1. ප්රථම ස්වයංක්රීය පරිගණකය ලෙස සැෙලකන්ලන් කුමක් ද?
(1) විශ්ලේෂක යන්ත්රය (Difference Engine)
(2) ස්වයංක්රීය අනුක්රමික පාෙකය (Automatic Sequence Controller)
(3) ඇනලිටිකේ යන්ත්රය (Analytical Engine)
(4) පැස්කෙයිනය (Pascaline)
(5) ආකෙන යන්ත්රය (Adding Machine)
2. මාර්ගගත විභාගයකට ලියාපදංචි වීලේදී සිසුලවකුට ජාතික හැදුනුේපත් අංකය ඇතුෙත් කිරීම
අනිවාර්ය ලේ. ලමහිදී සිදු කරන දත්ත වෙංගු කිරීලේ පරික්ෂාව හඳුන්වනු ෙබන්ලන්,
(1)
වර්ග පරික්ෂාව ලෙසය.
(2)
වෙංගු පරික්ෂාව ලෙසය.
(3)
ඇතිබව පරික්ෂාව ලෙසය.
(4)
පරාස පරික්ෂාව ලෙසය.
(5)
අනිවාර්ය පරික්ෂාව ලෙසය.
3. පරිගණක පද්ධතියක වැඩසටහනක් ලහෝ ක්රියාවලියක් ලහෝ සමගාමීව ක්රියාත්මක කරන
ක්රමලේදය ලෙස ද ................A................., සංකීර්ණ ගැටළුවක් විසඳීම සඳහා එකිලනකට
සේබන්ධ වූ විශාෙ පරිගණක සංඛ්යාවක වයාප්ති වුහය ................B…………… ලෙස ද
හැඳින්ලේ.
(1)
සමාන්තර පරිගණනය )Parallel Computing(, ජාෙක පරිගණනය ) Grid
)Computing
(2)
බහු කාර්ය පරිගණනය )Multitask Computing(, සමාන්තර පරිගණනය ( Parallel
Computing)
(3)
ජාෙක පරිගණනය )Grid Computing(, සමාන්තර පරිගණනය ( Parallel
Computing)
(4)
සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing), ජංගම පරිගණනය )Mobile
Computing)
(5)
බහු කාර්ය පරිගණනය )Multitask Computing(, ජංගම පරිගණනය )Mobile
Computing)
1

4. පහත පිළිතුරු අතරින් 378 +2416 හි අගයට තුෙය වන්ලන් කුමක් ද?
(1)
4916
(2)
(3)
10001112
(4)
(5)
4316

10000112
4416

5. 101101.1012 යන සංඛ්යාවට තුෙයවන දශමය සංඛ්යාව වන්ලන් කුමක් ද?
(1)
45.50
(2)
44.625
(3)
45.25
(4)
45.625
(5)
44.25
6. පහත දක්වා ඇති ප්රකාශන අතුලරන් පරිපථ සේබන්ධව නිවැරද වන්ලන් කුමක් ද?
A - අනුක්රමික පරිපථයක )sequential circuit( වර්තමාන ප්රතිදානය තීරණයවීම ලකලරහි
ලපර ෙබාදුන් ආදාන සහ ප්රතිදානයන් ද බෙපෑේ ඇති කරයි.
B - සංලයෝජන පරිපථයක යේ අවස්ථාවක ෙබාදුන් ආදානය මත හා ඊට ලපර ආසන්නවම
ෙබාදුන් ආදානය මත ප්රතිදානය තීරණය ලේ.
C- අර්ධ ආකෙකයක් )half adder( භාවිතලයන් වරකට බිටු ලදකක සංඛ්යාවක් පමණක්
එකතු කළ හැකි සරෙ අංකිත පරිපථයක් නිර්මාණය කරගත හැකිය.
D - R-S (Reset-Set) පිළිලපොෙක මූලික වශලයන් ආදාන ලදකක් හා ප්රතිදාන ලදකක් ඇති
අතර ප්රතිදාන ලදලකන් එකක් නිතරම අලනලක් ප්රතිදානලේ ප්රතිලෙෝමය නිරූපණය
කරයි.
(1)
C පමණි
(2)
C හා D පමණි
(3)
C හා A පමණි
(4)
B හා D පමණි
(5)
A, C හා D පමණි
7. 𝐵. 𝐶 ̅ + 𝐴̅ යන්න නිරූපණය කිරීම සඳහා ශිෂයයන් පස් ලදනක් නිර්මාණය කළ කාලනෝ
සිතියේ පහත දැක්ලේ. ඒ අතරින් වැරදි කාලනෝ සිතියම කුමක් ද?
AB
C
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1

