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උතතේකත්ලය 

ලජිර රණරළජ තතතයාරළ මයළ - කළත අධ්යළතන් අධ්යක් 

මගතතන්විම 

ඩබ්.ඒ. පී.තක්.ලවේගසිගශ මයළ - වේතයෝජය  අධ්යළතන් අධ්යක් (අධ්යළතන් වගලයාධ්න්) 

වගකල්ත වේයාමළණය, වගවිධ්ළන්ය වශ තමතශයවීම 

එන්.ඒ.විජි ළ තවෝමසිරි මිය - වේතයෝජය අධ්යළතන් අධ්යක් (ත ොරතුරු  ළක්ණ) 

තල්ඛක මණ්ඩය 

 රිඳු රන්දිම ත ෝපිටිය මයළ - කළත තරිගණක 
වම්තත් මධ්යවහාළන්ය 

ආයා.පී.අයි.එවහ.රන්දුනු මිය - මිනු/6 තලවේ තළවුළු 
තළප් ම.වි. 

පී.අනුළ යළම  පීරිවහ මිය - මිනු/මළරතතොෂ ම.වි. 

තේ.තක්.ආයා.එල්.එවහ.ජයලයාධ්න් මිය - මිනු/ 
න්ළන් ළ  ළළකළ ම.ම.වි. 

එන්.ඒ.අයි.පී.වේවහවගක මිය - මිනු/දන්ගශ රණසිගශ 
ම.වි. 

තක්.ඒ.ටී.තක්.කරුණළරත්න් මිය - මිනු/ශ්රී 
ඥළතන්ෝ ය ම.ම.වි. 

ඒ.ජී.එන්.එල්.ගුණසිගශ මිය - මිනු/තවන්රත් 
තරණවි ළන් ජළතික තළව 

එවහ.ඒ.අයි.අතතළ සුභසිගශ මිය - මිනු/සිරි මිහිඳු 
ම.වි. 

තක්.ඒ.ජී.එවහ.රතසිගශ මිය  - මිනු/ තල්තතල 
ම.වි. 

තක්.ඒ.සී.සී.කුරුවිට මිය - මිනු/ශ්රී රළල  ම.වි. 

එච්.ඒ.බී.ජී. තශට්ටිආරච්චි මිය - මිනු/කීන්ත ණිය 
ම.වි. 

එම්.තක්.ඩී.එන්.ජයලයාධ්න් මිය - මිනු/තවහයළ ම.වි. 

බී.ජී.අයි.පී. ගමතේ මිය - මිනු/ධ්යාමළතෝක ම.වි. 

බී.ලයි.මඩල මිය - මිනු/ ම්මිට ම.වි. 

එම්.ආයා.ඒ.සිරිලයාධ්න් මයළ - මිනු/ඥළන්ළලළව ම.වි. 

ඒ.සී.විතේතුගග මිය - මිනු/සීවිම ම.වි. 

එච්.එම්.එවහ.ඩී. ජයරත්න් මිය - මිනු/තවහයළ ම.වි. 

ආයා.එම්.අයි.තේ. රළමන්ළයක මිය - මිනු/කුරිතකොටුල 
ම.වි. 

ඩබ්.ඩබ්.එම්.එම්.චන්ද්රතවනන් මිය - මිනු/න්ළන් ළ 
 ළලිකළ ම.ම.වි. 

ඩී.ජී.මිහිරි න්දීළ මිය - මිනු/ජන්ළධිතති වි යළය 

එල්.ඒ.ඩී.පී.කරුණළරත්න් මිය - මිනු/බුරුල්පිටිය 
ම.වි. 

ජී.ලයි.එච්.ප්රන්ළන්දු මිය - මිනු/තගොඩිගමුල ම.වි. 

පී.ටී.පී.වේතරෝණී මිය - මිනු/අන්ගළරික ධ්යාමතළ 
ම.වි. 

ආයා.එන්.තක්.උ ය කුමළරි මිය - මිනු/කරුණළරත්න් 
ත ෞ.ම.වි. 

ඒ.එන්.ආයා.සිරිතවනන් මිය - මිනු/ආන්න්  ම.වි. 

බී.එම්.විජයන්ති කුමළරි මිය - මිනු/ඩඩ්ලි 
තවනන්ළන්ළයක ම.වි. 

එම්.ඩී.වී.එල්.ගිම්ශළවේ මිය - මිනු/න්ළන් ළ පිරිමි 
මධ්ය වි යළය 

පී.ඒ.උතප්ක්ළ ප්රියරගගිකළ මිය - මිනු/ජන්ළධිතති 
වි යළය 

ඩබ්.එම්.සී.එල්.වීරසරිය මිය - මිනු/ ණ්ඩළරන්ළයක 
ම.වි. 

අයි.ඒ.එම්. ක්මිණි මිය - මිනු/තවන්රත් 
තරණවි ළන් ජළතික තළව 

 

වගවහකරණය වශ පිටකලරය  

එන්.ඒ.විජි ළ තවෝමසිරි මිය - වේතයෝජය අධ්යළතන් අධ්යක් (ත ොරතුරු  ළක්ණ) 

අක්ර වගතයෝජන් වශය 

එච්.පී.එවහ.ශිතරෝමි තමය - කළත අධ්යළතන් කළයායළය  



 

කළත අධ්යළතන් අධ්යක්තුමළතේ තණිවුඩය  
 

2022 ලයාය ශළ ඉදිරි ලයා තතර ෆරි කර ගවේමින් 12 තරනණිතත ඉතගනුම 

 න් සිසු සිසුවියන්තේ වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණ විය ප්රවීණ ළල ඉශ න්ෆගවීම 

අරමුණු කර ගවේමින් වේයාමළණය කරන්   පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්ර වග්රශය වඳශළ 

තණිවිඩයක් එක් ිරීමට ෆබීම වතුටි. 

 තළවල් අධ්යළතන්තත ප්රළතයෝගික ශළ කළ න් වියක් ලන් වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණය  

විය වඳශළ උවවහ වමළයාායක් හිමිකර ගෆනීම  රගකළරී තෝකතත තනගලත්ල සිදු ලන්න්ළ ව තලන්වහකම් 

වඳශළ මුල ණ දීමට ඇති ප්රධ්ළන් සුදුසුකමක් තන. තම් වඳශළ වශළය වීමට ඉදිරිතත්ල ඇති තළවල් තේධ්තිතත 

අත් ෆකීම් වපිරි ප්රවීණයන් පිරිවක් එක්ල වකවහ කරන්   තමම පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්ර වග්රශය 2022 

ලයාතත දී තෆලෆත්වීමට කටයුතු තකතරමින් තලතින් 2019, 2020, 2021 ශළ 2022 අ.තතො.ව. (උ.තතෂ) විය 

ධ්ළරළලන් ශෆ ර වශ ඉදිරිතතදී ශ ළරන් සිසුන්ට තළවතල් විය භළර ගුරුභල ළතේ වශළය ඇතිල තරිශරණය 

කර විභළගයට වළයාාකල මුල ණ දීමට ක්තිය  ළ ගන්න්ළ තව    රුලන්තගන් කළරුණිකල ඉල්ළ සිටිමි. 

 තමම කළයායය වඳශළ කෆතවීතමන් කටයුතු කෂ මිනුලන්තගොඩ අධ්යළතන් කළතතත ත ොරතුරු 

 ළක්ණ විය අධ්යක්තුමියට වශ ප්රහන් ත්ර වකවහ ිරීම, ප්රමි කරණය, වගවහකරණය ශළ තවෝදුතත්  ෆ ම 

වඳශළ  ළයක ව ගුරු මශත්ම මශත්මීන්ට මළතේ කෘ ඥ ළල තෂ කරමි. එතමන්ම අ.තතො.ව. උවවහ තතෂ 

වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණ පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්ර මෆන්වින් තරිශරණය කර විය වඳශළ ඉශෂ 

වළමළයාායක්  ළ ගෆනීමට සියලු සිසුන්ට ශෆියළල ෆතබ්ලළයි ත මි. 

ලජිර රණරළජ තතතයාරළ 

කළත අධ්යළතන් අධ්යක් 

 

අධ්යළතන් වගලයාධ්න් අධ්යක්තුමළතේ තණිවුඩය 

                      2022 ලයාතත දී තෆලෆත්වීමට වේයමි  2019, 2020, 2021 වශ 2022 අ.තතො.ව 

(උ.තතෂ) වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණය වියට අ ළෂල අ යලය ඉතගනුම් වගකල්ත ශළ 

තත්මළ පිළි ඳල වෆිලිමත් තලමින් වකවහ කරන්   තමම පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්ර වග්රශය 

ප්රහන් ත්රතයහි තශසුතලන් උතයළ ග  ශෆි කුණු ශඳුන්ළ ගෆනීමට ශළ කළ 

කෂමන්ළකරණයට ල රුතලමින් විභළගය වඳශළ තතර ස ළන්මට  ළ දුන් මශඟු තිළිණයි. 

                      ඒ අනුල තමම ප්රහන් ත්ර වග්රශය වේයමි  කළය තුෂ විභළග තරිවරයක් යටතත් පිළිතුරු 

වතයමින් විභළග අතප්ක්කයන්ට විභළගතතදී ඇති ලන්  ළධ්ළ ශඳුන්ළ ගවේමින් මන්ළ තතරල රුලක්  ළ ගෆනීමට 

ෆබුණු අන්ගි අලවහාළලක් ලනු ඇ . එම අභිම ළයාාය ඉටුකරගනු ලවහ තළවතල් ත ොරතුරු  ළක්ණ 

ගුරුභලතුන්තේ වශළය ඇතිල තමම ප්රහන් ත්ර ව ශළ පිළිතුරු වෆතීමමට සිසුන්ට අලවහාළල  ළ දී වවුන්තේ 

වළධ්න් මට්ටම ඉශෂ න්ෆගවීමට කටයුතු ිරීම අතප්ක්ළ තකතයා. තමම තතො  තශොඳින් තරිශරණය කර විභළගය 

වළයාාකල ජයගෆනීමට සිසු  රු  ෆරියන්ට ශෆිතනලළයි සුභ ත මි. 

ඩබ්.ඒ.පී.තක්.ලවේගසිගශ 

වේතයෝජය අධ්යළතන් අධ්යක්ෂ (අධ්යළතන් වගලයාධ්න්) 

 



 

ත ොරතුරු ශළ වන්වේතන න්  ළක්ණ විය අධ්යක්තු මියතේ තණිවුඩය 

                          

 

 

 

 ආ රණීය දුතන, පුතත්, අ.තතො.ව. (උ.තතෂ) වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණ විය වඳශළ 

තෆලෆත්වීමට වේයමි  විභළගතත දී ව   ළ ගන්න්ළ  ප්රතිලය ත ොරතුරු  ළක්ණය පිළි ඳ වතබ්  ෆනුම 

ප්ර යාන්ය ිරීමට තමන්ම ව තේ අන්ළග  රැියළ අලවහාළ වඳශළ අම ර සුදුසුකමක් තසින්   මශත් 

පිටිලශක් ලනු ඇ . තම් තශනතුතලන් ව තේ වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණ  වියය වළධ්න් මට්ටම ඉශෂ 

න්ෆගවීම වඳශළ වතබ්  විය භළර ගුරුතුමළ / ගුරුතුමිය තන්ති කළමර ඉගෆන්වීමට අම රල ප්රළතයෝගික 

ක්රියළකළරකම් සිදු ිරීම තම් ලන් විටත් තළව තුෂ ක්රියළත්මක කර ඇති  ල තන්ොඅනුමළන්යි. 

                     මිනුලන්තගොඩ අධ්යළතන් කළතතත ත ොරතුරු  ළක්ණ ගුරු භලතුන් විසින් වම්තළ න්ය කරන් 

  තමම පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්ර කට්ටය ව තේ විය වළධ්න්ය ඉශෂ න්ෆගවීම අරමුණු කර ගවේමින් ජළතික 

මට්ටතම් විභළගයට පයාල ස ළන්මක් තව තළවතල් ක්රියළත්මක ිරීම වඳශළ ඉදිරිතත් ිරීමට කෆමෆත්ත මි. 

තමම ප්රහන් ත්ර කට්ටය වඳශළ පිළිතුරු වතයළ ව තේ වියභළර ගුරුතුමළ/තුමිය වමඟ වළකච්ඡළ ිරීතමන් 

ව තේ විය  නුම ශළ විභළග ල රුල  ල දුරටත් පුළුල් කර ගෆනීමට කටයුතු කරන්න්.  

                     තමලර වළමළන්ය ත ොරතුරු  ළක්ණ විය වඳශළ තෆලෆත්තලන් විභළගතයන් ඉශෂ ප්රතිල  ළ 

ගෆනීමට ශෆියළල ෆතබ්ලළයි ත න් අ රම තමලෆන්න්ක් ව  අ ට තත් ිරීමට උතත වහ  ළ දුන් ශළ මඟ 

තතන්වීම් කෂ මිනුලන්තගොඩ කළත අධ්යළතන් අධ්යක්ෂ ලජිර රණරළජ තතතයාරළ මශ ළ ඇතුළු සියළු වේධ්ළරි 

මශත්ම මශත්මින්ටත් තමම ප්රහන් ත්ර කට්ටය වකවහ ිරීම වඳශළ විළ  ළයකත්ලයක්  ළ දුන් 

මිනුලන්තගොඩ අධ්යළතන් කළතතත ත ොරතුරු  ළක්ණ ගුරු මශත්ම මශත්මින්ටත් මළතේ ශෘ යළගගම වහතූතිය 

පු  කරමි.  

 

එන්.ඒ.විජි ළ තවෝමසිරි 

වේතයෝජය අධ්යළතන් අධ්යක් (ත ොරතුරු  ළක්ණ) 

කළත අධ්යළතන් කළයායළය 

මිනුලන්තගොඩ 

 

 

 

 



 

තටුන් 

 

01. පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්රය - 01 1 ත්රය 1 - 5 

 11 ත්රය 6 - 10 

 

02. පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්රය - 02 1 ත්රය 11 - 15 

 11 ත්රය 16 – 21 

 

03. පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්රය - 03 1 ත්රය 22 - 26 

 11 ත්රය 27 – 31 

 

04. පුන්රීක්ණ ප්රහන් ත්රය - 04 1 ත්රය 32 - 36 

 11 ත්රය 37 – 42 

 

05. පිළිතුරු ත්රය - 01 1 , 11 ත්ර 43 – 45 

 

06. පිළිතුරු ත්රය - 02 1 , 11 ත්ර 46 – 47 
 

 

07. පිළිතුරු ත්රය - 03 1 , 11 ත්ර 48 – 50 
 
 

08. පිළිතුරු ත්රය - 04 1 , 11 ත්ර 51 - 52 
 

 

 

 

  

 

 

    

   



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   1 පිටුව 

 

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777  

 

 

 

උඳගදස:්  

 සි ලු භ ප්රශ්නවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 අංා 1 සි  40 ගතක් ප්රශ්නවප  ී  ඇති (1)  (2)  (3)  (4)  න පිිතතුරුවලින් නිවැරදි ගහෝ වඩාත් 

සුදුසු පිිතතුර ගතෝරන්න  

 සෑභ ප්රශ්න ා  භ පුණු  1 ඵැිනන් ිමමි ගේ  

 

1. ආදාන උඳක්රභ ක් හා ප්රතිදාන උඳක්රභ ක්  න ගද ආාාර   භ බාවිත ාප හැකි උඳාං   ුණභක් ද?  

(1) තීරු ගක්ත කි වන   (2) සංදර්ශා  

(3) භතා ාාඩ් ඳත (4) ස්ඳර්ශ තිර  
 

2. ඔගේ ඳාසගේ ඳන්ති ාාභර හා විදයා ාර  ජාප ත කිරීභ  වඩාත්භ ග ෝ ය ජාප වර්   ුණභක්ද? 

(1) LAN (2) WAN  (3) VPN  (4) MAN 

3. 1011011  න ද්විභ  සංඛ්යාගවිම දශභ  සංඛ්යාව වනුගේ ුණභක් ද? 

(1) 78 (2) 81  (3) 82 (4) 91 

4.   

 

 

       ී  ඇති තර්ාන ඳරිඳථගේ පැබි  හැකි ප්රතිදාන  ුණභක්ද? 

(1)   ̅ .  ̅) +   ̅ .  ̅) (2) ( ̅ .B) + (   ̅̅ ̅̅ ̅) 

(3)   ̅ +  ̅) +   ̅ .  ̅) (4)   ̅ .B) +   ̅ .  ̅)         

5. ASCII ගක්ත ක්රභගේී  D අනුපක්ෂණ  68 දශභ සංඛ්යාව  සභාන ද්විභ  සංඛ්යාගවන් නිරඳන  ගේ    

     ඳහත දැක්ගවන ුණභන ද්විභ  සංඛ්යාගවන් ASCII ගක්තග ිම B ිම අනුපක්ෂණ  නිරඳන  ගේද? 

(1) 1101010  (2) 1000010 

(3) 1000001   (4) 1000101 
 

6. ගභගහයුම් ඳද්ධති ා ගසේවාවක් ගනොවන්ගන්  

(1) ක්රි ාවලි හා ජාප ාළභණාාරණ  යි   (2) ග ොනු හා ආරක්ෂණ ාළභණාාරණ  යි  

(3) භතා හා විධාන ාළභණාාරණ  යි   (4) උඳාං  හා ග ොනු ාළභණාාරණ යි  

මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  

අ ගඳො ස  (උ ගඳළ) -  සාභානය ගතොරතුරු තාක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනරීක්ෂණ ප්රශ්න ඳ්ර  - 01 

1 ඳ්ර     ාාප  : ඳැ  3 යි  

 

A 

B 

C 

Z 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   2 පිටුව 

 

7. ඳහත ප්රාාශ අතරින් සතය වන්ගන් ගභොනවා ද? 

   A. ඳරි ණා  හා ඳරිශීපා ා අතර සම්ඵන්ධතාව  ඇති ාරනු පඵන භෘදුාාං   ගභගහයුම් ඳද්ධති  ගේ  

   B. ගභගහයුම් ඳද්ධති  භඟින් ඳරිශීපා ා  අවශය ග දවුම් භෘදුාාං  ක්රි ාකිරීභ  අවශය ඳරිසර ක් ඇති  

      ගනොාරයි  

   C. ගභගහයුම් ඳද්ධති ා  ඒා ඳරිශීපා හා ඵහු ඳරිශීපා ගපසත් ක්රි ාාාරීත්ව  දැක්වි  හැකි   

(1) A හා C                    (2) A හා B                   (3) B හා C           (4) A, B හා C 

8. වදන් සාසන භෘදුාාං වප සාභානයග න් බාවිත වන ගාි  භං  තුරු සම්ඵන්ධව ඳහත දක්වා ඇති ව න්ති 

සපාා ඵපන්න. 

 A - Ctrl + C  න්න ඳාඨ/ වස්තු ගාොපි කිරීභ (copy) සදහා බාවිත ාරයි.  

B - Ctrl + A  න්න ගේඛ්න ා ඇති සි ළු ඳාඨ/ වස්තු ගත්රීභ (select) සදහා බාවිත ාරයි.  

C - Ctrl + V  න්න ගාොපි ාරන පද ඳාඨ/ වස්තු ඇපවීභ (paste) සදහා බාවිත ාරයි. 

      ඉහත ව න්ති අතරින් නිවැරදි වන්ගන් ගභොනවා ද? 

(1) A හා B ඳභණි           (2) A හා C ඳභණි          (3)  B හා C ඳභණි          (4) ඉහත සි ේපභ 
 

9  වදන් සාසන භෘදුාාං  ක් බාවිතග න් A ව න්ති   B ව න්ති  ගපස හැඩසේ (formatting) ාර ඇත.  

  A ව න්ති  - Sri Lanka is surrounded by the Indian Ocean.    

 B ව න්ති  - Sri Lanka is surrounded by the Indian Ocean.    

        A ව න්ති    B ව න්තිගේ ගඳනුභ පඵා  ැනීභ සදහා ඳහත ාවර ගභවපම් බාවිත ාළ යුතු ද?  

       (1)                         (2)                                (3)                                (4)    

 

10  වදන් සැාසුම් භෘදුාාං  ා ඳවතින ඳහසුාම් වන්ගන් ඳහත සදහන් ඒවායින් ාවරක්ද? 

