම් පද්ධති ක් ක්රි ා්තම   ළ හැිර  

B- යමයහයුම් පද්ධති ක් ිරර්මාය  හා සකවර්ධ     ය බන්යන්  ම් වියශ්ේෂිත ස ස  

ය ොට්ඨාශ් ක් සඳහා   

උක්ත ප්ර ාශ් වට ංයව පහත දැක්යව  ිර ම් පිළිතු  ිරවැ දි යේ ද? 

1. A සහ B යද ම සතය යේ 

2. A ංසතය ව  ංත  B සතය යේ 

3. A සතය ව  ංත   B ංසතය යේ 

4. A හා B යද ම ංසතය යේ  

5. B සතය ව  ංත  A ද පිළිගත හැ  

 

 4. ජා  තුට පැමියය  යතො තුරු ඊග සනථ   තුලින් බා ගැනීමට හැිරව  යස ද්තත 

ආ ෘතිවට (Formats) මාරු ිරීමම සිදු   න්යන්, 

1. සමර්ප  සනථ   (Presentation  layer) 

2. ය දුම් සනථ   (Application layer) 

3. සැසි සනථ   (Session layer)   

4. ප්රවාහ  සනථ  (Transport layer)  

5. ජා සනථ   (Network layer) 

15.  Ip ලිපි  හා MAC  ංක   සම්බන්ධව ිරවැ දි ය ොව  ප්ර ාශ්  යත  න් . 

1. Ip ංක   මෘදු ාකග මිනන් සැ යස   මු්ත MAC ංක   සනථි වම බා දී තති ංක  ිර. 

2. MAC ංක   ය ොටසන යද ිරන් සමන්විත යේ. එ ද එක් ය ොටස  සමාගම හදු ාගත හැිර 

ංක  ක් පවති  ංත , ංය ක් ය ොටයසේ ය ට්වර්ක්  ාඩ් එය ො ද ංක   පවතියි. 

3. MAC ංක   ය ට්වර්ක්  ාඩ් එය  ද පව්ත ා චිප ක් තු ංඩකගු    තත. 

4. සමා  MAC ංක  පරිගය  යද  ට පැවති  ය ොහැ . 

5. එ ම MAC ංක   පරිගය  යද ක් යහ  ිර දප ක් ංත  පවතියි. 

 

16. යතො තුරු පද්ධති  ට තතුළ්ත වීම සඳහා භාවි;d     පරිශී   ාම  ,  හසන පද     

යතො තුරු යසො ා ගැනීමට බා ද  පුද්ගය කු උ්තසහ ද මින් සිටී. ඔහුයගන් සිදුව තති තර්ජ   

පහත දක්වා තති තර්ජ  ංතරින් කුම  වර්ග ට ං ්ත යේ ද? 

1. රැවටීම (Spooling) 

2. ව ප්රසාද  ංිබබවා  ාම (Elevation of privilege) 

3. ප්රතිය  ප   (Repucliation) 

4.  වුළු ුමපීමක්ෂය  (Port Scan) 

5. තතුබෑම (Phishing) 

17 . White hat hacker  යයවන් හදුන්වන්යන්, 

1. ජා  ට යහොය න් තතු්ත වී ඒවායේ ද්තත යසො  ම්     පුද්ගයි න්  . 

2. ජා   පව්ත ා ආ ක්ෂය ත්ත්තව ක් පීමක්ෂා   වා ගැනීම සදහා ආ ත   ට ය ොදවා 

ගත හැිර එයමන්ම නීතයායලභභාව ිරන් යු්ත පුද්ගයින් යේ.   

3. පරිගය  තියබ  සනථා වට සෘජුවම සම්බන්ධ වී එම පරිගය වලින් ද්තත යසො  ම් 

    පුද්ගයින්  . 

4. පරිගය  තුළ තියබ  ද්තත යසොය න් තබායග  ංයවි     පුද්ගය ිර. 

5. පරිගය  ජා ක් පව්තවායග   ාමට උප  ය භාවිතා     පුද්ගය ිර. 

