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බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන  දෙපාර්තදේන්තුව 

අ.දපො.ස.(සා/දපළ) උපකාරක ප්රවශ්්  ප්ර්ය - 2018 

දතොරතුරු හා සන්නිදේෙන තාක්ෂප ය -  I 

          කාලය - පැය 03 යි 

 

 

 

1. පහත කුමක් අමු දත්ත ලෙස සැෙලක් ද? 
(1) පංතිලේ සිටින උසම සිසුවා. 
(2) පංතිලේ සිටින සිසුන් ගණන. 
(3) පංතියක සිටින ළමුන් ෙබාගත් ෙකුණුවෙ සාමාන ය. 
(4) පංතියක ෙකුණු සටහන් පත්රි්කාව (Mark sheet). 

 
2. රූපලේ දී ඇති කාර්යයන් සඳහා භාවිත කරන උපාංග වෙ නිවැරදි පිළිලවෙ ලතෝරන්න. 

(1) OMR,OCR,MICR 
(2) OCR,OMR,MICR 
(3) OCR,MICR, OMR 
(4) MICR,OCR,OMR 

 
 
3. පහත ඒවායින් ලමලහයුම් පද්ධතියක් ලනොවන්ලන් කුමක් ද? 

(1) MVS   (2) PS2   (3) Ultrix  (4) Linux 
 
4. “පරිගණක ලක්බල් මගින් සම්බන්ධ කර ඇති අතර එක් පරිගණකයක ලහෝ ලක්බෙයක 

අක්ර.මිකකතාවක් සම්ූරර්ණ ාාෙලේ ම ිඳඳ වැීමමට ලහ ු  විය හැි  ය.” ලමමගින් විස්තර වන නිවැරදි 
ාාෙ ස්ථෙ විද ාව කුමක්ද ?

(1) බස් පරිගණක ාාෙය.   (3) තරු ආකාරලේපරිගණක ාාෙය.  
(2) මුදු ආකාරලේපරිගණක ාාෙය. (4) සම - සම ාාෙය.

5. ලමොඩමයක් අවශ්ය ය වන්ලන්, 

(1) පරිගණකයක් ස්ථානීය ප්රයලද්ශ්ය ාාෙයකට සම්බන්ධ ි රීමටය. 
(2) පරිගණකයක් අංි තාාෙයකට සම්බන්ධ ි රීමටය. 
(3) ප්රයතිසම දුරකතන ාාෙයක් මගින් අංි ත සන්නිලේදනය පැවැත්විමටය. 
(4) සියළු දත්ත සන්නිලේදන කටයුු  සඳහාය. 

 
6. 17810 යන දශ්යමය සංඛ්ය ාවට සමාන ද්වීමය සංඛ්ය ාව කුමක්ද? 

(1) 110110112  (2)101101102 
  

(3)101100102  (4)100100112

7. 2AE  යන ෂඩ්දශ්යමය සංඛ්ය ාවට සමාන අෂ්ටමය සංඛ්ය ාව වන්ලන් 
(1) 13568  (2)12568 (2) 12668  (4)12558 

 

 සටහන: 

 ප්රයශ්ය්න සියල්ෙටම පිළිු රු සපයන්න. 

 1සිට 40ෙක්වා ප්රවශ්්න සහහා වාාත් ුදුසුද හා නිවැරි  ිළිතතුර, දී ඇති පිළිු රු (1), (2), (3), (4) අු රින් ලතොරන්න. 
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8. A+(A . B) මගින් නිරූපනය කරන්ලන්? 

(1) A   (2) AB   (3) A+B   (4) A  
 

9. ASCII සඳහා ලකොපමණ විවිධ අනුෙක්ෂ  භාවිත ලකලර්ද? 

(1) 256   (2) 128   (3)21   (4)16  

10. රූප සටහලන් ඇති A සහ B සඳහා අගයන් වන්ලන් 

(1) 0 සහ 0 
(2) 1 සහ 0 

(3) 0 සහ l 
(4) 1 සහ1 

 
11. දී ඇති සත තා වුවවට අදාෙ නිවැරදි තාර්ි ක ද්වාරය ලතෝරන්න. 