A - ගසො ා ප්රතිස්ථාඳන  කිරීගම් ඳහසුාම් (find and replace) 

B -  තැඳැේ මුසුව (Mail merge) 

C -  අක්ෂර විනයාස හා වයාාරණ ගදෝෂ ගසවීභ හා නිවැරදි කිරීභ සහ ශේද නිධි  (spell check and 

Thesaurus)  

  (1) A ඳභණි (2) A හා B ඳභණි   (3) B හා C ඳභණි (4) ඉහත සි ේපභ 
 

11. වදන් සැාසුම් ගේඛ්න ා ඇති X = n1+n2  න සමීාරණ  සපාන්න. වදන් සැාසුම් ඳැගක්ජ ා ඇති ඳහත 

ුණභන අංාග න් දැක්ගවන ගභවපභ භිනන් 1 හා 2 සංඛ්යා, සමීාරණගේ ගඳන්වා ඇති ආාාර   දර්ශන  

ාළ හැකි ගේ ද? 

(1) අුණරු වර් ග ිම මුහුණත (font face) ගවනස් කිරීභ 

(2) අුණරු වර් ග ිම ප්රභාණ  (font size) ගවනස් කිරීභ 

(3)  ි  පුණණ (subscript)  

(4) උඩු පුණණ (superscript) 
 

12. ඳහත සදහන් ුණභක් වපංගු sum ශ්රිත /ශ්රිත ක් ගේද? 

A - =sum(A2,A3:A5) 

B - =sum(A3:A7) 

C - =sum(A3,A4,A7)  

  (1) A ඳභණි (2) B ඳභණි (3) A හා B ඳභණි (4) ඉහත සි ේපභ 

13  ඳැතුරුම් ඳත් භෘදුාාං  ා ග දුභාී  (spread sheet application) බාවිත වන ගාෝෂ ලිපින (cell address) 

නිවැරදි ආාාරග න් දක්වා ඇත්ගත් ඳහත ඒවායින් ාවරා ද? 

A - C$5 B - $C5 C - C5$ 

(1) A හා B ඳභණි         (2) B හා C ඳභණි       (3) A හා C ඳභණි    (4) ඉහත සි ේපභ 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   3 පිටුව 

 

14. ඳැතුරුම්ඳත් භෘදුාාං  සහා උදාහරණ ක්   ගනොවන්ගන් මින් ුණභක් ද? 

(1) Google sheets    (2) apple number 

(3) Microsoft excel  (4) open office writer 
  

15. ඳහත ශ්රීත අතරින් නිවැරදි වන්ගන් ුණභක් ද? 

(1) =SUM(A2:D4)     (2) =AVG(C2:D4) 

(3) =TOT(D1:H7) (4) =AVERAGE(A3 TO D5) 
 

16. ඳැතුරුම්ඳත්වපී  බාවිත වන ප්රස්තාර ආාාර ක් ගනොවන්ගන් මින් ුණභක් ද? 

(1) ස්තම්බ ප්රසත්ාර   (2) ව  ප්රස්තාර  

(3) ගර්ඛ්ා ප්රස්තාර     (4) ගාෝණ ප්රස්තාර     
 

17. ස්ථාන  පඵා ී භ සහා බාවිත වන ශ්රීත  නිවැරදිව දක්වා ඇත්ගත් ුණභන පිිතතුගරිම ද? 

(1) =ORDER(A2,A2:A9) (2) =RANK(A2,A2:A9) 

(3) =ORDER($A$2,$A$2:$A$9) (4) =RANK(A2, $A$2: $A$9) 
 

18. ඉ-සභර්ඳණ භෘදුාාං ගේ සභර්ඳණ රාමුදසුන (slide Show) ගවත පිවිසි  හැකි නිරඳා  ුණභක්ද? 

(1)                            (2)   (3)   (4)  

 

19  ඳහත ුණභන ගභවපභ විදුත් සභර්ඳණ භෘදුාාං  ා ාදාවා සැාසුභ (style) ඳළමු සැාසුභ සි  ගදවන 

සැාසුභ ගවත ගවනස් කිරීභ සහා බාවිතා ාප හැකිද? 

 

 

                ඳළමු සැාසුභ               ගදවන සැාසුභ 

(1) ාදා නිර්භාණ  (Slide Design) (2) ාදා ගතෝරන  (Slide Sorter) 

(3) ාදා පිරිසැපසුභ (Slide Layout) (4) ාදා දසුන (Slide view) 
 

20. ගුණාත්භා ඉගපක්ගරොනිා සභර්ඳණ ා අඩංගු වි  යුතු පක්ෂණ ක් ගනොවන්ගන් මින් ුණභක් ද? 

(1) අුණරුවප විශාපත්ව  ගඳොයින්ට් 32 ක් ගහෝ ඊ  වඩා වැඩි වීභ  

(2) එක් ාදාවා අඩංගු ගේලි ප්රභාණ  ගේලි 6-9  අතර වීභ. 

(3) අරමුු  ඉපක්ා ාර ත් අදහස් ඳභණක් ඇතුපත් වීභ  

(4) චි්රා  වගු ගහෝ ප්රස්තාර ගනොභැතිව සභර්ඳණ සෑී භ  ගඳළීභ   
 

21. ඉ-සභර්ඳණභෘදුාාං ගේ සභර්ඳණ රාමු දසුන (slide Show) ගවත පිවිසීභ  බාවිතා ාප හැකි ගාි  භං  තුර  

      ුණභක්ද? 

 (1) Ctrl+S (2) F5 (3) Ctrl+N (4) F2 

 ඳහත දත්ත සමුදා  වගුව ඇසුරින් 22 හා 23 ප්රශ්නවප  පිිතතුරු සඳ න්න. 

ItemID I_Name Stock 

1001 Pencil 35 

1002 Lunch Box 15 

 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   4 පිටුව 

 

22  ඉහත වගුගේ අඩංගු ක්ගෂේ්ර හා ගරගාෝඩ  ණන පිිතගවිතන් සහන් පිිතතුර ගතෝරන්න.  

(1) 2,3   (2) 3,2    (3) 3,3    (4) 2,4 

23  Stock ක්ගෂේ්ර  සහා බාවිතා ාළ හැකි දත්ත ප්රරඳ  ුණභක්ද? 

(1) ඳාඨ (Text) (2) සංඛ්යා (Number)  

(3) බූලි න් (Boolean)    (4) මුදේ (Currency) 
 

24   ඳහත සහන් ඒවා අතරින් දත්ත සමුදා  ාළභනාාරණ ඳද්ධති භෘදුාාං  ක් ගනොවන්ගන් ුණභක් ද? 

(1) MS Access (2) Oracle    (3) Calc   (4) Base  
 

25  වගුවා  නව ගරගාෝඩ ඇතුපත් කිරීභ  හා ඳවතින ගරගාෝඩ ගවන් ගවන් වශග න් දර්ශන  ාර  ැනීභ  

බාවිතා වන්ගන් ගභොනවා ද? 

(1) ආාෘති ඳ්ර (Form) (2) වගු (Table) 

(2) විභසුම් (Query) (4) වාර්තා (Report) 
 

26   ශ්රවය සංස්ාරණ භෘදුාාං  පිිතඵව ඳහත ී  ඇති ව න්ති අතරින් වැරදි ප්රාාශ  ගතෝරන්න  

(1) audacity  නු   ශ්රවය  සංස්ාරණ භෘදුාාං  කි  

(2) WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 ග ොනු ආාෘති වලින්   දක්න  පැගේ  

(3) ගභවැනි සංස්ාරණ ා අරමුණ වන්ගන් ශේද පි ඳත් කිරීභ,  මිශ්ර කිරීභ, ගහෝ ඒාාඵද්ධ කිරීභකි  

(4) ඳි  ත කිරීම්වප ගේ   ගවනස් ාළ ගනොහැා  
 

27.  ශ්රවය සන්ධාර  නිර්භාණ  සහා බාවිතා වන භෘදුාාං  ක් වන්ගන් ගම් අතරින් ාවරක් ද? 

(1) YouTube Remixer  (2) Stash space 

(3) AVI Edit  (4) Power sound Editor 
 

28.  අන්තර්ජාප  (Internet) සහ ගපෝා විසිරි වි භන (World Wide Web – www) සම්ඵන්ධග න් වඩාත් 

 ැපගඳන ප්රාාශ  ගතෝරන්න. 

  (1) අන්තර්ජාප   නු WWW ිම ගසේවාවකි. 

  (2) අන්තර්ජාප  හා WWW අතර සම්ඵන්ධතාව ක් නැත. 

  (3) අන්තර්ජාප  හා WWW  නු එාභ ගේ. 

  (4) WWW  නු අන්තර්ජාපග ිම ගසේවාවකි. 
 

29.  ඳහත ඒවායින් ගසවුම්  න්්ර ක් (search engine) වන්ගන් ුණභක් ද? 

(1) Outlook Express    (2) Internet Explorer  

(3) Google      (4) Macromedia Flash 

30. HTML බාවිතග න් ඳාඨ (TEXT) අවධාරණ  ාර ගඳන්වීභ සදහා ඳහත ාවර HTML උසුපන  (tag)    

බාවිතා ාළ හැකි ද? 

       (1) <sup>   (2) <p>  (3) <em>  (4) <i> 
 

31  විස්තරාත්භා පැයිස්තුවා ආරම්බ  සහා ග ොදා  ත හැකි නිවැරදි උසුපන  ුණභක් ද? 

(1) dt       (2) dl     (3) dd     (4) ol 
 

32. http://www.minuedu.lk ගවත “Zonal Eduaction Office - Minuwangoda “අධිසන්ධාන  (hyperlink) තනා 

 ැනීභ සහා නිවැරදි HTML ගක්ත  ුණභක් ද? 

(1) <a> http://www.minuedu.lk </a> 

(2) <a type=” http://www.minuedu.lk “>Zonal Eduaction Office - Minuwangoda </a> 

(3) <a href=” http://www.minuedu.lk “>Zonal Eduaction Office - Minuwangoda </a> 

(4) <a hrf=” http://www.minuedu.lk “>Zonal Eduaction Office - Minuwangoda </a> 

http://www.minuedu.lk/


මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   5 පිටුව 

 

33. ඳහත දැක්ගවන භෘදුාාං  සපාන්න. 

 A. සරප ඳාඨ සංස්ාාරා (simple text editor) 

 B. ගවේ සංස්ාාරා භෘදුාාං  (Web authoring software) 

 C. විදුත් ඳැතුරුම්ඳත් භෘදුාාං  (Spreadsheets software) 

ඉහත දැක්ගවන ුණභන භෘදුාාං  / භෘදුාාං  HTML ගේඛ්ණ ක් නිර්භාණ  කිරීභ  බාවිත ාළ හැකි ද? 

  (1) B  ඳභණි.               (2) A හා  B ඳභණි.             (3) B හා C ඳභණි.          (4) A,B,C සි ේපභ. 
 

34. HTML බාවිතග න් අංකිත පැයිස්තුවක් (numbered list) පඵා  ැනීභ සහා ාවර HTML උසුපන  (tag) 

බාවිත ාළ හැකි ද? 

   (1) <ol>   (2) <dl>   (3) <li>  (4) <tr> 
 

35  ගවේ පිටු සංවර්ධන  සම්ඵන්ධග න් නිවැරදි වන්ගන් ඳහත සහන් ුණභන ව න්ති ද? 

A - ගවේ පිටු නිර්භාණ  සහා ගවේ ාර්තෘ ගභවපම් (web authoring tools) බාවිත ාළ හැකි  . 

B -  තිා ගවේ පිටු නිඳදවීභ  HTML ඳභණක් බාවිත ගේ. 

C -  තිා ගවේ පිටුවලින්   (dynamic web pages) ගඳන්වන සන්ධාර  (content) ඳරිශීපා ආදාන අනුව 

ගහෝ ාාප  අනුව ගහෝ ගවනස් වි  හැකි . 

(1) A හා  C ඳභණි        (2) A හා  B ඳභණි              (3) B හා C ඳභණි      (4) A,B,C සි ේපභ 
 

36  ගවේ අතරික්සුවක් භිනන විදැහු (render) ාළ ඳහත පැයිස්තුව සපාන්න. 

• Disk Partitioning 

• Disk Formatting 

• Defragmentation 

ඉහත පැයිස්තුව නිර්භාණ  කිරීභ  අදාප වන HTML උසුපන ගභොනවාද? 

(1) <dl> , <dt> (2) <dl> , <li>    

(3) <ol> , <li> (4) <ul> , <li> 
 

37. ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණගේ බාවිත න් ආශ්රිත ඳහත ව න්ති අතරින් සතය ප්රාාශ  ගතෝරන්න  

(1) හෘද ගරෝ  තිර ැන්වීගම්  න්්ර  භිනන් හෘද ස්ඳන්දන  නිරීක්ෂණ  ාරයි  

(2) භාර්  ත සාේපු සවාරි භිනන් විගද්ශී  ගවළගඳොගේ ඇති බාණ්ඩ ඳභණක් ඇනවුම් ාළහැා  

(3) ග ොවිඳළ ාළභනාාරණ  සහා ඳරි ණා ග දුම් බාවිත ාරයි  

(4) සිසුන් අන්තර්ජාප  බාවිතග න් ඉ- ගඳොත්ඳත් කි වීභ ගතොරතුරු තාක්ෂණගේ අනිසි ප්රතිපප කි  
 

38. ගතොරතුරු සහ සන්නිගේදන තාක්ෂණගේ දියුු වත් සභඟභ අධයාඳන ක්ගෂේ්රගේ ඇති ව සාධනී  පක්ෂණ 

ගපස සැපකි  ගනොහැක්ගක් ුණභක් ද? 

(1) අධයාඳනිා වැඩස හන් නැවත නැවත බාවිත    ත හැකි වීභ. 

(2) දුරස්ථ අධයාඳන  භිනන්  අධයාඳන  සිදු ාළ හැකි වීභ. 

(3) ගවේ ආධාරා ඉ ැන්වීභ භිනන් ඳරි ණා වවරස ඳැතිරීභ.  

(4) විදුත් අධයාඳන  භිනන් එාවර ගඵොගහෝ සිසුන් පිරිසා  අධයාඳන  සිදු ාළ හැකි වීභ. 
 

39  ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ   අදාළ රැකි ා අවස්ථාවක් ගනොවන්ගන් ුණභක් ද? 

(1) භෘදුාාං  ඉංජිගන්රු   (2) චි්රා නිර්භාණාරු 

(3) භෘදුාාං  නිර්භාණ ශිේපී  (4) ආ තන ඳරිඳාපා 
 

40  ඊ අඳද්රවය පිිතඵ වඩාත් නිවැරදි නිර්වචන  ුණභක්ද? 

(1) බාවිතග න් ඉවතපන සි ලුභ විදුත් උඳාරණ ආශ්රිත ද්රවයයි  

(2) ඊ අඳද්රවය සාභානය ඳරිදි ඵැහැර කිරීගම් හැකි ාව ඇත  

(3) ඊ අඳද්රවය ඵැහැර වන්ගන් ාර්භාන්ත ශාපා ආශ්රිතව ඳභණි  

(4) ඊ අඳද්රවය එාතු කිරීගම් භධයසථ්ාන ශ්රි පංාාව තුළ ගනොභැත  



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   6 පිටුව 

 

 

 
 

 සි ලු භ ප්රශ්නවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 සෑභ ප්රශ්න ා  භ පුණු  10 ඵැිනන් ිමමි ගේ  
 

01.         (i)    ඳද්ධති ා මලිාාං  නම් ාරන්න.         

(ii)  ඳද්ධති ා බාවිතා වන ආදාන උඳාං  ගදාක් හා ප්රතිදාන උඳාං  ගදාක් ලි ා දක්වන්න.    

(iii) ඳහත ආච න උඳාං  අතරින් ප්රාථමිා ආච න උඳාං   ගතෝරන්න                          

(දෘඪ තැි   , ප්රාාශ තැි  , සසම්බාවි පිවිසුම් භතා  (RAM) , ඳඨන භා්ර භතා  (ROM))        

(iv)     ගභගහයුම් ඳද්ධතිවලින් ඉටුවන එක් ාාර්  ක් සහන් ාරන්න.              

(v) ඳහත සංඛ්යා  ුණභන සංඛ්යා ඳද්ධතිවප  අ ත් වි  හැකිද? (ද්විභ , අෂ් භ , දශභ  සහ ෂඩ්දශභ  

ගපස  දක්වන්න.)            

(a)  1011    (b) 964 

(vi)     ඳහත දක්වා ඇති බූලි ානු ප්රාාශවප  අදාප තාර්කිා ඳරිඳථ  අඳින්න      

    F= A.B + B.C 

(vii) ඳහත දැක්ගවන ඳරිඳථ   අදාප බූලි ානු ප්රාාශන  ලි න්න      

       

 

 

 

02.        (a)   ඳහත ප්රාාශ සතය ද අසතය ද  න්න ලි ා දක්වන්න. 

(i)  ග ොනුවක් ග ොනු නාභ  හා දිගුවක් ගපස ගාො ස් ගදාකි  

(ii)  ග ොනුගේ දිගුගවන් ගභගහයුම් ඳද්ධතිගේ ග ොනු වර්   හඳුනා ත ගනොහැකි   

(iii) ගභගහයුම් ඳද්ධතිග න් ඳරිශීපා ා  අතුරුමුහුණතක් පඵාගදයි  

(iv)  ඳරි ණා ා සි ලුභ ඳර් න්ත උඳාං  භතා ාපභණාාරන  භඟින් ඳාපන  ාරනු පඵයි  

(v)  දෘඩතැි  ක්  අවශය ඳරිදි ගාො ස්වප  ගඵදා ගවන් කිරීභ ඳංගු ගඵී භ ගේ  

(vi) ාාර්   ාළභනාාරණ  භඟින් ඳරි ණා  තුප ක්රි ාත්භා වන ක්රභගේඛ්න හා ක්රි ාවන්න් පිිතඵ      

ාළභනාාරණ  සිදු ගනොාරයි  
 

(b) (i)  ඒාාාාර සම්ඳත් නිශ්චා ා  (URL)  නු ුණභක්ද?       

(ii) විදුත් තැඳෑගේ වාසි 2 ක් ලි න්න.     

(iii)ගවේ අතරික්සු (web browser) හා ගසවුම්  න්්ර (Search engine) සදහා උදාහරණ 2 ඵැිනන් ලි න්න.  

පුනරීක්ෂණ ප්රශ්න ඳ්ර  - 01 

11 ඳ්ර      

 

P 

A 

B 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   7 පිටුව 

 

(c)  ඳරිශීපා ා හා ඳරි ණා  අතර සම්ඵන්ධතාව  දැක්ගවන ඳහත ස හගන් 1  2  3 ිමස්තැන්වප   ැපගඳන 

නිවැරදි ඳද ග ොදන්න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

03. (a) වදන් සැාසුම් භෘදුාාං  ක් බාවිතග න් ගාො සක් හැඩසේ  න්වන පද ඳාඨ ගේඛ්න ක් ඳහතින් දැක්ගේ. 

     ගභභ ගේඛ්නග ිම හැඩසේ  ැන්වි  යුතු අං  A සි  E දක්වා වන ගේඵප භිනන් දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ග දුම් භෘදුාාං  

2. 

3. 

අගනුණත් ඳද්ධති 

භෘදුාාං  



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   8 පිටුව 

 

ඉහත ගේඛ්න  හැඩසේ  ැන්වීභ සදහා බාවිත ගාගරන වදන් සැාසුම් භෘදුාාං  ා අතුරු මුහුණගතිම ඇති 

ගභවපම් තීරුව ඳහතින් දක්වා ඇත. එිම ඇතැම් ගභවපම් අංා 1 සි  16 දක්වා ගේඵප ාර ඇත. 

 

A සි  E දක්වා ාාර්  න් සපුරා  ැනීභ  අවශය ගභවපම් 1-16 දක්වා ඇති ගභවපම් අතරින් ගතෝරා ලි න්න  

(b)  (i) වදන් සැාසුම් භෘදුාාං  කින් ඉටුාර ත හැකි ාාර්  න් 3 ක් ලි න්න     

 (ii) වදන් සැාසුම් භෘදුාාං  සහා උදාහරණ 3 ක් ලි න්න. 

  

04   ඳහත දක්වා ඇත්ගත් ආ තන ා වැටුේ ග වීම් සම්ඵන්ධ ගේඛ්න ා  අදාළ වැඩඳතකි  එභ වැඩඳත බාවිතග න් 

ඳහත ී  ඇති ප්රශ්න සහා පිිතතුරු සඳ න්න   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(i) ABC COMPANY භාතෘාාව  අදාපව බාවිතා  ාර ඇති හැඩසේ කිරීම් ගභොනවා ද?  

