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සැකිය යුතුයි: 

 සියලු ම ප්රනනල  ිළිතතුරු වඳය්නන  

 අංක 1 සි  40 තෙක් ප්රනනල, ී ඇති (1), (2), (3), (4) යන ිළිතතුරුලලි්න නිලැරදි තශෝ ලඩාත් සුදුසු ිළිතතුර 
තෙෝරා ග්නන. 

 

1. ගුණාත්මක තෙොරතුරක ක්ණ ිළිතබල ඳශෙ ලග්නති වකා බ්නන  
A. අදාෂ තෙොරතුර ඳමණක් ඉදිරිඳත් කිරීම  
B. තෙොරතුර යාලත්කාලීන තනොවීම  
C. වම්පූර්ණ දත්ෙ භාවිෙතය්න තෙොරතුර වකවන කිරීම  

ඉශෙ ප්රකා අතුරි්න වෙය ප්රකායපප්රකා ල්නත්න, 
(1) A ඳමණි  (2) B ඳමණි  (3) A ශා B ඳමණි  (4) A, B ශා C යන සියල්ම  
 

2. ඉ රාජ්ය වම්බ්නධොල සවනතව  රජ්ය මින්න තව ලකය්න  ( G 2 E) බා තදන තව ලාලක් ල්නත්න, 
(1) ලාශන බඳත්ර අලුත් කිරීම  ඳශුකකම් වලීමම  

(2) නල ලයාඳාරයක් ලියාඳදිං ක කිරීම  ඳශුකකම් වලීමම  
(3) ශ්රී ංකා තර්ගු විවනෙර ඉ්නීය රාජ්ය තලෙ බා ීම  

(4) රාජ්ය තව ලකය්න  ගංලතුර පඳදා ණය වශන ිළිතබ විවනෙර බා ීම  
 

3. “ශරිෙ ඳරිගණක වංකල්ඳය” වම්බ්නධ ඳශෙ ලග්නති වක්නන  
A. අරිළරිමලවනතම්න යුතුල බ ක්තිය ඳරිශරණය කිරීම  
B. නිලලරදිල ඉතක්තරොනික අඳරලය බලශලර කිරීම  
C. වෑම ලවරකීම කාර්යාතේ ඇති ඳලරණි ඳරිගණක ඉලත්කර නල ඳරිගණක මි  ගලනීම  
ඉශෙ ලග්නති අතුරි්න නිලලරදිල ප්රකායපප්රකා ල්නත්න, 
(2) A ඳමණි  (2) B ඳමණි  (3) A ශා B ඳමණි  (4) A, B ශා C යන සියල්ම  
 

4. ඳරිගණකතේ ඳරිණාමය ිළිතබ ඳශෙ ප්රකා අතුරි්න අසත්ය ්රකාාය් ල්නත්න, 
(1) ඳෂමු ඳරම්ඳරාතේ ඳරිගණක රා්නසිවන ර භාවිෙ කිරීම. 

(2) තදලන ඳරම්ඳරාතේ ඳරිගණක අධික විදුලි ඳරි තභෝජ්නයකි්න වම්නවිෙ වීම  

(3) තු්නලන ඳරම්ඳරාතේී අනුකලිෙ ඳරිඳථ භාවිෙ වීම. 

(4) ඳවනලන ඳරම්ඳරාතේ ඳරිගණක කෘතිම බුද්ධිය මෙ ඳදනම් වීම. 

