
 

 

 

 

 

 

 

  සැලකිය යුතුයි: 

 ප්රශ්න  ියය්ලලමම ිළිතතුු  සයය්න   

 සෑම ප්රශ්න යමම ී  ති  ිළිතතුු  තරින්න ිවැැදි  ිළිතතුද ෝ හ  ැාත්මම ැලෝ ය  ිළිතතුද ෝ හ  

ෝ ර ද්න   

 ඔබම සයය  ිළිතතුු  යත්රෝ ේ  ක්  ක්  ප්රශ්න ය සඳහත ී  ති  ැ තරින්න ඔබ ෝ ර දත්ම ිළිතතුෝ දහි 

තංයම සැසෝ ඳ  ැය තුල (×) ලකුණ ෝ යොද්න   

 ැැඩිදුද විසනරද සඳහත ිළිතතුු  යත්රෝ යහි ිළුපයස බල්න   

 

  යත්රය 

1. 17710 සංයතැම තුලය ැ  තෂනම සංයතැ කුම්  ද ? 

1. 1011 00018 2. 2648 3. 2618 4. 2518

2. 3C 16    ෂඩ්දශ්මය සංයතැම තුලය ්වවිමය සංයතැ කුම්  ද?  

1. 0111102 2. 0101102 3. 0101102 4. 1111002

3. 850 ෝ ලස ද් ැත ති  සංයතැ ැලංගු ැ්නෝ ්න යහර දැ් ෝ ැ  ැද සංයත ය්විි ැල ද? 

1. දශ්මය සහ ෂඩ්දශ්මය 2. දශ්මය, තෂනමමය සහ ෂඩ්දශ්මය

3. ්වවිමය, තෂනමමය සහ ෂඩ්දශ්මය 4. තෂනමමය සහ ෂඩ්දශ්මය 

 

4. යහර සඳහ්න ප්රතශ් තතුින්න සරය ප්රතශ් ැ්නෝ ්න  

A- 4510 ම ැලෝ ය  ්වවිමය සංයතැ 10 11012 ෝ ේ 

B- 1101112 ්වවිමය සංයතැ   5610 දශ්මය සංයතැම  තුලය ෝ ේ  

C- යිනණය්  තුල ද්මර හත උයෝ දසන ආචය ය වී ත්මෝ ්ම ්වවිමය ආතදෝ යිව  

1. A හත B යමණි  2. A හත C යමණි  3. B හත C යමණි   4. A, B හත C ියය්ලලම   

5. P, Q, R ආදත  තු ්  සහ F  ම් ප්රි දත ය්  සහිර ර්ක යිනයයය්  සම්බ්නිෝ ය්න යහර ිවීක් ෂණ 

ලැබුණි  

කම යිනයයෝ ේ   

 ඕ ෑම ක්  ආදත ය්  1 ෝ ේ  ම්, F ප්රි දත ය 0 ෝ ේ  

 ියයලුම ආදත  0 ෝ ේ  ම්, F ප්රි දත ය 1 ෝ ේ  

      කම යිනයයය (්වැතදය) විය හැ් ෝ ් , 

1. OR   2. AND  3. NOR   4. NAND  

6. ියයලු ආදත ය්න තසරය විම යමණ්  ප්රි දත ය සරයය ැ  රත්කකි ්වැතදය ැ්නෝ ්න  

1. AND.  2. NAND   3. NOR.  4. OR.

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  I, II  

ld,h ( meh 03 hs' 
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7. යහර රත්කකි යිනයයයම තුලය ැ  බියයතු  ප්රතශ්ය කුම්  ද?  

 

 

 

 

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

 

8. ෝ මම ර්ක යිනයයයම තු ැ ප්රි දත ය Z = 1 වීමම X හත Y සඳහත 

ිළිතෝ ැිත්න ලැබිය යුතු තයය්න ෝ මො ැත ද? 

1. 0 හත 0 2. 0 හත 1 

3. 1 හත 0 4. 1 හත 1 

 

9. ැද්න සැසුම් ෝ ්ල ය හැාසේ ්නැ  ලද ැතය ෝ ොමස, ියයළු හැාසේ ැ්නවීම් 

කැද  ඉැ්මකිීකමම ෝ යොදතර හැකි ෝ මැලම ැ්නෝ ්න  

1.  2. 
  

3. 
  

4.  

10. ැද්න සැසුම් මෘදුතංය්  භතවිරෝ ය්න සසන ද  ලද ැගුැ්  සම්බ්නිෝ ය්න සරය ප්රතශ්යය ැු ෝ ේ , 

                 A  . ැගුැම තලුෝ ර්න ෝ  ෂ ක් ල හැ  

 B . ැගුැ ක්  ෝ  ෂය් , ෝ  ෂ කිහියය්  බැම ය්මළ හැ  

                 C  . ෝ  ෂය තකුු ැල ි ශ්ත ි ය ෝ ැ සන ළ ෝ  ොහැ  

  

1. A හත B යමණි   2. A හත C  යමණි  3. B හත C යමණි  4. A, B හත C ියය්ලලම 

 

11. ැද්න සැසුම් ෝ ්ල ය, මු්ල ෝ ොමෝ සේ ති  ෝ ේදය්  ඉැ්ම ද ෝ ්ල ෝ යහි ෝ ැ ්ම සනයත යම 

ෝ යී මම, භතවිර ළ හැකි ෝ ටි මං යතුු  සංෝ ය ජ ය ිළිතෝ ැිය්න දැ් ෝ ැ  ිළිතතුද කුම්  ද? 