(ii) ගසේවා ා  ිමමි වැටුඳ (TOTAL SALARY)  ණන  කිරීභ  F3 ගාෝෂ   ඇතුළත් ාළ යුතු ස්ර  
ලි න්න   
(TOTAL SALARY=COMMISSION+SALARY),(COMMISSION=SALES AMOUNT*3%)  

(iii) එභ ස්ර  F7 ගාෝෂ   පි ඳත් ාළ වි  දිස් වන්ගන් ගාගසේද?      
(iv) සි ලුභ ගසේවායින්ගේ වැටුගඳිම එාතුව  ණන  කිරිභ  C10 ගාෝෂ   ඇතුළත් ාළ යුතු ශ්රිත  

ුණභක්ද? 

(v) සි ලුභ ගසේවා න්ගේ  වැටුගඳිම සාභානය  ණන  කිරීභ  අදාප ශ්රීත  C11  දැක්ගවන්ගන් ගාගසේද? 
(vi) ගසේවා න් පඵන  උඳරිභ වැටුඳ (MAXIMUM) හා අවභ වැටුඳ (MINIMUM) ගසවීභ සහා C12 ,C13 

ගාෝෂවප දැක්වි  යුතු ශ්රිත ගභොනවද?         

(vii) වැටුේ ගේඛ්නග ිම සිි න ගසේවා න්  ණන ගසවීභ සහා අදාළ ශ්රිත  C14  ගාෝෂග ිම දැක්ගවන්ගන් 
ගාගසේද? 

(viii) එක් එක් ගසේවා ා  ිමමි වැටුඳ  ප්රදර්ශන  කිරීභ සහා සුදුසු ප්රස්තාර වර්  ගදාක් නම් ාරන්න. 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   9 පිටුව 

 

 

05  ( a)   ඳහත දැක්ගවන්ගන් වයාඳාරිා ගතොරතුරු ඇතුළත් දත්ත සමදා  ාළභනාාරණ ඳද්ධති කි. ඒ ඇසුරින් අසා 

ඇති ප්රශ්නවප  පිිතතුරු සඳ න්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) ගභභ වගුවප ඇති ගරගාෝඩ හා ක්ගෂේ්ර  ණන ගවන් ගවන්ව සහන් ාරන්න.              

(ii) ගභභ වගුවප අන්තර් ත ප්රාථමිා  තුරු හා ආ න්තුා  තුරු 2 ඵැිනන් ඒවා  අදාළ වගු නාභ සභඟ ලි ා 

දක්වන්න.                       

(iii) එක් එක් ගවළසැගේ දුරාතන අංා  ඇතුපත් කිරීභ  අවශය නම් , ගවනස් ාළ යුතු වගුව ුණභක් ද?    

(iv) LMN Company ිම total sales ගසො ා  ැනීභ සහා විභසුභක් ක්රි ාත්භා කිරීභ  ඵද්ධ ාළ යුතු වගු 

ගභොනවාද?  

(v) Shop ID 004 ව නව ගවළ සැපක් Milk & Photocopying අගපවි  සහා ABC Company ිම විවෘත 

ාගළේ නම්, ගභභ ගතොරතුරු ඇතුපත් කිරීභ සහා  ාවත්ාාන්න ාළ යුතු වගු ගභොනවා ද ?   

(vi) ඉහත 5 ිම සහන් අළුතින් එාතු ාරන පද ගරගාෝඩ ඒවා  අදාළ වගු නාභ සභිනන් ලි ා දක්වන්න.          

( b) සභර්ඳණ භෘදුාාං   පිිතඵව ඳහතින් දක්වා ඇති වාායවප  සුදුසු වචන ඳහතින් ී  ඇති ඳද ගඳිතන් ගතෝරා 

ලි න්න. 

(i) ාදාවා සි  තවත් ාදාවා   භන් කිරීගම්ී  ාදාව චපන  ාර  ැනීභ   .................................. ග ොදා  නී. 

(ii) Ctrl + N  න ගාි  භං  තුරු බාවිතග න් සභර්ඳණ  සහා .................................... පඵා  ත හැකි . 

(iii) ාදාව තුළ අන්තර් ත වි  යුතු ාරුු  අනුව .......................................... භඟින් සුදුසු ාදාවක් ගතෝරා 

 ැනීගම් හැකි ාව ඇත. 

(iv) ාදා දැක්භ අවස්ථාගේ ඳවතින සභර්ඳණ කින් ඉවත් වීභ සහා.............................  තුර බාවිතා ාප 

හැකි . 

(v) සභර්ඳණ  තුළ ඳවතින ාදා සි ේපභ එාවර දර්ශන  ාර ................................... භඟින් අවශය ඳරිදි 

පිිතගවප භාරු ාළ හැකි   

(vi) විදුත් සභර්ඳණ  තුළ ඳවතින සි ළුභ ාදා එාගපස සාස් ාර  ැනීභ                                       බාවිතා 

ාළ හැකි   

(ඳද පැයිස්තුව - ාදා සජීවන  (Slide animation), F5, නව ාදාවක් (New Slide), Esc, ාදා සංක්රාන්ති  (Slide 

Transition) ාදා  පිරිසැපසුභ (Slide layout), ගුරු පිටු (Slide Master), ාදා ගතෝරන  (Slide sorter) ) 

Sales Table 

Month Shop ID Sales 

March 001 13500 

April 001 17800 

June 003 14530 

July 001 12340 

August 002 15630 

Branch Table 

Name Shop 

ID 

Category 

LMN Company 001 A 

RST Company  002 B 

PQR Company  003 C 

Category Table 

Category Item 

A Ice cream & Milk 

B Milk 

C Milk & Stationery  



මිනුවන්ග ොඩ අධයාඳන ාපාඳ  - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   10 පිටුව 

 

06. (a) ඳහත දැක්ගවන ගවේ පිටුව  අදාප HTML ගක්ත ඳහත දැක්ගේ. එිම 1 සි  10 දක්වා ඇති අංාවප  අදාප   

ගක්ත ඳහත දැක්ගවන පැයිස්තුගවන් ගතෝරා ලි න්න. 

පැයිස්තුව:- {i, ul , p , font , h1 , title , a , head , tr , hr , b , th , u , h2, dl , ol, center, href}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html>  
<head> 
<(1)> Storage Devices</(1)> 
</head> 
<body> 
<(2)><(3)> Computer Memory </(3)> </(2)> 
<(4)>  Storage devices are used to store data and information </(4)> <br><br> 
<(5)> Secondary memory </(5)>  
<(6)> <(7)> Secondary memory </(7)>  or <7> the secondary storage </7> is the device which stores data and 
information permanently.<br> 
These can be classified as follws</(6)> 
<(8)>  
<li> Maganetic media devices </li>  
<(9)> 
<li> Hard disk</li> <li> Floppy disk</li> <<li> Magnatic Tape</li> 
</9> 
<li> Optical media devices </li>  
<9> 
<li> CD</li> <li> DVD</li> <<li> Blue ray</li> 
</9> 
<li> Solid state devices </li> 
<9> 
<li> USB flash </li> <li> Memory card</li> <<li> Magnetic Tape</li> 
</9> 
</8> 
<6> If you want to study input devices 
<a (10)=”www.tutorials.lk”> Visit the page </a> 
</body> 
</html>             
  

(b) (i) අන්තර්ජාප  භිනන් සඳ න ගසේවාවන් ගදාක් ලි න්න   

(ii) ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ ක්ගෂේ්රගේ ඳවතින රැකි ා අවස්ථා තුනක් ලි න්න  

http://www.tutorials.lk/


මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   11 පිටුව 
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උඳගදස:  

 සි ලු ම ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 අංා 1 සි  40 ගතක් ප්රශනවප  ී  ඇති (1)  (2)  (3)  (4)  න පිිතතුරුවලින් නිවරදි ගහෝ වඩත් 

සුදුසු පිිතතුර ගතෝරන්න  

 ස්ම ප්රශන ා  ම පුණණු 1 ැිනන් ිමමි ගේ  

 

1. ගතොරතුරක් ගපස සපකි  හකි ප්රාශ  ගතෝරන්න  
(1) ඳන්තිගේ සිටින සිසුන්  ණන (2) අද දිනගේ උෂණත්ව  
(3) ඇඳල් ග ඩි ා මිප (4) ICT විෂ  ස දහ උඳරිම පුණණු 

 

2. ගඳෞද් ලිා ඳරි ණා ා මධය සාසු් ඒාාගේ (CPU) ගාො ස ගමොනවද? 
(1) මතා   ඳපන ඒාා   ආච න  
(2) ඳපන ඒාා   අංා  ණිතම  හ තර්කිා ඒාා   සස්භවී ප්ර ගේශ මතා  
(3) ඳපන ඒාා   අංා  ණිතම  හ තර්කිා ඒාා   මතා ගරජිසතර 
(4) ඳපන ඒාා   අංා  ණිතම  හ තර්කිා ඒාා   වරා මතා  

 

3. 110112  ද්විම  සංඛ්යව  තුපය දශම  සංඛ්යව ගතෝරන්න  
(1) 27 (2) 28 (3) 29 (4) 31 

 

4. ඳහත දක්ගවන තර්කිා ඳරිඳථගේ ප්රතිදන  ාවරක්ද? 

 

         

 

 

(1)         (2)   ̅+ (B + C) (3)  ̅ . (B.C) (4)  ̅.(B + C) 

 

5. ඳරි ණා ා සිංහප/ගදමළ භෂවා ග දු් ඇතුපත්ව ඇතිවි  එ  නිරඳණගේී  වඩත් සුදුසු ගක්ත ක්රම  
වන්ගන් ුණමක්ද? 

(1) BCD (2) ASCII (3) EBCDIC (4) Unicode 

 

6. ගමගහයු් ඳද්ධති ක් ස්ැන්ධව ඳහත ව න්ති සපාන්න  
A) එ  දෘඪං  හ මෘදුාං  ස්ැන්ධ ාරමින් අතුරු මුහුණතක් පැ ගද්  
B) ස්ම ඳරිශීපා ිනණුමා ම පැ දි  හක්ගක් එා සමන ප්රගේශ වරප්රසද ගේ  
C) Isuru Linux  නු ැහුඳරිශීපා ගමගහයු් ඳද්ධති සදහ උදහරණ කි  

ඉහත ප්රාශ අතුරින් සතය වන්ගන්  

(1) A ඳමණි  (2) B හ C ඳමණි          (3) A හ C ඳමණි        (4) A,B හ C සි ල්පම  

මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  

අ ගඳො ස  (උ ගඳළ) -  සමනය ගතොරතුරු තක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනරීක්ෂණ ප්රශන ඳ්ර  - 02 

1 ඳ්ර     ාප  : ඳ  3 යි  

 

A 

B 

C

C 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   12 පිටුව 

 

 
7   ඳහත සහන් ඒවයින් විවෘත ගක්ත ගමගහයු් ඳද්ධති ක් වන්ගන් ුණමක්ද? 

(1) DOS (2) Windows Vista (3) Isuru Linux (4) Macinto 

 

8    Microsoft office word භවිත ාරමින් ගල්ඛ්න ක් පිිතග ප කිරීම පිිතැව නිවරදි වන්ගන් ුණමක්ද?  
 (1) ගල්ඛ්න ක්  තුරු ලි න  ාරනු පැන ස්ම ගේිත ක් අ ී ම Enter Key තද කිරීම අවශය ගේ   
 (2) ඳඨ ක් ඇතුළු ාප හක්ගක් ඳඨ ගාොටුවක් (text box) සාස කිරීගමන් ඳමණි   
 (3) ගල්ඛ්න ක් විවිධ පිටු  විවිධ ාඩදසි ප්රමණ වප  සාසි  ගනොහා   
 (4) අුණරුවප වර්ණ   හඩ   ප්රමණ  ගවනස කිරීම වනි විවිධ ඳඨ ආාෘති ක්රි ාරා් ග ොද  ත 

හා   
 
9.  Microsoft office word ිම ාපීම සහ ඇපවීම සහ පිිතගවලින් ග ොද  නු පැන ගාටි මං  තුරු ගමොනව ද? 
 (1) Ctrl+X සහ Ctrl+V (2) Ctrl+S සහ Ctrl+V  
 (3) Ctrl+A සහ Ctrl+P (4) Ctrl+C සහ Ctrl +P  

 

10.  ඳසගල් අධයඳන චරිාවක් පිිතැව ගදමපි න්  දනු්ී ග් ලිපි ක් සාස කිරීම  ඔැ භවිත ාරන 
මෘදුාං   ුණමක්ද? 

 (1) ඉගපක්ට්රනිා ඳතුරු්ඳත               (2) විදුත් සමර්ඳණ                  
 (3) වදන් සාසුම    (4) දත්ත සමුද   
 
11. වදන් සාසු් මෘදුාං  ා ඇති ඳහත ඳහසුා් අතුරින් නිවරදි දිශනති (Orientation) ආාර වනුගේ   
 A - Landscape  

 B - Layout 

 C - Portrait  

(1) A හ B ඳමණි           (2) A හ C ඳමණි           (3) B හ C ඳමණි  (4) A,B,C සි ල්පම  
 
12. පික්සප ක් (Pixel) ගපස හඳින්ගවන්ගන්  
 (1) ඳරි ණා  තුළ ඇති දෘඪං  ගාො සකි  
 (2) ගමොනි රගේ තිර  මත දෘශයමන වන ුණඩ තිතකි  
 (3) හඩසවී් ගනොාප (Format) ඡ රඳ කි  
 (4) Excel වනිම ඳතුරු්ඳතකි  
 
13  ඡ රඳ ක් සංසාරණ  කිරීම සහ ග ොද  ත හකි වඩත් සුදුසු මෘදුාං  ක් වන්ගන්  
 (1) ලිබ්ර් ඔෆිස ඉ්ගප්රස (Libre Office Impress)    
 (2) ඇගඩෝබි ඉන් ඩිසයින් (Adobe InDesign)    
 (3) ඇගඩෝබි ඉපසගේ ර් (Adobe Illustrator)    
 (4) ලිබ්ර් ඔෆිස රයි ර් (Libre Office Writer)    
 
14  සමර්ඳණ මෘදුාං  ක් සහ උදහරණ ක් වනුගේ ුණමක්ද? 

(1) Oracle (2) Apple Keynote (3) iWork Pages (4) Numbers 

 
15  ඉගපක්ගට්රොනිා සමර්ඳණ ක් ඉදිරිඳත් ාරන අතරතුර  තුරු පුවරුගේ B අුණර තද ාළ වි  ුණමක් සිදුගේ ද? 
 (1) ගඳර ාදව ගවත  මරු ගේ  (2) අවසන ාදව ගවත  මරු ගේ  
 (3) තිර  සුදු ගේ  (4) තිර  ාළු ගේ  
 
 
16  සමර්ඳණ මෘදුාං  ස්ැන්ධව ඳහත ප්රාශ අතුගරන් සතය වන්ගන්  
 A  එක් ාදවක් තුළ විශප ාරුණු ප්රමණ ක් ඇතුළත් කිරීම වඩ සුදුසු   

B  විදුත් සමර්ඳණ අන්තර්ජප  හරහ ස්මන්්රණ ඳවත්වීම ද භවිත ාරයි  
C  ස්ම සමර්ඳණ ාම ාද 10ක් වත් අවම වශග න් ඳවති  යුතුයි  
(1) A ඳමණි (2) B ඳමණි           (3) A හ C ඳමණි           (4) ඉහත කිසිවක් ගනොගේ  

 
 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   13 පිටුව 

 

 
17  විදුත් සමර්ඳණ ඉදිරිඳත් කිරීම ආර්භ කිරීම සහ භවිත ාරන ගාටිමං  තුර (shortcut key) වන්ගන් මින් 

ාවරක්ද? 
 (1) F2  (2) F6 (3) F9         (4) F5 

 

18. MS Access දත්ත ප්රරඳ ක් ගනොවන්ගන් ුණමක්ද? 
(1) text (2) Number (3) image (4) Currency 
 

19. හඳුනු්ඳත් අංා   සුදුසුම දත්ත ප්රරඳ  වන්ගන් ුණමක්දයි ගතෝරන්න  
(1) text (2) Number (3) Boolean (4) Currency 

 
20. ප්රථමිා  තුර ස්ැන්ධග න් වඩත් සුදුසු ප්රාශ /ප්රාශ ගතොරන්න. 

A  වගුවා අනනය ව ක්ගෂ ්ර  යි. 
B ප්රථමිා  තුර  අදළ ක්ගෂ ්ර  ිමස ගනොවි  යුතු . 
C වගු අතර ස්ැන්ධතව  ග ොඩනිනම  අතයවශය ගනොගේ. 

(1) A ඳමණි      (2) A හ B ඳමණි  (3) A හ C ඳමණි   (4) A, B හ C සි ල්ප ම  
 

21. දත්ත සමතිරික්තතව   නු  
 (1) දත්ත ත්ඳත් කිරිග්ී  එා ම දත්ත වගු කිිමඳ ා ත්ඳත් වීමයි  
 (2) දත්ත සහ ග දු් මෘදුාං  එකිගනා සව ත්තව ඳවතීමයි. 
 (3) දත්ත අනුපි ඳත්වීම සිදු ගනොවීමයි  
 (4) පිිතතුරු සි ල්ප වරදි . 
 
22. ඳහත සදහන් ව න්ති සපා ැපන්න  

A. වයි ෆයි (Wi-Fi)   බ්ලටත් (Bluetooth) වප දත්ත ස්ගප්ර ෂණ  සහ ගුවන් විදුලි තරං  ග ොද  නී  
B. රඳවිමනී ඇන්ග න   CCTV ාමර ස්ැන්ධ කිරීග්ී  සමක්ෂා ගක්ැප  (Coaxial Cable) භවිත 

ාරයි  
C. රැහන් රිමත  තුරු පුවරු  මසිා වප දත්ත ස්ගප්ර ෂණ මධය ගපස ක්ුද්ර තරං  භවිත ාරයි  

ඉහත සහන් ුණමක් සතය ගේද? 
(1) A හ B ඳමණක් සතය ගේ   (2) B හ C ඳමණක් සතය ගේ   
(3) A හ C ඳමණක් සතය ගේ  (4) A, B, C සි ල්ප සතය ගේ  
 

23  ජපාරණ   ග ොද න්න ගේ වත්ම දත්ත ස්ගප්ර ෂණ රැහන් සිමත ක්රම  මින් ුණමක්ද? 

(1) ප්රාශ තන්තු (2) වයි ෆයි (Wi-Fi)  (3) බ්ලටත් (Bluetooth)  (4) ක්ුද්ර තරං  
 

24  http://www.nie.lk/english/index.php  න URL ිම වස් නම  වන්ගන් ුණමක්ද? 

(1) http (2) nie.lk (3) www (4) index.php 

        

25  අඳ  පගැන අනවශය විදයූත් ලිපි ිනණුග් ගවනම සථන ා ත්ඳත් ගේ  එම සථනග ිම නම ුණමක්ද? 