5. නිවගම ග්රාම තව ලා ලවතම් ඳදිං ක ඳවුල් 24 ක් ඇෙ එහි වාමාජිකයි්න වංඛ්යාල 150 කි  තමමලවතර්  
මලයි මාවතේ වාමාජිකය්න 35 තදතනකු ත ංගු තරෝගය ලලී තරෝශල් ගෙ කරන ී  ජ්නලාරි සි   මලයි දක්ලා 

කාය වලකවි  ංකාතේ මලයි මාවතේ ලාර්ො ව ත ංගු තරෝගි්න වංඛ්යාල ව 14344 ක් ලන අෙර එහි 
වාමානය අගය 22 42% ක් බල නිවගම ග්රාමතව ලා නිධාරීතුමිය ඳලවන ී  

 

තමහිී සබ  ශඳුනාගෙ ශලකි දත්ෙ ශා තෙොරතුරු ඇතුෂත් නිලලරදි ිළිතතුර කුමක් ද? 
 

(1) නිවගම මලයි මව ත ංගු තරෝගය ලලදුනු වාමාජිකයි්න වංඛ්යාල 35 ක් බල, මලයි මාවතේ ංකාතේ ලාර්ො 
ලන ත ංගු තරෝගී්න ගණන 14344 බල  

(2) මලයි මාවතේ ංකාතේ ලාර්ො ලන ත ංගු තරෝගී්න ගණන 14344 බල , මලයි මව ලාර්ො ව තරෝගී්න තේ 
වාමානය අගය 22 42% බල  

(3) ංකාතේ ලලඩිම ත ංගු තරෝගී්න ලාර්ො ව මාවය මලයි මාවය ලන බල, මලයි මව ලාර්ො ව තරෝගී්න තේ 
වාමානය අගය 22 42% බල  

(4) මලයි මාවතේ ංකාතේ ලාර්ො ලන ත ංගු තරෝගී්න ගණන 14344 බල, නිවගම මලයි මව ත ංගු තරෝගය 
ලලදුනු වාමාජිකය්න වංඛ්යාල 35 ක් බල   
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6. ඳශෙ දෑ වක්නන  
A. තරොතබෝ ොක්ණය භාවිෙතය්න අවනලල්නන තනලීම   
B. මදුරුල්න තබෝවීම ලලලක්වීම  වනලයංක්රීය කෘමි ඳාන ය්නත්ර භාවිෙය  
C. ලර්ාඳෙනය ශා ුකෂං ශමන තේගය මලනීම   කාගුණ මිනුම් ය්නත්ර භාවිෙය  

තම් අතුරි්න කෘෂි කර්මා්නෙතේ ප්රගමණය වශා භාවිෙ ලන ොක්ණයප්න විය ශලක්තක්, 
 

(1) B ඳමණි  (2) A ශා B ඳමණි  (3) A ශා C ඳමණි  (4) A, B ශා C යන සියල්ම  
 

7. වමනගම ග්රාමතව ලක නිධාරී මශත්මිය සිය ග්රාමතව ලා ලවතම් තෙොරතුරු එක්ස්වන කර සිය ඳරිගණකතේ  

ගබ ා කර ඇෙ  එහි ී ග්රාමතව ලා ලවම වමනගම උතුර ශා වමනගම දකුණ තව තකො වන තදකක  තල්නකර 

වමනගම උතුර ප්රතද්තේ පුද්ගය්න; අධයාඳන, තවෞඛ්ය ශා පරක්ක තව ලර්ගකර දක්ලා ඇෙ    

තමම තෙොරතුරු තගොනුතකො  ඇයතේ ඳරිගණකතේ ුකදුුක නාමාලලි ලුශයක් වාදා එහි පනයනය කර ඇත්නම් 

ඳශෙ කුමන නාමාලලි ලුශය ස වශා ල ාත් උ කෙ තේ ද? 

(වමනගම උතුර - North , වමනගම දකුණ - South, අධයාඳන - Education,  

තවෞඛ්ය  - Health,  පරක්ක - Security) 

 

(1)                                                                                (2) 

 

 

 

(3)                                                                               (4) 

 

 

 

 

 

8. උකුල් ඳරිගණක ය්නත්ර ල දලකිය ශලකි ඳශෙ දලක්තලන කුමන තකතලනි ලර්ගය ඳරිගණක තිරය,  

බහු මාධයය ප්රක්ත ඳකය, ඩිජි ල් රඳලාහිනී ය්නත්රය ශා ඩිජි ල් ්දදලාහිනී ය්නත්ර වම්බ්නධ කිරීම වශා තයොදාගෙ 

ශලකි ද? 