(1) OR 
(2) NAND 

(3) AND 
(4) NOR 

 
 

12. විදු ත් පැතිරුම්පත් ලකෝෂයක =6/3*2^3-5 යන සමීකරණය අන්තර්ගත කරන ෙදි. එවිට ෙැලබන 
ප්රයතිදානය වන්ලන්.
(1) 6   (2) 11  
(3) 10 (4) 59 

  

දී ඇති පැු රුම් පත භාවිතලයන් ප්රයශ්්යන අංක 13, 14 සහ 15 සඳහා පිළිු රු සපයන්න.  

 
 
 

13. ානකලේ මුළු ෙකුණු ලසවීම සඳහා E8 ලකෝෂය ු ළට ලයදිය යුු  ශ්රිංත/ය වන්ලන්. 

A. =sum(c4:i6) 

B. =sum(c4:c6,f4:f6,i4:i6)  

C. =c4+c5+c6+f4+f5+f6+i4+i5+i6 

(1) A පමණි. 

(2) B පමණි. 

(3) B සහ C පමණි. 

(4) A, B, සහ C. 
 

x y output 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 1 

1 0 1 
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14. ානක විභාගලේ දී මුහුණදුන් විෂයන් ගණන ලසවීමට E10 ලකෝෂලේ ලයදිය යුු  සමීකරණය 

වන්ලන්.  

(1) =COUNTIF(C4:C6,F4:F6,I4:I6) 

(2) =SUM(C4:C6,F4:F6,I4:I6) 

(3) =COUNT(C4:I6) 

(4) =COUNT(C4:C6,F4:F6,I4:I6) 

 

15. ඉහත පැු රුම් පලතහි ලදවන ලේලිලයන් අයිතම වෙ මිකෙ දක්වන අතර  F3 ලකෝෂලයන් වට්ටම් 

ප්රයතිශ්යතය දක්වයි. ලටලිවිෂන් යන්ත්රලලේ ුදද්ධ මිකෙ ලසවීමට B3 ලකෝෂයට ඇු ළත් කළ යුු  

සමීකරණය කුමක් ද?

(1) =B2-B2*F$3 

(2) =B2*F$3 

(3) =B2-B2*$F3 

(4) =B2*$F3 

 
16. ඇඩා ෙේලල්ස් ප්රයසිද්ධ වන්ලන් ලෙොව ප්රයථම ................. ලිවීම සඳහා ය. 

(1) පරිගණක වැඩසටහන  
(2) ලහොෙරිත් ලක්තය  

(3) ව ාා ලක්ත  
(4) පැස්කල් වැඩසටහන 

 
17. ලටරාබයිට එකක් සමාන වන්ලන් ි ලෙෝබයිට්…………... 

(1) 1024x1024     
(2) 1000x1000 

(3) 1024      
(4) 1024x1024x1024 

 
18. අන්තර්ාාෙයට සම්බන්ධ කර ඇති සියළු පරිගණක ලවන්කර හඳුනා ගැනීමට IP ලිපිනය ලයොදා 

ගැලන්. IP ලිපිනයකට උදාහරණයක් වන්ලන්, 

(1) 292,168,10,3 

(2) http://www.myschool.com  

(3) 192:208:101:13  

(4) 192.168.10.3 

 

19. නිවැරදි ප්රයකාශ්ය ලතෝරන්න 

A. සියළු ඊ-ලම්ල් ලිපින එි ලනි න් අනන  වන අතර එය වඩාත් ලේගවත් සහ ොභදායි 
සන්නිලේදන ක්ර.මය ලේ.  

B. ලවබ් අඩවියක් අනන ව හඳුනා ගැනීම සඳහා වසම් නාමය භාවිත වන අතර DNS 
සර්වරය මගින් වසම් නාමය IP ලිපිනය බවට පරිවර්තනය කරනු ෙැලබ්.  

C. ලවබ් සංස්කාරක උපාංග ලවබ් අඩවි උඩුගත ි රීම සඳහා භාවිත කරයි. 

 

(1) A සහ B පමණි. 
(2) B සහ C පමණි. 

(3) A සහ C පමණි. 
(4) A, B සහ C. 

 
20. අන්තර්ාාෙය හරහා විඩිලයෝ සම්මන්ත්රලණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය තා වන්ලන්, 

(1) ලවබ් කැමරාව, අන්තර්ාාෙ සම්බන්ධතාව, පරිගණක සහ ලවබ් සංග්රාාහක මුදුකාංග. 

