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සැකිය යුතුයි  : 

 සියලු භ ප්රනනල  ිළිතතුු  වඳය්නන  

 අංක 1 සි  40 තෙක් ප්රනනල  ී ඇති (1)  (2)  (3)  (4) යන ිළිතතුු ලලි්න නිලැරදි තශෝ ලඩාත් සුදුසු ිළිතතුර  

තෙෝරා ග්නන  

1.  ඳරිගණක ඳරිණාභතේ ී බිහිව ය්නත්ර ිළිතඵල ිවලරරි  ප්රකාය ල්නත්න  

(1) Joseph Jacquard විසි්න Difference Engine නම් උඳකරණය ිවඳදවීභ. 

(2) චාල්වන ඵරතේජ් විසි්න Adding Machine නම් උඳකරණය ිවඳදවීභ. 

(3) තශොලර්ඩ් එයික්න විසි්න MARK1 නම් උඳකරණය ිවඳදවීභ. 

(4) ේතල්වන ඳරවනකල් විසි්න Analytical Engine නම් උඳකරණය ිවඳදවීභ. 

2. තෙොරතුු  ොක්ණ තයදවුම් බාවිෙය ිළිතඵ ඳශෙ ලග්නති වකා ඵ්නන  
A. භාර්ගගෙ ගුු ලරයකු ශා වම්ඵ්නධ වීතම් ඳශසුකභ  
B. නභයශීලලි කාරාුවලක් තුෂ ඳශසු වනථානයක අධයාඳනය රමටභ  ඇති ශරයායාල  

C. උඳතේන තවේලා ඳශසුකම් ඵාගරනීභ  ඇති ශරයායාල  

තම් තුිත්න භාර්ගවනථ දුරවනථ අධයාඳනතේ  ගතික්ණ ල්නත්න  

(1) A ඳභණි 
(2) A ශා C ඳභණි 

(3) A  ශා  B ඳභණි 
(4) A  B ශා C යන සියල්භ 

 

3. ඳශෙ කු ණු අතුරි්න ගුණාත්භක තෙොරතුරක ක්ණයක් න ොලන්නන්, 

(1) අංග වම්පූර්ණ ඵල. 
(2) කාර්යක්භ ඵල. 

(3) ිවලරරි  ඵල. 
(4) ිළරිලරය අලභ ඵල. 

 

4. “තභභ ඳරිගණක ඉශෂ ආගණන ශරයායාතල්න යුක්ෙය  ප්රභාණතය්න විාය  එතභ්නභ ිල අිකක ශා දුර්බ ද ත.  

තම්ලා විදයාත්භක ශා ඉංනේත්නු  ක යුතු ල ී වංර්ර්ණ ගණිෙ ගර  ව විවීභ  බාවිෙ කර ල ඵයි”   

තභභ විවනෙරතේ වදශ්න ඳරිගණක ලර්ගය ල්නත්න ඳශෙ කුභක්ද?  

(1)  භශා ඳරිගණක (Mainframe computer)    (3) සුිළරි ඳරිගණක (Super computer)  

(2)  භධය ඳරිගණක (Mini computer).   (4) ක්ෂුද්ර ඳරිගණක (Micro computer) 

   

5. ඳශෙ දරක්තලන තකතලිව අතුරි්න ජාකරණය වශා බාවිෙ කර ල ඵ්නත්න කුභන තකතලිවය ද? 

