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11 තරේණිය

Second Term Test – 2018

Grade 11

තෙොදුරු  හා ප්නිවතශද ොක්ෂ ය - I
Information and Communication Technology - I

යරය එකයි
One hour




සියළුම ප්රශ්න ලට ිළිතුරු  පයය්න
අංක 1 – 40 තෙක් ප්රශ්න ලට ී  ති  11, 1), 1), 14, ිළිතුරු  ලින්න ිවලරදි  ිළිතුරද තෙ ද්න
1

යහෙ ඒලායි්න දත්ෙයක් තටප හරි ්නවිය හරක්තක් කුමක්ද
1. )017 ලර්ෂතේ අ තයො ප පාමා ය තය විාා ප්රි ලට
2. ිවලපක මාසික විදුින බිට
3. එක් ි  ක්රික ත ෙද යක රීඩකයකයකු ස්පන කට ළහ ම ටකු
4. යරි
කයක දෘඩකය ෙරටිතේ ධාරිොලය

)

යහෙ පදහ්න රූය ප හ්න අධයය ය කද ඒ හා ප්බන්නධ ිවලරදි  ප්රකාශ්ය තෙ ද්න

රූය ප හ
1.
2.
3.
4.
)
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රූය ප
රූය ප
රූය ප
රූය ප

හ
හ
හ
හ

1

රූය ප හ

)

1 හි පඳහ්න තීු  තක්ෙය 1Barcode) මගි්න ිවරූිළෙ තලබ් අඩකයවිය
) හි පඳහ්න QR තක්ෙය 1QR code) මගි්න ිවරූිළෙ තලබ් අඩකයවිය
1 හි පඳහ්න QR තක්ෙය 1QR code) මගි්න ිවරූිළෙ තලබ් අඩකයවිය
2 හි පඳහ්න තීු  තක්ෙය 1Barcode) මගි්න ිවරූිළෙ තලබ් අඩකයවිය

ප්රතශශ් විය හරියය
ප්රතශශ් විය හරියය
ප්රතශශ් විය හරියය
ප්රතශශ් විය හරියය

යහෙ කුම ප්රකාශ්ය ාියය 1Hub, හා පනවිචය 1Switch) ප්බන්නධතය්න පෙය තශද
A. පනවිචතේ දත්ෙ ප්බතප්රේෂ තශ ය ාියතේ දත්ෙ ප්බතප්රේෂ තශ ය ලඩකයා ලරඩිය
B.
ාියය විසි්න දත්ෙ සියළුම යරි
ක තලෙ යලනු ටනයි
C. පනවිචය දත්ෙ අදාට යරි
ක තලෙ යම ක් යලනු ටනයි
D.
ාියය ඒකයථ ක්රමය ද පනවිචය ූරර් ්වවියථ ක්රමය ද දත්ෙ ප්බතප්රේෂ ය කදයි
01. A,B,C
02. A,B,D
03. B,C,D
04. A,C,D

යහෙ පදහ්න දෑ අුරරි්න දක්ල යක් 1pointing device) ත ොල්නත්න කුමක්ද
01. ප්රකාශ් යෑ

1light pen,
03. මූසිකය1mouse)

02. තමතහයු්බ යටිය (joystick)
04. තීු තක්ෙ ියයල ය (barcode reader)

1

5

ප්රි දා
A.
B.
C.

උයක්රම ප්බන්නධතය්න යහෙ ී  ති  ල ්නි  අුරතද්න කලදක් පෙය තශද
ගු ාත්මක නවි්න ළහ ම්රද්රිෙ ිළ යත් තේපර් ම්රද්ර ය්න්ර මින්න ටනා ත්ව
පනලයංරීය ත ටර් ය්න්රලට රිසි තයත් මුද්ර ය පඳහා තී්නෙ විහිදු්බ මුද්ර ය්න්ර ාාවිෙ කදයි
කරතෙ ඩකය ියද
ට පංදර්ශ්කය විියද ශීලී නවි්න ළහ තශ