(1) Draft (2) Inbox (3) Spam (4) Trash 

 

26  Google, Yahoo, Msn උදහරණ වන්ගන්  

(1) ගවබ් අතිරික්සුවප      (2) ගසවු්  න්්රවප    
(3) ගවබ් පිටුවප    (4) වස්නමවප     

 

 

27. Internet of Things (IoT) ස්ැන්ධග න් ඳහත ාවරක් නිවරදි ගේද? 
(1) එ  අන්තර්ජප   භවිත ාරන තවත් නමකි  
(2) අන්තර්ජප   ස්ැන්ධ වන වහන ගවබ් ාමර විදුලි ැල්ැ ආදිග ිම භවිත ගේ  
(3) IoT  නු අන්තර්ජප  හරහ කිසි ් ගද ක් විකිණීම හ මිපී   නීමයි  
(4) IoT  නු අන්තර්ජපගේ ගමගහයු් සදහ අවශය වන උඳක්රමයි  

        

 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   14 පිටුව 

 

 

28. අන්තර්ජප  මිනන් ප්රගේශ වි  හකි ගවබ් පිටු එාතුව                             ක් ගපස හඳුන්වනු පැයි  
(1) ගවබ් ගස වද ා  (Web Server) (2) අන්තර්ජප නි මවලි  (Web Protocol) 

            (3) ගවබ් අඩවි  (Web Site)   (4) ගවබ් අන්තර් ත  (Web Content) 

 

29  ඳහත සදහන් HTML ව න්ති   අනුව නිවරදි ප්රතිදන  සහන් වන්ගන් ුණමන පිිතතුගරිම ද? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)  Rice (2) Rice      

 White Rice     White Rice         

              Tea      Tea       

Milk Tea     Milk Tea 

     

(3) Rice (4) rice 

White Rice  white Rice 

Tea  tea 

Milk Tea  milk Tea  

 

30  HTML ගල්ඛ්න ා සි  තවත් ගවබ් පිටුවා  ස්ැන්ධ ක් ඇති කිරීම සහ ඳහත ී  ඇති ද් අතුගරන් ුණමක් 
භවිත ාළ හකිද? 
 (1) href (2) link (3) li  (4) anchor 

 

31. HTML භවිතග න් අංකිත පයිසතුවක් (Numbered List) පැ  නීම සහ ඳහත ාවර උසුපන  භවිත 
ාළ හකිද? 
 (1) <ul>               (2) <dl> (3) <ol> (4) <list> 

 

32. ගවබ් අඩවි ා ග්රහා ාඩාඩ ම දක්ගවන්ගන් ුණමන පිිතතුර මිනන් ද? 
       (1) ගවබ් අඩවි  නිර්මණ  ාරන ාඩාඩ ම 
            (2) අන්තර්ජප  භවිත ාරන ාඩාඩ ම 
 (3) ගවබ් අඩවි  ඳරිශීපන  ාරන ාඩාඩ ම 
 (4) සන්නිගේදන ආ තන 
 
33. ගවබ් පිටුවා ඇති ඳඨ ක් හරස අත  චපන  වීමක් ගඳන්වීම  ග ොද ත හකි උසුපන  වන්ගන් ුණමක්ද?  
       (1) <sub>                  (2) <marquee> (3) <font>      (4) Src  
 

34. ඳහත උසුපන අතුරින්  empty tag  වර්    අ ත් උසුපන ක් වන්ගන් මින් ාවරක්ද? 
      (1) <font>                  (2) <img> (3) <b> (4) <a> 
 

35. ඳහත දක්ගවන ප්රාශ සපාන්න  
A. ගුරු සිසු ගදඳර්ශව  ම ඉග නු් ාළමනාරණ ඳද්ධති   (LMS) ප්රගේශ වි  හකි   
B. ඉග නු් හ ඉ න්වීග් ක්රි වලි ඳහසුගවන් වඩි දියුණු ාර  නීම  ඉග නු් ාළමනාරණ 

ඳද්ධති (LMS) උඳාරී ගේ  
C. ඕන්ම ගේපවා  ඕන්ම සථන ා සි  ඉග නු් ාළමනාරණ ඳද්ධති   (LMS) ප්රගේශ වි  

හකි   
ඉහත සහන් ප්රාශවලින් සතය වන්ගන්  
(1) A සහ B ඳමණි  (2) A සහ C ඳමණි  (3) B සහ C ඳමණි  (4) A, B සහ C සි ල්පම 

<dl> 

<dt>Rice</dt> 

<dd>White Rice</dd> 

<dt>Tea</dt> 

<dd>Milk Tea</dd> 

</dl> 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   15 පිටුව 

 

 
36  ඊ - රජය ඳපන  (e-government) සහ උදහරණ ක් වන්ගන් ුණමන ක්රි වලි ද? 
      (1) ැංුණ මඟින් ණ  ඳහසුා් පැ  නීම  
      (2) ප්රගද්ශී  ගල්ා් ාර් ප කින් උේඳන්න සහතිා ක් පැ  නීම  
     (3) මර්  තව විවහ සහතිා ක් පැ  නීම  
     (4) මර් ත සේපු සවරි 
 
37  ශ්රී පංාගේ ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ  (ICT) ගස ව සඳයීම සහ රජ  විසින් සථඳන  ාළ 

ආ තන  ුණමක්ද? 
(1) ඳරි ණා ස්ඳත් ගක්න්්ර  
(2) ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ නිග ෝජිත ආ තන  (ICTA) 
(3) අධයඳන අමතයංශ  
(4) ශ්රී පංා ඳරි ණා හදිසි අවසථ සදහ සූදන් ාඩාඩ ම (SLCERT) 

 
38  අනවසරග න් පුද් පයින්ගේ ඡ රඳ අන්තර්ජප   මුදහරීම ුණමන නමකින් හඳින්ගේද? 

(1) සමජ ජප අනිසි ගපස භවිත  

(2) ලිඛිත ද් ගසොරාම 

(3) සයිැර් අඳරධ 

(4) අංකිත ගැදුම 
    

39. ඳහත ප්රාශ සපාන්න  
A - ගනොදන්න ගවබ් අඩවි වලින් ැ ත කිරිම  

B - ගඳෞද් ලිා ගතොරතුරු ආ න්තුායින් හ ගැද  නීම  
C - ආරක්ෂිත ගවබ් අඩවි භවිත  

ඉහත ප්රාශ අතුරින් අන්තර්ජප  භවිතගේ ී   හඳත් පුරුද්දක්/ පුරුදු වන්ගන්  
(1) A ඳමණි  (2) B ඳමණි  (3) C ඳමණි   (4) A සහ C ඳමණි  

 
40  පුනරවර්තී ආතති පීඩව  නු  

(1) උරිමගස  සි  අගත් ඇඟිලි දක්ව ඇතිවන ගේදනවයි. 

(2) අගත් ඇඟිලිවප ඇතිවන ිමරිවටීම සහ ගේදනවයි  
(3) ඇසවප ඇතිවන අසත්මිාතව යි  
(4) ගැල්ගල් මංශ ගේශීන්ගේ ආතති යි  
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

  



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   16 පිටුව 

 

 

 
 

 සි ලු ම ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 ස්ම ප්රශන ා  ම පුණණු 10 ැිනන් ිමමි ගේ  
 

1. (i) ඳසපා සිසුගවුණ විසින් තම නිවගස  ාමර ා ආරක්ෂව සහ ාමරගේ ගදොර  හ ජගන්ප   

සංගේදා සවිාර ඒ අනුව නද වන නපවක් සවි ාරයි  ගදොර A ගපසද ජගන්ප  B ගපසද නපව F 

ගපසද  න්න  ගදගරන් ඇතුළු වීම 1 ගපසද ඇතුළු ගනොවීම 0 ගපසද ජගන්පග න් ඇතුළුවීම 1 ගපසද 

ඇතුළු ගනොවීම 0 ගපසද නපව නද වීම 1 ගපසද නද ගනොවීම 0 ගපසද සපාන්න  

(a)  ඉහත සිද්ධි   අදළව බූලි නු ප්රාශ  ලි  සතයත වගුවක් ග ොඩ නනන්න  

(a) එ   අදළ තර්කිා ද්වර හඳුනග න එ  ඇ න් ාරන්න  

 (ii) ඳහත තර්කිා ඳරිඳ ථ  හ ඊ  අදළ සතයත වගුව සපා ැප A, B, C, D ගල්ැප සහ සුදුසු බූලී  

අ  න් ලි න්න  

     

 

 

 (iii) තිත් නයස මු්රණ  න්්ර   වඩ ගල්සර් මු්රණ  න්්රගේ වසි ගදාක් ලි න්න 

2.  (i)  A තීරුගේ ඇති අයිතමවප   ළගඳන අයිතම  B තීරුගවන් ගතෝර අංා    ළගඳන ඉංග්රීසි අුණර 

ලි න්න.             
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y Z 

0 0 A 

0 1 B 

1 0 C 

1 1 D 

A තීරුව  B තීරුව 

1   ගවබ් අතරික්සුවකි P. ගමොසිල්ප ෆ ර් ගෆොක්ස 

2.  IP ලිපින  Q. ගූ ල් 

3.  විදුත් තඳල් ලිපින  R. ගපෝා වයේත වි මන (WWW) 

4.  අන්තර්ජප ගස වවකි S. 216.27.16.138 

5.  ගසවු්  න්්ර කි  T. Nimali26@gmail.com 

පුනරීක්ෂණ ප්රශන ඳ්ර  - 02 

11 ඳ්ර      

 

X 

Y 
Z 
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(ii) අමල්  තම ඳසගල් විවිධ ප්රසං ගේ ගතොරතුරු හ පැ ත් ඡ රඳ විදුත් තඳ්ප මිනන් තම 

ිමතමිතුරන් සමන හුවමරු ාර නීම  අවශයව ඇත  ගමිම දක්ව ඇති ආාරගේ විදුත් තඳල් නව 

ාවුළුවක් ඔහු විසින් විවෘත ාරන පී   විදුත් තඳල් ාවුළුගවිම අයිාන න් ාර ඇත   

  

 
 

 

            

            

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) විදුත් තඳ්ගල් මතෘාව  “අඳ ඳසගල් විවිධ ප්රසං  ” ගේ  එම ශීර්ෂ  ඇතුළත් ාළ යුතු සථන   

අදළ අුණර ලි  දක්වන්න   

(b) ඔහුගේ ඡ රඳ ඇමිණි  යුතු විදුත් තඳ්ගපිම ඇති ගමවපම  අදළ අුණර ලි  දක්වන්න  

(c) අමල්  තම විදුත් ලිපි  ුණමර   වීම  අවශය ගේ  ුණමරගේ විදුත් ලිපින  ඇතුළත් ාළ යුතු 

සථන   අදළ අුණර ලි  දක්වන්න  

(d) එම ලිපිග ිම පි ඳතක් අාශ   වීම ද අවශය ගේ  ආාශගේ විදුත් ලිපින  ඇතුළත් ාළ යුතු 

සථන   අදළ අුණර ලි  දක්වන්න  

(e) ුණමර  හ ආාශ  ගනොදගනන ගපස නිමලි ද පි ඳතක්  වි  යුතු ගේ  නිමලිගේ විදුත් ලිපින  

ඇතුළත් ාළ යුතු සථන   අදළ අුණර ලි  දක්වන්න  

  

   

3. (i)  සමර්ඳණ මෘදුාං  ස්ැන්ධව ඳහත ව න්ති  ළඳන්න  

 ාද දර්ශන  (Slide show  / (සංචපන ) Animation) / ාද සංක්රන්ති  (Slide transition) / ාද 

පිරිසපසුම (Slide layout) / ාද ගත්රී් දසුන (Slide sorter view) 

a) ාද දර්ශන ක් තුළී  එක් ාදවා සි  තවත් ාදවා   මන් කිරීම                                        ගපස  

හඳින්ගේ  

b) ඉදිරිඳත් කිරීම ගප්ර ක්ෂායින් දකින අයුරින්ම දා  නීම                                         තුළ ී  හකි ගේ  

c)                             දසුගන්ී  ාදවක්  ිත පිිතග ප කිරීම ගහෝ මා දමීම ඳහසු ගේ  

d) සමර්ඳණ මෘදුාං වප ඇති ාදවා එක් අයිතම ා  ගහෝ මුළු ාදව ම ගහෝ ග දූ දෘශය 

ආචරණ                                      ගපස හදින්ගේ  

e) ඳඨ හ රඳ  න ගදවර්  ම ාදවා  එක් කිරීම                                      භවිත ාරයි  

(ii) දසුන් තීරුගේ (View Tab) නිරඳා (Icons) ඇතුළත් රඳ ස හනක් ඳහත දක්ගේ   

                                       

 
A B C D E 
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 A, B, C, D හ E මඟින් සිදු ාරන ාර්   නිවරදිව ඳහත වගුගවන් ගතෝර ලි න්න  

නිරඳා සිදු ාරන ාර්   

P ගමම දසුන් තීරුගේ සි  සමර්ඳණ  නිර්මණ  කිරීම ාළ හකි   

Q ඉ-සමර්ඳණ තීරගේ අඩංගු ද් විශපන  ාර ැලි  හකි   

R සමර්ඳණගේ අඩංගු සි ලුම ාද ුණඩව  ගඳන්වයි  

S ාදවා තිගැන සි ලුම ගද් ඳහදිලිව කි ව ැලි  හකි   

T ඉ-සමර්ඳණ ක් ගප්ර ක්ෂා   ඉදිරිඳත් කිරීම සහ ග ොද  නී  

      
      

(iii)  වදන් සාසු් මෘදුාං  ක් මිනන් හඩසේ ාළ ගල්ඛ්න ක් ඳහත දක්ගේ. ගමිම හඩසේ කිරීම  ගඳර 

ගල්ඛ්න  හ හඩසේ කිරීගමන් ඳසු ගල්ඛ්න  ී  ඇත  1 – 6 දක්ව හඩසේ කිරී්වප  ග ොද  ත හකි 

ගමවප් ී  ඇති රඳස හනින් ගතෝර ඊ  අදළ අක්ෂර  ගහෝ අක්ෂර ලි  දක්වන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

(iv)  ඳහත ගාටි මං  තුරු ුණමක් සහ භවිත ාරන්ගන්ද? 

a Ctrl + Z  

b Ctrl + N  

c Ctrl + C  

 

 

 

 

 

 හඩසේ කිරීම  ගඳර හඩසේ කිරීගමන් ඳසු අක්ෂර  

1 History of Japan HISTORY OF JAPAN  

2 Y=X2 +X+C Y=X2 +X+C  

3 ICT ICT  

4 35000 years ago 35000 years ago  

5 Science and Technology Science and Technology  

6 Input devices 

Keyboard 

Mouse 

Input devices 

● Keyboard 

● Mouse 
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4  (i) “ඇඳරල්” ආ තනගේ ගස ව  ාරන ගස වා න්ගේ වටුේ පිිතැ විසතර ඳහත දක්ගේ  එක් එක් 

පුද් ප   මලිා වටුඳක් ග වන අතර ඔවුන් විසින්  එක් මස ක් තුළී  අගපවි ාරන භඩාඩ ප්රමණ   

සහ ග වන ගාොමිස මුදප D තීරගේ සහන් ාළ යුතුව ඇත  අදළ වඩඳගතිම ී  ඇති විසතර අනුව 

ඳහත දක්ව ඇති ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   න්  පගැන ගාොමිස මුදප  ණන  කිරීම සහ D2 ගාෝෂග ිම ග දි  යුතු සූ්ර  සහන් 

ාරන්න  (ගමම සූ්ර  D3 සි  D9 දක්ව පි ඳත් කිරීගමන් ඉතිරි පුද් පයින් සහ ගාොමිස මුදප 

 ණන  ාළ හකි වි  යුතු  ) 

(b)   න්  පගැන දළ වටුඳ  ණන  කිරීම සහ E2 ගාෝෂග ිම ග දි  යුතු සූ්ර  සහන් ාරන්න   

        (දළ වටුඳ = මලිා වටුඳ + ගාොමිස මුදප) 

(c) ඉහත C10, C11, C12 ගාෝෂ සහ සුදුසු සූ්ර ්රිත භවිත ාර ලි න්න  

(1) විුණණු උඳරිම භඩාඩ ප්රමණ  

(2) විුණණු අවම භඩාඩ ප්රමණ  

(3) භඩාඩ විකිණ පුද් ප න් සංඛ්යව 

(d) E13 ගාෝෂග ිම සහන් සූ්ර  ්රිත භවිත ාර ලි න්න  

(e) C15 ගාෝෂග ිම සහන් වි  යුතු මස  තුළ විකිණ සමනය භඩාඩ ප්රමණ  ගසවීම සහ සූ්ර  

අදළ ්රිත  භවිත ාර ලි  දක්වන්න   
 

(ii)  ඳහත දක්ගවන්ගන් XY සම ග් ගස වායින්ගේ ගතොරතුරු ඇතුළත් දත්ත ඳදා කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   20 පිටුව 

 

 

(a) ඉහත වගු 03 සදහ  පගඳන ප්රථමිා  තුරු වගු නම  ද සමන ලි  දක්වන්න  

(b) ඉහත වගු ඇසුරින් ආ න්තුා  තුරු 02 ක් වගු නම  සමන ලි  දක්වන්න  

(c) EMP_infor Table වගුගේ ක්ගෂ ්ර සංඛ්යව හ ගරගාෝඩ සංඛ්යව ලි න්න  

 

5  (i) ඳහත සහන් ගවබ් පිටුව  අදළ HTML ගක්ත ඳහත දක්ගේ  එිම  1 සි  12 දක්ව අංාවප  අදළ 

ගක්ත ඳහත දක්ගවන පයිසතුගවන් ගතෝර ලි න්න  

          පයිසතුව   (  p,br,img,title,ol,ul,th,tr,td,href,h1,table) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 
<head> 
<1>kitulgala</1> 
</head> 
<body> 
<2><center>Kitulgala Adventure in Srilanka</center></2> 
<3> 
<center> 
<4 src="waterrafting.jpg" height =200 width=200> 
</center> 
<5 align="justify">Boating about adventure sporting kitulgala is a town 
located in west of the road from Kandy to Nuwara Eliya.the kitulgala's main 
attraction is white water rafting where you can ride the tides of Kalani river.</5> 
<h2>Adventure Activities in Kitulgala</h2> 
<6 type="circle"> 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   21 පිටුව 

 

<li>White water rafting</li> 
<li>Cycling</li> 
<li>Confidence jump</li> 
</6> 
<h3>Water rafting packages</h3> 
<7 border=1> 
<8><th>Package Name</th> 
<9>Price</9></8> 
<tr> 
<10>only water rafting</10> 
<td>Rs.1000.00</td></tr> 
</body> 
<11> 
<td>water rafting & cycling</td> 
<td>Rs.1300.00</td></11> 
<tr> 
<td>full package</td> 
<td>Rs.2800.00</td></tr> 
</7> 
Further more information visit us 
<a 12="http://www.kitulgala.lk"><i>www.Kitulgala.lk</i></a> 
</body> 
</html> 
 

(ii)   ඳහත සහන් ගක්තගේ ප්රතිදන  ලි න්න   

 

 

 

 

 

 

 

 

6. (i) ගමගහයු් ඳද්ධති ා ඇති උඳග ෝිනත වඩස හන් මඟින් ඳරි ණාගේ සුම  ක්රි ාරීත්ව  

ඳවත්වග න  ම ගමන්ම සමහර අවසථවප ඇතිවන උඳදුව මිනන් ඳරි ණා  ආරක්ෂ කිරීමද සිදු 

ාරනු පැයි  එවනි උඳග ෝිනත වඩස හන් සහ උදහරණ 2 ක් ගදන්න   

 (ii) ගමගහයු් ඳද්ධති මඟින් පැ ගදන අතුරු මුහුණත් වර්  ගදා න් ාරන්න   

 (iii)   ගමගහයු් ඳද්ධති සහ උදහරණ 2 ක් ලි න්න   

 (iv) ගමගහයු් ඳද්ධති ා ාර්  න් 2 ක් ලි  දක්වන්න  

(v) ඳරි ණා තක්ෂණගේ ඳළමු ඳර්ඳරගේ සි  නතන ඳර්ඳරව දක්ව ඳරිණමගේී  වර්ධන  ව 

පක්ෂණ සහ අඩු වු පක්ෂණ ගදා ැිනන් ලි න්න   

(vi) නතන තක්ෂණ භවිත  නිස සමජ   සිදු ව අිමතාර ැපඳ්් 3 ක් ලි න්න   



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ  සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   22 පිටුව 
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උඳගදස:  

 සි ලු ම ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 අංා 1 සි  40 ග ක් ප්රශනවප  ී  ඇති (1)  (2)  (3)  (4)  න පිිතතුරුවලින් නිවරදි ගහෝ වඩත් 

සුදුසු පිිතතුර ග ෝරන්න  

 ස්ම ප්රශන ා  ම පුණු  1 ැිනන් හිමි ගේ  

 

1.  ඳහ  ප්රාශ අතුරින් ඉ-රජ්ය ගස වවක් ගනොවන්ගන් ුණමක්ද? 

 (1)  මන් ැපඳත්ර නිුණත් ිරීමම  (2) උප්ඳන්න හ විවහ සහතිා නිුණත් ිරීමම  

 (3) ාපගුණ අනවිර පැ ී ම  (4) හඳුනුම්ඳත් නිුණත් ිරීමම  
 

2  ඳහ  සහන් ඒව අතුරින් ග ොරතුරක් ගපස සපිර  ගනොහිර පිිතතුර ග ෝරන්න   

  (1) ාපගුණ වර් වක්  

  (2) ාප ස හනක් 

(3) සුපිරි ගවළසපා ප්රදර්ශන  ගාගරන මිප දර්ශා ක් 

(4) ගේැේ ගනොාරන පද ප්රස ර ස හනක් (Chart) 

 

3. ඳහ  සහන් ගේ අතුරින් දක්වන ක් (Pointing Device) ගනොවන්ගන් ුණමක්ද? 