6. “ොරකා වනථයක ඳණිවුඩ හුලභාු ත.ී නාභිය තලෙ එන ඳණිවුඩය නාභිය විසි්න එය  වම්ඵ්නධ සියලුභ ඳරිගණක 

තලෙ තඵදාශරි ල ඵයි ” තභහි වශ්න දත්ෙ වම්තප්රේණ විික ක්රභය ල්නත්න  

(1) ඒකඳථ දත්ෙ වම්තප්රේණය  (Simplex Mode) 
(2) අර්ධ ේවීඳථ දත්ෙ වම්තප්රේණය (Half-Duplex Mode) 
(3) පූර්ණ ේවීඳථ දත්ෙ වම්තප්රේණය (Full Duplex Mode) 
(4) ගුල්න විදුලි ෙරංග වම්තප්රේණය  (Radio  Waves) 

 

 
 

 

(1)   (2)     (3)   (4) 
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7. එයාතනක  තලනවන වංඛ්යා ඳේධති භන්්න ඉි රිඳත් කර ඇති ඳශෙ දරක්තලන වංඛ්යා ශෙර වක්නන  

1101012  31010   DB16   6458 

ඉශෙ වංඛ්යා ශෙර  අදාෂ ල ඳශෙ කුභන ලග්නතියක් වෙය ත.ද ?  

(1) 1101012< 6458 < 31010< DB16    (3) 1101012 ශා 6458 වංඛ්යා තදක එයාතනක  වභානය 

(2) 6458 තභහි විාභ වංඛ්යාල තලයි  (4) වංඛ්යා ශෙර එයාතනක  වභානය 

 

8. ඩ් දභය 48A16    තුය ලන වංඛ්යාල ස වංඛ්යා වම්ඵ්නධ ිළිතතුු  අතුරි්න ිවලරරි  ල්නත්න   

A. 116210  B.  0100100010102 C.  22128 

(1) A ශා B ඳභණක් තුය ත. 

(2) A ශා C ඳභණක් තුය ත. 

(3) B ඳභණක් තුය ත. 

(4) A, B ශා C යන  සියල් තුය ත.  
 

9. 65410 යන වංඛ්යාල BCD තක්ෙ ක්රභතය්න ිවලරරි ල දරක්තලන ිළිතතුර තෙෝර්නන   

(1) 011001000101 

(2) 011001010100 

(3) 010001010110 

(4) 010101100111 

10. ඳශෙ දරක්තලන කුභක් න්ගා ඵයිට් තදකක  (2 GB)  ආව්නන තව තුය ත.ද? 

(1) 2 x 8 x 106 Bits 

(2) 2 x 109  Bytes 

 

(3) 2 x 106  MB 

(4) 2 x 109 KB

11. තභභ  ඳරිඳථතේ ප්රතිදානය ල්නත්න 

(1)      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅ 

(2)      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      

(3)  ̅     ̅     

(4)    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅ 
 

12. ඳශෙ ඳරිඳථතේ ප්රතිදානය1 වීභ  A, B ආදානල අගය විය යුත්තත් 

 
(1) A = 1, B = 0 (2) A = 1, B = 1  (3) A = 0, B =0  (4) A = 0, B = 1 

 

13. තභතශයුම් ඳේධතිය ිළිතඵ වෙය ප්රකාය ල ලතේ  

A. තභතශයුම් ඳේධතිය භන්්න ිලත්රශීලී  අතුු ුවහුණත් ඳභණක් ඵාතදයි  

B. තභතශයුම් ඳේධතිය තගො ල කෂභනාකරණය කරයි  

C.තභතශයුම් ඳේධතිය භෙක කෂභනාකරණය කරයි  

තම්ලායි්න වෙයය ල ලතේ  

(1) A ශා B   (2) B ශා  C  (3) A ශා C  (4) A   B   C සියල් 

14. තභතශයුම් ඳේධති තුෂ දරයාය ශරයා උඳතයෝගීො ලරඩව ශනයා්න සිදුලන ක්රියාකාරකභක් න ොලන්නන්  

(1) ලරඩි ආචයන ධාරිොලක් වහිෙ තගො ල වංතකෝචනය යාරිභ ත.  

(2) ෙරටිල තදෝ වහිෙ ප්රතේ ඳීකක්ා යාීකභ ත.  

(3) CMOS ඵර රිතේ ආයුකාය ලර්ධනය යාීකභ ත.  

(4) ඳරිගණක ජාල වම්ඵ්නධොලය විනතල්ණය යාීකභ ත. 
 