1
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0
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0

0
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(4)

AB
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(5)

AB

8. (A.B.A) + (𝐴̅ + 𝐵. 𝐵̅ ) යන බූලියානු ප්රකාශනය තුෙය වන්ලන් a සිට d දක්වා ඇති පිළිතුරු
අතරින් කුමක්ට ද?
I.
𝐴̅ + 𝐵
II.
𝐴+𝐵
III.
1
IV.
𝐴̅ + 𝐴. 𝐵
(1)
I පමණි.
(2)
II පමණි.
(3)
III පමණි.
(4)
I හා IV පමණි.
(5)
I , III හා IV පමණි.
9. ක්රියායනයක් එක් තත්ත්වයක සිට තවත් තත්ත්වයකට ගමන් කිරීම හඳුන්වන්ලන්,
(1) ප්රතිහරණය )Swapping( ලෙස ය.
)2( සන්දර්භ ස්විච්චය )Context Switching( ලෙස ය.
)3( නියමකරණය )Scheduling( ලෙස ය.
)4( පිටුකරණය )Paging( ලෙස ය.
)5( සුසංහිතකරණය )Compaction( ලෙස ය.
10. ලභෞතික මතකලේ දත්ත තැන්පත් කිරීමට භාවිත කරන ඒකකය හඳුන්වනු ෙබන්ලන්,
)1( පිටුවක් )Page( ලෙස ය.
)2( එතීම )Spooling( ලෙස ය.
)3( රාමුවක් )Frame( ලෙස ය.
)4( මතක කළමනාකරණ ඒකකය )Memory Management Unit - MMU( ලෙස ය.
)5( ක්රියායන පාෙන ඛ්ණ්ඩය )Process Control Block - PCB( ලෙස ය.
11. පරිගණකයක් එයට සේබන්ධ කර ඇති ආදාන හා ප්රතිදාන උපාංග සමඟ සන්නිලේදනය
කරනු ෙබන්ලන් ……………………… හරහාය.
හිස්තැන පිරවීමට සුදුසු වචනය වන්ලන්,
)1( පිටුකරණය )Paging(
)2( උපාංග ධාවක )Device Drivers(
)3( සුසංහිතකරණය )Compaction(
)4( ඛ්ණ්ඩනීකරණය )Fragmentation(
)5( සේපාදකය )Compiler(
12. අතතය මතකලයන් ක්රියායනයන් ක්රියාත්මක තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා ප්රධාන මතකයට
මාරු කරනු ෙබන්ලන්,
(1) ලකටි කාලීන නියමකාරකය මගින් ය.
(2) මධය කාලීන නියමකාරකය මගින් ය.
)3( දීර්ඝ කාලීන නියමකාරකය මගින් ය.
(4) ලකටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන නියමකාරකයන් මගින් ය.
(5) මධය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන නියමකාරකයන් මගින් ය.
13. මතක කළමනාකරණලේදී සිදුවන සංසිද්ධි පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්රකාශ සෙකන්න.
A - බාහිර ඛ්ණ්ඩනීකරණය )External Fragmentation( සිදුලේ.
B - අභයන්තර ඛ්ණ්ඩනීකරණය (Internal Fragmentation) සිදුලේ.
C - ප්රතිහරණය (Swapping) සිදුලේ.
D - සුසංහිතකරණය (Compaction) සිදුලේ.
ඉහත ප්රකාශ අතරින් සතය වන්ලන්,

3

(1)
(3)
(5)

A පමණි.
C හා D පමණි.
A, B, C හා D යන සියේෙම ලේ.

(2)
(4)

B පමණි.
B, C හා D පමණි.

