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 සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි 

All Rights Reserved 

 

දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුවල 

தென்  மாகாணத்  கல்வித்  ெினைக்களம் 

Department of Education – Southern Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01. ප්රාථමිමික ආචයනය, ද්විතීක ආචයනය, ව්ථමිානීය ආචයනය ශා දුරව්ථමි ආචයනය අනුපිලිවලලින් දක්ලා ඇති ලරණය 

ව ෝරන්න. 

(1) පඨන මාත්ර ම කය, වැවනළි ම කය, ප්රකා  ැටිය,  ලෂාකුළු පරිගණනය  

(2) ප්රකා  ැටිය,  පඨන මාත්ර ම කය, වැවනළි ම කය, ලෂාකුළු පරිගණනය 

(3) පඨන මාත්ර ම කය, ප්රකා  ැටිය,  ලෂාකුළු පරිගණනය, වැවනළි ම කය 

(4) ප්රකා  ැටිය,  පඨන මාත්ර ම කය, ලෂාකුළු පරිගණනය, වැවනළි ම කය 

(5) පඨන මාත්ර ම කය, ලෂාකුළු පරිගණනය, වැවනළි ම කය, ප්රකා  ැටිය 

 

02. පශ  ප්රකා වකන්න. 

A. මුලික ආදාන ප්රතිදාන පද්තතිය (BIOS) වමවශයුම් පද්තතිවේම වකොටවකි.  

B. වමවශයුම් පද්තතියක් ප්රවශන ්රියාලලියට (Booting) , වවම්භාවී ප්රවශ ම කය (RAM) අලය වශ.  

C. ක්රමවඛනන ල එකතුලක් වව වමවශයුම් පද්තතිය වැකිය වනොශැකි ය.   

       එම ප්රකා අතුවරන් ිවලැරි  ප්රකාය  ප්රකා අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.    (3)   C පමණි. 

(4) A, B  ශා C යන සියඛම.  (5)    සියඛ අව ය වශ.

 

03. -3510 වදශා   තුය  වදවකහි  අනුුරරකය  ිවලැරි ල දැක්වලන පිළිතුර කුමක්ද?   

(1)  111001002    (2)  000110112    (3)  110111012  

(4)  111001012     (5)  ඉශ  කිසිලක් වනොවශ

පේොරවරු හා සතුනිපේදද ේාක්ෂණය - I 

Information & Communication Technology – I 

 

පැය පදකයි 

02 hours 

13 පරේණිය 

Grade 13 

සැකිය යුවයි : 

 සියලුම ප්ර්න ලට පිළිතුරු වපයන්න.  
 පිළිතුරු  පත්රවේ ිවයමි  වථ්මිානවයහි බව  විභාග අංකය පමණක් ලියන්න. 
 1 සිට 50 ව ක් එක් එක් ප්ර්නයට 11,,12,,13,,14,,15, යන පිළිතුරු ලලින් ලඩාත් ගැළපපද පිළිවර 

ව ෝරා,  එය පිළිතුරු පත්රවේ කතිරයක් 1, වයොදා වකුණු කරන්න. 
  

 

අධ්යාපද පපො ස සහක ක පර උසසස  පපළ   විභාගය - 2021 

General Certificate of Education (Advanced Level) Examination - 2021 
 

පේලද ලාර පරීක්ෂණය  -  2021  
Third Term Test – 2021 
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AB 
CD 

04. 111111012  +   2358  =  ………….. හි අගයට තුය ලන පිළිතුර කුමක් ද?

(1)  111111112    (2)  1100110102    (3)  30810  

(4)  4078     (5)  61016  
 

05. E5A16  +  578  =  ………….. හි අගයට තුය ලන පිළිතුර කුමක්ද?

(1) 72238 (2) E8916 (3) 502510 (4) E9816  (5) 71238 
 

06. දී ඇති කාවනෝ සිතියවමහි ප්රතිදානය වහශා ලඩා්  වරම ූලීයය ප්රකානය  දැක්වලන්වන්, 
 

 

 

 

 

 

 

 

07. පශ  වහශන් ූලලියානු පරිපථමියට තුය  ූලලියානු පරිපථමිය ලන්වන්, 

 X 
      Y   
 
 

 

(2)                 (3)  (1)                                                                                    

 

   

 

           (4) (5)   
 
 
 

 

08. වමම ූලලියානු පරිපථමිවයහි ප්රතිදානයට අදාෂ ූලලියානු ප්රකා කිහිපයක් පශ  දක්ලා ඇ . 

  

 

 

 

 

 

 

 

ඉශ  ූලලියානු පරිපථමියට තුය ූලලියානු ප්රකාය   ප්රකාන ඇතුෂ්  ලරණය ලන්වන්, 

(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.   (3)   A, B ශා C පමණි. 