15. ලද්න වරකසුම් තල්ඛ්නයක ලාකයයක ඳෂුව අකුර සිම්ඳල් අකුරක්(simple letter) තව  යිප් වීභකී වනලයංක්රියල එය 
කරිළ ල් අකුරක් (capital letter) ඵල  ඳරිලර්ෙනය ත.  තභය ඳශෙ කුභන ඳශසුකභක ප්රතිපයක්ද?  

(1) භරර්භ වශ නරලෙ ලිවීභ (Delete and Re-type)  

(2) තවවීභ ශා ප්රතිවනථාඳනය (Find and Replace) 

(3) වනලයං ිවලරරි  කරණය (Auto correct)  

(4) අක්ර ශා ලයාකරණ (Spelling and Grammar). 
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16. ඳශෙ ලාකයතේ තයොදා ඇති A , B,  C තල්ඵ ආකෘතිකරණසශරඩවවීම් (font formats) ිළිතතලලි්න දක්ලා ඇති ලරණය 
ල්නත්න  

 
 

(1) Lowercase, Bold, Font face 

(2) Italic, Superscript, Font face 

(3) Bold, Subscript, Underline 

(4) Font Color, Subscript, Font size 

 

17. C1 හි ඇති    =$A1+$B1 සූත්රය E1තකෝය  වශ  C3 තකෝය  ිළ ඳත් කෂ වි  රතඵන සූත්රය්න ිළිතතලලි්න, 

(1) =$A1+$B1, =$A3+$B3ත.  

(2) =$C1+$E1, =$A1+$B1 ත. 

(3) =$C1+$D1, =$A3+$B3ත.  

(4) =$A3+$B3, =$A1+$B1ත. 

 

18. A1:A4 තකෝ ඳරාවය තුෂ ඇති අගය්නතේ එකතුල තඳ්නවීභ  A5 තකෝතේ ලිවිය යුතු ිවලරරි  සූත්රය කුභක්ද? 
 
(1) =MAX(A1:A4) 

(2) =SUM(A1:A4) 

(3) =RANK(A1:A4) 

(4) =AVERAGE(A1:A4) 

 

19. ඉ වභර්ඳන කදා වරසුභ  අදා ඳශෙ ලග්නති  වක්නන  
A. අක්ර විනයාවය ශා බාා තයදුම් ිවලරරි  විය යුතුය  

B. ඉි රිඳත්කර්නනාතේ අරුවණ තප්රේක්කයා   තශොන්්න ව්නිවත.දනය විය යුතුය  

C. යායල්නනා  අ්නෙර්ගෙය ඳශසුතල්න තත්ු ම් ගෙ ශරයා ලන ඳරිි  කදා ඉො වරල තිබිය යුතුය 

(1) A ඳභණි 

(2) A  ශා B ඳභණි 

(3) B  ශා C ඳභණි 

(4) A   B C සියල් 

 

20. ඉ වභර්ඳණයක යම් වනථානයක ඔතේ ඡායාරූඳය සියලු කදා තුෂ ප්රදර්නය වීභ  වරරවනවීභ වශා   එභ ඡායාරූඳ 
තකො ව ඇතු ව කෂ යුත්තත්  

(1) Handout Master 

(2) Slide Master 

(3) Task Pane   කාර්ය කවු වල ය 

(4) Slide Pane    කදා කවු වල ය 

 ඳශෙ ලගු ඇසුරි්න ප්රනන අංක 21 ශා 22    ිළිතතුු  වඳය්නන  
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21. තභභ ලගු ඇසුරි්න   ප්රාථිලක යතුු  තව තෙෝරා ගරනීභ  ලඩාත් සුදුසු ක්තේත්රය ස ක්තේත්ර ල්නත්න, 

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

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

(3) Borrowing Table - Book_ID වශ Borrowing Table - S_ID 

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

 

22. තඳොත් ඵා ගරනීතම් ලගුතලහි තිතඵන ක්තේත්ර ගණන වශ තරතකෝඩ ගණන ිළිතතලලි්න   
(1) 2 වශ 2 ත.  
(2) 3 වශ 3 ත.  