14.
A - ලභෞතික මාධයයක් ඔස්ලසේ සංඥාවක් විශාෙ දුරකට සේලප්රේෂණය වීලේ දී එම සංඥාව අහඹු
ලෙස ලවනස්වීම නිසාලවන් එහි උපලයෝජයතාවය අඩුවිය හැක.
B - “අංකිත සංඥාවක්” යන්න වියුක්ත, අසංතතික, ලවෝේටීයතා ස්පන්ද අනුක්රමයක් ලෙස
දැක්විය හැකිය.
C - කො සීරුමාරුලේදී වාහක සංඥාලේ කොව පමණක් ලවනස් කිරීම මගින් අංකිත දත්ත
සේලප්රේෂණය ලකලර්.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් වඩාත් නිවැරද ප්රකාශය/ ප්රකාශ වන්ලන්,
(1)
(3)
(5)

A පමණි.
A හා C පමණි.
A, B හා C යන සියේෙම ලේ.

(2)
(4)

A හා B පමණි.
B හා C පමණි.

15. OSI පළමු ස්ථරලේ උපාංගයක් වන්ලන් පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් ද?
(1)
මංහසුරුව (Router)
(2)
සුවිච්චය (Switch)
(3)
නාභිය (Hub)
(4)
ලසේතුව (Bridge)
(5)
මං ද්වාරය (Gateway)
16. ලපෞද්ගලික IP ලිපිනයකට උදාහරණයක් වන්ලන්,
(1) 100.50.10.1
(2) 10.200.255.255
(4) 192.128.0.0
(5) 168.172.0.0

(3) 172.10.10.0

17. OSI සමුද්ලද්ශ ආකෘතිලයහි ප්රවාහන ස්ථරලයහි (Transport Layer) දත්ත ඒකකයක් (Data
Unit) හැඳින්ලවන නම කුමක් ද?
(1) බිටුව (Bit)
(2) පැකට්ටුව (Packet)
(3) රාමුව (Frame)
(4) ඛ්ණ්ඩය (Segment)
(5) දත්ත (Data)
18. පහත ප්රකාශ සෙකන්න.
A – IP හා ARP යනු ජාෙ ස්ථරලයහි නියමාවලි ලේ.
B – දත්ත සබැඳි ස්ථරලේදී MAC ලිපින භාවිත ලේ.
C – DNS ලසේවාදායකය ජාෙයක ඇති ජාෙ උපක්රම සඳහා ගතිකව IP ලිපින ෙබාලද්.
D – නිලයෝජිත ලසේවාදායකය (Proxy Server) ස්ථානීය ප්රලද්ශ ජාෙයකට තනි ලපොදු IP
ලිපිනයක් හරහා අන්තර්ජාෙ සබඳතාව ෙබාලද්.
ඉහත ප්රකාශ කවරක් නිවැරද ලේද?
(1) A පමණි
(2) A හා C පමණි
(3) A, B හා D පමණි
(4) B හා C පමණි
(5) A, B, C හා D යන සියේෙම
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19. එක්තරා ආයතනයක් සතු ව ජාෙ ලිපිනයක් ඇත. එම ජාෙ ලිපිනය භාවිතලයන් ආයතනලේ
අංශ තුනක් සඳහා උප ජාෙ තුනක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. එක් එක් උප ජාෙලේ
පරිගණක 75- 100 ක ප්රමාණයක් ඇත. ඒ අනුව ආයතන සතු ජාෙ ලිපිනය විය හැක්ලක්
කුමක්ද?
(1)
(3)
(5)

172 . 16 . 104 . 0 /23
172 . 23 . 107 . 0/23
172 . 23 . 109 . 0 / 23

(2)
(4)

172 . 16 . 105 . 0 /23
172 . 16 . 255 . 0/23

20.
A - පරිශීෙක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිලේදී (UDP) ප්රභව පරිගණකලයන් යැවූ දත්ත ගමනාන්ත
පරිගණකයට ෙැබුණු බව තහවුරු ලනො කරයි.
B - ගතික සත්කාරක පාෙන නියමාවලිය (DHCP) මගින් ජාෙයක ඇති ධාරක පරිගණකවෙට
ස්වයංක්රීය IP ලිපි ලයොමු ෙබා දීමට පහසුකේ සෙසයි.
C - අධි පාට තැන්මාරු නියමාවලිය (HTTP), ලෙෝක විසිරි වියමන (WWW) සඳහා පදනම
සපයයි.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් වඩාත් නිවැරද ප්රකාශය/ ප්රකාශ වන්ලන්,
(1)
(3)
(5)

C පමණි.
A හා C පමණි.
A, B හා C යන සියේෙම ලේ.

(2)
(4)

21. පහත දැක්ලවන පයිතන් ප්රකාශනලයහි අගය කුමක් ද?
15//5&3**2%7
(1) 15
(2) 1
(3) 2
(4) 25

22.