 (1) ආගපෝා ඳ්න (Light Pen) (2) ගමගහයුම්  ටි  (Joystick) 

 (3) මර්  ගුපව (Track Ball) (4) තීරු ගක්  ිර වන  (Barcode Reader) 

 

4. ගදවන ඳරම්ඳරගේ ඳරි ණාවප භවි  ාළ  ක්ෂණ  වන්ගන් ුණමක්ද? 

  (1) අනුාලි  ඳරිඳථ (2) ට්රන්සිස ර් 

  (3) රික් ා නප (4) මයිගරො පප් 
 

5  100112  සංඛ්යව  සමන දහ  ඳද  සංඛ්යව වන්ගන් මින් ුණමක්ද? 

  (1) 48 (2) 14   (3) 19 (4) 233  

 

6  ඳේධති ා මලිා ගාො ස 03 නිවරදිව දක්ව ඇත්ගත් ුණමන පිිතතුගරහි ද? 

  (1) ආදන   ක්රි වලි   ප්රතිදන (2) දත්   සාසීම  ග ොරතුරු 

(3) ආදන   ඳේධති   ප්රතිදන  (4) ආදන   ක්රි වලි   ආන න  
 

7.   5310  න දශම  සංඛ්යව  තුපය වන්ගන් මින් ුණමක්ද? 

  (1) 1010112 (2) 1101012 

  (3) 1011012 (4) 1110012  

මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  

අ ගඳො ස  (උ ගඳළ) -  සමනය ග ොරතුරු  ක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනීමක්ෂණ ප්රශන ඳත්ර  - 03 

1 ඳත්ර     ාප  : ඳ  3 යි  

 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ  සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   23 පිටුව 

 

8. ඳහ   ර්ිරා ඳරිඳථ  සහ  පගඳන ස ය  වගුව ග ෝරන්න   

 

  

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1)  (2) (3)  (4) 

 

9.   ASCII ගක්  රමගදී  හ Unicode ගක්  රමගදී  භවි  වන ිටටු  ණන පිිතගවලින් දක්ව ඇති පිිතතුර 

වන්ගන් ුණමක්ද? 

(1)  4, 8 (2)  7, 16  (3) 4, 16  (4)  7, 8 

 

10.  ගම්ව අ රින් නි මු මධය ක් වන්ගන් ුණමක්ද? 

  (1) ප්රාශ  න්තු (2) අගධෝරක්  ිරරණ 

  (3) ගුවන් විදුලි  රං  (4) ක්ෂුද්ර  රං  

 

11.  ගඳෞේ ලිා නිවස ක් තුළ භවි  වන ඳරි ණා ජ්ප ප්රරූපඳ  ුණමක්ද? 

(1) පුළුේ ගඳගදස ජ්ප  (WAN)  (2) පුේ ප ගඳගදස ජ්ප  (PAN) 

(3) පුරවර ගඳගදස ජ්ප  (MAN)  (4) සථනී  ගඳගදස ජ්ප  (LAN) 

 

12. සමන් එක් ර ආ  න ා ඳරි ණා අංශගද රැිර වා නිර  ගවයි. ගමොහු මෘදුාං  සංවර්ධන   

විශගේෂණ   ගුණත්මා ැව සහතිා ිරීමම ආී  ාර්  වප  නිර  ගවයි. ගමොහුගේ රැිර ව වි  හක්ගක් 

මින් ාවරක් ද? 

  (1) ජ්ප ඳරිඳපා (2) ගවබ් සංවර්ධා 

  (3) ඳරි ණා ග දවුම් සහ ා (4) මෘදුාං  ඉංජිගන්රු 

 

13. අන් ර්ජ්පගද ක්රි ත්මා වන නි මවන්න් අ රින් ගදෝෂ ඇති අවසථවප ඳවිවිඩ දන්ම ම හ ඳවිවිඩ 

ඳපන  සහ ග ොද  න්න නි මවලි  ුණමක්ද? 

  (1) HTTP     (2) SMTP 

  (3) TCP/IP     (4) ICMP 

 

14. ජ්ප ා සන්නිගේදන උඳාරණ ක් වන්ගන් ුණමක්ද? 

 (1) සසම්භම  ප්රගේශ ම ා  (2) මං හසුරුව 

 (3) මේ පුවරුව (4) ශබ්දඳ  

 

 

A B Q 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

A B Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

A B Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

A B Q 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

A 

Q 
B 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ  සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   24 පිටුව 

 

15  දත්  සම්ගප්ර ෂණ  හ සම්ැන්ධ ඳහ  ප්රාශ අ රින් නිවරදි ප්රාශ  ග ෝරන්න. 

(1) රැහන් සහි  ජ්ප ජ්ං ම සන්නිගේදන උඳාරණ සහ සුදුසු ගේ. 

(2) රැහන් සහි  ජ්පවප ී  නභි ගහෝ සවින  අවශය ගේ  

(3) අගධෝරක්  ිරරණ හ ගුවන් විදුලි  රං  රැහන් සහි  ජ්පවප භවි  ගේ. 

(4) අන් ර්ජ්පගද සන්නිගේදන  සහ අගධෝරක්  ිරරණ භවි  ගේ  
  

16. ශිෂයග ුණ  හහුගේ උගේ ආහර  සහ ඉි  ආප්ඳ ගහෝ ඳන් ගහෝ ග ෝරග න ඳරිප්පු ගහොදි සම  ා්ම  

   හිර . ගමම සිේධි  නිරූපඳණ  ාරනු පැන්ගන් ඳහ  දක්ගවන ාවර  ර්ා ගමගහයුම (Logical 

operation) ද? 

 (1) AND හ ඊ  ඳසුව OR (2) OR හ ඊ  ඳසුව AND 

 (3) OR හ ඊ  ඳසුව OR (4) AND හ ඊ  ඳසුව AND 
 

17. ගමගහයුම් ඳේධති පිිතැ අස ය ප්රාශ  ග ෝරන්න. 

  (1) ඕන්ම ගමගහයුම් ඳේධති ක් ඕන්ම වර්  ා ඳරි ණා ා  ඇතුළත් ාප හා. 

 (2) ඳරි ණා ිරන් නිසි ප්රග ෝජ්න  නීම  ගමගහයුම් ඳේධති  අ යවශය ගේ. 

 (3) ඳරි ණා  සම්ැන්ධ ම ා ාළමණාරණ  ාරනුගද ගමගහයුම් ඳේධති යි  

 (4) එක් ඳරි ණා ා  ගමගහයුම් ඳේධති එාා  වඩ තිිට  හා. 
 

18  ගමගහයුම් ඳේධති ක් ගනොවන්ගන් මින් ුණමක්ද?  

(1) DOS (2) WINDOWS 

(3) LINUX  (4) WinZip 
 

19. වදන් සාසුම ී  (Microsoft Word) නව ගේඛ්න ක් පැ  නීම සහ ග ොද  නු පැන Shortcut key 

වන්ගන් මින් ුණමක්ද? 

  (1) Ctrl+F  (2) Ctrl+S  (3) Ctrl+V  (4) Ctrl+N 
 

20. ග ෝර  ත් ඳ  ඨ ලි විේපා (text document) ඇති වනන සං           ඛ්යව පැ  නීම සහ Microsoft Word හි 

ුණමන ගමවපම   භවි  ා       ළ හිරද? 

(1) Spelling & Grammar (2) Speech 

(3) Auto correct Options (4) Word count 
 

21. අංිර  අනුරූපඳ ා ගු ණං  ක් ගනොවනුගද ුණමක්ද? 

(1) පික්සප     (2) වි ගේදන  

 (3) වර්ණ      (4)  ක්           ෂණ  
 

22  පත්රා මෘදුාං  ා මලිා ගමගහයුමක් ගනොවනුගද ුණමක්ද? 

(1) රූපඳ ආන න     (2) ස ථර භවි   

(3) ම ඩිග ෝ ගමගහ ම ම    (4) ඳඨ හසිරම ම 
 

23  A1:A4 ගාෝෂ ඳරස  තුළ ඇති අ  න්ගේ එාතුව ගඳන්ම ම  A5 ගාෝෂගද ලිවි  යුතු නිවරදි ශ්රි   

ග ෝරන්න. 

  (1) =Sum (A1:A4) 

  (2) =Count (A1:A4) 

  (3) =Add (A1:A4) 

  (4) =Total (A1:A4) 

 

  



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ  සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   25 පිටුව 

 

24. ඉහ  C1 ගාෝෂගද =Count (A1:B3) ගපස ඇතුළත් ාළගහොත් නිවරදි පිිතතුර වන්ගන් ුණමක්ද? 

  (1) 2 (2) 3 (3) 6 (4) 5 

25. ඳතුරුම්ඳත් මෘදුාං ගද ී  =5+7/ (5-1+3) හි නිවරදි පිිතතුර වනුගද ුණමක්ද? 

  (1) 1 7 (2) 12 (3) 6 (4) 5 

26  ාද දසුගනහි (slide show) ඳවතින විදුත් සමර්ඳණ ා ඊළ  ාදව   ම සහ භවි  ාළ හිර වන්ගන්  

 ඳහ  සහන් ඒවයින් ාවරක්ද? 

A - මසිාගද “වම්” ගැොත් ම ක්ලික් ිරීමම. 

B -  තුරු පුවරුගේ “ඳපන (Ctrl)”  තුර  ද ිරීමම  

C -  තුරු පුවරුගේ “දුණු  ඊ ප ” ද ිරීමම     

 (1) A සහ B ඳමවි   (2) B සහ C ඳමවි  

 (3) A සහ C ඳමවි  (4) A, B සහ C සි ේපම  

 

27. විදුත් සමර්ඳණ  තුළ අඩංගු සි ලුම ාද ුණඩව  ගඳන්ම ම  හ ාද අනුපිිතගවප  ිත සාසීම  ග ොද 

   හිර දසුන වන්ගන් ුණමක්ද? 

 (1)   (2)  (3)  (4)  

 

28. ාදව තුප අඩංගු විවිධාර ඳඨ  පත්රා ආදි  සහ නපන ගමන්ම සීවම ාරණ ග ී ම සහ ග ොද    

හක්ගක් ගම්ව අ රින් ාවරක්ද? 

 (1) Slide Transitions   (2) Slide Design 

 (3) Slide Animations   (4) Slide Transactions 
 

29. ඳහ  පිිතතුරු අ රින් දත්  ාළමනාරණ ඳේධති (DBMS) නිර්මණ  සහ ග ොද    හිර මෘදුාං  

දක්ගවන පිිතතුර ග ෝරන්න  

  (1) MS Access, MySQL, Open Office Base 

  (2) MS Access, Excel, Oracle 

  (3) Oracle, Excel, MySQL 

  (4) MS Access, Open Office Base, Excel 

 

 

 

 

 

30. ඉහ  ී  ඇති වගු ගාො ගස   ැඩ ාර ඇති ගරගාෝඩ (record)  ණන කී ද? 

   (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6 

31. Student_number සහ වඩත්ම ග ෝ ය දත්  ප්රරූපඳ  (data type)ුණමක් ද? 

 (1) මිප (currency) (2) දින /ාප  (Date/Time) 

 (3) සංඛ්ය (Number)  (4) ඳඨ (text) 

Student_number Name Date_of_Birth 

S2010-01 Shantha 21/10/2003 

S2010-02 Fathima 26/11/2003 

S2010-03 Uma 25/02/2003 

S2010-04 Dilani 12/01/2004 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ  සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   26 පිටුව 

 

32. ඳහ  URL හි schoolnet.sch.lk  නු ුණමක්ද? 

 

 HTTP://www.schoolnet.sch.lk/school/nationalschool/list.pdf.lk 

 

(1) ගස වව (2) ග ොනු නම  

(3) වසම් නම  (4) ඉහළ මට් ගම් වසම් නම  

 

33  ඳහ  ඒවයින් ගසවුම් එන්ජිමක් වන්ගන් ුණමක්ද? 

(1) Outlook Express (2) Internet Explorer 

(3) Google (4) Macromedia Flash 

 

34. Html හි වසීම අනවශය tag එාක් වන්ගන් මින් ුණමක්ද? 

(1) <tr> (2) <br> (3) <Ol>  (4) <Ul>  
 

35. Html හි ඳහ  සහන් ආාරගද නිරූපඳණ ක් සහ ග ොද  න්ගන් ුණමන tag ආාර  ද? 

 Tea 

 Milk 

 Coffee 

(1) <Ul>  (2) <Ol>          (3) <br>  (4) <tr> 
 

 

36. HTML ගවබ් පිටුවා විශපම ම ෘාව ග ී ම  භවි  ාරන්ගන් ුණමක්දයි ග ෝරන්න  

(1) <h6>   (2)  <big>   (3)  <h1>   (4) <h10> 

 

37. පත්රා මෘදුාං  භවි ග න් නිර්මණ  ාරන පත්ර ගහෝ රූපඳ හඳුන්වන්ගන් ුණමන නමිරන් ද? 

(1) අංිර  පත්රා ගපස         (2) පිසාේ ගපස    

 (3) රස ර පත්ර ගපස      (4) දදශිා පත්ර ගපස    

 

38. පත්රා ග ොනු ආාෘති ක් වන්ගන් ුණමක්ද? 

 (1) mp3   (2) mp4  

 (3) png (4) wav  

 

39. ඉගපක්ගට්රොනිා අඳද්රවය වප අහි ාර ැපඳ්ම අවම ාර  නීම     හිර ප්රතිාර්ම ක් ගනොවන්ගන් මින් 

ුණමක්ද? 

(1) භවි   අවම ිරරිම (2) ිනනි ඳවුර භවි   

(3) ප්රතින්රීාරණ  (4) නව  භවි   
 

40. අන් ර්ජ්ප භවි ගදදි ආරක්ෂව සපස    හිර ආාර ක් ගනොවන්ගන් ුණමක්ද? 

(1) ගනොදන්න ගවබ් අඩවි ඳරිශීපන  ිරීමම 

(2) අනවශය ගපස ගඳෞේ ලිා ග ොරතුරු ඉදිරිඳත් ගනොිරීමම 

(3) ආරක්ෂි  ඳරිශීපා නම හ මුරඳද භවි   

(4) ිනනිඳවුර භවි   
 

***
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මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   27 පිටුව 

 

 
 

 
 

 සි ලු ම ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 ස්ම ප්රශන ා  ම පුණු  10 ැිනන් හිමි ගේ  
 

1. a.    (i) ඳහ  දක්ව ඇති  ර්ිරා ඳරිඳථ ස හන  අදප බූන්  ප්රාශ  ලි න්න  එ   අදළ ස ය  වගුව 

අි න්න  

 

   

(ii)  111011112  න ේවිම  සංඛ්යව දශම  සංඛ්යවක් ැව  ඳරිවර් න  ාරන්න  (පි වර දක්වන්න ) 

(iii) 63  න දශම  සංඛ්යව  අදළ ේවිම  සංඛ්යව දක්වන්න  )පි වර ලි න්න(  

 

b. (i) ගමගහයුම් ඳේ ධති ා භවි  ාරන උඳග ෝින  වඩස හන් 02 ක් නම් ාර ඉන් එාක් ඳහදිලි 

ාරන්න  

(ii) පත්රා ඳරිශීපා අතුරු මුහුණ  (Graphical User Interface - GUI) නිර්මණ  ිරීමගම්ී  ප්රධන සංරනා 

04 ක් භවි  ාරමින් මිත්රශීලි ඳරිසර ක් සාස ාර ී  ඇ   ඒම සංරනා ගමොනවද ?  

(iii) “හරි  ඳරි ණා”  න්න ගාටිග න් ඳහදිලි ාරන්න.   

 

2. (i)  ඳහ  ී  ඇත්ගත් සමර්ඳණ මෘදුාං  සම්ැන්ධ වූ වදන් සමහ ිර. 

ාද සුගැදුම් දසුන් (Slide Sorter View)  සමර්ඳණරමු දසුන (Slide   Show) 

සමනය දසුන (Normal View )  නව ාදවක් (New slide) 

ාද ග ෝරන  (Slide Sorter)   ිර වුම් දසුන (Reading View) 

ඳහ  ී  ඇති විරවප ඇති හිස න් පිරම ම සදහ වඩත්ම සුදුසු වදන් ඉහ  ී  ඇති පයිසතුගවන් 

ග ෝර ලි න්න  

(a)  ඳරි ණා  තුරු පුවරුගේ F5 (function key) නම් වූ  තුර  ද ිරීමගමන් සමර්ඳණ                     

ගපස ඉදිරිඳත් ාළ හා  

   (b) Esc  තුර ක්ලික් ිරීමගමන් පූර්ණ තිරග න් ඉවත් ම                       ැව  ඳත් ගේ  

 (c)   Ctrl+M නමති ගාටි මං  තුරු සංග ෝජ්න  භවි  ාරනුගද            .... නිර්මණ  ිරීමම සහ    

       (d)  සමර්ඳණගද අඩංගු සි ළු ම ාදවන් ුණඩව  ගඳන්ම ම සහ                            ග ොද  නී    

  (ii)  ාද සංරන්ති  (slide transition) හ අභිරුප සීවවිාරණ  (custom Animation) අ ර ගවනසාම 

ඳහදිලි ාරන්න  

   )iii       ( ාද ස හන් (slide note   ) වද ත් වන්ගන් ඇයි දයි විස ර ාරන්න  

(iv) සිත්  න්න සුළු ැහුමධය ඉ-සමර්ඳණ ක් නිර්මණ  ිරීමම සහ ාදවා  ඇතුළත් ාළ හිර අං   4 

ක් ලි න්න  

 

පුනීමක්ෂණ ප්රශන ඳත්ර  - 03 

11 ඳත්ර      

 

P 

Q F 

R 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   28 පිටුව 

 

 

3. (i) හඩසේ  න්වන පද ඳහ  සහන් වදන් සාසුම සහ ී  ඇති ගමවපම් සමහ  අදළ ාර  නිමින් අස ඇති 

ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(a) A ගේැපග න් දක්ව ඇති ම ෘාව නිර්ම   ණ  ිරීමම  ග ොද    හිර ගමවපම ුණමක්ද?   
(b) “centre”  න වදන (B අක්  ෂරග න් ගඳන්ව ඇති) ගඳනුම පිහිටුම ම සහ භවි  ාළ ගමවපම් 

ගමොනවද?    
(c) C ගේැපග න් දක්ව ඇති   ගේද  ස       හ ග ොද ග න ඇති එගාේප (alignment) ිරීමම ුණමක්ද? 
(d) D ගේැපග න් දක්ව ඇති වගුව ඇතු ළත් ිරීමම     යුතු පි වර ලි න්න   
(e) D ගේැපග න් දක්ව ඇති වගුගේ අවසන    වත් ගප්            ිත ක් (row) එක් ිරීමම සහ අව ශය පි වර 

ලි න්න   

(ii) අනුරධ  ම ම් ාී  ින  මහනුවර නරිාව පිිතැව දන්වමින් සයුරි ගව  ඉ- ඳේ ලිපි ක්  වන පද 

අ ර එහි පි ඳ ක් තුමුදු ාමති  වත් ග ගහිත ක් ගව ද  ම    නරිාව අ රතුරී   ත් ඡ රූපඳ ක් ද 

එ   අමුණ  වන පී   හහු  වන පද ඉ- ඳේ ලිපිගද ගාො සක් ඳහ  දක්ගේ  
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මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ග ොරතුරු හ සන්නිගේදන  ක්ෂණ අංශ   29 පිටුව 

 

   

(a) අනුරධගේ ඉ- ඳේ ලිපින  ලි න්න  
(b) සයුරිගේ සහ ුණමුදුගේ ඉ- ඳේ ලිපින ගවන ගවනම ලි න්න  
(c) kumu123@gmail.com  න්න CC ක්ගෂ ත්ර  ගවනුව  BCC ක්ගෂ ත්ර  තුළ  ඇතුළත් ාගළ  නම් 

සිදුවනුගද ුණමක්ද? 
(d) අනුරධ  වූ ඊ-ගම්ේ ලිපි  සයුරි විසින් ගසො  නීම  වඩත් ඉඩ ඇති ඊ-ගම්ේ ගෆෝේඩර  ුණමක්ද? 
(e) ුණමුදු  ාලින්  වූ ඊ-ගම්ේ ලිපි ක් අනුරධ  ිර ම ම  අවශයව ඇ   ඒම ලිපි  ගසො    හිර 

වනුගද ුණමන ගෆෝේඩරග න්ද? 

