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සැකිය යුතුයි: 

 පළමුලන ප්රශ්න හහහෝර ාත් හප්රශ්නහහතරක්හදහඇතුළුහවහප්රශ්නහපහකටහඳමණක්හපිළිතුරුහසඳ න්න. 

 පළමුලන ප්රශ්න  හකකුුහ20හක්හහිමිහවනහඅරා,හඅෝනකු් හස්මහප්රශ්න ට හමහකකුුහ10හැිනන්හහිමිහෝ..හ 
 

1.  

(i) ඳහරහදෘඪාංතහආටාහසකටන්න. 

 තුරුහපුවරුවහ(Keyboard), ෝමොඩම්හ න්ත්ර හ(Modem), USB  සෝනලිහධවටහ(USB Flash Drive), ැහුහ

මධයහ ප්රක්ෝශ් ඳට හ (Multimedia projector), මුද්රට හ (Printer), දෘඩහ රටිහ (Hard Disk), සාංදර්ශ්ට හ

(Monitor)හසහහමූසිට හ(Mouse). 

ඳහරහටර්  න්හසහහවඩ් හසුදුසුහදෘඪාංත හඉහරහඒවයින්හෝර ාහඅදකහටර්  හඉදිරිෝ න්හසහන්හ

ටාන්න. 

(a) ෝවන් හඳරිතණට ට හෝතනහ මහසහහතැඩහකිරීම. (…………………) 

(b) අන්රර්ජක  හසම්ැන්ධහවීම.    (…………………) 

(c) ෝප්ර ක්ෂටහපිරිසට හෝරොාරරුහඉදිරිඳ් හකිරීම.  (…………………) 

(d) වර්රවක්හ තුරුලි න  (Type)හකිරීම.   (…………………) 

(e) මුද්රණහෝඳාහදසුනක්හ(Print Preview)හැක තනීම.  (…………………) 

 

(ii) "a" හඅනුකක්ෂණ හඇසකිහ(ASCII) 1100001 ෝකසහනිරඳණ හෝවයිහනම් , 1100011 , 1100001 , 

1100010 බිටුහා වහමිනන්හනිරඳන හවනහවචන හෝසො න්න. 

 

(iii) ඳහරහ දක්ෝවනුෝේහෝරොාතුරුහහහසන්නිෝ.දනහරක්ෂණ හභවිරහවනහක්ෝෂ ත්රහකිහිඳ කි.හමමහමක්හමක්හ

ක්ෝෂ ත්ර න්හෝ හෝරොාතුරුහහහසන්නිෝ.දනහරක්ෂණ හභවිරහවනහඅවසථවන්හසහහඋදහාණ හැිනන්හ

ෝදන්න.හ 

(a) අධයඳන හ(Education) ……………………………………………………… 

(b) වවදය හ(Medicine)හ…………………………………………………………  

(c) ැාංකුහ(Banking) ……………………………………………………………… 

(d) සාංචාටහටර්මන්ර හ(Tourism Industry)…………………………………….. 

 

(iv) “ABC” මෘදුටාංතහනිෂඳදනහආ නෝේහෝස වට න්ෝ හඅනනයරවහරහවුරුහකිරීමහපිිසසහස්මහ

ෝටෝනකුහ මහඉෝකක්ෝරොනිටහඅවසාහඳරක්හනිකු් ටාහඇර.හඋද්සනහආ රරන  හඇතුළුහවීෝම්හදීහ

ෝදොෝාහිහසවිටාහඇතිහඋඳාංත  හෝමමහඅවසාඳෝරහිහඇතිහෝස වටහඅාංට හහහරමහසතුහමුාඳද හඇතුළ් හ

කිරීෝමන්හඳමිණීමහස හන්හෝටෝර්.හ 

 ෝස වටහඅාංට හහහමුාඳද හ නහෝදටමහනිවාදිනම්හඳමණක්හඳමිිසමහස හන්හවනහඅරාහඇතුළ් හ

ටානහද් රහමටක්හෝහ හවාදිහනම්හඋඳටාණ හඳමිණීමහස හන්හටාහෝනොතනියි. 