A හා B පමණි.
B හා C පමණි.

(5) 32

for j in range(6):
for k in range(2 , 5):
print(j,k)
ලමම ක්රමලේඛ්ය වාර කීයක් ක්රියාත්මක ලේද?
(1) 24

(2) 36

(3) 6

(4) 18

(5) 35

23. පහත දැක්ලවන වගන්ති සෙකන්න.
A - a,b = b,a
B- a=5,7,9
C - a,b = [8, ‘e’]
D - a,b,c = 10
ඉහත ඒවායින් කුමන ප්රකාශ පයිතන්හි වෙංගු පැවරුේ ප්රකාශ වන්ලන් ද?
(1) A හා D පමණි
(2) A හා C පමණි
(3) A, B හා C පමණි
(4) A, B හා D පමණි
(5) ඉහත සියේෙම
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24. පහත දැක්ලවන පයිතන් වගන්තිය සෙකන්න.
DataList =[5, 10, ‘A’, [20, ‘B’, ‘ice’], “coffee”]
DataList[3][0:2]
ඉහත ක්රමලේඛ්ය ක්රියාත්මක කිරීලමන් ෙැලබන ප්රතිදානය වන්ලන්,
(1) []
(2) syntax error
(3) =[5, 10]
(4) [20, ‘B’]
(5) [20, ‘B’, ‘ice’]
25. පහත දැක්ලවන ලක්ත ඛ්ණ්ඩලේ ප්රතිදානය කුමක් ද?
L1= [1,2,3]
L2=[8,10,2]
L=L1 + L2
Print(L)
(1) [8,10,2, 1,2,3]
(4) [1,2,3] [8,10,2]

(2) [1,2,3, 8,10,2]
(5) Syntax Error

(3) [9,12,5]

26. පයිතන් හි දත්ත ප්රරූප පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්රකාශ සෙකන්න.
A - String හා List යනු mutable දත්ත ප්රරූපයකි
B - Set යනු අපිළිලවලින් යුතු අයිතමවෙ එකතුවකි
C - ['A', 'cake', 'ice'] [1] ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කළ විට 'cake' යන්නත්, [1,2,3,5,9][1:2]
යන ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කළ විට [2] යන්නත් ෙැලේ.
D - len("Welcome ICT") යන ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කළ විට 10 යන්න ෙැලේ.
ඉහත ප්රකාශ වලින් සතය වන්ලන්,
(1) A හා B පමණි.
(2) B හා C පමණි.
(3) B, C හා D පමණි.
(4) B පමණි.
(5) A, B, C හා D යන සියේෙම.
27. print(" %d, %.2f" % (4.8, 5)) යන ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කළ විට ෙැලබන ප්රතිඵෙය
වන්ලන්,
)1( 4.8, 5
)2( 4.8, 5.00 )3( 4,5
)4( 4, 5.00
)5( 5, 5.00
28. පහත දැක්ලවන පයිතන් ලක්ත ඛ්ණ්ඩලයන් අලප්ක්ෂිත ප්රතිදානය කුමක් ද?

sum=0
x=0
while x <= 10:
x =x+2
if x ==6:
continue
sum += x
print(x, sum, sep=”,”)
)1( 10, 36

)2( 12,36

)3( 12,48
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)4( 10, 48

)5( 10, 26

29.
Start

X=1
count=0

X <=50

no

Print count

yes
End

Enter Marks

Marks > =50
yes
count +=1

X +=1

ඉහත ගැලීේ සටහන මඟින් දැක්ලවන ඇේලගොරිතමයට තුෙය වන්ලන් පහත දැක්ලවන කුමන
පයිතන් ක්රමලේඛ්ය ද?
(1) x=1
(2)
x=1
count=0
count=0
while x <= 50
while x <= 50:
marks = int(input(“Enter Marks”))
marks = int(input(“Enter
Marks”))
if marks <= 50 :
if marks <= 50 :
count=count+1
count=count+1
x=x+1
x=x+1
print(count)
print(count)
(3) count=0
for k in range(50):
marks = int(input(“Enter Marks”))
Marks”))
if marks <= 50 :
count=count+1
print(count)