(2) ලවබ් කැමරාව, පරිගණක, අන්තර්ාාෙ සම්බන්ධතාව සහ සන්නිලේදන මුදුකාංග 
(3) අන්තර්ාාෙ සම්බන්ධතාව, පරිගණක, සන්නිලේදන උපාංග සහ සුපරීක්ෂ කය.  
(4) සම්මන්ත්රලන ශ්යාොව , අන්තර්ාාෙ සම්බන්ධතාව, පරිගණක සහ සන්නිලේදන මුදුකාංග.

http://www.myschool.com/
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21. පහත කුමක් වෙංුව ඊ-ලම්ල් ලිපිනයක් සඳහා උදාහරණයක් ලේද?
(1) shan/silva@hotmail.com 
(2) shan@silva@hotmail.com 

(3) shan_silva@hotmail.com 
(4) shan.silva.hotmail.com 

 

22. පහත සඳහන් කුමක් පරිගණක අපරාධයක් දනොවන්දන්ද? 

(1) ඊ-ලම්ල් හරහා පරිගණක වයිරසයක් යැවීම. 
(2) පරිගණකයක් ලසොරකම් ි රීම. 
(3) ලවබ් පිටුවෙ අන්තර්ගත කරුණු උපුටා ගැනීම සහ ඔබලේ නමිකන් නැවත ප්රයකාශ්යනය ීරරීම. 
(4) මුදුකාංග පිටපත් ි රීම. 

 
23. පහත කුමක් පද්ධති මුදුකාංගයක් සඳහා උදාහරණයක් ලේද? 

(1) දත්ත පාදක මුදුකාංග 
(2) පැු රුම් පත් 

(3) වදන් සැකසුම් 
(4) ප්රයති  වයිරස

 
24. පහත සඳහන් පැස්කල් වැඩසටහන් ලකොටස ක්රිායාත්මක කළ පසු X සඳහා ෙැලබන අගය වන්ලන්. 

program project1; 
 var 
   X,Y,Z:integer; 
begin 
X:=35; 
Y:=10; 

If X>Y then 
 If X>0 then 
    Z:=X div Y
 
 Else 
     Z:=X mod Y 

Else 
 Z:=X*Y; 
Write(Z); 
readln; 
end.      

(1)  3     (2)    3.5                (3) 5                    (4) 350 

 

25. පහත දී ඇති ව ාා ලක්ත ලකොටස සෙකන්න. 

a=11 
c=2 

repeat 
  c=a*c 
  a=a+1; 
until a>10 
display (c,a) 
 

ඉහත ව ාා ලක්තය ක්රිායාත්මක කළ පසු ෙැලබන නිවැරදි ප්රයතිදානය කුමක්ද? 

(1) 2 11   (2) 22 11   (3) 2 12  (4) 22 12 
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26. පහත දී ඇති ගැලීම් සටහනට ගැෙලපන නිවැරදි ව ාා ලක්තය වන්ලන්? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Begin 
 C=1 
 If c>10 then 

  P=P+(C*5) 
  C=C+1 
 Else 
  Output P 
 Endif 
End. 

Begin 
 C=1 
 While c>10 do 

  P=P+(C*5) 
  C=C+1 
 End while 
  Output P 
End. 
 

Begin 
 C=1 
 repeat 

  P=P+(C*5) 
  C=C+1 
 Until C<10 
  Output P 
End. 
 

Begin 
 C=1 
 While c<=10 do 

  P=P+(C*5) 
  C=C+1 
 End while 
  Output P 
End. 
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27. පහත දී ඇති ගැලීම් සටහලනහි නිවැරදි තර්කය කුමක්ද? 

 

 
(1) If Average_marks>=65 AND average_attendents>=75 then Award_medal=True 

else Award_certificate=True 

(2) If Average_marks>=65 OR average_attendents>=75 then Award_medal=True 

else Award_certificate=True 

(3) If Average_marks>=65 then Award_certificate=True else  

average_attendents>=75 then Award_medal=True else  

(4) If Average_marks>=65 OR average_attendents>=75 then Award_certificate=True 

else Award_medal=True  

 

28. පහත සඳහන් ව ාා ලක්තය සෙකන්න. 
for i:=1 to 5 do 

display('*'); 

repeat 

     display('*'); 

     i:=i+1; 

until i>5; 

 

ඉහත ව ාා ලක්තලයහි ප්රයතිදානය පරිදි ‘*’ ෙකුණ ීර වරක් ප්රයදර්ශ්යනය ලේද? 

(1) 4   (2) 5   (3) 6   (4) 7 
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ප්රයශ්්යන අංක 29 සහ 30 සඳහා පිලිු රු සැපයීමට පහත දී ඇති දත්ත පාදක වුවව භාවිත කරන්න. 