 

 

 

 
 

9. ඳරිගණක ජ්ාකරණතේ ලාසියක් නනොලන ිළිතතුර තෙෝර්නන  

(1) වම්ඳත් තඳොදුතේ භාවිෙ කෂ ශලකි වීම  

(2) මධයගෙ මෘදුකාංග ඳානය කිරීතම් ශලකියාල  

(3) ජ්ායක් ඳානය වශා විත  පුහුණුලක් ද පුද්ගතයකු අලය වීම  

(4) අ්නෙර්ජ්ාය  වම්බ්නධ වීම තුිත්න ඳරිශීකයා  ඕනෑම ෙලනක ී ඕනෑම තේාලක ී ෙම තල්ඛ්න ශා 

දත්ෙ වමග වම්බ්නධ විය ශලකි වීම  

 

10. ඳශෙ වශ්න ලග්නති වකා බ්නන  

A. ඇඹර කම්බි  යුග (Twisted Pair Cable) දත්ෙ ව්නනිතේදන නියමු  මාධයයක් වශා  උදාශරණයකි  

B. ප්රකා ේනතු තක්බ ල (Optical Fiber)  පතෝක ෙරංග භාවිෙ කර දත්ෙ ව්නනිතේදනය කරයි    

C. ඇඹර කම්බි  යුග  ල දත්ෙ ව්නනිතේදන තේගය ප්රකා ේනතු තක්බ ල  ල ා ලලඩි තේ  

ඉශෙ වශ්න ලග්නති අතුරි්න වෙය ල්නත්න  

(1) A ශා B ඳමණි  (2) A ශා C ඳමණි  

(3) B ශා Cඳමණි  (4) A, B ශා C යන සියල්ම  

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

වමනගම 

North        South 

 

Education        Health    Security  

වමනගම 

North        South 

 

Education        Health    Security  

වමනගම 

 

Education        Health    Security  

වමනගම 

 

Education        Health    Security  

North     South North    South 
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11. එකිතනක  තලනවන වංඛ්යා ඳද්ධති මගි්න ඉදිරිඳත් කර ඇති ඳශෙ දලක්තලන වංඛ්යා  ශෙර වක්නන  

1101012 42110  DB16  6458 

ඉශෙ වංඛ්යා ශෙර  අදා ල ඳශෙ කුමන ලග්නතියක් වෙය තේද ?  

  (1) තමහි විාම වංඛ්යාල DB16  තේ    (2) 1101012> 42110 > DB16 > 6458 

(3)  42110 ශා 6458 වංඛ්යා තදක එකිතනක  වමානය  (4) වංඛ්යා ශෙර එකිතනක  වමානය 

12. ඇවනකි (ASCII) තක්ෙතයහි „ B‟ අක්රය 10000102 මගි්න නිරඳණය තේ නම්, „CAD‟ යන ලනනය ද්විමය 

පකාරතය්න නිරඳණය ලන ලරණය කුමක් ද? 