(4)

count=0
for k in range(1,50):
marks = int(input(“Enter
if marks <= 50 :
count=count+1
print(count)
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(5) x=1
count=0
while x >= 50 :
marks = int(input(“Enter Marks”))
if marks <= 50 :
count=count+1
x=x+1
print(count)
30. පහත දැක්ලවන ලක්ත ඛ්ණ්ඩලේ අලප්ක්ෂිත ප්රතිදානය කුමක් ද?

def CalcAvg(name, marks1, marks2, marks3):
avg=(marks1 + marks2 + marks3) / 3
print(name, avg)
CalcAvg(“Amara”, 50, 30, 70)
(1) Amara 50
(4) Name, 70

(2) Amara 50.0
(5) Amara , 50.0

(3) Amara , 50

31. දත්ත සමුදාය ඇසුලරන් පහත දක්වා ඇති ප්රකාශ අතරින් නිවැරද වන්ලන් කුමන
ප්රකාශය/ප්රකාශ ද?
A - වගුවක ප්රාථමික යතුර මත පමණක් උපෙැකි රදා පවතින විට එය ආංශික
පරායත්තතාවය ලෙස හැඳින්ලේ.
B - එකම දත්තවෙ විවිධ සංස්කරණ )versions( වගු කීපයක ඇතුෙත් වීම දත්ත සංගත වීම
(Data Consistency) ලෙස හැඳින්ලේ.
C - දත්ත සමුදායක දත්ත සමරික්තතාවය හා සංගත ලනොවන දත්ත පැවතීම නිසා ඇතිවන
අහිතකර තත්ත්වයන් විපරීතතා )Anomalies( ලෙස සැෙලක්.
(1)
A පමණි.
(2)
B පමණි.
(3)
C පමණි.
(4)
B හා Cපමණි.
(5)
B හා A පමණි.
32. පහත දක්වා ඇති ප්රකාශන අතුලරන් වැරදි පිළිතුර ලතෝරන්න.
(1)
වගුවක ප්රාතමික යතුර සෑම විටම එක් උපෙක්ෂණයක් පමණක් වන අතර එම
උපෙක්ෂණය මගින් උපෙැකියාන අනනයව නිරූපණය වීමක් සිදුවිය යුතුයි.
(2)
වගුවක තත්ත්වය (Degree) යනු වගුවක පවතින උපෙැකි ගණන ලේ.
(3)
භූතාර්ථ සේබන්ධක ප්රස්තාරවෙ ඇති යේ භූතාර්ථයක් යේ පුද්ගෙලයක් (Person), යේ
අදහසක් (Idea), කිසියේ සිද්ධියක් (Event) ලහෝ විය හැකියි.
(4)
භූතාර්ථයක් (Entity) විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන ලතොරතුරු උපෙක්ෂණය/ උපෙැකි
වශලයන් හඳුනාගත හැකිය.
(5)
භූතාර්ථ සේබන්ධක ප්රස්තාරයක ඇති සංරචකයක් වන උපෙක්ෂණයක )Attribute(
පවතින සුවිලශේෂිතාවයක් වන්ලන් එහි පවත්නා පරායක්තතාවයි.
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33 සිට 37 දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත සඳහන් විස්තරය සෙකා බෙන්න.
එක්තරා අධයාපන ලකොට්ඨාසයක ඇති පාසේ සඳහා GIT විභාගයට, ලපර පුහුණු මධයස්ථාන
ෙබාදීම සඳහා සකස් කරන ෙද දත්ත සමුදායක ලකොටසක් පහත දැක්ලේ. එක් එක්
මධයස්ථානලේ උලද් (M) වරුව හා හවස (E) වරුව වශලයන් වැඩසටහන් පැවැත්ලේ.
School
SchoolNo
S0731
S0732
S0924
S0412

Center
CenterNum CenterName
C354
DSS
C712
TCC
C541
MMV
C212
AMV

SchoolName
WCC
MCC
DMV
GCC

ExamSchool
CenterNum SchoolNo ExamDate
C712
S0731
2019.01.03
C712
S0924
2019.01.03
C541
S0412
2019.01.04
C541
S0412
2019.01.04
C712
S0924
2019.01.04

33. ExamSchool
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Session
M
M
M
E
E

වගුලේ ප්රාථමික යතුර විය හැක්ලක් පහත කුමක් ද?
CenterNum
SchoolNo,Session
CenterNum, SchoolNo, ExamDate
CenterNum, Session
CenterNum, SchoolNo,Session