4. ඳහ  දක්ගවන්ගන් සිසුන් ිරහිඳ ගදගනුණ විෂ න් 4 ක් සහ පැ  ත් පුණු  විශගේෂණ  සහ සාස 

ාරන පද ඳතුරුම්ඳ ිර  ඒ ඇසුරින් ඳහ  ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න   

 

 

 

 

 

 

 

(i) රුවනිගේ අවසන පුණණ  ණන  සහ F2 ගාෝෂගද සහන් ාරන සමීාරණ  ලි  දක්වන්න   

(ii) අගනුණත් සිසුන්ගේ ද අවසන පුණණ  ණන  සහ F2 ගාෝෂගද සහන් ාළ සමීාරණ  පි ඳත් 

ිරීමම  අදප පි වර සහන් ාරන්න   

(iii) ඳන්තිගද  වි  විෂ   පැ  ත් උඳරිම හ අඩුම පුණු   ණන   භවි  ාරන සමීාරණ සහන් 

ාරන්න  

(iv) ශිෂය න්ගේ අවසන පුණග  සමනය  ණන   භවි  ාළයුතු සමීාරණ  සහන් ාරන්න   

(v) ICT විෂ  සහ ගඳනී සිටි ශිෂය සංඛ්යව  ණන   භවි  ාරන ශ්රි   ුණමක් ද?  

(vi) එක් එක් විෂ ගද මධයනය පුණු  B9 සි  E9 දක්ව පි ඳත් ාර පැ  නීම  B9 හි ග දි  යුතු ශ්රි   

ුණමක් ද? 

(vii) විෂ  න්ගේ මධයනය පුණු  සසීමම සහ ග ොද   හිර ප්රස ර වර්  ගමොනව ද? 

(viii) සිසුන් ඳංතිගද පැ  ත් සථන නිර්ණ  ිරීමම සහ H2 හි ග දි  හිර ශ්රි   ලි  දක්වන්න    

5     එක් ර ගඳොත් සප්පුවා ඇති ගඳොත් ිරහිඳ ිර පිිතැ විස ර ක් ඳහ  වගුගේ දක්ගේ  

ISBN Title Author Edition Publisher Price SupID 

9780134378183 Essentials of MIS Laudon 19th  Pearson Rs.10900 Sup01 

9780132146050 Electronic Commerce Turban 7th  Pearson Rs.17000 Sup02 

9781305867819 Electronic Commerce Schncider 9th  Cengage Rs.1500 Sup02 

9781111529116 New Perspectives on 

the Internet 

Schneider 9th  Cengage Rs.17000 Sup03 

 

(i) ISBN , Title (ම ෘාව), Price (මිප)  Author (ා ෘ)  න ක්ගෂ ත්ර සහ සුදුසු දත්  ප්රරූපඳ ලි න්න  

(ii) ප්රථමිා  තුර සහ සුදුසු වන ක්ගෂ ත්ර ක් ලි න්න    

(iii) වගුගේ ඳවතින ගරගාෝඩ (record0 සහ ක්ගෂ ත්ර (field)  ණන ගවන ගවනම ලි  දක්වන්න    

mailto:kumu123@gmail.com
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(iv) ඳහ  ාර්  ඉටු ාර  නීම සහ ුණමන දත්  සමුද  සංරනා (object) භවි  ාළ යුතු ද  න්න ඳහ  

දක්ගවන ඳද පයිසතුගවන් ග ෝර ලි න්න   

(a) ගඳොත් වගුගේ දත්  ඇතුළත් ිරීමම ගහෝ සංසාරණ  ිරීමම. 

(b)  ප්රාශා න්  අදළව විුණණ ඇති මුළු ගඳොත්  ණන් දක්ගවන හඩසේ  න්වන පද ප්රතිදන ක් 

ගඳන්ම ම  

(c) ාර් ෘ ගපස Laudon ඇතුළත් ගඳොත්වප නම් ගඳන්ම ම. 

 

 

6  (i) අන් ර්ජ්ප  භවි ගදී  දක්න  පගැන ඳහ  ආාරගද ඒාාර සම්ඳත් නිශන ා ා P – U 

දක්ව ගඳන්ව ඇති ගේැප සහ අදළ ඳද ී  ඇති පයිසතුගවන් හඳුනග න ගේැප  ඉදිරිග න් 

ලි  දක්වන්න  

 

  

 (සම්ඳත් ග ොනුව  නි මවලි   සම්ඳත් ඳවතින සථන   ගස වව  වසම් නම   ඉහළ මට් ගම් වසම) 

(ii) html මපශ්ර ගක්  ක් සහ ඊ  අනුරූපඳ ප්රතිදන  ඳහතින් දක්ව ඇ   මපශ්ර ගක් ගද 1 සි  5 දක්ව 

ග දි  හිර  ේ ඳහ  දක්ව ඇති පයිසතුගවන් නිවරදිව ග ෝරන්න  ගේැප  සහ අදළ HTML 

    ලිම ම ඳමණක් ස්ගහ   

පයිසතුව: [b, br, h1, h2, h3, head, href, img, li, ol, p, title, ul] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳද පයිසතුව : විමසුම (Query)  ,සම්ැන්ධ   (relationship),  ආාෘති ඳත්ර (Form)  ,වර්   (Report) 
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<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Information and Communication Technology</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<1> Introduction to Flow Charts <2> and Pseudo Codes </1> 

<P> Flow Chart is a graphical representation of an algorithm. </P> 

<H2> Flowchart Symbols </H2> 

<P> A set of standard symbols is used to draw flow charts. </P> 

<OL TYPE=1 START=1> 

<Li><3>Terminator</3> indicates the Start 

<2> and the Stop of the algorithm. 

<Li><3>Process</3> represents a command or a 

sequence of commands. 

<Li><3>1/0</3> represents data Input/Output. 

<LI> <3>Decisions</3> 

<LI> <3>Connectors</3> are used to connect points 

in flow chart. 

<Li><3>Flow Lines</3> show the direction of data flow 

</Li> 

<H2> Pseudo codes </H2> 

Pseudo code is a high-level description of an 

<2>algorithm for a computer. 

<H3> example </H3> 

<4 TYPE-circle> 

<LI> BEGIN 

<UL TYPE-CIRCLE> 

<LI> INPUT X, Y 

<LI> sum = x + y 

<LI> OUTPUT Sum 

</UL> 

<LI> END 

</4> 

<H2> Flow charting Is Fun!</H2> 

<5 SRC="smiley1.jpg"> 

</BODY> 

<HTML> 

 

 

*** 
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උඳගදස:  

 සි ලු භ ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 අංා 1 සි  40 ගතක් ප්රශනවප  ී  ඇති (1)  (2)  (3)  (4)  න පිිතතුරුවලින් නිවරදි ගහෝ වඩත් 

සුදුසු පිිතතුර ගතෝරන්න  

 ස්භ ප්රශන ා  භ පුණු  1 ඵිනන් ිමමි ගේ  

 

01.  ඳහත ප්රාශවලින් සතය ප්රාශ  ගතෝරන්න  

 (1) ගතොරතුරු  ම් ක්රි වලි ා  බයන  රීමෙගභන් දත්ත පඵ  ත හා  

 (2) දත්ත  ම් ක්රි වලි ා  බයන  රීමෙගභන් ගතොරතුරු පඵ  ත හා  

 (3) අං  සම්පර්ණ ඵව ගුණත්භා ගනොවන ගතොරතුරා පක්ෂණ ක් ගේ   

 (4) දත්ත අර්ථන්විත වන අතර ගතොරතුරු අර්ථන්විත ගනොගේ  
 

02  ඳරි ණා ක් මිපී   නීගම් ී  මලිාව භ සපරීලිභත් වි  යුතු දෘඪං  පිරිවිතර සිමත පිිතතුර වන්ගන් 

ුණභක්ද? 

  (1) සාසන   භතා ධරිතව  සංදර්ශා  (2) ව කීම් ාප   මිප  භතා ධරිතව  

  (3) ඳද්ධති භෘදුාං   සංදර්ශා   සාසන  (4) භේ පුවරුව  සාසන   භතා ධරිතව  
 

03  185  න සංඛ්යව  තුපය වන ද්විභ  සංඛ්යව වන්ගන් ුණභක්ද? 
(1)  100111012  (2)  11101002         (3)  101110012    (4)  101111012  

 

04. ඳහත දක්ව ඇති තර්ාන ඳරිඳථ   තුපය වන සතයත වගුව ුණභක්ද? 

 

 

 

 

 

  

 

(1)  (2) (3) (4) 

 

05. ඇසරී (ASCII) ගක්තග ිම „B‟ අක්ෂර  10000102 භඟින් නිරූඳණ  ගේ නම්  „CAD‟  න ද්විභ  

ආාරග න් නිරූඳණ  වන වරණ  ුණභක්ද ?  

(1) 10001002 , 10000012 , 10000112 (2) 10000012, 10000112, 100010002 

(3) 10000112, 10001002, 10000012 (4) 10000112, 10000012, 10001002 

A B Z 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

A B Z 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

A B Z 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

A B Z 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  

අ ගඳො ස  (උ ගඳළ) -  සභනය ගතොරතුරු තක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනමෙක්ෂණ ප්රශන ඳ්ර  - 04 

1 ඳ්ර     ාප  : ඳ  3 යි  

 

B 

Z 
A 
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06. ාසුන් විසින් මිප   න්න පද ඳරි ණාගේ සථපිත ගභගහයුම් ඳද්ධති  චි්රා ඳරිශිපා අතුරු මුහුණත් 

(GUI) වර්    අ ත් වන ඵවින්  තභ ාර්  න් සිදු ාර  නීගම්ී  මි්රශීලී  ඳරිසර ක් සාසාර ඇති ඵව 

ඔහු විසින්  ඳවසන පී   ගභවනි මි්රශීලලි ඳරිසර ක් සාස ාර ී භ  ඳහසුාම් සපසන සංරකා අඩංගු 

වරණ  ගතෝරන්න. 

(1) නිරූඳා, දක්වන, ාවුළු, වඩඳත (2) ාවුළු, නිරූඳා, ගභනු, දක්වන 

(3) ාවුළු, ගභගහයුම් ඳරිසර , ගභනු, දක්වන  (4) ාවුළු, නිරූඳා, ගභගහයුම් ඳරිසර , වඩඳත 
 

07.  ඳරි ණා ා දෘඪ තටිග ිම අනවශය ග ොනු හඳුන නීගම් හ ඉවත් රීමෙගම් ගභවපභරී  

(1) තටි ප්රශසතාරණ   (2) තටි ඳමෙක්ෂ රීරිභ    

(3) තටි පිරිසිදු රීමෙභ  (4) ප්රතිබීකාරණ   

08. වදන් සාසුම් භෘදුාං   සම්ඵන්ධග න් සවදය පිිතතුර ගතෝරන්න. 
(1) වදන් සාසුම් භෘදුාං ගේ පිටු ගභවපම් සාසුභ   ගත් පිටුගේ ප්රභණ   පිටු සීභ  තීරු ආදි  

සාසි  හා  

(2) සංසාරණ ගභවපම්   ගත් ාපීභ (cut), ගාොපි රීමෙභ (copy), ඇපවීභ (paste), ගපොප්  රීමෙභ (undo)  

අගපොප් රීමෙභ (redo) ාළ හා  
(3) ආාෘතිාරණ ගභවපම්   ගත් ගේඛ්න ා  හඬ ඳසුරු (audio clip) හ දෘශය ඳසුරු (video clip) එක් 

ාළ හා  
(4) තත්ව තීරුව   ගත් ගේඛ්නගේ පිටු සංඛ්යව  දන  සිටින පිටුව  වකන සංඛ්යව ගසො  ත හා  

 

09  ඳහත වරී   ග ොද ඇති හඩසේ ගභවපම් පිිතගවලින් ගතෝරන්න  

 “හුනු දි ර ක් හරහ ාඵන්ඩග ොක්සයිඩ් (CO2) වයුව  ව වි  එභ හුනුදි ර  රීරි ඳහ   හගර්.” 

(1) font size, Bold, Italic, underline, subscript  

(2) font size, Bold, Italic, underline, superscript 

(3) font size, Bold, subscript, Italic, underline 

(4) font size, Bold, superscript, Italic, underline 
 

10. වදන් සාසුම් ගේඛ්න   ඇතුළත් ාළ හරී වසතන් සම්ඵන්ධග න් වරදි ප්රාශ  ගතෝරන්න  

(1) ගේඛ්න   ඇතුළත් ාළ පින්තර ක් භත  වාය ක් ඇතුළත් ාළ හරී   

(2) ගේඛ්න ක් මුද්රණ  රීමෙගම්ී  පි ඳත් රීිමඳ ක් එාවර පඵ දි  හා   

(3) ගේඛ්න ා වගුවප ඇති ගාොටු එාතු රීමෙභ (merge) හ ගඵී භ (split) ාළ හා. 

(4) ගේඛ්න   සමීාරණ, අධි සන්ධන, දින  හ ගේපව ඇතුළත් ාළ ගනොහා  

 
    

11  ඉහත A, B, C, D, E භඟින් සිදුාරන ාර්  න් පිිතගවලින් දක්ගවන පිිතතුර ගතෝරන්න  
 

(1) ගප්ිත අතර ඳරතර   අනුගේදන   වභ  එගාේපවීභ  ඳදා ක් දක්වීභ  අාරී  පිිතගවප  අුණරු 
සාසීභ  

(2) වභ  එගාේපවීභ  අනු ගේදන   අඳුරු රීමෙභ  අාරී  පිිතගවප  අුණරු සාසීභ  ගප්ිත අතර 

ඳරතර  සාසීභ. 
(3) වභ  එගාේප වීභ  ගප්ිත අතර ඳරතර   අඳුරු රීමෙභ  අාරී  පිිතගවප  අුණරු සාසීභ  ඳදා ක් 

දක්වීභ. 
(4) අනුගේදන   වභ  එගාේපවීභ  අඳුරු රීමෙභ  අාරී  පිිතගවප  අුණරු සාසීභ  ඳදා ක් දක්වීභ  
 

  

12  භයිගරොගසොෆට් එක්ගසේ Microsoft excel) ිම බවිත වන ශ්රිත ක්  (function) ගනොවන්ගන් මින් ුණභක්ද? 

         (1) =SUM                       (2) =IF                              (3)  = MAX                       (4)  = CALCULATE  



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   34 පිටුව 

 

13. භයිගරොගසොෆට් එක්ගසේ ිම (Microsoft excel) සු්ර  (Formula) ආරම්බ ාරනුගේ,  

        (1)  *  පුණණිනි.        (2) / පුණණිනි.            (3) = පුණණිනි.                (4) $ පුණණිනි. 

14. ඳතුරුම්ඳතා (Spread Sheet) ගප්ිත ා (Row) හ තීර ා (Column) ගේදන  (Intersection) හඳුන්වනු 

පඵන්ගන් ුණභන නභරීන්ද? 

(1) වඩඳත (Work sheet)      (2) ගාෝෂ  (Cell)       (3) ගේඵප  (Label)      (4) සු්ර  (Formula) 
 

15. ගාෝෂ ඳරස ා (range of cell) ඇති වඩිභ අ   ගසවීභ  ග ොද  ත හරී භයිගාොගසොෆට් එක්ගසේ     

ශ්රිත  (function) ුණභක්ද? 

(1) = max ( )                     (2) =min (   )               (3) =lower ( )                     (4) =floor   

16. ඔඵ විසින් නිර්භණ  ාළ සභර්ඳණ ක් සම්පර්ණ තිරගේ දර්ශන  ාර  නීභ  (slide show) බවිත ාළ 

හරී ගාටි භං  තුර වන්ගන් මින් ාවරක්ද? 

(1)  F2 (2) F1 (3) F5 (4) F9 
 

17. ඳහතින් දක්ගවන්ගන් සභර්ඳණ ා පක්ෂණ රීිමඳ රී  

A - ාදවා  ඇතුළත් ාළ යුතු ගප්ිත  ණන 6 - 9  අතර වි  යුතු   

B - ාදවක් තුළ  ශ්රවය ගාො ස ඇතුළත් ාළ හරී වුවද දෘශය ගාො ස ඇතුළත් ාළ ගනොහා  

C - සජීවීාරණ, සංරන්ති ආදි  ග ොද  නීභ තුිතන් සභර්ඳණ  වඩි දියුු  ාළ හා  

ඉන් ගුණත්භා සභර්ඳණ ා පක්ෂණ ඳභණක් අඩංගු පිිතතුර ගතෝරන්න  

(1) A හ B ඳභණි. (2)   A හ C ඳභණි. 

(3) B හ C ඳභණි. (4)   A, B හ C  න සි ේපභ. 
 

18. ඳහතින් දක්ගවන්ගන් සභර්ඳණ භෘදුාං  ා නිරූඳා (icon) රීිමඳ රී  

  

 

එයින් ගඳන්නුම් ාරන දර්ශන  (view) අනුපිිතගවලින් දක්ව ඇති පිිතතුර ගතෝරන්න  

(1) Normal View ---- Slide Show ---- Slide Sorter View 

(2) Slide Sorter View ---- Normal View ---- Slide Show 

(3) Slide Show ---- Normal View ---- Slide Sorter View   

(4) Normal View ---- Slide Sorter View ---- Slide Show 
 

 91  සි  22  දක්ව ප්රශන ඳහත දක්ව ඇති දත්ත සමුද  ගාො ස භත ඳදනම් ව ඇත  

        ශිෂය වගුව (Student table)     ප්රතිපප වගුව (Result Table)   

    

19. ප්රතිපප වගුගේ ක්ගෂ ්ර  ණන හ ගරගාෝඩ  ණන නිවරදිව දක්ව ඇත්ගත් මින් ාවරාද? 
 

(1) 3 හ 5   (2)  5 හ 3  (3)  3 හ 4    (4)  4 හ 3 

20. ශිෂය වගුගේ ප්රථමිා  තුර ගපස වඩත් සුදුසු වනුගේ ඳහත පිිතතුරු අතරින් ුණභක්ද? 

(1) Admission_No (2) Name  (3) Class   (4) Date_of_Birth 
 

21. ඳහත දක්ගවන ක්ගෂ ්ර අතරින් ආ න්තුා  තුර සහ සුදුසු ක්ගෂ ්ර ක් වන්ගන් මින් ුණභක්ද? 

(1) ශිෂය වගුගවිම Admission_No (2) ශිෂය වගුගවිම Name 

(3) ශිෂය වගුගවිම Class (4) ප්රතිපප වගුගවිම Admission_No 

Admission_No Name Class Date_of_Birth 

4581 
Rasika 

Dissanayake 
6 A 2003/05/01 

7891 Faizer Ali 5 B 2004/06/26 

3500 Tevin David 8 C 2002/08/21 

Index_No Result Admission_No 

528456 175 4581 

753159 120 7891 

951357 189 3500 

486426 166 1644 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   35 පිටුව 

 

 

22. ඳහත දක්ගවන ප්රාශ අතුගරන් සතය ප්රාශ සිමත පිිතතුර ගතෝරන්න  

a. දත්ත සමුද  නිර්භණ  රීමෙභ ආරම්බගේී භ Save රීමෙභ ාළ යුතු   

b. දත්ත ඇතුපත් රීමෙභ  ගඳර Design View බවිතග න් වගුව සපසුම් ාළ යුතු   

c. ගරගාෝඩවප අනනයතව  ඳවත්ව  නීභ සහ ස්භ වගුවාභ ප්රථමිා  තුරක් ඳවති  යුතු   

(1) A සහ B  (2) B සහ C  (3) A සහ C  4 . A, B සහ C 
 

23. වීඩිග ෝ සංසාරණ භෘදුාං  ක් ගනොවන්ගන් මින් ුණභක් ද? 

(1) Windows Movie Maker (2) Adobe Muse 

(3) Cyberlink Power Director (4) Filmora X 
 

24. චි්රා ග ොනු දිගු (extensions) ඳභණක් අඩංගු වරණ  ගතෝරන්න. 

(1) .jpg, .png, .gif, .svg  (2)  .jpg, .png, .mp3, .svg 

(3) .jpg, .png, .mp3, .bmp  (4)   . jpg, .png, .mp3, .gif 
 

25. ශ්රවය සංසාරණ භෘදුාං  වප දරී  හරී ඳහසුාභක් / ඳහසුාම් වන්ගන් ගභොනව ද? 

(1) සජීව ශ්රවය ඳටි ත රීමෙභ. (2) ශ්රවය ග ොනුවා ගේ   ගවනස රීමෙභ. 

(3) ශ්රවය ග ොනුවා  ගදෝංාර  එාතු රීමෙභ. (4) ඉහත සි ේපභ 
 

26. සංඛ්යංා අනුරූඳ ා (digital image) තත්ත්ව  (quality) ඳහත ුණභක් භත ර ඳවතී ද? 