(5) A , C  ශා D යන පමණි.  (5)    ඉශ  සියඛම.
 

09. වමවශයුම් පද්තති පිළිබහ පශ  ප්රකා වකන්න. 

A. වමවශයුම් පද්තතියක් යනු පද්තති මෘදුකාංග විවේයකි. 

B. වමවශයුම් පද්තතියක්, පරිගණකය භාවි ා කිරීමට පරිශීකයාට අලය අතුරුමුුණණ  වපයනු බි. 

C. වමවශයුම් පද්තතියක්, ව්ථිරාංග ශැර වවසු සියලුම ලැඩවටශන් ්රියා් මක කිරීමට අලය වවේලාලන් 
වපයනු බි. 

 ඉශ  ප්රකා අතුවරන් ිවලැරි  ප්රකාය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

 
00 01 11 10 

00 1 0 0 1 

01 0 0 0 0 

11 0 1 1 0 

10 1 1 1 1 
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(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.    (3)   C පමණි. 

  (4)  A ශා B පමණි.   (5)    A , B , C සියඛම.  
 

10. වමවශයුම් පද්තති විකානය පිළිබහ ිවලැරි  ප්රකානය කුමක් ද ? 

(1) වමවශයුම් පද්තති භාවි ා වනොව යුගවේ දී ආදාන ප්රතිදාන කා්යයයන් අ රතුර දී වකවනය කා්යයබුණල 

පැලතුණි. 

(2) වර කාණ්ඩ පද්තති භාවි ා ව යුගවේ දී පරිශීකයා ශා දෘඩාංග පද්තතිය අ ර වෘජු අන් ්ය වම්බන්ත ා 

දක්නට ැබුණි. 

(3) බුණ ක්රමවඛිත  කාණ්ඩ පද්තති භාවි ා ව යුගවේ දී ක්රමවඛන කිහිපයක් රහලා  බා ග  ශැකි පරිි  

ම කය පංගුකරණය කරන දී. 

(4) කාවිභජන පද්තතියක දී ක්රමවඛන ම කය තු රහලා  බා ගන්නා කාය වකොටව් ලට වබදා ඇ . 

(5) අවනකු්  වමවශයුම් පද්තතීන්ට වාවේක්ල බුණක්රමවඛිත  කාණ්ඩ පද්තති තු දී ලැඩි ප්රතිචාර කායක් 

දක්නට ැව . 
 

11. වගොනු ආචයන කෂමණාකරණය පිළිබහ පශ  ප්රකාන වකන්න. 

A. යාබද විභජනවේ දී (Contiguous Allocation) බාහිර නණ්ඩනීකරණයන් (External Fragmentation ) 

ඇතිවශ. 

B. වබැඳි විභජනවේ දී (Linked Allocation) වගොනුලක වකොටව් පිහිටි අලකා පිළිබහ විව් ර අඩංගු 

වකොටවක් (Block) පල් ලා ගිවි. 

C. සුචක විභජනය (Indexed Allocation) අනුල  ැන්ප්  වී ඇති වගොනුලක වරවකෝඩයක් වල  ප්රවශ 

වීම වහශා භාවි ා කෂ ශැක්වක් අනුක්රමික ප්රවශය පමණි. 

ඉශ  ප්රකාන අතුරින් ිවලැරි  ප්රකානය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.    (3)   C පමණි. 

  (4)  A ශා B පමණි.   (5)    A , B, C සියඛම.  
 

12. වගොනු පද්තති (File System) පිළිබහ ිවලැරි  ප්රකාය කුමක් ද ? 

(1) ඉශෂ තාරි ාලයක් වහි  වගොනු ශැසිරවීමට වගොනු විභජන ලගු (FAT) වගොනු පද්තතිය වයෝගය වශ. 

(2) නල  ාක්ණික වගොනු පද්තතිය (NTFS) යනු ිවදශව් වශ විලෘ  මාශ්ර වගොනු පද්තතියකි. 

(3) වගොනුලක ආරක්ාල වහශා නල  ාක්ණික වගොනු පද්තතිය (NTFS) වෑම වගොනුලක්ම පිටප්  වදකකින් 

පල් ලා වගන යි. 

(4) නල  ාක්ණික වගොනු පද්තතිය යුිවවක්  (Unicode) පද්තතිය වමඟ අනුරප වශ. 

(5) FAT යනු NTFS වගොනු පද්තතිවයහිම ලැඩි ි යුණු කරන ද වගොනු පද්තතියකි. 

13. ්රියායන කෂමණාකරණය පිළිබහ පශ  ප්රකාන වකන්න. 