34. ඉහත දත්ත සමුදාය කුමන ප්රමතකරණ අවස්ථාලේ පවතී ද ?
(1)
පළමු ප්රමතකරණ අවස්ථාව
(2)
ලදවන ප්රමතකරණ අවස්ථාව
(3)
තුන්වන ප්රමතකරණ අවස්ථාව
(4)
ශූනය ප්රමතකරණ අවස්ථාව
(5)
ඉහත කිසිවක් ලනොලේ
35. ExamSchool වගුලේ “S0924” යන පාසේ අංකය සදහා ෙබා දී ඇති හවස්වරු(E)
වැඩසටහන්)Session( උදය වරු(M) ලෙස වැරදීමකින් සටහන් වී ඇත. එය හවස්වරු(E)
වැඩසටහන් ලෙස නිවැරද කිරීම සඳහා ලිවිය යුතු නිවැරද SQL ප්රකාශය ලතෝරන්න.
(1)
UPDATE ExamSchool SET Session=‛E’ WHERE SchoolNo =‛ S0924’;
(2)
UPDATE ExamSchool Session=‛E’ WHERE SchoolNo =‛ S0924’;
(3)
UPDATE ExamSchool SET Session=‛E’ WHERE SchoolNo =‛ S924’,
(4)
UPDATE ExamSchool SET Session=E WHERE SchoolNo =‛ S0924’.
(5)
UPDATE ExamSchol SET Session=‛E’ WHERE ScholNo =‛ S0924’;
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36. S0924 යන පාසෙ සදහා C712 මාධයස්ථානය ලවන්කරන ෙද දනය හා වරුව )Session(
යන්න පමණක් දර්ශනය කිරීම සඳහා ලිවිය යුතු නිවැරද SQL ප්රකාශ වන්ලන් පහත ඒවායින්
කුමක් ද?
(1)
SELECT * FROM ExamSchool WHERE CenterNum=‛C712’ AND
SchoolNo=‛S0924’ ;
(2)
SELECT ExamDate, Session FROM ExamSchool WHERE
CenterNum=‛C712’ AND SchoolNo=‛S0924’ ;
(3)
SELECT SchoolNo, ExamDate, Session FROM ExamSchool WHERE
CenterNum=‛C712’ ;
(4)
SELECT ExamDate, Session FROM School WHERE CenterNum=‛C712’
AND SchoolNo=‛S0924’ ;
(5)
SELECT ExamDate, SchoolNo FROM ExamSchool WHERE
CenterNum=‛C712’ AND SchoolNo= ‛S0924’ ;
37. 2019.01.03 දන උලද් වරුලේ ලපර පුහුණු පරීක්ෂණ පැවැත්ලවන පාසේවෙ අංක
(SchoolNo) හා පාසේ නාමයන් (SchoolName) ෙබාගැනීමට ලිවිය යුතු නිවැරද SQL
ප්රකාශය වන්ලන් පහත ඒවායින් කුමක් ද?
(1) SELECT School. SchoolNo, SchoolName FROM School, ExamSchool
WHERE School. SchoolNo= ExamSchool .SchoolNo AND ExamDate=’
2019.01.03’
AND Session=’M’;
(2) SELECT SchoolNo, SchoolName FROM School, ExamSchool
WHERE School. SchoolNo= ExamSchool .SchoolNo AND ExamDate=’
2019.01.03’
AND Session=’M’;
(3) SELECT School. SchoolNo, SchoolName FROM School, ExamSchool
WHERE ExamDate=’ 2019.01.03’
AND Session=’M’;
(4) SELECT School. SchoolNo, SchoolName FROM ExamSchool
WHERE ExamDate=’ 2019.01.03’
AND Session=’M’;
(5) SELECT School. SchoolNo, SchoolName FROM School, ExamSchool
WHERE School. SchoolNo= ExamSchool .SchoolNo AND ExamDate=’
2019.01.03’
OR Session=’M’;
38. පහත කුමන ස්ථාපන ක%මය නව පද්ධතියක් ලකොටස් වශලයන් ස්ථාපනය කිරීමට උපකාරී
ලේ ද?
(1) අවධි ස්ථාපනය
(2) නියාමනය ස්ථාපනය
(3) සෘජු ස්ථාපනය
(4) සමාන්තර ස්ථාපනය
(5) සෘජු හා සමාන්තර ස්ථාපනය
39. ජංගම දුරකතනයක කාර්යබද්ධ ලනොවන අවශයතාවයක් වන්ලන් පහත දැක්ලවන ඒවායින්
කවරක් ද?
(1) පරිශීෙකයන්ට ඇමතුමක් ෙබාගත හැකිවිය යුතුය.
(2) පරිශීෙකයන්ට ලකටි පණිවිඩ යැවිය හැකිවිය යුතුය.
(3) ස්පර්ශතිර (touch screen) අතුරුමුහුණතක් පරිශීෙකයන්ට ෙබාදය යුතුය.
(4) ෙැලබන ඇමතුමකට තත්පර 3 ක් ඇතුළත පරිශීෙකයන්ට පිළිතුරු ෙබාදය හැකිවිය
යුතුමය.
(5) ෙැලබන ලකටි පණිවිඩ කියවිය හැකිවිය යුතුය.
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40. දත්ත ගැලීේ සටහන් (DFD) මඟින් ඉදරිපත් කරනු ෙබන කරුණු පිළිබඳ ප්රකාශ කිහිපයක්
පහත දැක්ලේ. එය
A – පද්ධතිය තුළ දත්ත ගෙනය සිදුවන ආකාරය නිරූපණය කරයි.
B – පද්ධතිය බාහිර පරිසරලයන් ලවන්කර හඳුනා ගනියි.
C – මුළු පද්ධතියම තනි ක්රියාවලියක් වශලයන් නිරූපණය කරයි.
ඉහත සඳහන් ප්රකාශ අතරින් සතය වන්ලන්,
(1) A හා C පමණි.
(2) A හා B පමණි.
(3) B හා C පමණි.
(4) A, B හා C සියේෙම.
(5) ඉහත කිසිවක් ලනොලේ.
41. ස්ලේත මංජුසා පරීක්ෂාව (White box testing) සේබන්ධව පහත සඳහන් ප්රකාශ සෙකන්න.
ඒ අතරින් සතය ප්රකාශය වන්ලන් කුමක් ද?
(1) ප්රතිග්රහන පරීක්ෂාලේදී පමණක් භාවිත ලේ.
(2) එය අලප්ක්ෂිත ප්රතිඵෙය සතය ප්රතිදානය සමඟ සංසන්දනය කරයි.
(3) ලක්ත, ගැලීේ සටහන්, ක්රියාවලි ආදී ලකොටස්වෙ නිවැරදතාව ලසොයා බැලීමට ලයොදා
ගනියි.
(4) ලක්ත, ගැලීේ සටහන් ආදය පිළිබඳ කිසිඳු දැනුමක් ලනොමැති අලයකුට වුවද සිදුකළ
හැකිය.
(5) පද්ධතිය අවශය පරිද ක්රියාත්මක ලේද යන්න පිළිබඳවලසොයා බෙයි.
42. ලරෝහේ කළමනාකරණ පද්ධතියක දත්ත ගැලීේ සටහලනහි ලරෝගීන්ලේ ලතොරතුරු ගබඩා
කිරීමට භාවිත කරන ෙද දත්ත ගබඩාලේ රූපසටහනක් පහත දැක්ලේ.