 



18.  එක්  ාිබ ක් (Hub) යහ  සනවිච ක් පමයක් ය ොදා යග  ිරර්මාය  ිරීමමට හැිර ජා ක් 

ිරවැ දිව හඳුන්වය බන්යන් 

1. තරුම  ජා (Star) 

2. බසනම  ජා (Bus) 

3. සනථානී  ජා  (LAN) 

4. මුදුම  ජා (Ring) 

5. රුක් ජා  (Tree) 

 

19. විවෘත ංන්තර් සම්බන්ධතා ිර මාවලියේ (OSI) ය දුම් සනථ  ට (Application layer) ංදාව 

භාවිතා ව  ිර මාවලි ( protocol)  දක්වා තති පිලිතු  කුමක්ද? 

1. HTTP,HTTPS,FTP,RPC,UDP  

2. RPC,HTTP   

3. HTTP,TCP,UDP   

4. HTTP,TCP,UDP,TELNET,SMTP,POP3,SNMP   

5. HTTP,HTTPS,FTP,TELNET,SMTP,SNMP 

 

20. C පන්තියේ ජා   ජා ආව ය ංක   255.255.255.224 යේ. යම ට සමබන්ධ  ළ 

පරිගය  ප්රමාය  ය ොපමයද? 

 . 8  2. 30   3. 6   4.5   5.25 

 

2 . C පන්තියේ ජා   උපජා 5 ිරන් සහ එක් උපජා  ට ංවම වශ්ය න් පරිගය   6ක් 

සම්බන්ධ   ගැනීමට හැිර යස C පන්තියේ ජා ක් ස සා ගැනීමට ංවශ්ය  ම් ංදා ජායේ 

පැවති  හැිර උපජා ආව ය ංක   කුමක්ද? 

 .255.255.255.0   2. 255.255.255.224   3. 255.255.255. 92  
3.255.255.255.248    5.255.255.255.64 

 

22.  ජා   ip ලිපි    72. 6.0.0/ 9 යස බා දී තත. යමම ජාය න් සැ සි  හැිර උපජා 

ප්රමාය  සහ එක් උපජා  ට සම්බන්ධ  ළ හැිර පරිගය  ගය , 

1. උපජා 7ක් සහ එක් ජා  ට පරිගය  30 ිර.  

2. උපජා 8ක් සහ එක් ජා  ට පරිගය  8 90 ිර.   

3. උපජා 8ක් සහ එක් ජා  ට පරිගය  2046 ිර. 

4. උපජා 7ක් සහ එක් ජා  ට පරිගය  2046 ිර.   

5. උපජා 8ක් සහ එක් ජා  ට පරිගය  30 ිර.  

 

23. පහත දක්වා තති උපජා ආව ය ංතරින් වකගු ආව ය ලිපි  ක් ය ොවන්යන් කුමක්ද? 

 . 255.255.255.0  2. 255.255.255. 92  3. 0.255.255. 28  4.255.255.255.248 

5. 255.255.0.0 

 

 

 

 



24. සකඛ්යාක   ැම ාව   ාර්  බද්ධ ංවශ්යතාව යහොදින් ම විසනත  ය ය න්යන් පහත දැක්යව  

 ව ක්ද? 

1. සැහැල්ලු බව පැවති  යුතු . 

2. බැටරි  සදහා ංවුරුද්ද  වගකීම්  ා ක් තිටු  යුතු . 

3. USB යක්බ ක් පැවති  යුතු . 

4.  ැම ා ශිල්පි ාට ඡා ාූපප ක් බා ගැනීමට හැිර වි  යුතු . 

5.  ැම ාව  ප්රමායව්ත ධාරිතාවක් ස දත මත   ාඩ්පතක් (memory card) තිටු  යුතු . 

 

25. ලි ාපදිකචි ංක  , ශිෂය ාය   ම, පාඨමාාව හා ංධය   වර්ෂ  ප්රතිදා   ිරීමම සදහා ිරවැ දි 

SQL ප්ර ාශ්  කුමක්ද?  