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

(3) 10000112 ,10001002 , 10000012   (4) 10000012 ,10000112,100010002 

13. 76510 යන වංඛ්යාල BCD තක්ෙ ක්රමතය්න නිලලරදිල දලක්තලන ිළිතතුර තෙෝර්නන   

(1) 101101112      (2) 0111011001012 

(3) 1111101012      (4) 0101011001112 

14. පනයන උඳාංග ල දත්ෙ ධාරිොල පතරෝශණ පකාරතය්න දලක්තලන ිළිතතුර තෙෝර්නන  

(1) තරජිවනෙර මෙකය , වලතනලි මෙකය, දෘ  ෙලටිය, චුම්බක ඳටිය 

(2) චුම්බක ඳටිය, දෘ  ෙලටිය, වලතනලි මෙකය, තරජිවනෙර මෙකය  

(3) තරජිවනෙර මෙකය , චුම්බක ඳටිය, වලතනලි මෙකය, දෘ  ෙලටිය    

(4) තරජිවනෙර මෙකය , වලතනලි මෙකය, චුම්බක ඳටිය, දෘ  ෙලටිය    
 

15. ඩ් දමය 48A16   තුය ලන වංඛ්යාල ප වංඛ්යා ල්නත්න,  

A. 116210 B. 0100100010102  C. 22128 
 

(1) A ශා B ඳමණක් තුය තේ    (2) A ශා C ඳමණක් තුය තේ  

(3) B ඳමණක් තුය තේ    (4) A,   B ශා C යන  සියල් තුය තේ  

 

16. ී  ඇති  ඳරිඳථතේ ප්රතිදානය ල්නත්න, 
 

(1)      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅ 

(2)  ̅     ̅     

(3)      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      

(4)    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅ 
 

17. ී  ඇති ඳරිඳථතේ ප්රතිදානය1 වීම  A, B පදානල අගය විය යුත්තත්, 
 
(1) A = 1, B = 0 

(2) A = 1, B = 1 

(3) A = 0, B =0 

(4) A = 0, B = 1 

 

18. F = A.B + C බූලියානු ප්රකාය වශා ගලතඳන ොර්කික ඳරිඳථය කුමක්ද? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

0 

A 

B 

F 

A 
B 
 

C 
F 

A 
B 
 
C 

F 

A 
B 
 
C 

F 

A 
B 
 
C 

(1)                                                                                       (2) 

                               (3)                                                                        ( 4) 
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19. ී  ඇති වෙයො ලගුල මින්න විවනෙර ලන ොර්කික ද්ලාරය (Logic Gate) ල්නත්න, 
 

(1) AND 

(2) NAND 

(3) OR 

(4) NOR 

 

20. රඳතේ දලක්තලන විදුත් ඳරිඳථය  තුය ොර්කික ද්ලාරය ල්නත්න, 

 

(1) AND 

(2) NOT 

(3) NOR 

(4) NAND  
 
 

21. ඳරිගණකල භාවිෙ ලන තමතශයුම් ඳද්ධති මෘදුකාංග ඳමණක් අ්නෙර්ගෙ ලරණය කුමක් ද? 
(1) MS DOS, Apple, MacOS, Ubuntu 

(2) Ubuntu, Linux, Windows, MacOS 

(3) Android, Linux, Apple, Dos  

(4) Apple, C+, Java, Windows 

 

22. ඳශෙ දලක්තල්නත්න තමතශයුම් ඳද්ධති වම්බ්නධතය්න සිුකලකු විසි්න ලියන ද ලාකය කිහිඳයකි  සලා  

 වම්බ්නධ ල ාත් නිලලරදි ප්රකාය ප ප්රකා ල්නත්න, 

A. එක්ලර කාර්යය්න කිහිඳයක් සිදු කිරිම  ශලකියාල ඇති තමතශයුම් ඳද්ධති බහු කාර්යය තමතශයුම් 

ඳද්ධති නම් තේ  

B. තමතශයුම් ඳද්ධතියක් ඳරිගණකතේ වනථාිළෙ කිරීම  ප්රථම දෘ  ෙලටිය පකෘතිකරණය සිදුකෂ යුතු තේ  

C. ලලඩි පනයන ධාරිොලයකි්න යුතු තගොනු වංතකෝනනය කර අඩු ධාරිොලයකි්න යුතු තගොනු බල  

ඳරිලර්ෙනය කිරීම  ඳශුකකම් වවන උඳතයෝගීො ලල ව ශ්න දලකිය ශලකි තේ  

 

 

 

 