(3) 2 වශ 3 ත.   
(4) 3 වශ4 ත. 

23. ඳශෙ සිේිකය වක්නන  
 ආයෙනයක් තවේලකයි්න ශ  විවිධ ලර්ගතේ ණය ඵාතේ  ණය  ල  අදා විවනෙර ඳශෙ ලගු ල 

දරක්ත.  තවේලක ලගුල ශා ණය ලගුල අෙර ඳලතින වම්ඵ්නධොල ල්නත්න  
 

 

 

 

 

 

 

(1) ඒක - ඒක 

(2) ඒක - ඵහු 

(3) ඵහු - ඵහු 

(4) වම්ඵ්නධොලයක් නරෙ 

 

24. තවේලකතයකුතේ අතිකා ලරඩුවරය වභඵ්නධ දත්ෙ ඇතුෂත් ඳශෙ ලගුල ඇසුරි්න වංයුක්ෙ  යතුර (Composite Key) 
වශා ලඩාත් සුදුසු ක්තේත්රය ස ක්තේත්ර ල්නත්න  

 

 

 

 

 

(1) Emp_ID 

(2) Emp_ID වශ  Date  

(3) Emp_ID වශ OT_Hours 

(4) Emp_ID  Date වශ OT_Hours 

 

25.       A   ප්රකානය:-  writeln(4+15 div 4 - 16 mod 3); 

B   ප්රකානය:-  writeln(3*15 /9); 

ඳරවනකල් ක්රභතල්ඛ් බාාල බාවිෙතය්න ඉශෙ  A  ශා B ප්රකාන ලියා ඇෙ  ඒලා සු ව කෂවි  රතඵන ිවලරරි  
ිළිතතුු  ල්නත්න  
(1) 6    ශා    5 

(2) -5   ශා  6 

(3) 6 ශා  1.6 
(4) -4  ශා 7 

 

තවේලක ලගුල 

තවේලක_අංකය නභ දුරකථන අංකය 

1263 ඳරභාන්නද්න   රඝුඳති 052 564 7308 

1264 ිවර්භා්න   සිල්ලා 053 864 3757 

1265 තභොතශොභඩ් නවාර් 077 864 8309 

ණය ලගුල 

ණය_අංකය ි නය ණය ුවද තවේලක_අංකය 

A568 2015.12.06 ු    8000ස- 1263 

A569 2016.05.23 ු    8000ස- 1264 

B705 2016.05.30 ු    50  000ස- 1263 
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26. ඳශෙ දරක්තලන ඳරවනකල් ක්රභතල්ඛ්ය වක්නන  

 ඉශෙ ක්රභතල්ඛ්ය ක්රියාත්භක ව ඳසු ඵාතදන ප්රතිදානය කුභක් ද? 

 

(1) 5    10   15   20   25 

(2) 5     6    7    8     9 

(3) 5     10    15    20     25    30 

(4) 5     10    15    20 

 

 

 

 

 

 

 

27. ඳ්නතියක සිසු්න 40 ක තේ ICT විතේ කුණු යායලා ඉ්න විාෙභ අගය ප්රදර්නය යාීකභ වශා ලියන ද 
ලයාජ තක්ෙය වකා ඵ්නන  

තභභ  ලයාජ තක්ෙතේ (A) ශා (B) හිවනෙර්න වශා ිළිතලලි්න තයි ය යුත්තත් ඳශෙ ිළිතතුු  අතුරි්න කුභක් ද? 
 