D2

ලරෝගීන්ලේ ලතොරතුරු

ලමමගින් නිරූපණය වන දත්ත ගබඩා වර්ගය වන්ලන්,
(1) තාවකාලික දත්ත ගබඩාකි.
(2) හස්තීය දත්ත ගබඩාකි.
(3) පරිගණකගත දත්ත ගබඩාකි.
(4) හස්තීය තාවකාලික දත්ත ගබඩාකි.
(5) ඉහත කිසිවක් ලනොලේ.
43. body{color:green;} යන CSS ලක්තලයහි selector, property සහ value පිළිලවලින්
දැක්ලවන්ලන් පහත කුමන පිළිතුලරහි ද?
(1)
body, color, green
(2)
color, green, body
(3)
green, color, body
(4)
green, body, color
(5)
body, green, color
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44. පහත HTML ලක්තය සෙකන්න.
<html>

<head><title>Drink</title></head>
<body>
<ul type=‛circle’>
<li>Milk</li>
<ol type=‛I’ start=‛2’>
<li>fresh</li>
<ul type=‛disc’>
<li>hot</li>
<li>cool</li>
</ul>
<li>flavoured</li>
</ol>
</ul>
</body>

</html>
එම HTML ලක්තය මඟින් අලප්ක්ෂිත ප්රතිදානය කවරක් ද?