අදළහඅවසථහඳහරහඳරිදිහස හන්හටළහහකි . 
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ක්රි දම  අවසථව 

ෝස වටහඅාංට හ“ X ”හහහමුාඳද  “ Y ” නිවාදියි. 1 

ෝස වටහඅාංට හ“ X ”හහහමුාඳද  “ Y ”  නහෝදෝටන්හමටක්හවාදියි. 0 

ඳමිණීමහ“ Z ”ස හන්හෝ.. 1 

ඳමිණීමහ“ Z ”ස හන්හෝනොෝ.. 0 

a) ඉහරහඅවසථවහනිරඳන හසහහසුදුසුහසරයරහවුවවක්හඅිනන්න. 

b) හෝමමහසරයරහවුවව හඅදළහරර්ටනහ්වවා හඅිනන්න.හඅදන හහහප්රතිදන හඳහදිලිවහස හන්හටළහ

යුතුහෝ.. 
 

(v) ඳහරහප්රටශ්හහරිහෝහ හවාදිහැවහසදහන්හටාන්න.හෝබැකහඳමණක්හසදහන්හකිරීමහස්ෝහ . 

A. තිාහස්හදීමහසදහහආෝක ටහවිෝම චනහදිෝ  ඩහරක්ෂණ හභවිරහටායි.හ 

B. අතිෝර්ටහඋඳාංතහසම්ැන්ධහකිරීමහහසහහඳරිතණටෝේහහෝටෝවනිහභවිරහටායි.හ 

C. USBහෝටෝවනිහවක හසම්ැන්ධහටකහහක්ෝක්හසෝනලිහමරටහඳමිස.හ 

D. සසම්භවීහප්රෝ.ශ්හමරටහ(RAM)හමධයහසටසුම්හඒටට හ(CPU)හතුළහසථනහතරහවීහඇර. 
 

(vi) මටට හමක්හඋදහාණ ක්හෝදමින්හඒටහඳථහද් රහසම්ෝප්ර ශ්ණ හසහහ්වවිහඳථහද් රහසම්ෝප්ර ශ්ණ හඅරාහ

ෝවනසහඳහදිලිහටාන්න. 
 

(vii) වළකුළුහඳරිතණටහසාංටබඳෝේහවසිහෝදටක්හසදහන්හටාන්න. 
 

(viii) රදහදම්හඳහ හසහහමූලිටහවර්ණහRGB අත  න්හඳහරහදක්ෝ.. 

 

 
 

“ රදහදම්”හඳහ  හඅදළහෂඩ්හදශ්ම හසාංඛ්යවහලි හදක්වන්න.හඅදළහපි වාහදහසහන්හටාන්න. 
 

(ix) ෝතොනුවටහවිසරාහඅඩාංුවහඳහරහටවුළුවහඇසුරින්හපිළිතුරුහසඳ න්න. 

(a) ෝතොනුෝ.හනම  (b) ෝතොනුෝ.හවර්ත  (c) ෝතොනුවහරම්ඳ් වහඇතිහසථන හ: 

(d) ෝතොනුවහරම්ඳ් හවීමහආච නහධරිරෝවන්හෝවන්ටාහෝතනහඇතිහඉඩහප්රමණ හ: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(x) ඉහ-හසමර්ඳණ ටහුවණ් මටභව හවඩිටාහතනීමහසහහසකකි යුතුහටරුුහ4ක්හකයිසතුතරහ

ටාන්න.හ 

R G B 

135 31 120 



3 
 

2. (i)  ඳහරහවුවවහඔැෝ හපිළිතුරුඳෝරහිහපි ඳ් හටාෝතනහහිසරන්හපුාවන්න. 

දශ්ම ්වවිම  අෂ ම  ෂඩ්හදශ්ම  

................ ................ 4568 ................ 

................ 101110111002 ................ ................ 

 
(ii)  ඳහරහදක්ෝවනහසාංෝක්රහවක හඅදළහදශ්මහසාංඛ්යහපිළිැහසකටන්න. 

 A – 65  C – 67  D – 68  O - 79 

 a – 97  b – 98  c – 99  d – 100 හහහe – 101 o – 111 

 ෝම්හඅනුවහ“ Coded ”  න්න හඅදළහASCII ෝක්ර හ්වවිම හසාංඛ්යවක්හෝකසහදක්වන්න. 