1. Ctrl+C,  Ctrl+P 2. Ctrl+C,  Ctrl+V 3. Ctrl+X, Ctrl+P  4. Ctrl+X  , Ctrl+V

 

12. සම්කයණ මෘදුතං දත දැ් ම්  තරදතුද  ෝ යද දතැම ම්න කිිනම සඳහත භතවිරත ළ හැකි ැ්නෝ ්න 

කුම  යතුද ද? 

1. B යතුද  2. R යතුද  3. P යතුද  4. N යතුද

 

13. ෝ මහි ද්  ම ත්මෝ ්ම විදු්ම සම්කයණ දත දැ් මකි    

ෝ මහි More Details ය  ැච  මර Click ළ විම 

www.who.int  ය  ෝ ැබ් තාවියම ම්න දයි  ෝ ම් සඳහත 

භතවිරත  ද  විදු්ම සම්කයණ රත් ෂණය ැ්නෝ ්න කුම්   ද? 

 

1. දත සජීවිදණය  2. දත සංක්රත්නි ය 3. තධි ස්නිත   4. ගුු  දතැ

 

14. ආචය  උයක්රම ( Storage Devices )  ඒැතෝ ේ  ප්රෝ ේශ් ෝ ේය්නම ( Access Speed ) තු ැ, ැැඩිම 

ෝ ේෝ ේ  ියම තඩුම ෝ ේය ද් ැත තු ිළිතෝ ැළම දැ් ෝ ැ  ිළිතතුද ැ්නෝ ්න කුම්  ද? 

1. ප්රිත  මරය, දෘා රැටිය, චුම්භ යටිය 2. දෘා රැටිය, සැෝ  ිය මරය, සංයු් ර රැටිය

3. ප්රිත  මරය, චුම්භ යටිය, දෘා රැටිය 4. ෝ දජිසනරද මරය, සංයු් ර රැටිය, දෘා රැටිය



 

15. යිනණය්  මුද්රයම සම්බ්නි කිිනමම භතවිර ළ හැකි ෝ ෝ ැිවය්  ැ්නෝ ්න කුම්  ද? 

1. වීඩිෝ ය  ෝ ෝ ැිවය 2. සමත්නරද ෝ ෝ ැිවය 3. HDMI ෝ ෝ ැිවය 4. PS/2 ෝ ෝ ැිවය

 

16. යිනණය්  ජතල තතුු  මුහුණ්ම තඩ් යර හදහත සනයතනීය ෝ යෝ දසන ජතලයම සම්බ්නි කිීකෝ ම් ී  

ැාත්මම ප්රෝ ය ජ ැ්ම සංදචය කුම්  ද?  

1. ෝ මොෝ ාමය  2. දවුමදය  3. ගිිවයවුද  4. සනවිචය

 

17. ය්විි  සංැ්කි  ජීැ  චක්රෝ ේ  ප්රයමෝ ය්නම ක්රියත්මම දු  ලබ  ිළයැද කුම්  ද?  

1. ය්විි ය ිළහිුපවීම 2. විසඳුම් ෝ ් රදණය

3. තැශ්යරත හඳු ත ැනීම 4. විසඳුම් යීක් ෂත කිීකම හත ෝ ද ෂ ඉැ්ම කිීකම

 

18. ෝ ොු ැ ෝ ොමසන දෘා රැටිෝ ේ  විවිි සනයත ැල රැ්නය්මවීම යිනණෝ ේ  ත්කයක්ෂමරතැ ීන  කිීකමම 

ෝ හේතු වී තර  කෝ සේවීම ැැලැ් වීම සඳහත යිනණය තුල ති  උයෝ ය ගීරත ැැාසමහ  ැ්නෝ ්න, 

1. දෘා රැටිය යංගු ෝ බී ම 2. දෘාරැටිය ිළිනියදු කිීකම

3. ප්රි භතගීදණය 4. ෝ ොු  ආෘි දණය

යහර ැගුැ සලත බලත 19 ියම 21 ද් ැත ති  ප්රශ්න ැලම ිළිතතුු  ියය්න . 

    ශිෂය ැගුැ 

studentId firstName lastName Grade courseId 

L0002345 Ruwan Perera 11 IT002 

L0001254 Supun Kodikara 10 SC004 

L0002349 Sampath Mudalige 11 IT002 

L0001198 Prabhath Hettige 9 MA042 

 

19. ප්රතයක  යතුද සඳහත ෝ ය ය ් ෝ ෂේත්රය (field) කුම්  ද? 

1. courseId  2. firstName  3. studentId  4. lastName

 

20. ආ්නතු යතුද (foreign key) සඳහත ෝ ය ය ් ෝ ෂේත්රය කුම්  ද? 

1. courseId  2. firstName  3. studentId  4. lastName 

 

21. ශිෂය ැගුෝ ේ ති  studentId සඳහත ැාත්මම ෝ ය ය ැ  ද්මර ප්රරූපයය (data type) කුම්  ද? 

1. Currency  2. Data  3. Number  4. Text 

 

22. යලතුු  ෝ ැෝ ළඳසැලම සැයයුම්ු ැ්න ෝ බොෝ හ  සංයතැ්  ිය.   ක්  ක්  සැයයුම්ු ම යලතුු  ැ්ක 

කිහියය්  සැයයිය හැකිය  විකිණීම සඳහත ති  යලතුු  ැ්කැල ද්මර තාංගු ද්මර සමුදතය ැගුැ්  සඳහත 

ප්රතයක  යතුද ෝ ලස ැාත්ම සුදුසු ැ්නෝ ්න යහර සඳහ්න දෑ තතුෝ ද්න ැද්  ද? 