 . Select S.Register No, S.Student Name, C.course, R.Academic Year 

From Student S, Couse C, Register R WHERE S. coursed = R.Courseid 
 

2.   SELECT Register No, Student Name, Course, Academic Year FROM Student, course 

,WHERE Register No = Courseid 
 

3. SELECT S. Register No, S.Student Name, C,course R.Academic Year  

FROM Student S, course C,Register R WHERE s.courseid = R.courseid AND S.Courseid = 

C.courseid  
 

4.  SELECT S.Register No, S,student Name, C.course, R.Academic Year  

From student S.course c,Register R WHERE s. coursed = R.courseid or s.courseid 

=c.coureseid  
 

5. SELECT S. Register No, s.student Name, C.course, R.Academic Year  

FROM student S,Register R,course c  

WHERE S.courseid =C.courseid 
 

26.  විශ්නව විදයා   ශිෂය න්ය  තතු්ත වීයම් ංක   ( adno) ශීෂය  ාම  (stName) ජාති  

හැදුයම්ප්ත  ංක   (NIC) පාඨමාා ංක   (courseid) තතු්ත    යගොය පද්ධති ක් ස සන    

තත. එ ට ංදාළව යදව  ප්රමත  ය ( 2nd normal form) ංවසනථායේ පවති  සම්බන්ධ  පටිපාටි  

වන්යන්  

A .   Student (ADNO, stName, NIC, courseid) 

        Course (courseසd, course)  

B .   Student (ADNO, stName, NIC, courseසd, course) 

       Course (courseid, lecturer) 

C .   Student (ADNO, stName, NIC) 

        Course (courseid, course) 
 

1.  A පමණි. 2.  B පමණි. 3. C පමණි. 4. A හා B පමණි. 5. B හා C පමණි. 

 

 

 

 



27. පහත පද්ධති ංකුය න් සෑම විටම  ෘත්රිම ද්ද්ය   මත පද ම් වන්යන්  ව ක්ද? 

A - වියශ්ේෂඥ පද්ධති 

B - වයවසා  සම්ප්ත සැුමම් පද්ධති 

C - බහු ඒජන්ත පද්ධති 

D - භූයග ලී  යතො තුරු පද්ධති 

1. A හා B පමණි.   2. A හා D පමණි.   3.  C හා D පමණි. 

4.  A හා C පමණි.   5. B හා D පමණි. 

 

28. පහත දැක්යව  සක ච  ස න් . 

 A. ප්රසනථා  (graphs) B. සිති ම් (maps)  C. සජීවී  ය(Animations)   D. පාඨ (Text) 

ඉහත A,B,C,D ංතරින් යව. පි අව  ංන්තර්ගත වි  හැිර ඒවා යමො වාද? 

1. a,b,c පමණි.  2. a,b පමණි.  3. a,c පමණි.  4. a,d පමණි. 5.a,b,c,d පමණි. 

 

29.  HTML යල්ඛ් ගත යප  ම ක් ( form) තතු්ත ිරීමම සදහා ිරවැ දි උුම   ( markup tag) 

කුමක්ද? 

1 <f>  2. <input>  3. <p>  4.<form>  5. <forms> 

 

30. පහත දැක්යව  HTML යක්ත  ස න් . 

<html> 

 <head> 

  <title>countries</title> 

 </head> 

 <body> 

 <p><!--<h1> sri lanka</h1>- -></p> 

 </body> 

  

ඉහත යක්ත  විදැය ිරීමයමන් ැයබ  ිරවැ දි ප්රතිදා   කුමක්ද? 

1. — sri lanka ˜ පාඨ  මාතෘ ා තී යේ (title bar) හා ˜ country — පාඨ  ශීර්ෂ ක් යස ( header) 

දිසන යේ. 

2. ˜ country — පාඨ  මාතෘ ා තී යේ දිසන යේ. 

3.  —  sri lanka ˜ පාඨ  මාතෘ ා තී යේ දිසන යේ. 

4.  <p> <!-- <hi> sri lanka <lhi <lp>  පි අපස බයද ද දිසන යේ. 

5. ප්රතිදා  ක් ය ොමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. පහත දැක්යව  HTML යප  ම   ප්රතිදා  ය ොටස ස ා බන් . 

 Frist name  

ඉහත ප්රතිදා  සදහා ංවශ්ය ිරවැ දි HTML  න්   ණ්ඩ  යත  න් . 