(1) එිම විගේදන  (resolution) (2) දෘඪ තටිගේ ධරිතව  

(3) ඳරි ණාගේ භතා ධරිතව  (4) සාසන සඳන්දාගේ (clock) ගේ   
 

27. චි්රා භෘදුාං  සම්ඵන්ධග න්  ඳහත ප්රාශ දක්ව ඇත  

A - සථර බවිත රීමෙගභන් ග්රපිා නිර්භණ  තුළ ඇති වසතන් හසිරවීභ ඳහසු ගේ. 

B - නව ග්රපිා ක් සහ ාවුළුවක් පඵ ත් ඳසු එිම ඳරිභව අවශය ඳරිදි සාස  ත හා. 

C - ග්රපිා අඳන න  රීමෙගම්ී  විවිධ ග ොනු ආාෘතිවප  අනුව ග්රපිා  සංගාෝකන  ගේ  

D - එක් සථර ා  සිදුාරන පද ගවනසාම් අගනක් සථර   ඵපඳන්ගන් නත  
 

ඉහත ප්රාශ අතරින්  නිවරදි ප්රාශ ඇතුළත් පිිතතුර ගතෝරන්න  
 

(1) A, B හ C ඳභණි   (2) B, Cහ D ඳභණි    (3) A, C හ D ඳභණි  (4) ඉහත සි ේපභ  
 

28. අන්තර්යප  භිනන් සඳ න ගස වවක් ගනොවන්ගන් මින් ුණභක්ද? 

(1) ගපෝා විසිරි වි භන (2) ග ොනු ගඵද නීභ 

(3) ග ොනු හුවභරු නි භවලි  (4) ගවබ් අතරික්සු භෘදුාං  
 

29. http://www.abc.gov.lk  න URL ිම ඉහ ළ භට්ග ම් වසභ වන්ගන් ුණභක්ද? 

   (1) abc   (2)  gov   (3) lk    (4) abc.gov.lk 
 

30. එක් යප රීන් තවත් යප ා  ඳණිවුඩ  වීභ  ගහෝ ග ොමු රීමෙභ                                    බවිත ාරයි  

ිමසතන  වඩත් සුදුසු පිිතතුර වන්ගන් ුණභක්ද? 

(1) භංහසුරුව (2)  සවික    

(3) යපාරණ අතුරු මුහුණත් ාඩ්ඳත  (4)  නභි  
 

31. HTML ගේඛ්න ා විවරණ නිවරදිව ග ොද ඇති අවසථවක් දක්ව ඇත්ගත් ුණභන පිිතතුගරිම ද? 

(1) <Enter the Comments> (2) <!-- Enter the Comments--> 

(3) <? -- Enter the Comments> (4) <#-- Enter the Comments#> 

http://www.abc.gov.lk/


මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   36 පිටුව 

 

 

32. ගවබ් අතරික්සුවක්  නු ුණභක්ද? 

(1) ගපෝා වයප්ත අන්තර් සම්ඵන්ධ ඳරි ණා යප රී  

(2) ඳරි ණා යප තුළ ක්රි ත්භා නීති ඳද්ධති රී  

(3) ගවබ් පිටුවා  පිවීසීභ  හ ඒව සභ  අන්තර් ක්රි  රීමෙභ  ඳරිශීලපායින්  ඉඩ සපසන භෘදුාං  රී  

(4) අන්තර්යප ඳරිශීලපා න්  ඳහසුගවන් අවශය ගතොරතුරු ගසො   නීභ  බවිත ාරන්නරී  
 

33. ගවබ් අඩවි අවශයත විශගේෂණ   නු  

(1) ගවබ් අඩවිගේ අභිග ෝ  සහ අවශයතව න් විශගේෂණ  රීමෙභ  සහ  වන ක්රි වලි රී  

(2) භෘදුාං  ඉංජිගන්රුවර  විසින් ඳවත්ව ග න  නු පඵන ගේඛ්න රී  

(3) ගවබ් අඩවිගේ ආරක්ෂව පිළඵ සහතිා රී  

(4) ඳරිශීලපා අතුරුමුහුණත් නිර්භණ   ග ොද  නී  
 

34. HTML ිම ඳඨ හඩසේ  න්වීගම් ී  ග ොද  ත හරී භතෘා මලිාං   ණන කී ද? 

(1) හතරරී    (2) ඳහරී   (3) හ රී  (4) හතරී  
 

35. අධි සම්ඵන්ධතව ක් ග ොඩනීකභ සහ බවිත ාළ හරී නිවරදි ගක්ත  වන්ගන් මින් ුණභක්ද?  

(1) <a href=“http://www.moe.gov.lk”>ministry of education</a>  

(2) <a name=” http://www.moe.gov.lk “>ministry of education </a>  

(3) <http:// http://www.moe.gov.lk </a>  

(4) url=” http://www.moe.gov.lk “>ministry of education 
 

 

36. ඳහත සහන් ාවර උසුපන )Tags) HTML ඳඨ හඩසේ රීමෙභ සහ බවිත ාළ හරීද? 

(9) <u> , <br>,<li>, <tr>   (2) <hr> , <p>,<i>, <ol>   

(3) <br> , <dl>,<em>, <u>   (4) <u> , <b>,<i>, <h1> 
 

 

37. “ාර් ප ආශ්රිත ග දුම් බවිත ාරමින් ාර්  න් සිදු ාරයි ” ගභයින්  භ ය වන ැකරී  වර්   වන්ගන් 

ුණභක්ද? 

(1) භෘදුාං  නිර්භණ ශිේපි   (2) ඳරි ණා ග දවුම් සහ ා 

(3) වයඳර විශගේෂා සහ ා  (4) දත්ත සමුද  ඳරිඳපා  
 

38. ඉ-අඳද්රවය ඵහර රීමෙගම් 3R සංාේඳ   අ ත් ගනොවන පිිතතුර ගතෝරන්න  

(1) ප්රතික්රී ාරණ  (2)  බවිත   ගනො නීභ 

(3) නවත බවිත  (4) බවිත  අවභ රීමෙභ 
 

39. ශ්රී පංාගේ ඳවත්න ඉන්ධන අර්බුද  ාළභනාරණ  රීමෙභ  ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ  

බවිතග න් නිර්භණ  ාර ඇති ඉන්ධන ඵපඳ්ර  සහ ග ොදග න ඇති ප්රධන ගක්ත රභ  ුණභක්ද? 

(1) තීරු ගක්ත  (Bar code)   (2) QR ගක්ත රභ  (Quick Response Code) 

(3) ගභෝර්ස ගක්ත රභ    (4) ද්විභ  ගක්ත රභ  (Binary Code) 
 

40. ඉ - රයය ඳපන  (E- Government) සහ උදහරණ /උදහරණ  වන්ගන් ඳහත ාවරක්ද? 

A - පුද් පග ුණ ඔහුගේ විගද්ශ  භන් ඵපඳ්ර  (passport) ඉේලුම් රීමෙභ  ගේපවක් ගවන්ාර  නීභ            

භර්  ත (Online) ඔසගස  අ දුම් රීරිභ  

     B - සිසුන්ගේ වර විබ  පුණු  විශගේෂණ  සහ සව ං්රී  ඳද්ධති ක් බවිත රීරිභ  

     C - රයය ගස වායින් සහ ණ  ඳහසුාම් පිිතඵ විසතර පඵ ී භ  

(1) A ඳභණි  (2) B ඳභණි         (3) A හ C ඳභණි   (4) A ,B, C සි ේප භ  

*** 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   37 පිටුව 

 

 

 
 

 සි ලු භ ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  

 ස්භ ප්රශන ා  භ පුණු  10 ඵිනන් ිමමි ගේ  
 

1. (i)       අධයඳන කරිාවා නිරත ව ාභේ තභ සුහුරු යං භ දුරාථනග න් හ අංරීත ාභරගවන් ය රූඳ     

ග න එ  තභ ඳරි ණාගේ දෘඪ තටිගේ තන්ඳත් ාරන පද අතර සගණලි ධවා ා දභ නිභේ  

පඵ දුනි  නිභේ එයින් ය රූඳ රීිමඳ ක් මුද්රණ  ාළ අතර අනිත් ඒව ඳරි ණාග න්භ  හළුවන්  

ගඳන්වී   ගභභ සිද්ධිගේ සහන්  

a) ආදන උඳං  ගදාක් 

b) ප්රතිදන උඳං  ගදාක් 

c) ආක න උඳං  ගදාක් නම් ාරන්න  

 (ii) 10101111 ද්විභ  සංඛ්යව දශභ  සංඛ්යවක් ඵව  ඳරිවර්තන  ාරන්න   පි වර ලි  දක්වන්න   

 (iii) (a) ගභභ තර්රීා ඳරිඳථ  සහ බූලි නු  

   සමීාරණ  ලි න්න  

  (b)  එභ සමීාරණ   අදළ සතයත වගුව  

   ග ොඩනඟන්න  

 

 (iv) ඳරි ණාගේ භධය සාසුම් ඒාාගේ ගේ   භනිනු පඵන ඒාා  ුණභක්ද? 

2.             රීසි ම් ග ොනුවා විසතර (properties) ඳමෙක්ෂ  

රීමෙගම් ී  පඵ ගදන පද ගතොරතුරු සිමත ගභභ  

ාවුළු ස හන ඇසුරින් අස ඇති ප්රශනවප   

පිිතතුරු සඳ න්න   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුනමෙක්ෂණ ප්රශන ඳ්ර  - 04 

11 ඳ්ර       

 

A 

B Q 

C 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   38 පිටුව 

 

 

(i) ගභිම ග ොනු නභ  හ ග ොනු දිගුව ගවන ගවනභ ලි න්න  

(ii) ග ොනුගේ ප්රභණ  (File Size) ගාොඳභණද? 

(iii) ග ොනුව තන්ඳත් වී ඇති සථන  ුණභක්ද? 

(iv) ග ොනුව තන්ඳත් ාළ දින  හ ගේපව ුණභක්ද? 

(v) ගභභ ග ොනුව තන්ඳත් වී ඇති සථන  ගවනස රීමෙභ  අවශය වී ඇත  ගම් සහ අනු භන  ාළ යුතු 

පි වර ගාටිග න් ලි න්න  

 

3. රූඳග ිම දක්ගවන්ගන් වදන් සාසුම් භෘදුාං ග න් සාස ගේඛ්න රී  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  හඩසේ  න්වීම් ාළ ද් ඳහත රූඳග ිම A සි  E දක්ව ගේඵේ ාර ඇත  එභ හඩසේ  න්වීම් ඳහත 

රූඳග ිම 1 සි  16 දක්ව ගේඵේ ාර ඇති  වදන් සාසුගභිම ඳවතින ගඳොදු ගභවපම් බවිතග න් සිදු 

ාර තිගබ්   

 

COVID – 19 

 

 

 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a contagious disease caused by a virus, 

the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The first known 

case was identified in Wuhan, China, in December 2019. The disease quickly spread 

worldwide, resulting in the COVID-19 pandemic. 

COVID-19 transmits when people breathe air contaminated by droplets and small 

airborne particles containing the virus. The risk of breathing these are highest when 

people are in proximity. But they can be inhaled over longer distances. Particularly 

indoors. Transmission can also occur if splashed or sprayed with contaminated fluids 

in the eyes. Nose or mouth, and, rarely, via contaminated surfaces. People remain 

contagious for up to 20 days, and can spread the virus even if they do not develop 

symptoms. 

Symptoms: 

1. Fever 

2. Cough 

3. Fatigue 

4. Shortness of breath 

5. Vomiting 

6. Loss of taste or smell 

Source: https://www.who.int/ 

 

A 

B 

C 

F 

D 

E 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   39 පිටුව 

 

 

 

 

 

 

සාස ඇති උක්ත ගේඛ්නග ිම ඳහත දක්ව ඇති ාර්  න් සම්පර්ණ රීමෙභ සහ අවශය වන 

ගභවපම්වප ගේඵප අංා ලි  දක්වන්න  

(i) A ගේඵප  භඟින් දක්ව ඇති ආාර   ගේඛ්නගේ භතෘාව හඩසේ රීමෙභ. 

(ii) B ගේඵප  භඟින් ගඳන්ව ඇති ආාර   රූඳ  ඇතුළත් රීමෙභ.  

(iii) C ගේඵප  භඟින් ගඳන්ව ඇති ආාර   වරී ගාො ස සහ එභ ගඳනුභ පඵ  නීභ  

(iv) D ගේඵප  භඟින් ගඳන්ව ඇති ආාර   ඳඨ ගාො ස (text) අංරීත පයිසතුවක් (numbered list) 

ඵව  හඩසේ  න්වීභ  

(v) E ගේඵප  භඟින් ගඳන්ව ඇති ඳඨ ගාො ස අධිසන්ධන ක් (hyperlink) ඵව  ඳරිවර්තන  රීමෙභ  

(vi) F ගේඵප  භඟින් ගඳන්ව ඇති ආාර   ගේද ගාො ස සහ එභ ගඳනුභ පඵ  නීභ  

(vii) වදන් සාසුම් භෘදුාං  සහ උදහරණ 02 ක් ලි න්න  

(viii) ඉහත ගේඛ්න  “COVID 19” නමින් වදන් සාසුම් ග ොනුවක් ගපස Desktop ිම සුැකකීභ   ත යුතු 

පි වර ගභොනවද? 

(ix) වදන් සාසුම් ග ොනුවක් “PDF” ගපස සුැකකීගභන් පගඵන ප්රග ෝයන  ුණභක්ද? 

 

4.                  ඳහත ඳතුරුම්ඳත ආශ්රග න් අස ඇති ප්රශනවප  පිිතතුරු සඳ න්න  
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මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   40 පිටුව 

 

 

(i) තරිදුගේ මුළු පුණු වප එාතුව  ණන  රීමෙභ  අදළව E5 ගාෝෂගේ ලිවි  යුතු ශ්රිත  ලි  

දක්වන්න  

(ii) E5 ගාෝෂගේ ඇති ස්ර  E6 ගාෝෂගේ සි  E10 ගාෝෂ  දක්ව පි ඳත් රීමෙභ  අවශය පි වර 

ඳහදිලිව ලි  දක්වන්න  

(iii) තරිදුගේ පුණු වප සභනය  ණන  රීමෙභ සහ F5 ගාෝෂගේ ලිවි  යුතු ශ්රිත  ලි  දක්වන්න  

(iv) විදයව විෂ ගේ අඩුභ පුණු  D14 ගාෝෂ   පඵ  නීභ  අවශය ශ්රිත  ලි න්න  

(v)  ණිත විෂ  සහ සහබින ව මුළු සිසුන් සංඛ්යව C15 ගාෝෂ   පඵ  නීභ  අදළ  ශ්රිත  ුණභක්ද?  

(vi) සභනය පුණු  6 0  හ ඊ  වඩි නම් සභත් ගපසත් අඩු නම් අසභත් ගපසත් ගඳන්වීභ  G5 ගාෝෂගේ 

ලිවි  යුතු ශ්රිත  ුණභක්ද? 

(vii) එක් එක් විෂ ගේ උඳරිභ සහ අවභ පුණු  සංසන්දනත්භාව නිමෙක්ෂණ  රීමෙභ සහ ග ොද  ත 

හරී ප්රසතර වර්   ුණභක්ද? 

(viii) එක් එක් ශිෂය ගේ මුළු පුණු  ප්රභණ   එක් එක් විෂ ගේ පුණු වලින් පඵ ගදන ද ාත්ව  

ප්රතිශත ක් ගපස දක්වි  හරී ප්රසතර වර්   ුණභක්ද? එක් ශිෂය ග ුණ සහ දළ ප්රසතර ක් අිමමින් 

ඳහදිලි ාරන්න  

 

5. එක්තර ඳසපා සිසුන්ගේ සි ලු විසතර ග ොද දත්ත සමුද ක් ඳවත්ව ග න  නු පඵයි  එභ ඳසගේ 

ඳවත්වන පද වර අවසන ඳමෙක්ෂණ සහ පඵ  ත් පුණු  දත්ත සමුද   ඇතුළත් ාර ඇත  

Student_Details 

 

 

 

 

 

  

Exam_Details 

 

  

  

 

 

 

 

(i) ඳසප  ඇතුළත් ව නවා ශිෂයවක් සහ ඳද්ධති   දත්ත ඇතුළත් රීමෙගම්ී  Student_Details 

වගුව  ශිෂය අංා 1004 ඇතුළත් ාළ හරීද? ඔගබ් පිිතතුර  ගහ තුව දක්වන්න  



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   41 පිටුව 

 

 

(ii) Student_Details වගුගවිම ප්රථමිා  තුර (Primary Key) ගපස ගතෝර  ත හරී සුදුසු ක්ගෂ ්ර ක් 

ලි  දක්වන්න  

(iii) ආ න්තුා  තුරක් භිනන් (Foreign Key) Student_Details වගුව Exam _Details වගුව  

සම්ඵන්ධ  රීමෙභ  Exam_Details වගුගේ ඇති සුදුසු ක්ගෂ ්ර ක් ලි  දක්වන්න  

(iv) Amal නභති සිසුව 2022  ඳළමු වර විබ ග න් (1st Term) ICT විෂ  සහ පඵ  ත් පුණු  95     

සහ වගුව  ඇතුළත් ාළ යුතු ගරගාෝඩ  ලි  දක්වන්න 

(v) 2022   වසගර් ගදවන වර විබ    (2nd Term) සහ ICT විෂ   A සභර්ථ ක් ිමමි (පුණු  75   

වඩි) සිසුන් පයිසතුව පඵ  නීභ  ඳහත දක්ගවන විභසුම් (Query) ක්රි ත්භා (Execute) ාරනු 

පගබ්  

 List Student_ID of Exam_Details table having  

 Exam_Marks greater than or equal 75 and 

 Subject_Name equal ICT and 

 Year equal 2022 and 

 Exam_Type equal 2nd Term 

   

 ගභභ විභසුගම් ප්රතිදන  ුණභක්ද? 

 

 

6    ී  ඇති ප්රතිදන   අදළ html මපශ්ර ගක්තගේ ිමසව ඇති උසුපන (Tags) දහ ක් 1-10 ඇත .ගේඵපවප  

අදළ නිවරදි උසුපන ී  ඇති පයිසතුගවන් ගතෝර ලි න්න .ගේඵප අංා  හ නිවරදි උසුපන  

ඳභණක් ලි  දක්වන්න. 

 පයිසතුව :-{u, p, ol, li, a, b, br, font, ul, colspan, rowspan, th, tr, td, i,  table, title, em} 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මිනුවන්ග ොඩ අධයඳන ාපඳ  - ගතොරතුරු හ සන්නිගේදන තක්ෂණ අංශ   42 පිටුව 

 

 

html> 

<head> 

<…1…>Secondary Memory</…1…> 

</head> 

<body> 

<p align="left"><…2…><u>Optical Storage Devices </u></…2…></p> 

<p><…3… face="Verdana">Since data stored digitally on a disk is read and written by laser beam, it  

is called <b>optical media</b> <…4…/> 

Optical media is commonly used to <…5…>carry data and information</…5…> and there are several 

types. <…4…/> 

The followings are some of them;</…3…></p> 

<…6…> 

<li>CD</li> 

<li>DVD</li> 

<li>Blue-ray</li> 

</…6…> 

<…7… width="400" border="1"> 

<caption>Types of optical media device</caption> 

<tr> 

<…8… width="117">Device</…8…> 

<…8… width="143">Size</…8…> 

<…8… width="118">image</…8…> 

</tr> 

<tr> <td><…9… href="https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc">CD-ROM</…9…></TD> 

<td width="143" …10… ="3">650-900 MB </td> 

<td …10…="3"><ima src="images/CD.JPG" alt="cd" width="94" height="60"/></td> 

</tr> 

<tr><td>CD-R</td></tr> 

<tr> <td>CD-RW</td> 

</tr> 

</…7……> 

<p><…9… href="https://www.bing.com/images/search?q=optical media devices"> Click here</…9…> 

to get more information about Optical Media Devices</p> 

</body> 

</html> 

 

*** 
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ත 

    

 

ප්රශනන 
අංා  

ගාොටස පිළිතුර පකුණු 

01 

i ආදාන  ,ස ාසීම , ප්රතිදදාන  01 

ii ආදාන උපන ාං  - මූසිා ,  තුරු පුවරුව, ඩිජිටල් ා මරාව 
ප්රතිදදාන උපන ාං  - සංදර්ශා , මුද්රණ  න්්ර , ශබ්ද විාාශන  න්්ර 

02 

iii RAM 01 

iv දෘඪාං  ාපමනාාරණ  /මි්රශීලී පන රිශීලපා අතුරු මුහුණතක් පබාදීම 01 

v a) 2,8,10,16                       b)    10,16  01 

vi  
 

 

 

 

02 

vii A.B+(A+ ̅) 02 

ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර 

1 4 11 3 21 2 31 2 

2 1 12 4 22 2 32 3 

3 4 13 1 23 2 33 2 

4 2 14 4 24 3 34 1 

5 2 15 1 25 1 35 1 

6 3 16 4 26 4 36 4 

7 1 17 4 27 4 37 3 

8 4 18 3 28 4 38 3 

9 2 19 3 29 3 39 4 

10 4 20 4 30 3 40 1 

මිනුවන්ග ොඩ අධයාපන න ාපාපන   

අ.ගපන ො.ස. (උ.ගපන ළ) -  සාමානය ගතොරතුරු තාක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනරීක්ෂණ ප්රශනන පන ්ර  - 01 

1, 11 පන ්ර - පිළිතුරු 

 

I පන ්ර   
 

II පන ්ර  
 



මිනුවන්ග ොඩ අධයාපන න ාපාපන   - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ අංශ   44 පිටුව 

 

02 

a i. සතය ගේ. 
ii. අසතය ගේ.  
iii. සතය ගේ. 
iv. අසතය ගේ. 
v. සතය ගේ. 
vi.  අසතය ගේ. 