)1(

)2(

(4)

(5)
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)3(

45.
<html>

</html>

<head>
<style type=“text/css˜>
p{color:red;}
h3{color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<h3>CSS</h3>
<p style=“color:yellow˜>Cascading Style Sheet</p>
<h3 style=“color:pink˜>PHP</h3>
<p>Hypertext Preprocessor</p>
</body>

ඉහත css ලක්තය මගින් CSS, Cascading Style Sheets, PHP, Hypertext Preprocessor
යන වචනවෙට ෙැලබන වර්ණයන් අනුපිළිලවලින් දැක්ලවන පිළිතුර පහත වරණ අතරින්
ලතෝරන්න.
(1)
blue, yellow, pink, red
(2)
red, blue, yellow, pink
(3)
yellow, pink, red, blue
(4)
blue, pink, yellow, red
(5)
red, blue, pink, yellow
46. “ this is an example ” යන වාකය ඛ්ණ්ඩය විවරණයක් ලෙස පිළිලවළින් HTML හා CSS
හිදී දැක්වීම සඳහා භාවිතා කරනු ෙබන නිවැරද ලක්තය පහත ලක්ත අතරින් ලතෝරන්න.
(1)
<!this is an example > හා /-- this is an example --/
(2)
<--this is an example --> හා /*this is an example
(3)
<!--this is an example --> හා /*this is an example */
(4)
<!--this is an example > හා </*this is an example */>
(5)
<--!this is an example!--> හා </*--this is an example -->
47. $b = ( $a = True and False)
ලමහි $a හා $b හි අගයන් අනුපිළිලවලින් වන්ලන්,
(1) True, True
(2) True, False
(4) False, True
(5) ඉහත කිසිවක් ලනොලේ.
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(3) False, False
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48. <?php
$x=1;
while ($x <= 30){
if($x %7 == 0){
echo $x. " " ;
}
$x = $x + 1;
}
?>
ඉහත ලක්ත ඛ්ණ්ඩලේ අලප්ක්ෂිත ප්රතිදානය වන්ලන් කුමක් ද?
(1) 7, 14, 21, 28
(2) 7 14 21 28
(3) 14 21 28
(4) 7142128
(5) 1, 7, 14, 21, 28
49. විදුලි හා ඉලෙක්ලරොනික ඉංජිලන්රු ආයතනය (Institute of Electrical and Electronic
Engineers-IEEE) විසින් ඉදරිපත් කර ඇති අර්ථදැක්වීම අනුව, පහත දැකලවන අවශයතා
අතරින් සාර්ව ද්රවය අන්තර්ජාෙය (IoT) තුළ සපුරාලිය යුතු අවශයතා දැක්ලවන නිවැරද
පිළිතුර වන්ලන් කුමක් ද?
A - සෑම උපාංගයක්ම අන්තර්ජාෙයට සේබන්ධ වී තිබීම.
B - සෑම උපාංගයකම සංලේදක අඩංගුවීම.
C - උපාංග සියේෙ ජාෙයක් ලෙස සේබන්ධ වී තිබීම.
(1)
(3)
(5)

A පමණි
C පමණි
A, B හා C යන සියේෙම

(2)
(4)

A හා B පමණි
C හා B පමණි

50. සාර්ව ද්රවය අන්තර්ජාෙය (IoT) සේබන්ධලයන් දක්වා ඇති පහත ප්රකාශ සෙකන්න.
A - IoT භාවිතලයන් මිනිසුන් ලනොමැතිව යන්ත්රලයන් යන්ත්රය (machine to machine)
සන්නිලේදනය කිරීම කළ ලනොහැකිය.
B - විශ්වාසය, ආරක්ෂාව, පුද්ගලිකත්වය යන්න IoT භාවිතලේ දී පවතින ගැටලුකාරී
තත්ත්වයන්ය.
C - IoT වලින් නිර්මාණය වී ඉන් ඔේබට ගිය IoE (Internet of everything) පිළිබඳව
ලසවීම හා පර්ලේෂණ කිරීම ලෙෝකලේ නව ප්රවණතාව වී ඇත.
ඉහත ප්රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරද ප්රකාශය/ප්රකාශ ලතෝරන්න.
(1)
(3)
(5)

A පමණි
C පමණි
A හා C පමණි

(2)
(4)
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B පමණි
B හා C පමණි