(1) <=    වශ    maximum 
(2) < වශ    maximum 
(3) <=    වශ    marks 
(4) < වශ    marks  

 
 
 
 
 
 
 

 ප්රනන අංක  28  ශා  29 වදශා ී ඇති ගරී ම් ව ශන බාවිෙ කර්නන  

28.  ගරී ම් ව ශත්න  ප්රතිදානය ල්නත්න  

(1)  1  3  6  10  (3) 1  3  6  10  15 

(2)  1  2  3  4   5 (4) 1  3  6  10  15  21 

 

29. ගරී ම් ව ශතනහි ී ඇති ඳාන ලුශ ල  අදා  ල කුභන ප්රකාන ිවලරරි  ත.ද? 
(1) අ ලක්රභය යන ක්ණය ඳභණක් ඇෙ. 
(2) අ ලක්රභය  ශා ුනනර්කරණය යන ක්ණ තදක ඳභණක් ඇෙ. 
(3) අ ලක්රභය  ශා ලරණය යන ක්ණ තදක ඳභණක් ඇෙ. 
(4) අ ලක්රභය  ලරණය   ශා ුනනර්කරණය යන ක්ණ තුනභ ඇෙ  

 

 

30. ඳේධති වංලර්ධනතේ ී වංලර්ධනය යාීකභ  තයෝනේෙ ඳේධතිතේ අ ලු ලක් වකවා ප්රතිතඳෝණ ශා විත.චන 
ඵාගරිවතම් අරුවණි්න  එය කාර්ය භණ්ඩය  ශා ඳරිශීලකයි්න  ඉි රිඳත් කර ල ඵයි. අලයො එක්ැසවන යාීකතම් 
ොක්ණය්න අතුරි්න කුභන ොක්ණයක් ඉශෙ ප්රකානතය්න විවනෙර කරයිද? 

(1) වම්ුවඛ් වාකච්ඡා 

(2) ප්රනනාලලි 

(3) ලිිළ තගො ල ඳීකක්ා යාීකභ 

(4)  මූාදර්

31. ඳේධති වරසුම්කරණතේ ී කර ල ඵන කාර්යයක් න ොලන්නන් ඳශෙ වදශ්න ඒලා අතුරි්න කලරක්ද? 

(1)   අතුු  ුවහුණත්  දත්ෙ ගඵඩා වරකසුභ  ශඳුනා ගරනීභ  

(2)   සුදුසු ඳරිගණක බාාලක් බාවිෙතය්න ඳේධතිය තක්ෙනය යාීකභ  

(3)   ඳ රධාන දෘාංාංග ඳේධති වශ ඒලාතේ වංඝ ක ශඳුනා ගරනීභ  

(4)   ඳේධතිය ක රියාත්භක යාීකභ වශා උත ෙ දෘාංාංග වශ භෘදුකාංග තීරණය යාීකභ  
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32. ිවලරරි  IP ලිිළනය ඳශෙ ලරණ අෙරි්න තෙොර්නන  

(1) 193.213.78 275    (2) 0.0.0.0 (3) 193.213.78.154 (4)193.213.78 

33. අ්නෙර්ජාතේ  තවේලාලක් න ොලන්නන්,  

(1) විදුත් ෙරඳෑ     (3) දෘඩාංග ඳානය 

(2) තෝක  ලයාප්ෙ වියභන    (4) දුරවනථ ිළවිසුභ 

34. ලාකු ව ඳරිගණක වංකල්ඳය වම්ඵ්නධ ඳශෙ ලග්නති වක්නන  

A. ලාකු වල දත්ෙ ෙර්නඳත් යාීකතම් ක්රභත.දයයා  

B. ඳරිගණක එයාතනක  ැසශර්නලලි්න වම්ඵ්නධ ව අලවනථාලයා  

C. ඕනෑභ  වනථානයක සි  අ්නෙර්ජාය ඔවනතවේ දත්ෙ ශරසිරවිය ශරයා ක්රභයයා  

ඉශෙ කලර ලග්නතියසලග්නති ිවලරරි  ත.ද? 