Book 

ISBN AuthorID PubID Year Title 

1-34532-482-1 A1004 P001 1990 Cold Fusions 

0-13-148004-9 A1001 P001 2006 Linux 

978-955-44023-0 A1002 P002 2012 Essential Grammar 

978-81-317-1837 A1003 P003 2007 Algorithms 

 978-0199740444 

 

A1003 P003 2011 Algorithmic Puzzles 

 
 

 Publisher     Author

   

   

 

 

 

 

29. ඉහත වුවව සම්බන්ධලයන් නිවැරදි ප්රයකාශ්යය මිකන් කුමක්ද? 

(1) Book වුවලවහි ලක්ෂ  ත්රල හතරක් ඇත. 

(2) Author වුවලවහි ඇති ලරලකෝඩ ගණන ලදකි . 

(3) Book වුවලවහි AuthorID ප්රයාථමිකක යු රක් ලෙස ක්රිායා කරයි. 

(4) Book වුවලවහි ප්රයාථමිකක යු ර සඳහා ISBN යන්න වඩාත් සුදුසුම ලක්ෂ  ත්රලය ලේ. 

 

30. Book වුවලවහි ISBNලක්ෂ  ත්රලය සඳහා වඩාත් සුදුසුම දත්ත වර්ගය කුමක්ද? 

(1) Currency 

(2) Number 

(3) Text 

(4) Date 

 

31. පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂ  ත්රලයන් ආගන්ු ක යු රක් සඳහා උදාහරණ ලේද? 

(1) Publisher වුවලේ PubID 

(2) Publisher වුවලේ Pubname  

(3) Book වුවලේ PubID  

(4) Book වුවලේ ISBN  

 

 

32. Algorithms ග්රාන්ථලේ කතු (Author) හා ප්රයකාශ්යක (Publisher) කවුරුන්ද? 

(1) Anany Levitin and Pearson Education 

(2) Evi Nemeth and Pearson Education 

(3) Anany Levitin and Prentice Hall 

(4) Haile Selassie and Pearson Education 

 

PubID Pubname 

P001 Prentice Hall 

P002 CRC Press 

P003 Pearson Education 

AuthorID Authorname 

A1001 Evi Nemeth 

A1002 Parvathi Nagasundaram 

A1003 Anany Levitin 

A1004 Haile Selassie 
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33. පහත වුවලවහි ප්රයථම ලේලිය ප්රයදර්ශ්යනය ි රීම සඳහා නිවැරදි HTML ලක්තය කුමක්ද? 

Name Subjects 

ICT Music 

Achala 95 82 

Hasini 79 86 

 

(1) <tr><th rowspan=”2”>Name</th><th colspan=”2”>Subjects</th></tr>  

(2) <tr><th colspan=”2”>Name</th><th rowspan=”2”>Subjects</th></tr>  

(3) <tr><td rowspan=”2”>Name</td><td colspan=”2”>Subjects</td></tr>  

(4) <tr><th>Name</th><th>Subjects</th></tr> 

34. ලවබ් පිටුවක පසුිඳම් වර්ණය ප්රයදර්ශ්යනය ි රීම සඳහා භාවිත කළ හැි  HTML ලක්තය පහතින් 

ලතෝරන්න. 

(1) <body backgroundcolor=”#33cc66”>  

(2) <bgcolor=”#33cc66”>  

(3) <body bgcolor=”#33cc66”>  

(4) <page bgcolor=”blue”>  

 

35. පහත දී ඇති ඒවා අු රින් වැරි  ප්රයකාශ්යය ලතෝරන්න. 

(1) RGB ආලද්ශ්යකය කඩදාසි මත රූප මුද්රtණයට සුදුසු වන අතර CMYK ආලද්ශ්යකය පරිගණක තිර 
මත රූප නිර්මාණයට සුදුසු ලේ. 

(2) JPEG, TIFFහානිවන සංලකෝචන ලගොනු වර්ගයට අයත් වන අතර GIF සහ PNG හානි ලනොවන 
ලගොනු වර්ගයට අයත් ලේ. 

(3) විවිධ වර්ණලයන් යුු  පික්සල් ආරාවක් රාස්ටර් ග්රාාපික සඳහා භාවිත අතර සුජු හා වක්ර. ලර්ඛ්යා 
මගින් ලවක්ටර් ග්රාාපික ස ලද්. 