 

 

 

03 

b ii ගවබ් අඩවි තුළ ඇතිද විවිධ සම්පන ත්වප අනනයතාව හුනනා   ීම 
iii පාභදායී ගේ. /ගේ වත් හා ාාර් ක්ෂම ගේ./විශනවාසදා ා ගේ. /ශ්රවය ගහ  දෘශය 

ගහ  පන ාඨ ගපස පන ණිවිඩ   වි  හ ා. 
iiii ගවබ් අතිදරික්සු - Google Chrome , Firefox, Opera, Microsoft Edge 

ගසවුම්  න්්ර - Google, Ask, bing, yahoo 

01 

 

     01 

 

     02 

c 1. පන රිශීලපා  2. ගමගහයුම් පන ද්ධතිද      3. දෘඪාං  03 

03 

a A. 10/14 
B. 10/4 
C. 10/11 
D. 12 

E. 6 

 

 
04 

b i.   1.  ගල්ඛන ා අක්ෂර  තුරු ලි න  හා ම කීම 
2.  අක්ෂර ආාෘතිදාරණ  
3.  ගේද ආාෘතිදාරන  
4.  ගල්ඛන ක් සංසනාරණ  කිරීම 
5.  වගු ස ාසීම 
6.  ගල්ඛන සුරැකීම 

     7.  මුද්රණ  කිරීම 

 

 

 

03 

 ii   MS Word/ Abiword/ Frame Maker/ iwork Pages/Kingsoft Office 
Writer/Libre Office Writer/Lyx/Open Office Writer/Word Perfect 

03 

 

 

 

 

04 

 i.    Bold, center, merge cells 

ii.   =C3+(D3*3%) 

iii.  =C7+(D7*3%) 

iv.  =sum(C3:C8) 

v.   =average(C3:C8) 

vi.  =max(C3:C8) 

      =min(C3:C8) 

vii. =counta(B3:B8) 

viii.  සනතම්භ ප්රසනතාර, තීර ප්රසනතාර 

02 

01 

01 
01 
01 

 

01 

01 

02 
 

    05 (a) (i) 

 

 

 

 

 

(ii) category  table -  ප්රාථමිා  තුර - category 

      branch table - ආ න්තුා  තුර -  category 

      branch table -  ප්රාථමිා  තුර  - shop ID 

      sales table - ආ න්තුා  තුර - shop ID 

(iii) branch table 

(iv) branch table, sales table 

(v)  branch table, category table 

(vi) branch table 

                         name- ABC company 

                        Shop ID- 004 

                        category-D 

      category table 

                        category-D 

                        item- Milk and Photocopying 
 

වගුව  ගරගා ඩ  ණන ක්ගෂේ්ර  ණන 

sales table 5 3 

category table 3 2 

branch table 3 3 

  

 
  01 

 

 

     

 
     02 

 

 
01 
01 

01 

 
01 
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05  (b) (i) slide transition 

(ii)    New slide 

(iii) slide layout 

(iv) Esc 

(v) slide sorter 

(vi) slide master 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ( b) 

  1.title 

2. h1 

3. center 

4. h2 

5.b 

6. p 

7. u 

8. ol 

9. ul 

10. href 

 

 i.   ගප ා විසිරි වි මන(WWW) 

විදුත් ත පන  ප(EMAIL) 

හඬ හා වීඩිග    සන්නිගේදන  
ග ොනු හුවමාරු නි මාවලි (FTP) 

 

ii. මෘදුාාං  ඉන්ජිගන්රු 

 ජාප පන රිපන ාපා  
 ගතොරතුරු තාක්ෂණ ාළමනාාරු 

 මෘදුාාං  නිර්මාණ ශිල්පී 

 චි්රා නිර්මාණ ශිල්පි 

 දත්ත සමුදා  පන රිපන ාපා 

 වයාපන ාර විශනගල්ෂා 

 

 

     05 

 

 

 

 

     02 

 

 

     03 

 
 

*** 
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ප්රශනක 
අංා  

ගාොටස පිළිතුර පකුණු 

1 

(i) (a) F=A+B 

A B F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

01 

 

02 

         (b)  

  

 

 

 

 

03 

(ii) A = 0  B = 1  C = 0  D = 0 02 

ප්රශනක අංා  පිළිතුර ප්රශනක අංා  පිළිතුර ප්රශනක අංා  පිළිතුර ප්රශනක අංා  පිළිතුර 

1 4 11 2 21 1 31 3 

2 3 12 2 22 1 32 3 

3 1 13 3 23 1 33 2 

4 3 14 2 24 2 34 2 

5 4 15 4 25 3 35 4 

6 3 16 2 26 2 36 3 

7 3 17 4 27 2 37 2 

8 4 18 3 28 3 38 3 

9 1 19 1 29 2 39 3 

10 3 20 4 30 1 40 1 

මිනුවන්ග ොඩ අධ්යාපන ක ාපාපන   

අ.ගපන ො.ස. (උ.ගපන ළ) -  සාමාකය ගතොරතුරු තාක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුකරීක්ෂණ ප්රශනක පන ්ර  - 02 

1, 11 පන ්ර - පිළිතුරු 

 

I පන ්ර   
 

II පන ්ර  
 

A 

B 
F 



මිනුවන්ග ොඩ අධ්යාපන ක ාපාපන   - ගතොරතුරු හා සන්නිගේදක තාක්ෂණ අංශ   47 පිටුව 

 

1 (iii)  ගුණාත්මාභාව  ඉහප . 
 ගේ   ව ඩි . 
 ශබ්ද  රහිත ගේ. 
(ගවකත් පිළිතුරු  ද සපාා බ ලි  හ ා.) 

 

 

02 

2 
(i) 1   -  P      2   -  S      3  -  T     4   -  R      5  - Q 05 

(ii) (a) D      (b) F     ( c) A       (d) B        (e) C 05 

3 

(i) a –  Slide Transition ාදා සංක්රාන්ය  

b – Slide Show ාදා දර්ශක  

c – Slide Sorter View ාදා ගත්රීම දසුක 

d – Animation සංචපක 

e – Slide Layout ාදා පිරිස පසුම 

 

 

2.5 

 

(ii) (P) -  A      (Q) - E       (R) - B        (S) - C       (T) - D  2.5 

(iii) 1 - D ,I   2 - L      3 -  J     4 - N      5 - G,H      6 - E     03 

(iv) a - Undo          b - new document          c - copy 02 

4 

(i) (a) =C2*C$14 01 

        (b) =B2+D2 01 

        (c) 

(1) =max(C2:C9) 01 

(2) =min(C2:C9) 01 

(3) =count(C2:C9) 01 

        (d) =Sum(E2:E9) 01 

        (e) =Average(C2:C9) 01 

(ii) (a) EMP_Infor Table –  Emp_ID 

Emp_salary Table – Paysheet_No 

01 

         (b) Emp_salary Table     -EMP_ID 

Emp infor_salary     -Paysheet_No 

01 

         (c) Fields name- 06      records-3 01 

5 

(i) 
1 - title,    2 - h1,  3 - br,  4 - img,  5 - p,  6 - ul,  7 - table,   

8-tr,          9 – th    10 – td      11 – tr       12 - href 

06 

(ii) 

විදයා විෂ  ධ්ාරාවට අ ත් ප්රධ්ාක විෂ  න් 
                         ජීව විදයාව 
  ගභෞයා විදයාව 
  රසා ක විදයාව 
  සංයුක්ත  ණිත  
වාණිජ විෂ  ධ්ාරාවට අ ත් ප්රධ්ාක විෂ  න් 
  ආර්ථිා විදයාව 
  වයාපන ාර අධ්යක  
   ණාාධිාරණ  

01 

 

01 

 

 

01 

 

01 

 

6 

(i) Disk cleanup,format,check disk……… 

(ගවකත් නිව රදි පිළිතුරු ද සපාා බ ලි  හ ා) 

02 

(ii) CLI,GUI 01 

(iii) Windows 7,8,…. DOS,LINUX, UBUNTU… 01 

(iv) පන රි ශිපා අතුරු මුහුණතක් ස පන යිම 

සම්පන ත් ාළමකාාරණ  

01 

(v) ගේ   ව ඩි විම ප්රමාණ  අු  ීම 

ධ්ාරිතාව  ව ඩි විම විදුලි පන රිගභෝජක   අු  ීම 
 

02 

(iv) සුදුසු නිව රදි පිළිතුරු සදහා පකුණු පබා ගදන්ක 03 

 
*** 
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ත 

    

 

ප්රනන 
අංාය 

ගාොටව පිළිතුර කුණු 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - a 

(i)   

     ̅    

 

 

 

 

 

 

 

P Q R  ̅ P.  ̅  P.  ̅    F 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 1 0 

0 1 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 0 

1 0 0 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 1 0 

1 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 0 

 

 

01 

 

 

 

01 

ප්රනන අංාය පිළිතුර ප්රනන අංාය පිළිතුර ප්රනන අංාය පිළිතුර ප්රනන අංාය පිළිතුර 

1 3 11 4 21 4 31 4 

2 4 12 4 22 3 32 3 

3 4 13 4 23 1 33 3 

4 2 14 2 24 3 34 2 

5 3 15 2 25 2 35 1 

6 2 16 2 26 3 36 3 

7 2 17 1 27 3 37 1 

8 3 18 4 28 3 38 3 

9 2 19 4 29 1 39 2 

10 1 20 4 30 3 40 1 

මිනුලන්ග ොඩ අධයාඳන ාාඳය 

අ.ගඳො.ව. (උ.ගඳෂ) -  වාමානය ගතොරතුරු තාක්ණය 
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනරීක්ණ ප්රනන ඳ්රය - 03 

1, 11 ඳ්ර - පිළිතුරු 

 

I ඳ්රය  
 

II ඳ්රය 
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1 - a 

 (ii) 

 

 

 

 

 

 

02 

(iii)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

1 - b 

(i) Disk Partitioning, Disk Formatting, Defragmentation ඕනෑම 2 ාට 02 

(ii) W - ාවුළු - Windows 

I   - නිරඳා/අයිාන - Icons 

M - ගමනු - Menus 

P  - දක්ලනය - Pointer 

 

 

02 

(iii) නිල රදිල ඳරි ණා වම්ඳත් ඳරිශරණය, අධයයනය වශ 

ප්රාගයිකවාල වාතතය 

01 

 

 

 

 

 

 

 
02 
  

(i) (a) - වමර්ඳණ රාමු දසුන (Slide Show) 

(b) - වාමානය දසුන (Normal View) 

(c) - නල ාදාලක් (New Slide) 

(d) - ාදා සුගෙදුම් දසුන් (Slide Sorter View) 

01 

01 

01 

01 

(ii) ාදා වංක්රාන්යේගී එ ්ක් ද්ය රාමුලන ිටට තලත් ද්ය 

රාමුලාට මාරුවීම් තතධාාාර අයුරින් ව ාිටය ශ කිලන අතර 

වජීවීාරණගී එ ාදාල තුෂ අඩංගු ඳාඨ, චි්රා දදිය වශා 

චන ශා වජීලාරණ ඇතුෂත් ාෂ ශ කියි. 

 

 

02 

(iii) ාදාලාට අලය ලන ඳ ශ දිි  කිරීමක්/වටශනක් ගයදිය ශ කි 

ලන අතර ්ය නරඹන්නන්ග න් වඟලා තො  තශ කි වීම 

 

02 

(iv) ඳාඨ/පින්තර/වීඩිගයි/ඕඩිගයි/වජීලාරණ/වංක්රාන්යේ 02 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

(i) 

(a) – S - Word Art 

(b) – Q - Italic (I) ශා R - Underline  

(c) W – Justify 

(d) Insert            Table            Insert Table           ගේළි 07 

ක් ශා තීරු 02 ක් ගව ො ගදන්න. 

(e) ලගුගේ අලවාන ගේළිගී දකුණු ඳව අලවාන තීරුලට 

ාර්වරය   (Cursor) රැග න ග ොවන Tab යතුරු ඔෙන්න. 

      ගශි  

ලගුගේ අලවාන ගේළිගී දකුණු ඳව අලවාන තීරුගලන් 

පිටතට       ාර්වරය (Cursor) රැග න යන්න. 

Mouse Right click           Insert           Insert Row Below 

 

01 

 

01 

 

01 

 
01 
 

 
01 

1 1 1 0 1 1 1 1  

(128x1)+ (64x1) +(32x1)+(16x0)+(8x1)+ (4x1)+(2x1)+(1x1) 

128   +     64    + 32 +   0    +   8    + 4 +   2  + 1 

   239 

2 63 

2 31 - 1 

2 15 - 1 

2   7 - 1 

2   3 - 1 

2   1 - 1 

   0 - 1  
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03 

 

 

 

(ii) 

(a) Anu@gmail.com  01 

(b) Sauri83@gmail.com, kumu123@gmail.com  01 

(c) කුමුදුට ්ම ි පිය  බුණු ෙල වයුරිට ගනොගඳගනන නමුත් 
වයුරිට ්ය  බුණු ෙල කුමුදු දකී. 

01 

(d) inbox 01 

(e) sent 01 

 

 

 

 

 

 

04 

(i) =SUM(B2:E2) 01 

(ii) F2 ගාිගී දකුණු ඳව ඳශළින් මූිටාය ත බූ තට දිවන ලන 

පිරවුම් ශ ඩය උඳගයිගී ාරග න F6 ගාිය දක්ලා 

ඇදග න ඒම. 

 
01 

(iii) උඳරිම  =MAX(B2:B6) 

අලම =MIN(B2:B6) 

 

02 

(iv) =AVERAGE(F2:F6) 01 

(v) =COUNT(E2:E6) 01 

(vi) =AVERAGE(B2:B6) 01 

(vii) තීර/වනතම්ව ප්රවනතාර, ගර්ඛා ප්රවනතාර 02 

(viii) =RANK(G2:G6) 01 

 

 

 

 

 

05 

(i) ISBN – Number 

Title – Text 

Price – Currency 

Author – Text 

 

 

04 

(ii) ISBN 01 

(iii) ගරගාිඩ  ණන = 4 ක්ගේ්ර  ණන = 7 02 

(iv) (a) - ලගුල 

(b) - ලාර්තා 

(c) - තමසුම් 

 
03 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

(i) 

P - නියමාලි ය 

Q - ගවේලාල 

R - ලවම්නාමය 

S - ඉශෂ මට්ටගම් ලවම 

T - වම්ඳත් ඳලයේන වනථානය 

U - වම්ඳත් ග ොනුල 

01 

01 

 

01 

01 

01 

 

 

(ii) 

1 – h1 

2 - br 

3 - b 

4 - ul 

5 - img 

01 

01 

01 

01 

01 

 
*** 

mailto:Anu@gmail.com
mailto:Sauri83@gmail.com
mailto:kumu123@gmail.com
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ප්රශනන 
අංා  

ගාොටස පිළිතුර පකුණු 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

(i)  (a) සුහුරු ජං ම දුරා තන ,අංකිත ා මරාව 

(b) පන රි ණා තිර ,මුද්රණ  න්්ර  

(c) ස ගණලි ධාවා , දෘඪ ත ටි  

 

 

03 

(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

10101111 

 

 

 

 

 

 

 
02 

 

(iii) 

 

 

 

(a) Q = (A+B)+ ̅.C 

 

02 

ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර ප්රශනන අංා  පිළිතුර 

1 2 11 3 21 4 31 2 

2 4 12 4 22 2 32 3 

3 3 13 3 23 2 33 1 

4 2 14 2 24 1 34 3 

5 4 15 1 25 4 35 1 

6 2 16 3 26 1 36 4 

7 3 17 2 27 4 37 2 

8 3 18 4 28 4 38 2 

9 3 19 3 29 3 39 2 

10 4 20 1 30 1 40 3 

මිනුවන්ග ොඩ අධයාපන න ාපාපන   

අ.ගපන ො.ස. (උ.ගපන ළ) -  සාමානය ගතොරතුරු තාක්ෂණ  
GENERAL INFORMATION TECHNOLOGY 

පුනරීක්ෂණ ප්රශනන පන ්ර  - 04 

1, 11 පන ්ර - පිළිතුරු 

 

I පන ්ර   
 

II පන ්ර  
 

1 0 1 0 1 1 1 1 

(1x2
7
)+(0x2

6
)+ (1x2

5
)+ (0x2

4
)+ (1x2

3
)+ (1x2

2
)+ (1x2

1
) + (1x2

0
) 

128   +   0    +    32     +    0     +    8    +   4      +    2   +     1 
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 (b) සතයතා වුව  
A B C  ̅ A+B  ̅.C Q 

0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 1 1 

0 1 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 0 1 

1 1 1 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

02 

(iv) HZ/GHZ 01 

 

 

 

 

02 

(i) නාම  - Student                දිුව - .docx 02 

(ii) 12.1KB (12392 bytes) 01 

(iii) C:\ 01 

(iv) Sunday, September 25, 2022, 3:29:11 PM 02 

 

 

(v) 

 ග ොනුව ද නට ත න්පන ත් ාර ඇති සනථාන  (location) විවෘත කිරීම  

 අදාළ ග ොනුව මත මූසිාගේ දකුණු ග ොත්තම click ාර cut ගහෝ ctrl+X   
මගින් ාපන ා   නිම 

 ාපන ා ඇපවි  යුතු සනථාන  (location) ගහෝ folder  Select කිරීම  

 Paste විධාන  ප ා දීම ( ctrl+v) 

 

 
04 

 

 

 

 

 

 

 

03 

(i) 1,5,3,11,13 01 

(ii) 8, 5 01 

(iii) 1,2  01 

(iv) 15 01 

(v) 10 01 

(vi) 7 01 

(vii) Microsoft Word/Open Office Writer/ Libre Office Writer/Word 
Perfect/iWorkPages/LyX,/Frame Maker 

01 

(viii) File            Save 

Save in සනථාන ට Desktop ගපස type කිරීම ගහෝ ගතෝරා දීම 

File name             Covid 19 ගපස type කිරීම 

 

02 

(ix) සංසනාරණවප ගහෝ අන්ත්ග තවප ගවනසක් ගනොම තිව ගඛනන පන රි ණා 
අතර පන හසුගවන් හුවමාරු ාර  ත හ කි වීම 

01 

 

 

 

 

   

 

  

  04 

(i) =sum(B5:D5) 01 

(ii) E5 ගාෝෂගේ දකුණු පන ස පන හළ ගාළවග්ග ඇති පිරවුම් හ ඬප  ( fill handle) 

E10 දක්වා ඇද ග න ඒම (drag) 

01 

(iii) =average(F5:F5) 01 

(iv) =min(D5:D10) 01 

(v) =count(C5:C10) 01 

(vi) =if(average>=60,”Pass”, “Fail”) 02 

(vii) ග්ගනා/සනතම්භ ප්රසනතාර 01 

(viii) වට ප්රසනතාර  
සුදුසු උදාහරණ ක් 
 
 

 

 

02 

 

 

 

05 

(i) ගනොහ කි . දත්ත පිටපන ත් වීම සිදු ගේ. 02 

(ii) Student_id 02 

(iii) Student_id 02 

(iv) 1001 ICT 2022 1
st
 Term 95 

 

02 

(v) 1003 02 

06  1- title  2 – b 3- font  4 – br  5 – i  6 – ul  7 – table  8 – th   9 – a 10 - 

rowspan 

10 