1. යලතුෝ ්ක ෝ ් ර තංය 2. ක ල 3. ප්රමතණය 4. සැයයුම්ු ැ්නෝ ේ ෝ ් ර තං

 

23. ද්මර සමුදතය ැගුැ „ප්රතයක  යතුද‟ (primary key), සම්බ්නිෝ ය්න සරය ැ්නෝ ්න යහර සඳහ්න 

ැ්නි  තතුෝ ද්න ැද්  ද? 

1. ප්රතයක  යතුද හිසන ෝ  ොවිය යුතුය  

2. ප්රතයක  යතුෝ දහි ද්මර ප්රරූපයය  යතඨ (text) විය යුතුමය  

3. ප්රතයක  යතුෝ දහි ද්මර ප්රරූපයය  සංයත්මම (numeric) විය යුතුමය  

4. ප්රතයක  යතුද ත  ය (unique) ෝ  ොවිය යුතුය  

 



 ැ්මර ි ෝ බ  ෝ යෝලසන කිහියයකි්න ලැබුණු ඵලදතැ සහ ඒ සඳහත ලැබුණු ආදතයම යහර යැතුු ම්ය්ම  
ෝ ොමෝ සේ  දැ් ෝ ේ  24 සහ 26 ප්රශ්න  සඳහත කම ෝ රොදතුු  ෝ යොදත ්න   

 

24. යළමු ෝ යෝල ෝ සේ (B) ආදතයම ලබත ැනීමම B3  ෝ  ෂෝ ේ  ියවිය හැකි සූත්රය්  ැ්නෝ ්න  

1. =B1*B3 ෝ හ  = B$2+B3 2. =B1*B3 ෝ හ  =B1*B$3

3. =B1*B2 ෝ හ  =B1*$B2 4. =B1*B2*B3 ෝ හ  =B$1*B2

 

25. B3 ෝ  ෂෝ ේ  ියයත ති  සූත්රය  D3 ෝ  ෂයම ිළමය්ම ද තු්න ැ  ෝ යෝලෝ සේ (D), ආදතයම ලබත ්න ත 

ලී   කෝ සේ  ිවැැදි  ිළිතතුද ලැබීමම D3  ෝ  ෂෝ ේ   ද්කශ් ය වියයුතු සූත්රය ැ්නෝ ්න  

1. =B2*D3 2. =B1*D$1 3. = D1*$B2 4. =B$2*D$1

 

26. A . සනරම්භ ප්රසනයතද  B . ෝ ්කත ප්රසනයතද   C .  ැම ප්රසනයතද   

විදු්ම යැතුු ම්යර්  තුල භතවිරත ළ හැකි ඉහර ප්රසනයතද  ැ්ක තතුින්න  ෝ යෝල සනැල ආදතයම සැසඳීමම 

ෝ යොදත ර හැකි ප්රසනරතද ැ්ක ැ්නෝ ්න  

1. A හත B යමණි 2. A හත C යමණි 3. B හත C යමණි 4. A, B හත C ියය්ලලම  

 

27. යැතුු ම්ය්ම ෝ  ෂය = 9/3*4^2+(6 -2) සූත්රය තතුල්ම ද ි ෝ බ්  කම ෝ  ෂෝ ේ  ෝ ය්නු ම් ද  

සංයතැ කුම්  ද? 

1. 23 2. 52 3. 28 4. 148  

 

28. COVID -19  ැසංර ර්මැය ෝ හේතුෝ ැ්න ෝ ද හ්ලැිය්න  සයය  මතිය ඖෂි තැශ්යරත ඔවු්නෝ ේ 

ිවැෝ සේ ියම ත්නර්ක ජතලය මගි්න තණවුම්ද ිවැසම ලබත ී ෝ ම් යහසුම දතජය ඔසුසල හදහත ෝ සෞය 

තමතරයංශ්ය මගි්න මහජ රතැම ලබත ෝ දයි  කම  ෝ සේැතැම ැලෝ ය  ඉ- දතජය ෝ යදවුම කුම්  ද? 

1. G2G 2. G2B 3. G2C 4. G2E

 

29. යහර “හඳු්නැ ” තරින්න ක්රමෝ ්ලය්  තුල ෝ යි ය යුතු ැාත්ම ිවැැදි  හඳු්නැ ය කුම්  ද?  

1. 2020_Students  2. Students@2020 3. S2020 4. Students_2020

 

30. යැසන්ල යිනණ ක්රමෝ ්ලය්  තුල 3.141 තය රතැතියැ බාත  කිීකමම තැශ්යැ තර  යහර 

කුම  ද්මර ප්රරූපයය ෝ ම් සඳහත ැාත්ම උිතර ද? 

1. String  2. Integer  3. Char  4. Real

 

  



තැම තිය සංෝ ය ජ යකි්න, මුද්ල ප්රමතණය්   ිවරූපයණය කිීකමම යහර දැ් ෝ ැ  යැසන්ල  ක්රමෝ ්ලය 

ි යුණු  කිීකමම තැශ්යැ තර  (ු   5, 2 සහ 1 තිය  හැද ෝ ැ ්ම තිය හත ශ්ර  තය්න  ැරැයි ියර්න )  ඒ 

තු ැ යහර 31, 32 ප්රශ්න ැලම ිළිතතුු  සයය්න   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ු   19 /= ආදත ය ෝ ලස දු්නෝ ්න  ම්, තෝ ේ් ෂිර තැම තිය සංෝ ය ජ ය විය යු්මෝ ්ම කුම්  ද? 