(1)  A ඳභණි   (2) C ඳභණි  (3) A  ශා B ඳභණි (4) B  ශා C ඳභණි 
  

35. ිවලරරි  ඉ -ෙරඳරල් ලිිළනය අඩංගු ලරණය තෙෝර්නන  
(1) Http://icc@edu.lk (2) Sunil275@nie.lk (3) www.nie.lk   (4) xyz25@nie@gov.lk 
 

36. ඳශෙ ඒලායි්න කුභක් ී ඇති භෘදුකාංගය ශා ඊ  අදා කාර්යය ිවලරරි ල තඳ්නලයිද?  

 භෘදුකාංගය කාර්යය 

A.  GIMP රූඳ වංවනකරණය වදශා තයොදා ගනී   

B.  Vectorian Giatto වජීවිකරණ (animations) ිවර්භාණය  වදශා තයොදා ගනී  

C.  Adobe Flash ග්රාිළක වංවනකරණය වදශා තයොදා ගනී  

D.  Audacity ේද ිවර්භාණය ශා වංවනකරණය වදශා තයොදා ගනී  

(1) B වශ D ඳභණි  (2) C වශ D ඳභණි (3) B, C වශ D ඳභණි (4) A, B වශ D ඳභණි 

37. ----------------ය ල විිවවිද තඳතනන කඩදාසි වමූශයක් තභිව  නුවත් වභශර අලවනථාල ී එකක් භෙ එකක් ලවනතු 

එකතු යාීකභ ිවවා ඊ  ඳශති්න ඇති ලවනතු තනොතඳනීයයි  ේවිභාන රූඳ වංවනකරණ භෘදුකාංග ල  අදාල හිවනෙරන 

ිළරවීභ වදශා ලඩාත් සුදුසු ලචනය ඳශෙ වදශ්න ඒලායි්න තෙෝර්නන  

(1) ත.ි කාල (Stage) (2) කර්නලවය (Canvas)  (3) ඳ  (Layer) (4) තඳරශන (Filters) 
 

38. ලගුලක් ිවර්භාණය  අදා ඳශෙ වශ්න HTML ලග්නති වකා ඵ්නන  

<table border="1"> 
<tr> 
<th>Time</th> 
<td>8 00 -9 00</td> 
</tr> 
<tr> 
<th>Monday</th> 
<td>General Knowledge</td> 
</tr> 
</table> 
ඉශෙ ප්රකා භන්්න ිවර්භාණය කර ල ඵන ිවලරරි  ලගුල ඳශෙ වශ්න කලරක් ද? 
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39. HTML ිළටුලක ප්රභාණතය්න විාභ ශීලර්ය (heading) විදරහු (render) යාීකභ  බාවිෙ කර්නත්න කුභන උසුනය ද? 
 

(1) H1  (2) H3   (3)  H6   (4) H8 

 

40. ඉතක්තරොිවක අඳද්රලය වම්ඵ්නධල ඇති ඳශෙ ලග්නති වක්නන  

A. ඉලෙ දභ ල ඵන CFL (වංගෘහිෙ ප්රතිීප්ෙ ආතෝක විදුලි ඳශ්න) භන්්න ිලිවවන සිු ර  අහිෙකර රවි ය 

ඳරිවරය  එක් කරයි  

B. ක්රියාකාීක ෙත්ත්ලතේ ඇති ඳරරණි ඉතක්තරොිවක උඳකරණ බාවිෙය අ ක කර නවීන උඳකරණ බාවිෙය 

වශා තයොුව වීභ ලඩා ලාසිදායක ය  

C. අලුත්ලරඩියා කෂ තනොශරයා උඳකරණ ප්රතිච්රීකරණය කර ල ඵන ආයෙනයක් තලෙ තයොුව යාීකභ 

ආරක්ාකාීක ඉතක්තරොිවක අඳද්රලය ඵරශරර යාීකතම් උඳක්රභයයා  

ඉශෙ කුභන ප්රකාය ස ප්රකා වෙයය ල්නත්නද? 

(1) A ඳභණි   (2) B ඳභණි   (3) A ශා C ඳභණි  (4) A, B, C සියල් 