23. කුක්න විසි්න මි  ග්නනා ද ඳරිගණකතේ වනථාිළෙ තමතශයුම් ඳද්ධතිය  කත්රක ඳරිිලක අතුරුමුහුණත්  

(GUI) ලර්ගය  අයත් ලන බලවි්න ෙම කාර්යය්න සිදුකර ගලනීතම් ී මිත්රශීලී ඳරිවරයක් වකවනකර ී ඇති බල සහු 

විසි්න ඳලවන ී  තමලලනි මිත්රශීලී ඳරිවරයක් වකවන කර ීම  ඳශුකකම් වවන වංරනක අ ංගු ලරණය තෙෝර්නන  

 

 

24. ඳරිගණක තමතශයුම් ඳද්ධතියක දෘ ාංග කෂමනාකරණ වම්බ්නධ ඳශෙලගුල වක්නන  

A B C 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

(1) A ඳමණක් නිලලරදිය  (2) B ඳමණක් නිලලරදිය  

(3) C ඳමණක් නිලලරදිය  (4) A, B ශා C යන සියල් නිලලරදිය  

(1) නිරඳක, දක්ලන, කවුළු, ලල ඳෙ (2) කවුළු, නිරඳක, තමනු, දක්ලන 

(3) කවුළු, තමතශයුම් ඳරිවරය, තමනු, දක්ලන (4) කවුළු, නිරඳක,  තමතශයුම් ඳරිවරය,  ලල ඳෙ    

 දෘ ාංග කෂමනාකරණ පකාරය  මුලික කාර්යභාරය 

P තගොනු කෂමනාකරණය K පදානය කරනු බන සියලු දත්ෙ මධය වලකුකම් සකකය තලෙ  
තයොමු කරවීතම් කාර්යය විධිමත්ල ඉටු කිරීම   

Q උඳාංග කෂමනාකරණය L අනින  මෘදුකාංග ලලි්න සිදුලන බඳෑම ඳානය කිරිම  

R මෙක කෂමනාකරණය M අලය ඳරිදි තගොණු වකවනකිරීම ශා  අනලය සලා මකා දලීමම  

S පරක්ණ කෂමනාකරණය N ධාලක ප එවුම් ලල ව ශ්න මින්න ප්රතිදාන උඳක්රම ඳාය කිරීම   



5 
 

 තමහි නිලලරදි වම්බ්නධොලය දලක්තලන ිළිතතුර ල්නත්න, 

25. ඳශෙ දලක්තලන අවම්පූර්ණ ලාකය වකා බ්නන  
 ………………………. යනු ලෂාකුළු ඳරිගණක වදශා වශය තදන ලද්න වලකුකම් මෘදුකාංගයක් තේ   
 ඉශෙ ලාකයතේ හිවනෙලන ිළරවීම වශා තයෝගයෙම තකො ව කුමක් ද? 

 

26. ලද්න වලකුකම් තල්ඛ්නයක තේද අනුතේදනය ලලඩි කිරීම  (increase indentation) තයොදාගෙ ශලකි  
 උඳක්රමය කුමක්ද?  

 

27. ඳශෙ ලාකයතේ තයොදා ඇති ❶❷❸අක්රමින්න නිරඳණය ලන පකෘතිකරණපශල වවීම් (font  
 formats)ල්නත්න තමොනලාද?  

 

                        ❶                    ❷                         ❸ 
 
“Burning of fuel released CO2 to the environment” 
 

(1) Lowercase, Bold, Font face  (2) Italic, Superscript, Font face   

(3) Bold, Subscript, Italic   (4) Font Color, Subscript, Font size 

 

28. ලද්න වලකුකම් මෘදුකාංගයක භාවිෙ ලන තකටිමං යතුරු වශ ඊ  අදාෂ කාර්යය්න ඳශෙ දලක්තේ   
A. කර්වරය තල්ඛ්නතේ අලවානය  ගලනීම වශා Shift + End භාවිෙ තේ  

B. වකවන කරන ද වම්පූර්ණ තල්ඛ්නය තත්රීම වශා Ctrl + A භාවිෙ තේ  

C. තවවීම ශා ප්රතිවනථාඳනය (Find & Replace) වශා Ctrl + H භාවිෙ තේ  

මි්න නිලලරදි ල්නත්න, 
 

  1) A  ඳමණි.   2) B ඳමණි.  3) A ශා B  ඳමණි. 4) B ශා C  ඳමණි. 