01. A යමණි

02. B යමණි

03. A හා C යමණි

04. A,B,C සියේටම
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ධාරිොලය හා ප්ර තශශ් තශ ය ළහ ම ආචය උයාං තදක ිළිතතලින්න දරක්තලනුතේ
01. චු්බාක යටිය පප්බාාවී ිළවිසු්බ මෙකය
02. ලාදක මෙකය දෘඩකය ෙරටිය
03. චු්බාක යටිය මෙක තදජිපනෙද
04. දෘඩකය ෙරටිය පංචිෙ මෙකය

7

බ්ලූ -තර් 1blue -ray, ෙරටියක දත්ෙ නඩකයා ියරීත්බ ධාරිොලය ල්නත්න
02. 25-128 GB
01. 650-900 MB
03. 4 7-9 4 GB
04. 1.44 MB

8

යහෙ රූය ප හත්න පදහ්න තකතලිවය 1port, හදු්නල

02. HDMI port

01. PS /2 port
03. RJ 45 port
9

ිවයමු ත ොල

ම ල්නත්න

04. Parallel port

මාධය 1unguided /wireless media) පදහා උදාහද යක් ත ොල්නත්න
02. ක්ෂුද්ර ෙදං (microwaves)

01. ගුල්න විදුින ෙදං 1radio waves)
03. ප්රකාශ් ේනුර 1fiber optic cable)

04. අතධ දක්ෙ ියද

(infrared)

10

යහෙ දක්ලා ති  ප්රකාශ් අෙරි්න උයතය ීතො මෘදුකාං ිළිතනද අපෙය ප්රකාශ්ය ල්නත්න කුමක්ද
1. උයතය ීතො මෘදුකාං තයදවු්බ මෘදුකාං
ය අයත් තශ
2. ප්රි  ෛලදප මෘදුකාං හා උයපනථ මෘදුකාං උයතය ගිො මෘදුකාං
ය අයත් තශ
3. උයතය ීතො මෘදුකාං මගි්න තමතහයු්බ ය්වධි තේ කාර්යක්ෂමොලය ලරඩි කදයි
4. උයතය ගිො මෘදුකාං යරි
කතේ ප්බයත් ක ම ාකද ය කදයි
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යරි

1)

යහෙ A හා B රූය ලින්න දරක්තල

කයක් බූ ත 1boot) ියරීත්බී  එය ාාදල ති  ප්රධා
1. CPU
2. RAM
3. Bootstrap loader
4. CMOS

ලරඩකයප හත්න

ම කුමක්ද

ත ොනු ප්රතශශ් ආකාද තදක ිළිතතලින්න

A

්බ කද තත්තත්

B

01. පප්බාාවී ප්රතශශ්ය පෘු  ප්රතශශ්ය
03. පෘු  ප්රතශශ්ය පප්බාාවී ප්රතශශ්ය

02. පප්බාාවී ප්රතශශ්ය අනුක්රමිකක ප්රතශශ්ය
04. අනුක්රමිකක ප්රතශශ්ය පප්බාාවි ප්රතශශ්ය
2
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යහෙ පදහ්න කුමක් ත දා නයි ත ) 1)TB) ආප්න
01. )10TB
02. 2 X220 MB

14

ෂඩ් දශ්මය ACE යරි
01. 4

15

යහෙ ී  ති  පෙයො ලගුල ිවරූය ය කද
X
0
0
1
1

16

17

18

ක මෙකය ුර ිවරූය ය ියරීම අලශ්ය අලම බිටු
02. 8
03. 1)

F
1
0
0
0

Y
0
1
0
1

ල්නත්න
04. 9

(3)
.

(2).

(4).
4

A=10 , B=15, C= 20 ්බ යහෙ X හා Y ොර්ියක ප්රකාශ් පටක්න
X: (A>B) OR (C>B)
Y: NOT(A=B)
X හා Y ප්රකාශ් ලට ප්රි ලට ිළිතතලින්න දරක්තල්නත්න යහෙ පදහ්න කලදිය්නද
01. පෙය අපෙය
02. පෙය පෙය
03. අපෙය පෙය

04. අපෙය අපෙය

ලද්න පරකසු්බ මෘදුකාං ිළිතනද යහෙ ල ්නි  පටකා නට්න
A. Microsoft word 2013 පංපනකද තය ත ොනු ි ගුල .docx ය
B. Libere Office writer හි ත ොනු ි ගුල .odt ය
C. Microsoft word 2013 හා Libere Office writer ලින්න ිනය ටද තේඛ යක ආදක්ෂාල මුද යද
1password, තයි ය හරියය
මික්න රලරදි  ප්රකාශ් ල්නත්න
01. A යමණි
02. B යමණි
03. A හා C යමණි
04. A B C සියේටම
යහෙ A , B, C ුරිත්න ිවරූය ය ල්නත්න

1.
2.
3.
4.