1. Frist name <input type = ˜ submit— value = ˜ submit—  > 

2. <input type = ˜text—name = “textbox1”> 

3. <input type = ˜text—name = “first name”> 

4. <input type = ˜box—name = “first name”> 

5. Frist name <input type = ˜ text— name = ˜ text—  > 

 

32. පහත දී තති HTML  යක්ත  ාණ්ඩ ට ( code segment)  ංයූපප ව  ිරවැ දි පිරිසැුමම 

යත  න් . 

<h1>Type of Memory</h1> 

<dl> 

 <dt>RAM</dt> 

 <dd>Random access memory </dd> 

 <dt>ROM </dt> 

 <dd> Read only memory</dd> 

 </dl> 

  i                 ii                            iii 

 

 

 

iv     v  

 

 

 

 

 

 

33. my; oelafjk l=uk mhs;ka l%uf,aL ^python&  LKavh ldrl kS;s wkqj ksjeros ^Syntactically 

correct& fõo ? 

1. total = 0                                                                                        2.  total = 0; 

    for i in range(1 : 12):              for i in range(1 : 12): 

 total = total + i                                                                   total = total + i 

Type of memory 

Ram 

Random accoss memory 

ROM 

Read only memory  

 

Type of memory 

Ram 

Random access memory 

ROM 

Read only memory  

 

Type of memory 

Ram 

Random accoss memory 

ROM 

Read only memory  

 

Type of memory 

Ram 

Random access memory 

ROM 

Read only memory  

 

Type of memory 

Ram 

2. Randr access memory 

ROM 

2.Read only memory  

 



3.       4. 

total = 0                                                                                            total = 0 

for i in range(1 : 12):           for i in range(1 : 12) 

total = total + i                                                                    total = total + I; 

5. 

total = 0                                                                                             

for i in range(1 : 12) 

total = total + i                                                                    

 

34. පහත ප්රතිදා   සදහා ිරවැ දි යක්ත  ාණ්ඩ  යත  න් . 

  

2 3 

4 

 

i <table border =“/td”   ii <table border =“1” 

<tr><td colspan“2”</td>  <tr> 

</tr><tr>    <tr><td colspan“2”>1<</td> 

<td row span “2”</td>   </tr><tr> 

<td>3</td>    <td row span “2”>2</td> 

</tr><tr>    <tr>th3</th> 

<td>4</td>    <th>4</th> 

</tr></table>    <tr></talbe> 

 

iii <table border =“1”>    iv <table border =“1” 

<tr>ctd colspan=“2”.1</td>  <tr> 

</tr><tr>    <tr><td colspan “2”>1</td>    

<td rowspan“2”>2</td>   </tr><tr> 

<td>3</td>    <td rowspan “2”>2</td> 

<td>4</td>    </tr><tr> 

</tr></table>    <td > 3 </td> < /tr> 

     <tr> 

     <td>4 </td></tr> 

     </table> 

 

 

 

 

 



v <table border =“1” 

<tr><td colspan“2”>1<</td> 

<tr> 2 <th> 

<tr> <tr> 

<th> 3 < /th> 

</tr> </th> 

</tr> < tr> 

<th> 4 </th> </tr> 

</table> 

35. පහත යක්ත  ණ්ඩ  සඳහා ිරවැ දි  ප්රතිදා   යත  න්  

<ol> type =“A ”> 

<li> name </li> 

<ul type = “square ”> 

<li> Saman </li> 

<li>Kamal </li> 

</ul> 

<li>City </li> 

<ul type = “disk ”> 

<li> Rathnapura <lli> 

<li> Kuruwita <lli> 

</ol> 

 

 (1) 1 Name   (2) 1  Name  3) A Name 

 Saman   Saman   Saman   

 Kamal   kamal   Kamal 

   2 City      2 City        B  City  

 Rathnapura  Rathnapura  Rathnapura 

 Kuruwita  Kuruwita  Kuruwita 

 

(4) A Name    (5) A.  Name 

 Saman    Saman 

 Kamal     Kamal 

       B. City           B. City  

 Rathnapura   Rathnapura 

 Kuruwita   Kuruwita 

 

36. < a href = “sabaragamuwa.html ” target =“-blank ”> 

 Sabaragamuwa <la> 

    HTML උුම   (tag) “sabaragamuwa.html ”  ැමැති යල්ඛ්   ංතිරික්ුමවක් ( browser) 

මිනන් සකදර්ශ්     ය බන්යන්, 

1. එම  වුළුයව දම    (window)  2. එම  ාමුයව දම (frame) 

3.  ව  වුළුව   ( window)       4. “-blank ”  ැමැති  ාමුව    

5. “-blank ”  ැමැති  වුළුව    



37.  පහත CSS  යක්ත ය ොටස ස න් . 

h2 {color:sreen; =“-blank ”}  

යම ද h2, color, sreen යස සදහන් ව  ය ොටසන ිරවැ දිව හදුන්වයයේ පිළියවලින් ිර ම් 

 ම්වලින්ද? 