 (පි වාහසහන්හටළහයුතුහෝ..) 

(iii) ඳහරහබූලි නුහප්රටශ්න  හතකෝඳනහරර්ටනහඳරිඳථ හසහහසරයරහවුවවහඅදින්න. 

හහහහහහහ 

 

3. ඳහරහෝබඛ්න හඅධය න හටාන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(𝐴 + 𝐵)           + (B.𝐶  )                        
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රූප සටහන 1 
ඉහරහෝබඛ්න හහඩස.හතන්වීමහසහහභවිරහෝටෝානහවදන්හසටසුම්හමෘදුටාංත ටහඅතුරුහමුහුණෝරහිහඇතිහ

ෝමවකම්හතීරුවහ2හරඳෝේහදක්වහඇර.හමහිහහඇරම්හෝමවකම්හඅාංටහහ1හසි හ27හදක්වහෝබැබහටාහඇර. 

හ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i). ඉහරහ2හරඳ න්හිහදක්වහඇතිහසුදුසුහෝමවකම්හභවිරහටාමින්හඳහරහටර්  න්හසපුාහතනුහකැන්ෝන්හෝටෝස හ

දයිහලි හදක්වන්න.හ 

(ෝමහිදීහෝබැක හහහඊ හඅදළහෝමවකමහ/හෝමවකම්හපිළිතුරුහඳත්රෝ හිහලිවීමහප්රමණව් හෝ..හ)හ 

     

 

1. P ෝබැක හමිනන්හදක්වහඇතිහඳරිදිහෝබඛ්නෝේහමරෘටවහහඩස.හකිරීම 

2. Q ෝබැකෝේහදක්ෝවනහඳරිදිෝබඛ්න හතුළ හපින්තා ක්හඇතුළුහකිරීම. 

3. R ෝබැකෝේහදක්ෝවනහඳරිදිහෝේද හහඩසවීම,අකුරුහවර්ත හහහප්රමණ හෝවනසහහකිරීම. 

4. S ෝබැක හමිනන්හදක්වහෝේදෝ හිහඳළමුහඅකුාහඳමණක්හවිශ්කහකිරීම. 

5. T ෝබැකෝේහදක්ෝවනහඳරිදිහවුවවක්හකැහතනීම. 

6. U ෝබැකෝේහදක්ෝවනහඳරිදිහපිටුවහෝටො සහෝදටට හෝවන්කිරීම. 

7. V ෝබැක හමිනන්හදක්වහඇතිහඳරිදිහකයිසතුවක්හසටසහකිරීම. 

8. W ෝබැකෝේහදක්ෝවනහෝබඛ්න හව හඅකාංටාහෝැ ඩා ක්හෝ දීම. 

9. X ෝබැකෝේහදක්ෝවනහඳරිදිහවටය හහඩසවීම. 

10. Y ෝබැකෝේහඇතිහපිරිදිහශීර්ෂට ක්හ(Header) ඇතුළ් හකිරීම. 

 

 

(ii). හ €හ හ වනිහ අමරාහ සකකුුහ ෝබඛ්න ට හ ඇතුළ් හ ටාහ තනීම හ වදන්හ

සටසුම්හමෘදුටාංත ටහඇතිහඳහසුටමහකුමක්ද? 

(iii). මටමහආටෘති ක්හඇතිහලිපි ක්හකැන්නන්හවිශ්කහපිරිසක්හෝවරහ වීම හඔවුන් මහආෝ.නිටහවනහඳරිදිහ

සටසහටාහතනීම හවදන්හසටසුම්හ( word processing)හමෘදුටාංත ටහඇතිහඳහසුටමහකුමක්ද? 