)0

04. 210X210 MB

ොර්ියක යරියථය කුමක්ද

(1).
1

A

19

තටප ුරටය තශද
03. 2X221 KB

B

C

අලුප් ියරීම(Redo) සුස්කීම (Save) තටොප් ියරීම(Undo)
සුස්කීම (Save) තටොප් ියරීම (Undo)අලුප් ියරීම (Redo)
තටොප් ියරීම(Undo) ිළිතතලටක පරකසීම (Sort) අලුප් ියරීම(Redo)
තටොප් ියරීම(Undo) සුස්කීම (Save) අලුප් ියරීම(Redo)

ලද්න පරකසු්බ මෘදුකාං යක
01. Ctrl+N
යහෙ තක ෂ ිනිළ
01. H 23

ල තේඛ යක් ටනා රනීම අදා තකටි යුරද ලනුතේ
02. Ctrl+O
03. Ctrl+A

04. Ctrl+S

අුරතද්න ිවලරදි  තීු  ිවදතප්ක්ෂ 1column absolute) තක ෂ ිනිළ ය ති  ිළිතුරද ල්නත්න
02. H 23

03. H23

3

04. H23

)1 ී  ති  යරුරු ්බ යතෙහි තක ෂ ලට 1Cell, ති  අ ය්න ලට පාමා ය
ය ියරීම පදහා යහෙ ූත්ර ාාවිො කද
තෙ
P=Average(M1:M3,N4:N5)
M
N
1 65
Q=(M1:M3+N4:N5)/5
2 26
R=Average(M1+M2+M3+N4+N5)
3 30
S=(M1+M2+M3+N4+N5)/5
4
15
5
12
ළහෙ ූත්ර ලින්න ිවලරදි  ල්නත්න
01. Q හා R යමණි
02. P හා R යමණි
03. P හා S යමණි
04. සියේටම
))

විදුත් යරුරු ්බ යෙක 1spread sheets) තක ෂයක් ුරට “#Value” තටසි්න දර්ශ් ය වී තත් ්බ එමගි්න ිවරූය ය
කදනුතේ
1. තුරටත් කට ූත්රය තද ෂ පහිෙ නල
2. දත්ෙ තුරටත් ියරීම ප්රමා ලත් ෙද්බ ළඩකයක් තක ෂය ුරට ත ොමරි  නල
3. පංඛයාලක් 0 ්න තනදා ති  නල
4. තුරටත් කට මක් තහ අ යක් හදු ා ෙ ත ොහරිය නල

))

යහෙ විදුත් යරුරු ්බයතෙහි A1 හි =B2/B1*C3-B1^C3+A3 ය පමීකද
ල්නත්න
01. 1)
A
1
02. 09
2
03. 06
3
5
04. 0)

)4

ය තුරටත් කට වි ටරතන
B
2
8

ිළිතුරද

C

3

ලටාකුළු යරි
ක පංකේයය ප්බන්නධ යහෙ පදහ්න ප්රකාශ් පටක්න
A. ත ොකඩකයලා යලි  අ්නෙර්ජාට යහසුක්බ අලශ්ය වීම
B. මෘදුකාං පදහා ය වියදම ලරඩි වීම හා මෘදුකාං යාලත්කාලී කද රනීත්බ අයහසුොලය
C. සියළු යරි
ක ජාට හා ජං ම උයකද ස්හර්න දහිෙ අ්නෙර්ජාට ප්බන්නධො ඔපනතපේ ඕ ෑම තශටාලක
ඕ ෑම පනථා යක සි තෙොදුරු  ටනා රනීම හා ෙර්බයත් ියරීම යහසුක්බ ටරබීම
D.
ඩකයත්ුර ර ළු අලමවීම හා කාර්ය පාධ ය ි යුණු වීම
ළහෙ ිළිතුරු  අෙරි්න පෙය ප්රකාශ්පප්රකාශ්ය ල්නත්න
01. A B යමණි

)5

03. A C D යමණි

04. ළහෙ සියේටම

පමර්ය මෘදුකාං යක1 Presentation Software) කදා දරක්මක් 1Slide show) මුට සි ආද්බා ියරීම පදහා
මෘදුකාං තේ ති  යහෙ දරක්තල කුම ිවු යකය1Icon)ාාවිෙ කදයිද
01.