1. ු  5 – 3,  ු  2 – 2, ු  1 – 1 2. ු  5 – 3,  ු  2 – 1, ු  1 – 2

3. ු  5 – 3,  ු  2 – 2, ු  1 - 0 4. ු  5 – 3 , ු  2 – 0, ු  1 - 4

  

32.  “2 තිය” ප්රමතණය ලබත ැනීමම, ඉහර ක්රමෝ ්ලෝ ේ  twos := ..  හිසනරැ  සඳහත  ෝ යි ය යුතු, 

ප්රතශ් ය කුම්  ද? 

1. (money MOD 5) DIV 2 2. (MONEY MOD 5 ) / 2 ; 

3. (MONEY DIV 5) DIV 2;  4. (money DIV 5) MOD 2;

 

33. ෝ මම ෝ ් රය ිතැ ෝ ය්න ලැෝ බ  ිළිතතුද කුම්  ද?  

1. කිියැ්  ද්කශ් ය ෝ  ොවීම  2. 1 ෝ ලස ද්කශ් ය වීම  

3. ෝ ද ෂ යණිවුාය්  ද්කශ් ය වීම  4. පු ්කදණය ැතද 5 ්  ිතැ ය වීම

 

ෝ මම ැලීම් සමහ  තසුින්න තං 34-35  ප්රශ්න ැලම ිළිතතුු  සයය්න   

34. ඉහර ැැාසමහ  සඳහත X=30, Y=20 හත Z=10 ෝ ලස 

ආදත ය ළ විම ලැෝ බ  ප්රි දත ය ිළිතෝ ැිත්න, 

1. 50,20,5 2. 30,20,5

3. 30,25,10 4. 30,20,10 

 

35. ෝ මහි භතවිර ැ  යතල  ැුහයැුහය ැ්නෝ ්න, 

1. පු ්කදණය හත ෝ ්මීකම යමණි  

2. ෝ ්මීකම හත තු ක්රමය යමණි   

3. පු ්කදණය හත තු ක්රමය යමණි  

4. ෝ ්මීකම යමණි  

  

Begin 
a=1, b=0 

while(b > 5) do 
    b=b+1 
    a=a+b 
End While 
Display(a) 
End. 



36. https://www.oldbooks.org/thupawansa13.1  ය  විශ්නැ සම්ය්ම ිවශ්නචතයෝ ේ  

 org  හත  thupawansa13.1 ෝ ලස දැ් ෝ ැු ෝ ේ , 

1. ඉහල ැසම්  තමය හත සම්ය්ම ෝ ොු ැයි  2. ඉහල ැසම්  තමය හත උය ැසමයි 

3. ෝ ොු   තමය හත සම්ය්ම ෝ ොු ැයි  4. ඉහර කිියැ්  ෝ  ොෝ ේ  

 

37. ත්නර්කජතල ෝ ොු  ෝ බදතැනීමම උදතහදණය්  ෝ  ොැ්නෝ ්න, 

1. විභත ප්රි ඵල මත්කරැ ිවීක් ෂණය කිීකම 

2. ෝ යොෝ හ  ි  ය http://www.mahamewna.com ෝ ැබ් තාවියම ෝ බොෝ හ  ිළිනස්  සම්බ්නි 

වීම 

3. ඊ-රැයැ්ල ියිළය්  යැවීම 

4. මත්කරැ දයැතහ  මත්ක බලයත්ර ලබත ැනීම සඳහත ියයතයි ංිත වීම 

 

38. තංකිර ග්රතිළය ලිියතං යමණ්  තතුල්ම ැ  ිළිතතුද ැ්නෝ ්න, 

1. ිළ් සල, හැාය, විෝ ේද ය 2. ිළ් සල, විෝ ේද ය, ප්රමතණය 

3. ිළ් සල, හැාය, ැ්කණය 4. ැ්කණය, හැාය, විෝ ේද ය 

 

39. දතසනම්ක හත ෝ ැ් ම්ක  ිවරූපයණය්න  ග්රතිළ ිව්කමතණෝ ේ  ී  

ෝ යොදත ැෝ ්න  ෝ මම රූපයැිය්න කම රතදත හැාය 

ිවරූපයණය ෝ ේ  ම්,  

1. ිළිතෝ ැිත්න, A - දතසනම්ක  හත  B -ෝ ැ් ම්ක ග්රතිළ ප්රරූපයය්න ෝ ේ  

2. ිළිතෝ ැිත්න, A -ෝ ැ් ම්ක ග්රතිළ  හත  B - දතසනම්ක ප්රරූපයය්න ෝ ේ  

3. A  හත  B ෝ දම දතසනම්ක  ප්රරූපයය ෝ ේ  

4. A  හත  B ෝ දම ෝ ැ් ම්ක ග්රතිළ  ප්රරූපයය ෝ ේ  

 

 

 

 

 

40. ඉහර P හත Q රූපය ැිය්න ිළිතෝ ැිත්න දැ් ෝ ැ්නෝ ්න කුම  යිනණ ප්රෝ ේදය්න ද? 