1. Declaration, Valve, Property 

2. Property, Valve, Declaration 

3. Declaration , Property , Valve  

4. Valve, Property,  Declaration 

5. Valve, Declaration, Property 

 

38.  my; mhs;ka l%uf,aLfha m%;sodkh l=ulao ? 

data = [25, 28, 30, 40, 85, 92, 73] 

for i in data: 

       if i>= 40: 

 print(i, end=”,”) 

1. 25, 40, 85, 92, 73 

2. 40, 85, 92, 73 

3. 73, 92, 85, 

4. 28, 30, 85, 92 

5. 25, 28, 30, 40, 85, 92, 73 

 

39. ප්රවී  පද්ධති   මූලි ාකග ක් වන්යන් 

1. යසවුම්  න්ත්ර   2. දැයම් පාද      3. මෘදු ාකග ිරය  ජිත ා  

4. ිරය  ජිත පද්ධති    5. සමූහ ද්ද්ය   

 

 

40. පාරියභ ින  ා හා සමාගම් ංත  ප්රතියප ෂය ක්රි ාවලීන්  සදහා පහුම ම් සප   යව. ංඩවි ක් 

පහත කුම  e ගයයදය වර්ග ට ං තයේද?  

1.B2B  2. B2C  3.C2B   4.B2G  5. E2B 

 

 

41. චිත්රපටව මිිරුමන්, සතුන් හා යව ්ත උප  ය යවයවට පරිගය  ය දවුම් භාවිතා ිරීමම 

ුමභව දක් ට තත. එ  පහත  ව ක් සදහා උදාග ය යේද?  

1. වි යශ්ේෂඥ පද්ධති  2. මෘදු ාකග ිරය  ජිත පද්ධති   3.  ෘතිම ද්ද්ය   

4. සාර්වත්රි  පරිගය   5. සන ායු  ජා 

 

 

 

 



 

42. පද්ධති   විවෘතභාව  හා සකවෘතභාව  සම්බන්ධය න් පහත සදහන් කුම  වගන්ති  ිරවැ දි 

වන්යන්ද? 

1. බැකකුව  සනව කක්රී  යට්ර්  න්ත්ර ක් සකවෘත පද්ධති ක් වි  යුතු . 

2. යපොදු භාවිත පරිගය  ක් විවෘත පද්ධති ක් යසේ සැිර  යුතු . 

3. මිිරසන රුය   සකස ය පද්ධති  විවෘත පද්ධති ිර. 

4. ජකගම දු  ථ   සකවෘත පද්ධති ිර. 

5. සූර්  බ ජ   පද්ධති ක් සකවෘත පද්ධති ිර. 

 

43. පරිගය  ද්තත සමුදා පිළිබඳව පහත දැ්තයව  ප්ර ාශ් ස ා බන්  

A- පරිගය ගත ද්තත සමුදා   ළමයා  ය  සඳහා හසනතී  පද්ධති  ට වැඩිය න් මා ව 

සම්ප්ත ංවශ්ය යේ 

B- ද්තත ගබඩා ිරීමම, හසනතී  පද්ධති  ට වඩා  ාර් ක්ෂම යේ 

C- යද ෂ ස දත ද්තත ගබඩා ිරීමම ංවම යේ 

D- ද්තත පු ර්  ය  හා ද්තත සමරික්තතාව (redundancy) පමණි 

 

ම ා යස සැුමම්     ද ද්තත සමුදා ක්  සම්බන්ධය න් සතය වන්යන් ඉහත සඳහන්  ව  

ප්ර ාශ්  ද? 