)6

02. A B C යමණී

02.

03.

04.

පමර්ය යක ( Slide show ) කදා ( Slide ) අෙද හුලමාු ල පජීවීකද ය පදහා ාාවිො තකතදනුතේ මික්න
කුමක්ද
1. කදා පංක්රම ය Slide Transition
2. පජිවිකද
ප්රි බිමිකනය Animation Objects
3. ජිවිකද
ක්රමය Animation Scheme
4. කදා පරකසුම Slide Design

4

)7

දත්ෙ පමුදාය ක ම ාකද තේී  ලගු තදකක් අෙද ප්බන්නධො ත ොඩකය රීතම පදහා ලගු තදක අෙද ි බියයුුර
ටක්ෂ යක් ල්නත්න
1. ලගු තදතකහිම ියසිම ක්තෂේ්රයක් පමා ත ොවිය යුුරය
2. ලගු තදතකහි එක් ක්තෂේ්රයක් තහ පමා විය යුුරය
3. ලගු තදතකහි සියලු ක්තෂේ්රය්න අිවලාර්යතය්න පමා විය යුුරය
4. ලගු තදතකහි ි බිය යුුර ක්තෂේ්ර
අිවලාර්තය්නම පමා විය යුුරය

)8

යහෙ ී  ති  ලගු තසුරි්න ිළිතුරද පයය්න

තමම ලගු තදතකහි කුම ක්තෂේ්රය දත්ෙ යාදකතයහි ආ ්නුරක යුරදක් (foreign Key) පදහා
උදාහද යක් තශද
01. කාර්යාට ලගුතලහි Off_ID
02. ආ ්නුරක ලගුතලහි Off_ID
03. ආ ්නුරක ලගුතලහි Visitor_ID
04. කාර්යාට ලගුතලහි Dept _ID
)9

යහෙ ලුයය සිදුකද පු ර්කද ලාද
S := 10;
Repeat
S := S +5;
Writeln(S);
Until S > 30 ;
01. 1

ල්නත්න

02. )

03. 4

04. 5

)0

යහෙ පදහ්න යරපනකේ ප්රකාශ්තයහි ප්රි දා ය විපනෙද කද ල ්නි ය තෙ ද්න
Writeln(X);
1. X විචටයතේ අ ය ලර්ෙමා ප්රි දා තප්ිතය මෙ ිනයා කර්පදය ලටඟ තප්ිතතේ මුේ පනථා ය
තලෙ ත
ය්න .
2. X විචටයතේ අ ය ලර්ෙමා ප්රි දා තප්ිතය මෙ ිනයා කර්පදය එම තප්ිතතේම ලටඟ පනථා ය
තලෙ ත
ය්න .
3. X විචටයතේ අ ය ලර්ෙමා ප්රි දා තප්ිතය මෙ ිනයා කර්පදය එම තප්ිතතේ මුේ පනථා ය තලෙ
ත
ය්න .
4. කර්පදය ලටඟ ල තප්ිතතේ තලෙ ත
ත ොපන X විචටයතේ අ ය ල තප්ිතය මෙ ිනවීම

)1

P ය විචටයතයහි මූිනක අ ය ) ්බ යහෙ පඳහ්න ලූයය ක්රියාත්මක වීතම්න අ ුරු ල P විචටයතයහි අ ය
ල්නත්න මික්න කුමක්ද
for count:= 1 to 4 do
p:= p * count
01. 1

02. 10

03. 24

5

04. 48

))

(KMV:array[1..10] of string;) ය Pascal ක්රමතේඛ විධා ය මින්න ිවර්මා ය ල අදාල (array)
ප්බන්නධතය්න වැරදි ප්රකාශය ල්නත්න
1. අයිෙම 10 ක් නඩකයාකටහරිය අදාලක් ිවර්මා ය තශ
2. තමහි පංඛයාත්මක දත්ෙ 10ක් නඩකයා කට හරියය.
3. අදාතශ අයිෙම ලට 0 සි 9 දක්ලා අංක(index) ලින්න ප්රතශශ් විය හරක
4. අදාතශ අයිෙම 5ක යම ක් වුලද දත්ෙ නඩකයා ියරීම ාාවිො කට හරියය