1. P-් ෂුද්ර යිනණ, Q-මහත යිනණ   2. P-මිය යිනණ, Q-මහත යිනණ  

3. P-මහත යිනණ, Q-මිය යිනණ   4. P-් ෂුද්ර යිනණ, Q-මිය යිනණ  

P Q 



 

 

 

 

 

 

 

 

   වැකිය යුතුයි: 

 ඳෂමුලන ප්රනනය තතුුවල ප්රනන ඳශට  ිලිතතුු  වඳය්නන  
 ඳෂමුලන ප්රනනය   කුු  0  ්  ද  නෙන්  ප්රනන ල  කුු  0  ඵැින්න ද ිමි  ෙ.  

 

1.         
(i) 333 ශා 110 යන වංඛ්යා, ඳරිගණටය තුෂ බාවිතාලන කුභන ඳාද ය ෙේ ලංගු වංඛ්යා විය 

ශැකි දැයි ෙලන ෙලනභ ිතයා ද් ල්නන  
(ii) ෙඵොෙශෝ ඳාරිෙබෝිනට බාණ්ඩල විවනතර දැනගැනීභ වශා ඳාරිෙබෝිනටයා  උද. ෙලන 

ේ තක්රභ  බාණ්ඩය භතභ ද් න  ැබීභ නඳ ඵා තති ෙතොරතුු  ශා ව්නනිෙ.දන 

තා් ණය බාවිතෙේ ප්රතිාබයකි  වලැනි ේ ත ෙදට්  ිතයා වරල ඳැශැදිිත ටර්නන  
(iii) ඳරිගණටයට  නදා වනථිරාංග (Firmware) යනු ෙභොනලාදැයි ඳැශැදිිත ටර ිතය්නන  
(iv) ෙභභ තර්ට ව ශෙනිම ප්රතිදානය ිතය්නන  

  

  

(v) ඳරිගණටය තු බාවිතාලන කුභන ඳරිලර්තටය් , වම්පූර්ණ ප්රබල ේ තය වටලරභ 

යා්නත්රිට ේ තය ඵල  ඳේ ටරයි ද? 
(vi) ෙභෙශයුම් ඳද්ධතිෙේ ටාර්යය්න ෙදට්  ිතයා ද් ල්නන  

(vii) ගුල්න විදුිත වංඥාල්   ආෙෝටෙේ ෙ.ගය ලන 3,  ,   km/s   වභාන ෙ.ගයකි්න 
ගභ්න ටරන නතර 0 ,   km   වශා ගතල්නේන තේඳර 0/05 කි  නමුේ  ච්නද්රිටාල්  
ශරශා ෙෝටෙේ ප්රතිවිු ද්ධ ෙටලරට ර ට  (0 ,   km  ඳභණ දුරට තති) ටථන 

වංඥා ව්නනිෙ.දනෙේ දී තේඳර 0/3 ට (තේඳර 0/05 ෙභ්න ඳවන ගුණය් ) ඳභණ විා 

ටා ඳභාල්  තතිල්නේන තයි? 
(viii) යුනිේ ත බාවිතෙේ දී ෙඳර ෙභ්න ෙදගුණයට බිටු ප්රභාණය්  ලැය ීමභ ුදදුුද ෙනොලන 

ක්රියාලටැයි නිභ ප ඳලවයි  විම තති ප්රතිාබය බඵ බුට  ඳැශැදිිත ටර්නේන ෙටෙවේ ද? 
(ix) ඉ-රාජ්ය ෙවේලාල භින්න ්රී ාංකිටයි්න නේවින න ප්රතිාබ ෙදට්  ිතය්නන  
(x) ද්විඳථ ව්නනිෙ.දන උඳාංගය්  ිතයා ද් ල්නන   

 

2.  
(i) ෙටොවිඩ් භර්ධනය වශා ෙලෂ වැට වටවනටර තති වනලයංක්රීයල විලවතලන ෙදොරට 

ක්රියාටාත්ේලය ඳශත ඳරිදි ෙ.  
 වනලයංක්රීය ඳද්ධතිෙේ චන වංෙ.දටය් (X) , ටා ගණටය් (Y) ශා උනණේල 

වංෙ.දටය් (Z) නඩංගු ෙ.  
 ි නිෙවකු ෙදොර ඉදිරිය  ඳැි ණි වි  චන වංෙ.දටය(X) වක්රීය(1) ෙ.  

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  II  

දකුු  ඳෂාේ නධයාඳන ෙදඳාර්තෙම්්නතුල 
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ku$wxlh ( '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 



 ව්  ි නිෙවකු ෙදොෙර්න තතුුව වූ වි  ටා ගණටය(Y) වක්රීය ීම(1) තේඳර 30ට  
ඳුදල නක්රීය(0) ෙ.  

 උනණේල වංෙ.දටය(Z) භඟි්න ි නිුද්නෙේ උනණේලය ඳත්් ා ටරන නතර වය 

400C   ලැඩිනම් උනණේල වංෙ.දටය වක්රීය(1) ෙ.  
 ෙදොර විලවතීමභ වශා චන වංෙ.දටය වක්රීය ීමභ වශ ටා ගණටය නක්රීය විය යුතු 

නතර උනණේල වංෙ.දටය ද නක්රීය විය යුතුය  
 

(a). ඉශත ෙදොර ක්රියාේභට ීමභ  නිර්භාණය ටෂ යුතු තාර්කිට ඳරිඳථය නදි්නන    
(b). වභ ඳරිඳථය වශා බිතයානු ප්රටාය ිතය්නන       
(c). ඉශත ඳරිඳථෙේ ක්රියාටාත්ේලය වතයතා ලගුල්  භඟි්න ඉදිරිඳේ ටර්නන    

 