 

29. තකෝ ඳරාවයක ිළහිටි අගයය්න ඇතුෂත් තකෝ ගණන තවවීම වශා භාවිෙ කෂ ශලකි ශ්රිෙය ල්නත්න, 
 

 

30. විදුත් ඳලතුරුම්ඳත් (electronic spreadsheet) භාවිෙතය්න සිදුකරගෙ ශලකි කාර්යයක් නනොලන්නන්  
 මි්න කුමක්ද? 

(1) අලය දත්ෙ ඳමණක් තල්නකර ගලනීම   (2) දත්ෙල ලංගුොලය ඳරීක්ා කිරීම  

(3) දත්ෙ අනුිළලිතලලි්න දලක්වීම    (4) වංකීර්ණ  කත්රක රඳ නිර්මාණය කිරීම  

31. ඳලතුරුම්ඳෙක තකෝය  =4*3+2 යන ුකත්රය ඇතුත් කරන ී. තකෝතේ දිවනලන අගය කුමක්ද? 

(1) 10  (2) 14  (3) 20  (4) 66 

 

32. ඳලතුරුම්ඳෙක තකෝය  =(2*3)^2 යන ුකත්රය ඇතුත් කරන ී. තකෝතේ දිවනලන අගය කුමක්ද? 

(1) 18 (2) 12 (3) 36  (4) 81

(1) P - M, Q - N, R - K, S - L (2) P - M, Q - K, R -N, S - L 

(3) P - N, Q - M, R - K, S - L (4) P - L, Q - N, R - K, S - M 

(1) Open office.org writer (2) King soft office writer 

(3) Google Docs (4) Microsoft Word 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(1) AVERAGE (2) COUNT (3) SUM (4) MAX 
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33. වමර්ඳණකයක් විලෘෙල ඇති වි  නල වමර්ඳණයක් විලෘෙ කර ගලනීම වශා කුමන යතුරු වංතයෝජ්නය  

භාවිෙ කෂ ශලකි ද? 

 

34. ඳශෙ දලක්තලන අයිකන ශා එහි ක්රියාකාරිත්ලය ිළිතබ වකා බ්නන. 

A.  ඳලතින අලවනථාතේ ඇති කදාතේ සි  ප්රදර්නය 
(Current slide show) 

B.  ප්රදර්ක රාමු දලකුම 
(Slide show) 

C.  පරම්භතේ සි  කදාල්න ප්රදර්නය 
(Slide show from beginning) 

  නිලලරදි වම්බ්නධොල ප ොලය්න ල්නත්න, 

(1) A ඳමණි  (2) B ඳමණි  

(3) A ශා C ඳමණි  (4) A, B ශා C යන සියල්ම  

35. ප්රදර්ක මෘදුකාංග ල තඳොදු ගුණාංගයක් නනොලන්නන්, 

(1) තෙොරතුරු ක්රමලත්ල වංවිධානය කර ගලනීම  අලවනථාල වවා ීම  

(2) ඉදිරිඳත් කර්නනා  අඩු ශ්රමයකි්න ලලඩි කාර්යභාරයක  ඉ  වවා ීම  

(3) දෘ ාංග ක්රමලත් ල වංවිධානය කර ගලනීම  අලවනථාල වලීමම  

(4) වජීවී ප්රදර්කයක් වලකීමම  ශා ඉදිරිඳත් කිරීම  අලකාය බා ීම  

 