))

Program abc; Var x,y:integer; begin x:=1; y:=x+10; if y>10 then write(y); readln; end.
ළහෙ දරක්තල එක් තප්ිනයක ිනයා ති  විධා පමූහය ිළිතනඳ ිවලරදි  ප්රකාශ්ය තෙ ද්න
1. එය ක්රමතේඛයක අප්බූරර් තකො පිය
2. එහි අෙයලශ්ය තකො පන ත ොමරි  ිවපා ප්බයාද ය(Compile) කට ත ොහරක.
3. ක්රමතේඛය කාදක රීි  උේටං ය කදමික්න ිනයා ති  ිවපා ප්බයාද ය(Compile) කට
ත ොහරක
4. එය ප්බූරර් ය, ක්රියාත්මක කට හරිය ක්රමතේඛයිය.
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යහෙ දරක්තල

යරපනකේ ක්රමතේඛය පටක්න

Program repetition ( input, output);
Var a , b : integer;
Begin
a := 1;
b := 0 ;
Repeat
a := a + 1 ;
b := b + 1 ;
write ( a + b) ;
Until a>5 ;
End.
ළහෙ ක්රමතේඛය ක්රියාත්මක වු යසු ටනා තද ප්රි දා ය කුමක්ද
01. )57911
02. ),5,7,9,11
03. 3,5,7,9

04.

3
5
7
9
11
5

)5

යරි
ක යාදක තෙොදුරු  ය්වධි යක් ිළහිටුවීත්බී  1deployment of the system, ය්වධි තේ කුඩකයා යරිමා
ක්තෂේ්රයක මුින්නම පනථාය ය ියරීම අයත් ල්නත්න ය්වධි  ිළහිටුවීත්බ කුම ක්රමය ද
1. පෘු  ිළහිටුවීම (Direct deployment)
2. පමා්නෙද ල ිළහිටුවීම (parallel deployment)
3. ිවයමුමය ිළහිටුවීම(pilot deployment)
4. අි යදමය ිළහිටුවීම(phase deployment)
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IP ිනිළ

ප්බන්නධල පාලදය ප්රකාශ්ය ල්නත්න
1. IP ිනිළ ය අ්නෙර්ජාටතේ ති  පෑම යරි
කයක්ම අ
යල හුන ා රනීම ාාවිො කදයි
2. එකම IPිනිළ යක් ජාටයක් ුර යලි  යරි
ක ියහියයක ි බිය හරක
3. IP ිනිළ අ්නෙර්ජාටතේ තපේලා පයය ආයෙ විසි්න ටනා ත්ව
4. IP ිනිළ දශ්ම ි ත් ලින්න තල්න කද ටද 0- )55 දක්ලා වූ අ ය්න හෙදිය්න පම්නවිෙ තශ
6
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ලටංගු IP ිනිළ යක් ත ොල්නත්න (IPv4)
1. 17) 64 89 )5
2. )55 )55 )55 1
3. 1) )55 )55 1
4. ))5 )56 )00 )0
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URL යනු
1.
2.
3.
4.
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ලටාකුළු යරි
1.
2.
3.
4.

40

Uniform Resource Locator
Universal Resource Locator
Uninterrupted resource Locator
Uniform Regional Locator
ක ාාවිෙතේ ති  ලාසියක් ත ොල්නත්න
මෘදුකාං ක්ෂණිකල යාලත්කාලී කට හරිය වීම
මෘදුකාං පදහා ය වියදම අඩු වීම
ඩකයත්ුර ර ලු අලම වීම
ත ොකඩකයලා අ්නෙර්ජාට යහසුක්බ ි බිය යුුර වීම

අමේ යරවීම පකපමික්න සිටි විදුත් ෙරයරේ ිනිළයක් ප්බූරර්
ත ේඩකයදය ලනුතේ
01. Inbox
02. Out box

කද රනීම තයද ලරසී ගිතේය තමය ි බිය හරිය
03. draft

04. trash
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