(iv). ඳහරහසහන්හප්රටශ්හහරිහනම්හ  (√ )හකකුණදහවාදිහනම්හ( X )හකකුණදහසහන්හටාන්න.හඔැහවිසින්හ

සිදුටළහයු් ෝ් හඅදළහෝබැක හලි හහරිහෝහ හවාදිහැවහසහන්හකිරීමහඳමිස.හ 
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(a) Office 365 Word,හ iWork Pages  නුහවදන්හසටසුම්හමෘදුටාංතහෝ.. හ(  ) 

(b) වදන්හසටසුම්හමෘදුටාංත ටදීහමටනහ(delete)හකදහවචන ක්හරවටලිටවහclipboard නම්හසථන ටහහ

රන්ඳ් ෝ..හ(හ ) 

(c) යුහුමුහකිරීමහ(Zoom)හමිනන්හඅකුරුහවකහවිශ්ක් ව හ(Font Size)හෝවනසහටළහහකි . (  ) 

(d) ෝබඛ්ණ ක්හමුාඳද ක්හ(Pass Word)හෝ ොදහසුරැකීෝම්හඳහසුටමහහවදන්සටසුම්හමෘදුටාංතවකහඇර.( ) 

(e)  ම්හවචන ක්හෝහ හෝේද ක්හෝ් රීමහ(Select)හ තුරුහපුවරුවහභවිරෝ න්හටළහහකි .හ(  ) 

(f) LibreOffice writer නිදහසහහහවිවෘරහෝක්රහමෘදුටාංත කි.හ(  ) 

 

4.  

(i). ආ රන ටහ ප්රධනහ ටර් කෝේහ ඇතිහ ප්රධනහ ඳරිතණට හ , ෝස වට න්ෝ හ ෝරොාතුරුහ ඇතුළ් හ ද් රහ

ඳදට ක්හඳව් වෝතනහ යි.හද් රහඳදටහක්රි ටරුහවිසින්හෝමමහඳරිතණටෝේහඇතිහඅන්රර්ජකහඳහසුටමහ

උඳෝ  ගීහටාහතනිමින්හවිවිධහෝරොාතුරුහැතරහකිරීමහදහසිදුටානුහකැනහඅරාහඅවශ්යහඅවසථහවකදීහවිවිධහ

ආච නහඋඳාංතහභවිරෝ න්හෝරොාතුරුහපි ර හකැහදීමහදහසිදුහෝටෝර්. 

 

(a) ෝමහිහදීහභවිරහටළහහකිහ්වවිතීයිටහආච නහඋඳාංතහඒවෝේහෝරොාතුරුහරම්ඳ් හකිරිම හෝ ොදහතනුහ

කැනහමධය හඅනුවහසුදුසුහඋදහාණ හැිනන්හදහදක්වමින්හවර්ගීටාණ හටාන්න. 

(b) ෝමමහඳරිතණටෝේහඇතිහෝරොාතුරුහවකහ හඇතිවි හහකිහරර්ජනහෝදටක්හෝටටිෝ න්හඳහදිලිහටාන්න. 

(c) ද් රහහඳදටහක්රි ටරුහ හෝමමහෝරොාතුරුහආාක්ෂහටාහතනීමහසහහෝ ොදහතරහහකිහඋඳරම න්හ

ෝදටක්හදක්වන්න. 

 

(ii). ඳහරහසහන්හප්රටශ්හහරිහනම්හ (√ )හකකුණදහවාදිහනම්හ( X )හකකුණදහසහන්හටාන්න.හ 
 

(a) අඩුහධරිරවෝ න්හයුතුහසසම්භවීපිවිසුම්හමරට (RAM)ඳරිතණටෝේහෝ.ත  හැකඳ්මක්හඇතිහටායි.

          (හ) 

(b) වයිහෆයිහහහබ්ලූටූ් හඅෝධ ාක්රහකිාණහමරහද් රහසම්ෝප්ර ෂණ හසිදුටායි.  (  ) 

(c) ෝරොාතුරුහහුවමරුෝ.හදීහනභි හඅර්ධහ්වවිඳථහ( half duplex) විධිහරම  හක්රි ් මටහෝ.. (හ) 

(d) ිනනිහඳවුාහසථඳනහටානුහකැන්ෝන්හඳරිතණටහෝදටක්හෝහ හවඩිහප්රමණ ක්හමකිෝනටහසම්ැන්ධහ

කිරිම හෝ..        (හහ) 

(e) ඳරිශිකට න්හවිශ්කහප්රමණ ක්,හඳර් න්රහවිශ්කහප්රමන ක්හෝ ොදහතනිමින්හසිදුහටාන 

හඉ-හෝවළෝම්හදීහද් රහහහෝරොාරරුහහුවමරුහටාහතනීමහසහහමහහඳරිතණටහභවිරහෝ..(හහ) 