(ii) ලද්න වැටුදම් භවදුටාංගය්  භින්න වටවන ද  ඳශත ඳාඨ ෙටො ෙවේ ඉංග්රීසි අ නෂර ලිත්න 

ද් ලා තති වනථාන  ඳශති්න ද් ලා තති  ඳරිදි ශැඩව.  ටෂ යුතුය   ඒ වශා දී තති ෙභලම් 

තීු ෙ.  නංට ෙයොදා තති ෙභලම් බාවිතා ටරි ්න  ශැඩව. ගැ්නීමභ  නදා ෙභලම් නංටය 

නෂරය වභ  ගඳ්නන   

(a). A භින්න ත් ෙලන ෙටො ව භැද  ව පය වැටසීභ      

(b). B භින්න දැ් ෙලන ෙටො ව   ැයිවනතුල්  කිත්භ (බුට් වටතු කිත්භ)    

(c). C භින්න දැ් ෙලන ලාටයය රතු ඳැශැ ගැ්නීමභ      

(d). “Covid 19” ලචනය තති වෑභ තැනභ “COVID 19” ෙව වටලර ශැඩව. ගැ්නීමභ  

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ඳශත ෙඳ්නලා තති දේත වමුදා ලගු තුෂ  ඳාවට පුවනතටා ෙඳොේ, සි අුද්නෙේ නම් ශා ෙඳොේ 
ඵා ගැනීභ ිලිතඵ දේත ආචයනය ටර තිෙේ  

 

ෙඳොේ ලගුල         ඵැශැර දීෙම් ලගුල 
 

 
 
 

BookID BookTitle Borrowed 
B0001 HIDE AND SEEK True 
B0002 GINGER THE GIRAFFE False 
B0003 DOING MY CHORES True 
B0004 ABE THE SERVICE DOG True 
B0005 SUNNY MEADOWS WOODLAND SCHOOL False 
B0006 TOOTH FAIRY True 
 

Date BookID S_ID 
19/06/2020 B0001 S0002 
10/04/2020 B0003 S0003 
10/04/2020 B0004 S0003 
10/04/2020 B0006 S0004 
 

A 

B 

C 

14 

1 6 8 2 3 4 7 9 

10 

5 

13 

11 12 

15 



(i) ප්රාථි ට යතුු  වශා ුදදුුද ් ෙේත්ර ෙදට්  ිතය්නන     
       

 

(ii) Book_Title ‘Hammy The Hamster’  ශා  BookID ‘B0007’ 
ෙව නල ෙඳොත්  පුවනතටාය  වටතු ටරන දී  

a. කුභන ලගු(ල) යාලේටාලීන ටෂ යුතු ල්නේනද? 
b. ලගුෙ. / ලගුල යාලේටාලීන ටරන ද ෙේළිය / ෙේළි ිතයා ද් ල්නන    
 

(iii) 15/06/2020 දින දිනිති පුවනතටාය ෙලත ෙගොවන ‘SUNNY MEADOWS WOODLAND SCHOOL’ 
නභැති ෙඳොත ඵා ගනී  

a. කුභන ලගු(ල) යාලේටාලීන ටෂ යුතු ල්නේන ද? 
b. ලගුෙ. / ලගුල යාලේටාලීන ටරන ද ෙේළිය / ෙේළි ිතයා ද් ල්නන    

 
4.  

(i) න්නතර්ජ්ාය  නද ලන වි  දදනිට ට යුතු ල වෑභ ් ෙේත්රයටදී භ ඵුටල බාවිත ලන 

නතර වභින්න ඵා ෙදන ෙවේලාල්න ද රාශියකි  ඳශත රූඳ භින්න දැ් ෙල්නේන A සි අ  E 
ද් ලා නම්ටර තති, න්නතර්ජ්ාය භින්න වැඳෙයන ෙවේලාල්න  දැ් ෙලන ිල්නතර 
කිිමඳයකි  1 සි අ  5 ද් ලා වූ ප්රටා 5 භින්න , වයි්න සි අදුලන ටාර්ය්න ශා ෙවේලාල්න 
(නනුිලළිෙලෂ  ෙනොෙ.) විවනතර ෙටෙර්  ිල්නතර භින්න දැ් ෙලන ෙවේලාල ෙශෝ ටාර්යය  

නදාෂ  ඉංග්රීසි අ නකුර,  ප්රටාය  නදාෂ නංටය  වභග නිලැරදිල ගඳා ිතය්නන   

 
 

ප්රටාය රූඳය/න් රය 

0. න්නතර්ජ්ාෙේ ෙවේලාල්  ලන www ිම විා ෙලේ නඩවි 
ප්රභාණය්  තැ්නඳේ ටර තිෙේ  විම තති  HTML ේ ත කියලා 
ෙලේ නඩවිය ඳශුදෙල්න දර්නය කිත්භ  බාවිතා ල්නනකි  

 

0   ජ්ායට ෙශෝ න්නතර්ජ්ාෙේ  තති ඳරිගණටය්  ෙශෝ  ජ්ාය  
වම්ඵ්නධ උඳාංගය්  නනනයල ශුනනා ගැනීෙම් දී බාවිතා ෙ.  

 

3. www ල තති ෙලේ නඩවිල ිතිලනය්න ෙවොයා ගැනීෙම් දී බාවිතා 
ෙ.  

 

4. න්නතර්ජ්ාය බාවිතෙය්න ෙදෙදෙනකු ෙශෝ කිිමඳෙදෙන්  නතර 
ීමඩිෙයෝ වංලාද ඳැලැේීමභ  නතයාලය ෙ. 