36. ඳශෙ ප්රකා වකා බ්නන  
A. ඉ වමර්ඳණ තුෂ  මෘදුකාංගය විසි්නම වකවා ඇති විවිධ නිම් ර (Clipart) ඇතුෂත් කෂ ශලකිය  

B. කදාලක ඳුකෙය  විවිධ ලර්ණ, ශල ෙ ර ා, ිළ්නතර තශෝ  කත්රක ඇතුෂත් කෂ ශලකිය  

C. කදාලක ඇතුෂත් කර ඇති ඳාඨ, ශල ෙ ශා  කත්රක ඇුකරි්න ශල ෙ ල  ඳමණක් වජීවීකරණ 

(Animation) ඇතුෂත් කෂ ශලකිය  

 

ඉශෙ ප්රකා අතුරි්න නිලලරදි ල්නත්න, 
 

  1) A  ඳමණි.   2) B ඳමණි.  3) A ශා B  ඳමණි. 4) B ශා C  ඳමණි  

37. දත්ෙ වමුදායක ක්ණයක් තනොල්නත්න, 

(1) දත්ෙ වමතිරික්ෙොලතය්න වියුක්ෙ බල  

(2) දත්ෙල වංගෙොලක් ඳලලතීම  

(3) දත්ෙල ලංගුොල ලලඩිවීම  

(4) දත්ෙල අකාර්යක්මොල ලලඩිවීම  

 

 ඳශෙ ලගු ඇුකරි්න 38  ශා 39 ප්රනන වශා   ිළිතතුරු වඳය්නන  

  

Borrowing Table  
(තඳොත් බා ගලනීතම් ලගුල) 

Date Book_ID S_ID 

2017/02/24 B002 S003 

2017/03/01 B001 S002 

2017/03/05 B003 S001 

2017/03/10 B002 S002  

(1) Ctrl  +  N (2) Ctrl  +  M (3) Alt  +  N (4) Alt +  M 

 
Book Table (තඳොත් ලගුල)  

Book_ID Book Name Borrowed  

B001 Manuthapaya True 

B002 Himagiriarana False 

B003 Gamperaliya True 
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38. ප්රාථමික යතුරු තව තෙෝරා ගලනීම  ල ාත් ුකදුුක ක්ත ත්රය ප ක්ත ත්ර ල්නත්න, 

 
(1) Book Table - Book_ID වශ Borrowing Table - S_ID 

(2) Book Table - Book_ID වශ Student Table - S_ID 

(3) Borrowing TableBook_ID වශ Borrowing Table - S_ID 

(4) Student Table - S_ID වශ Borrowing Table - S_ID 

 

39. තඳොත් බා ගලනීතම් ලගුතලහි තිතබන ක්ත ත්ර ගණන වශ තරතකෝ  ගණන ිළිතතලලි්න,  
 

 

40. ඳශෙ සිද්ධිය වක්නන  

පුද්ගයි්න ලියාඳදිං ක කිරීතම් තදඳාර්ෙතම්්නතුල විසි්න පුද්ග අනනයොල ෙශවුරු කිරීම ිළණිව 
වෑම පුද්ගයකු තලෙම ශලඳුනුම්ඳෙක් නිකුත් කරයි  

 
තමහි ඳලතිනශලඳුනුම්ඳෙ ශා පුද්ගයා අෙර වම්බ්නධොල ල්නත්න, 

 

 
Student Table (ිලය ලගුල) 

S_ID Student Name 

S001 Gimhani 

S002 Kusal 

S003 Vishwa 

(1) 4 වශ 3 තේ  
 

(2) 3 වශ 4 තේ  
 

(3) 2 වශ 3 තේ 
 

(4) 3 වශ 2 තේ  
 

(1) සක - සක (2) සක - බහු (3) බහු - බහු (4) වම්බ්නධොලයක් නලෙ 

        