(f) ැහුවාණහප්රශ්ණහඳත්ර ටහඇතිහසකකුුහහුනනහතනීමහසහහප්රටශ්හඅක්ෂා සාංජනන හ(Optical 

Character Recognition)ෝ ොදතරහහකිහෝ..  (හහ)හ 

 

5. නනමබහඅධයඳනහආ රනෝේහඳරිතණටහඳඨමකහහදානහසිසුන්ෝ හෝරොාතුරුහඇතුක් හවර්රවටහ

ෝටො සක්හඳතුරුම්ඳරක්හආශ්රෝ න්හඳහරහඳරිදිහසටසහඇර. 

 

 

 

 

 

ඳහරහදක්ෝවනහප්රශ්නවක හපිළිතුරුහසඳීමමහසහහඉහරහඳතුරුම්ඳ් හඛ්්ඩඩ හඋඳෝ  ගීහටාතන්න. 

(i). 2017හවර්ෂෝේහඳඨමකහහදානහසිසුන්ෝ හමුළුහමටතුවහකැතනීමහසහ B7හෝට ෂෝේහලිවි හයුතුහ

සූත්ර හලි හදක්වන්න. 
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(ii). ෝවබ්හඅඩවිහනිර්මණ හහදානහසිසුන්හතණන,හඳඨමකහහදානහමුළුහසිසුන්ෝ හප්රතිශ්ර ක්හෝස හ

තණන හකිරීම හC5 ෝට ෂෝේහඇතුක් හටකහයුතුහසුත්ර හලි හදක්වන්න. ෝමමහසූත්ර හහභවිරෝ න්හඉතිරිහ

ඳඨමකහහදානහසිසුන්ෝ හප්රතිශ්රදහෝසවි හයුතුහැවහසකටන්න. 

හ(ෝවබ්හඅඩවිහනිර්මන හහදානහසිසුන්හතණන/මුළුහසිසුන්හතණන)හx100හ 

මිනන්හෝවබ්හඅඩවිහනිර්මන හහදානහසිසුන්හෝ හප්රතිශ්ර හතනන හටානුහකෝබ්. 

 

(iii).  C5 ෝට ෂෝේහඇතිහසූත්ර , C6හෝට ෂ  හපි ඳ් හටානුහකැන්ෝන්හනම්, C6ෝට ෂෝේහදක්ෝවනහසූත්ර හ

කුමක්ද? 

 

(iv). 2017හවර්ෂ හසහහඳඨමකහඳව් වීෝම්හසාංඛ්ය් මටහඅත හඳහදිලිවහෝඳන්වීමහසහහඳතුරුම්ඳ් හ

මෘදුටාංතවකහඇතිහසුදුසුහප්රසථාහවර්තහ2ක්හනම්හටාන්න. 

 

(v). ඉහර (iv)හහිහපිළිතුා හඅදළහප්රසථාහඇිනම හෝ ොදතරහයුතුහෝට ෂහඳාස හකුමක්ද? 

 

6. ”හාන්මුතුහෝක් ර්සහ”හෝටටිහආහාහද්රවයහඅෝකවිහටානහආ රන ක්හවනහඅරා,හරමහෝස ව හකැහතනීම හටමතිහ

පු්වතක න්හඅදළහආහාහද්රවයහදිනඳරහසඳ නුහකෝබ්.හෝමමහටර්  හටළමනටාණ හසහහආ රන හවිසින්හ

ද් රහසමුද ක්හනඩ් තුහටායි.හමමහද් රහසමුද හඳහරහවුවහවලින්හසමන්විරහෝ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i). ඉහරහද් රහසමුදෝේහප්රථමිටහ තුරුහ(Primary Key)හෝදටක්හඒවෝේහවුවහවකහනම්හදහසමතහකයිසතුහතරහ

ටාන්න. 

(ii). ආ රන හවිසින්හනවහආහාහද්රවය ක්හෝකසහසෝම සහ(Samosa)හ100හක්හඇතුළ් හකිරීම හතීාණ හටානහ

කදී 

(a) ද් රහසමුදෝ හිහකුමනහවුවවහ/හවුවහ ව් ටලීනහටළහයුතුදහ?   