 

5.  න්නතර්ජ්ාය බාවිතෙය්න නිලව, ටාර්යාය , ාඛ්ා ටාර්යා ල 
ට යුතු දුරවනථල සි අදු කිත්භ 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 

S_ID Student_Name 
S0001 Pelaka 
S0002 Chaniru 
S0003 Tharushi 
S0004 Semini 

 

ශිෂ්ය වගුග 



(ii) රවාරා,  විදුේ  තැඳැ ප ිනු භ බාවිතෙය්න  ෙභේි , තු ෂි වශ ටවිු  ි තුර්න  විදුේ 
තැඳැ ප ිතිලය්  යලයි  ෙභභ ිතිලය යැීමෙම් දී රවාරා බාවිතා ටෂ විදුේ  තැඳැ ප ිනු ම් 

නතුු මුුටණෙේ දැකිය  ශැකි නංග කිිමඳය්  ඳශත දැ් ෙ.  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ඉශත රූඳය නනුල ඳශත ප්රටාෙේ ිමවන තැ්න ිලරීමභ  ලඩාේ ුදදුුද න් රය ෙතෝරා ිතය්නන  
 

විදූේ තැඳැ ප ඳණිවිඩය වභග චාරිටාලට ජ්ායාරූඳ කිිමඳය්  නමුණා යැීමභ 1                
භින්න සි අදුටෂ ශැට   ිතිලය ඵන  ෙභේි , තු ෂි වශ ටවිු  යන නයෙේ විදුේ තැඳැ ප ිතිලන 
තතුේ ටෂ යුේෙේ 2             ිම ය  රවාරා  , ෙභභ ිතිලෙේ භ ිල ඳේ චතුි නි වශ  රිනි  
යැීමභ  නලය විය  විම දී බුන්නෙේ ිතිලන තතුේ ටෂ යුේෙේ3                ිමය  ඉශත නය  
ෙනොෙඳෙනන ඳරිදි ිල ඳත්  යැීමභ  4              බාවිතා ටෂ යුතු ෙ.  විදූේ ිතිලෙේ 
යතුු ිතයනය ටරන නකුු ල ශැඩව. (FORMAT) සි අදු කිත්භ  5               ෙ පඵෙය්න 
දැ් ෙලන ෙභලම් බාවිතා ටෂ ශැකිය     

         
(iii) රේන විදයාෙේ පුවනතටාය නීමටරණය ටර 

වනලංක්රීය ඳද්ධතිය්  බාවිතෙය්න පුවනතටා ට යුතු 

සි අදුකිත්භ ආරම්බ ටර තත  වභ ලයාඳවතිය නනුල 

බාවිතා ටරන ඳද්ධති වංලර්ධන ක්රභෙ.දෙේ ිලයලර 

ඳශත රූඳය භින්න දැ් ෙ.  ෙභභ පුවනතටා 

ඳද්ධතිය වැටසීභ  රේන විදයාෙේ 11  ලවර 
විනුින, දිිතන වශ වචිනි ෙලත බාර දී තිෙේ  ෙභභ 
ක්රියාලිතය  නදාල දී තති  ඳශත ලගුෙ. 0  0  3 

ෙ පඵ ප ල  නදා ිලයලර  ිමි  න් රය ිතයා 

ද් ල්නන   

  ඳද්ධතිය වංලර්ධනෙේ දී  සි අදුටරන ටාර්යය නදා ෙ පඵය 

1)    ඉශත රූඳය  නනුල විනුින විසි අ්න ලඩාේ නිලැරදිල වශ වරල ේ තනය 

සි අදුකිත්භ,   ඳද්ධතිය නඩේතු කිත්භ ශා ඳද්ධතිය ඳත්් ා කිත්භ  ගතලන ටාය නඩු ටර 
ගැනීභ   ලඩාේ ලැදගේ ලන ඵල  දිිතන ෙඳ්නලා ෙද්    

0  

2)    පුවනතටායෙේ ට යුතු ඳශුද ටරගැනීභ  නිර්භාණය වූ ෙභභ ඳද්ධතිය  නලුති්න 

තීු ේ ත කියලනය්  වවිකිත්ෙම් ටාර්යය වචිනි විසි අ්න ඉටු ටරන දී  
0  

3)    පුවනතටාෙේ බාවිත වූ නේයුු  ඳද්ධතිය වභින්න නල ඳද්ධතිය ද ක්රියාේභට විය යුතු 

ඵල තීරණය ටරන දී  
3  



 

(iv)  ඳද්ධති වංලර්ධන ජීලන චක්රය වම්ඵ්නධෙය්න ඳශත විවනතර ටර තති ආටවති නම් ටර්නන  

a. ඳද්ධතිය නිර්භාණෙේ දී ඳෂමුල නලයතා ශුනනාගත යුතු නතර නලවාන නදියෙර් දී 
ඳද්ධතිෙේ ප්රතිපය දැට ගැනීභ  ශැකි ෙ.  