(4) පික්සෙය අංි ත ග්රාාපිකයක ලිලික තැනුම් ඒකකයයි. 
 

36. පහත දී ඇති ප්රයකාශ්යන සියල්ෙ සෙකා එයින් නිවැරදි ප්රයකාශ්යනය ලතෝරන්න. 

(1) ලකොල්ෙකරුවා මගින් සිදුලකලරනුලේ පරිශිෙකයන් රවටා බැංකු ගිණුම් ලහෝ ඊ-ලම්ල් ලතොරු රු 

රැස්ි රිමයි. 

(2) පිෂින් (Phishing) මගින් සිදුකරනුලේ පරිශීෙකයා අන්තර්ාාෙය හා සම්බන්ධ වූවිට ඔහු ලනොමග 

යවමිකන් ලවනත් ලවබ් පිටු ලවත සම්බන්ධ කර අවශ්ය  ලතොරු රු රැස්කර ගැනීමයි. 

(3) ලරොාන්අශ්්යවයා මගින් අනවශ්ය  දැනුම්දීම් පරිගණක තිරය මත ප්රයදර්ශ්යනය කරයි. 

(4) ලබොට්ස් යනුසව්යංක්රී යව ක්රිායාත්මක වන අලනකුත් ාාෙ හා සම්බන්ධ හානිකර මුදුකාංගයි . 
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37. දී ඇති මුදුකාංග සෙකන්න. ඒවා අු රින් කුමන ඒවා පද්ධති මුදුකාංග සඳහා උදාහරණ ලේද? 

a. උපස්ථායන මුදුකාංග 

b. පැු රුම් පත් 

c. වදන් සැකසුම්  

d. ප්රයති වයිරස වැඩසටහන් 

(1) a සහ b  
(2) b සහ c   

(3) a සහ d   
(4) ඉහත සියල්ෙ 

 
 
 

38. සංයුක්ත තැටියක් ඇු ළත් කරන විට [SHIFT] ලබොත්තම තද කරලගන සිීමලමන්... 

(1) CD තැටිය ක්ෂණිකව ඉවතට එවයි. 
(2) ස්වයංක්රී යව ක්රිායාත්මක වීම අත්හිටුවයි. 
(3) CD Properties දර්ශ්යනය කරයි. 
(4) ි සිවක් සිදු ලනොලේ. 

 

39. ලමලහයුම් පද්ධතියක් මගින් සිදු කරන ලිලික කාර්යවන් අතරින් එකි . 

(1) ආදානය සඳහා යු රු පුවරුව තිලබ් දැයි පරික්ෂාව, වැඩසටහන් ප්රයධාන මතකයට ඇු ළු වීම හා 

පිටවීම පාළනය,පරිශිෙක සමග සන්නීලේදනය පවත්වා ගැනීම,ලගොනු සහ ඩිලරක්ර  උපස්ථ 

(backing storage) තබා ගැනීම, 

(2) ආදාන හා ප්රයතිදාන උපාංග පාෙනය ි රීම, පරිශිෙක ක්රිායාවලි අක්ක්ෂණය සහපරිශීෙක අු රු 

මුහුණත් සකස් ි රීම. 

(3) පද්ධති ආරක්ෂාව පාෙනය,ග්රාාපික ත්ත්රල ප්රයශ්යස්තිකරණය, ල ෝල්ඩර පවත්වා ලගන යාම. 

(4) ඉහත එකක්වත් ලනොලේ. 

 

40. ලතොරු රු සන්නිලේදන තාක්ෂ ණය ්රීර ොංීරය සමාායට හඳුන්වා දීලමන් අත්වුනු ප්රයතිොභයක් 

වන්ලන් පහත ඒවායින් කුමක්ද? 

(a) නව දැනුම කරා කඩිනමිකන් ප්රයලේශ්ය වීමට හැි  වීම. 

(b) ලගොවියන් හට දැන් පවතින මිකෙ ගණන් පිලිබඳ දැන ගැනීමට හැි  වීම.   
(c) කාෙුවණික දත්ත ෙබාගැනීමට හා කාර්යක්ෂ මව සංවිධානය වීමට හැි  වීම. 
(d) වයිරස පැතිරීම.    

 
(1) b, c සහ d පමණි  (3) a, b සහ c පමණි 
(2) a, c සහ d පමණි  (4) ඉහත ඒවායින් එකක්වත් ලනොලේ. 

 