1. A හා B පමණි 

2. A හා D පමණි 

3. B හා C පමණි 

4. B හා D පමණි 

5. C හා D පමණි 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i                                             ii                                                        iii  

 

 

 

iv                                                                 v  
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45.  SMTP kshudj,sh Ndú; jkafka l=ula i|ydo@ 

1. Bfï,a mKsúv f.k hEu i|yd 

2. Bfï,a ,ssmskhla ieliSu i|yd 

3. fjí i¾jrhla ;=< mj;akd msgqjla fiajd,dNS mrs.Klhla fj; .k hdu i|yd 

4. cd,hla ;=< iqrCIs;j fjÄ msgqjl f;dr;=re f.k hdu i|yd 

5. by; lsisjla fkdfjs 
 

46. my; mhs;ka l%uf,aLfha m%;sodkh l=ulao ? 

a = 3 
b = 8 
def max(a,b): 
 if a > b: 
  return a 
 else: 
  return b 
print(max(9,7)) 
print(b) 

1. 9 7 2. 7 9  3. 9 8  4. 8 9   5. 9 8 3 

 

47. 

 ශිෂය ා (ලි ාපදිකචි ංක  "  ම" පාඨමාා ංක  )  

 පාඨමාාව (පාඨමාා ංක  " පාඨමාාව) 

 ලි ාපදිකචි වීම ( ංධය   වර්ෂ " ංවසන් දි  " ලි ාපදිකචි ංක  " පාඨමාා ංක  ) 

යම ද ලි ාපදිකචි ංක   හා පාඨමාා ංක      පිලියවලින් ශිෂය ා හා පාඨමාාව    

සම්බන්ධව ං  ය ංක  න් යේ. 

ඉහත සම්බන්ධතා පටිපාටි ට ංයව ලි ාපදිකචි වීම සම්බන්ධ ට (Relation)  ංදා ිරවැ දි 

ප්රාථමි   තු  වන්යන්  

1. ලි ාපදිකචි වර්ෂ  

2. පාඨමාා ංක          

3. ංධය   වර්ෂ , ලි ාපදිකචි ංක   

4. ලි ාපදිකචි ංක  , පාඨමාා ංක   

5. ංධය   වර්ෂ , පාඨමාා ංක   
 

 

 

 

 

 



48. ඉහත සම්බන්ධ  පටිපාටි  මිනන් ිරූපපය  ය ය   භූතාර්ථ ංත  සම්බන්ධ  ිරවැ දිව 

දැක්යවන්යන් පහත කුම  භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER)  ූපප සටහිරන් ද@ 

i 

 

 

ii  

 

 

 

 

iii  

 

 

 

 

 

 

iv 

 

 

 

 

v 

 

 

 

ංධය  වර්ෂ  ංවසන් දි   

ශිෂය ා  ලි ාපදික

චි  වීම  

පාඨමාාව 

ංධය  වර්ෂ  ංවසන් දි   

m n 

ශිෂය ා  

m පාඨමාාව ශිෂය ා  ලි ාප

දිකචි  

වීම  

m 

ලි ාපදික

චි  වීම  

m 

පාඨමාාව 

පාඨමාාව ශිෂය ා  ලි ාප

දිකචි  

වීම  

1 

ංධය  වර්ෂ  ංවසන් දි   

1 1 

ශිෂය ා  ලි ාපදිකචි  

වීම  
පාඨමාාව 

ංධය  වර්ෂ  ංවසන් දි   

1 m 



49. my; i|yka mhs;ka o;a; i<lkak¡ 

8'9 , [‘Nimal’, 55, ‘male’] , (‘abc’, 45) , {1: ’name’, 2:’0719501212’} 

tu o;a; wh;a mhs;ka o;a; j¾. ms<fj,ska" 

1. int, list, tuple, dictionary 

2. float, tuple, list, dictionary 

3. float, list, tuple, dictionary 

4. string, array, tuple, list 

5. float, array, list, dictionary 

50. a = 13, b = 2.5, c = 3 jYfhka mhs;ka úp,Hj,g w.hka mjrd we;' 

ta wkqj a % 3 * c + 10 / b hk mhs;ka m%ldYkfha ksjeros w.h l=ulao ? 

1. 6.2 2.  7.0  3.  13.0  4.  16.5  5. 51 

 

 

 

 

 

 

 