b. ඳද්ධති වංලර්ධනය ටරන නය  ෙඳර නේදැකීම් ුනල ද බාවිතා ටෂ ශැකිය 
     

5.   
(i) ව් තරා විබාගයට දී ඵා ගේ කුු  නනුල වාභාර්ථය්න ඵා ෙදන ද්ෙද් ඳශත ඳරිදිය  

ෙභභ විවනතරය  නදාල නන න ද ගැලීම් ව ශන ශා වය  නදාල ිතයන ද නවම්පූර්ණ 

ලයාජ්ේ තය ඳශත දැ් ෙ.  විම ිමවනතැ්න වශා ගැෙඳන ිලළිතුු   නදා ිමවනතැන  නයේ 

නංටය බඵෙේ ිලිතතුු  ඳත්රෙයිම ිතයා  ඊ  ඉදිරිෙය්න ිතයා ද් ල්නන  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) ව් තරා ඵාිතටා විදයායට ෂමු්න 40 ්  
නතරි්න ෙව්නටිමී ර 170   ලැඩි ෂමු්න 
දැ පඳ්නදු ටණ්ඩායභ  පුුටු  කිත්භ වශා 

ඵලා ගැනීභ  තීරණය ටෂ නතර බුන්න 

ෙතෝරා ගැනීභ  ිතයන ද ලයාජ්ේ ත 

ඛ්ණ්ඩය්  ඳශත දැ් ෙ.  ඒ වශා 

ගැෙඳන ගැලීම් ව ශන ත ද් ල්නන  
 

  

      

Yes 

No 

 Start 

 End 

 Input Marks 

Display A 

Display B 

Display C 

Display S 
Marks 
≥ 35 

Marks 
≥ 75 

Marks 
≥ 65 

Marks 
≥ 50 

Display W 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

Number of Students as x(x=1) 
while (x<40) do              

input,Student name and Height 
if  Height >170cm then  

write name on list 
end if  
x=x+1 

End while 
Display Name list 



6. දකුු  ඳෂාෙේ දිවනත්රි් ට 3   නදා ජ්නලාරි සි අ  ජුනි ද් ලා භාසි අට ලර්ාඳතන නගයය්න ඳශත 
ඳැතුු ම් ඳේ ලැඩඳෙතිම ද් ලා තත   ඒ තුදෙර්න ඳශත ප්රනන ල  ිලළිතුු  වඳය්නන        

( ලර්ාඳතන නගයය්න ml ලිත්න ද් ලා තත  ) 

  

 
 
 
 
 
 

 

(i) ගා ප දිවනත්රි් ටෙේ භාව 6 ිම මුුව ලර්ාඳතනය ඵා ගැනීභ වශා H4 ෙටෝය තු ිතවිය 
යුතු සූත්රය = Function( Cell 1 :  Cell 2 )  ආටාරෙය්න ිතයා ද් ල්නන     
 

(ii) වය H6 ෙටෝය  ිල ඳේ ටෂ වි  ැෙඵන සූත්රය ිතයා ද් ල්නන     
 

(iii) ගා ප දිවනත්රි් ටෙේ මු ප භාව 6 ිම වාභානය ලර්ාඳතනය ගණනය කිත්භ  I4 ෙටෝෙයිම 
ිතවිය යුතු නදා ශ්රිතය වඅඩංු වසූත්රය කුභ්  ද?       

 

(iv) භාතර දිවනත්රි් ටෙේ භාව 6 තු උඳරිභ ලර්ාඳතන නගය ඵා ගැනීභ  J5 ෙටෝය තු 
ිතවිය යුතු ශ්රිතය නඩංගු සූත්රය කුභ්  ද?       

 

(v) ශම්ඵ්නෙතො  දිවනත්රි් ටය තු ැබුු  නලභ භාසි අට ලර්ාඳතන නගය ඵා ගැනීභ  K6 
ෙටෝය තු ිතවිය යුතු ශ්රිතය නඩංගු සූත්රය කුභ්  ද?      

 

(vi) ජ්නලාරි භව සි අ  ජුනි භව ද් ලා දිවනත්රි් ට තුෙනිම ලර්ාඳතන ඳාඨාංට වංඛ්යාල ෙවවිභ  

G8 ෙටෝය තු ිතවිය යුතු  සූත්රය   Function (  Cell 1 : Cell 2 ) ආටාරෙය්න ිතයා 
ද් ල්නන            

7.   
(i) නධයාඳන ් ෙේත්රය  ෙතොරතුු  ශා ව්නනිෙ.දන තා් ණෙේ ඵඳෑභ, උදාශරණ 

ෙදට් ලේ ෙගනශැරඳාි ්න විවනතර ටර්නන          
 

(ii) තිරවාර වංලර්ධනය්  වශා ටවෂි ටර්භා්නතෙේ දී ශා ටර්භා්නත ් ෙේත්රෙේ දී ෙතොරතුු  

ශා ව්නනිෙ.දන තා් ණෙේ ආධාරය ඵා ගත ශැකි ආටාරය විවනතර ටර්නන  
           

(iii) ෙතොරතුු  ශා ව්නනිෙ.දන තා් ණෙේ නනිසි අ ඵඳෑම් ෙදට්  ිතයා ද් ල්නන    
 

(iv) ඳශත ආධාරට ලචන ැයිවනතුල ෙයොදා ගනිි ්න ිමවනතැ්න පුරල්නන  

“දුරවනථ නධයාඳනෙේ ලේභ්න ප්රලණතාල නනුල ඉෙගනුම් ආධාරට …………(a)……… වැඳයිය 
ශැකි නතර, භාර්ගගත ෙලෂාෙම් දී ……………(b)…………….. බාවිතා ටෂ ශැකි ය  ෙම් 
සි අය ප ෙතොරතුු  ශා ව්නනිෙ.දන තා් ණෙේ යශඳේ බාවිතය්න ෙ.  

 (ප්රභාණලේ ෙව, භාර්ගගතල, ශරඳේ/ණයඳේ, ෙච් ඳේ)         

                 