(b) ෝමෝකසහ ව් ටලීනහටානහකදහෝේළිහ(Rows)හලි හදක්වන්න.   

(iii). ෝමමහවුවෝවහිහආතන්තුටහ තුාහ/හ තුරුහ(Foreign Key )අදළහවුවෝවහිහ/හවුවවකහනම්හදහසහිරවහලි හ

දක්වන්න. 

(iv). තුම්ටරුෝවකුහවහJayamini (B_ID : B 05, Phone: 43226789 )හවිසින්හ2017/03/2හවනහදින Rolls 175හ

ක්හහහ Patties 75හක්හමිකදීහතන්නහකදී 

(a) ද් රහසමුදෝ හිහකුමනහවුවවහ/හවුවහ ව් ටලීනහටළහයුතුහ?    

(b) අදළහවුවෝවහිහ/හවුවවකහ ව් ටලීනහටානහකදහෝේළිහ(Rows)හලි හදක්වන්න.හ 

Food Item Tableහ(ආහාහවුවව) 

Item_ID Item Stock 

F001 Cutlets 350 

F002 Patties 200 

F003 Rolls 250 

F004 Sandwich  275 

Buyer Table (තුම්ටරුහවුවව) 

B_ID Name Phone  

B01 Amali 12345678 

B02 Vihangi 87654321 

B03 Ruwan 58942367 

B04 Kumari 45893562 

Purchase Tableහ(මිකදීහතනීෝම්හවුවව) 

Date Item_ID B_ID Count   

2017/03/02 F002 B02 75 

2017/03/02 F001 B01 100 

2017/03/02 F004 B03 125 

2017/03/02 F003 B04 175 

2017/03/02 F004 B04 100 
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7. ෝදිසපිටි හග්රමහෝස වහවසම හඅ ් හප්රෝ්වශී හෝා හකහනවීටාණ හටාහසි හප්රෝ්වශ්ෝේහජනරව හටර් ක්ෂමහ
ෝස ව ක්හසඳීමමහ හෝා හබහඅධයක්ෂහම්ඩඩළ හතීාණ හටාහඇර.හඒහඅනුවහඳහරහඳහසුටම්හවඩිහදියුුහකිරීම හ
අදහසෝටෝර්. 

 වවදයහඳර්ෝේෂණහට යුතුහසහහෝරොාතුරුහහහසන්නිෝ.දනහරක්ෂණ හභවිර . 

 දුාසථහෝසෞඛ්යහරැටවාණ හසඳීමම. 

 මර්තතරහෝරොාතුරුහඳ්වධති ක්හඳව් වතනීම. 

(i) ෝා තහ හුනනතනීම හ සහහ ප්රතිටාහට යුතුහ සහහ ෝා හක හ භවිරහටළහ හකිහ  න්ත්රහ 2හක්හ ඒවෝේහ

සුවිෝශ් ෂීරව හදහහසමතහසහන්හටාන්න. 

(ii) දුාසථහ ෝසෞඛ්යහ රැටවාණ හ  නුහකුමක්දහ යිහ ෝටටිෝ න්හ ඳහදිලිහටාහ ෝදිසපිටි හ ග්රමීය  හ ෝා හක හ

ෝ ොදතරහහකිහඋඳරමහ3හක්හකයිසතුතරහටාන්න. 

(iii) මර්තතරහෝරොාතුරුහඳ්වධතිහඔසෝස හෝා හෝකන්හකැහදීම හසුදුසුහ යිහෝ  ජනහටළහහකිහඳහසුටම්හ3හ

ක්හකයිසතුතරහටාන්න. 

(iv) ෝා හබහෝස වවහටර් ක්ෂමහකිරීමහතුළින්හ“ හරිරහඳරිතණටහ”හසාංටබඳ හසහහසුවිෝශ් ෂීහද ට් ව හ

කැහදීමහෝටෝාහිහවඩිහඅවධන හෝ ොමුටළහයුතුහැවහතීාණ හවි .හෝදිසපිටි හග්රමහෝා හක හෝමමහ

සාංටබඳ  හද ටහවි හහකිහආටා හඋදහාණහ2හක්හසමඟින්හඳහදිලිහටාන්න.හ 