A. ්රියායනයක් අනණ්ඩල ්රියා් මක වීම අ් හිටුලන වංවාලක්  අතුරුඳුමකමක් 1Interrupt, නම් වශ. 

B. ්රියායන පාන නණ්ඩයක් 1PCB,  යනු වෑම ්රියායනයක් පිළිබහලම විව් ර වටශන් පල් ලාවගන යන 

ද්   ලුශයකි. 

C. වකවනය ඵදායී වව උපවයෝජනය කිරීම වහශා වන්ත්යභ ව්විචය 1Context Switching, උපකාරී 

වශ. 

ඉශ  ප්රකාන අතුරින් ිවලැරි  ප්රකානය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.    (3)   C පමණි. 

  (4)  A ශා B පමණි.   (5)    A , B , C සියඛම.  

14. ව්  ්රියායන වංක්රාන්ති  ් ් ල රපවටශන (Seven State Process Diagram) පිළිබහ වවදොව් ලරණය කුමක් ද ? 

(1) ිව්යමි   ් ් ලවේ (New) පල් නා ්රියායනයක්, වකවනය ම  ්රියා් මක වීම වහශා සූදානම් 

ව්ලරපවයන් වනොපලතී. 

(2) ප්රතාන ම කය වශ අ  ය ම කය අ ර ්රියායන ුණලමාරු කිරීම මතයකාීයන ිවයමකාරකය (Mid Term 

Scheduler)  මඟින් සිදු කරි. 

(3) කාය ග වීම (Time Out) මඟින් ්රියා් මක  ් ් ලවේ පල් නා ්රියායනයක් සූදානම්  ් ් ලයට මාරු 

වීම සිදු විය ශැකිය. 

(4) අලහිර  ් ් ලවේ පල් නා ්රියායනයක් එහි ආදාන ප්රතිදාන වම්ූර්යණ වීමක දී , ප්රතිශරණය කෂ අලහිර 

කෂ  ් ් ලයට මාරු වශ. 

(5) ්රියායනයකට අදා කා්යයයන් වම්ූර්යණවයන්ම අලවන් වීම ම , එම ්රියායනය අලවන්  ් ් ලයට 

මාරු වීම සිදු වශ. 
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15. අ  ය ම කවයහි ඇති ලැඩවටශනක් ව්ථමිාලර ප්රමාණවයහි වකොටව්ලට වලන් කිරීම ....................... යනුවලන් 

ශමකන්ලන අ ර, එම එක් වකොටවක් ............................ යනුවලන් ශමකන්ලි. වකවනය මඟින් ඉ ා ආවන්න 

අලව්ථමිාලන්හි දී භාවි ා කරන ලැඩවටශන් වකොටව් වභෞතික ම කවයහි ........................... ම   ැන්ප්  කරන 

අ ර ඒ පිළිබහ විව් ර වටශන් පල් ලාවගන යාම වහශා ...........................  නම් ද්   ලුශය භාවි ා කරි. 

 

ඉශ  ප්රකානවයහි හිව් ැන් වහශා සුදුසු පද අනුපිළිවලලින් දැක්වලන ලරණය කුමක් ද? 

(1) රාමුකරණය, රාමුල, පිටුල, ්රියායන පාන නණ්ඩය 

(2) පිටුකරණය, පිටුල, රාමුල, පිටු ලගුල 

(3) පිටුකරණය, පිටුල, රාමුල, ්රියායන පාන නණ්ඩය 

(4) එතීම, පිටුල, රාමුල, පිටු ලගුල 

(5) පිටුකරණය, පිටුල, රාමුල,  එතීම් අලවරෝතක 

 

16. උපාංග කෂමණාකරණය පිළිබහ පශ  ප්රකාන වකන්න. 

A. පරිගණකය ශා වම්බන්ත කරන උපාංගයක් පරිගණකවලහි වමවශයුම් පද්තතිය වමඟ වම්බන්ත කිරීම 
උපාංග තාලක 1Device Drivers, මඟින් සිදු කරි. 

B. බාහිර ප්යයන්  උපාංග මන්දගාමී ලන විට වකවනවේ කා්යයක්ම ාල අනණ්ඩල පල් ලාවගන 
යාමට්  ආදාන ප්රතිදාන කා්යයයන් වම්ූර්යණ කිරීමට්  එතීම් අලවරෝතක 1Spooling Buffers, භාවි ා 

වශ. 

C. එතීම් අලවරෝතක නඩ් තු කිරීමට අලය ඉඩ අලකා , වරිසව් ර ම කවයන් වලන් කර ගනු බි. 
ඉශ  ප්රකාන අතුරින් ිවලැරි  ප්රකානය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

(1) A  පමණි.     (2)   B පමණි.    (3)   C පමණි. 

  (4)  A ශා B පමණි.   (5)    A , B , C සියඛම.  
 

17. 175.45.50.12  යන  IP ලිපිනය .......................  පන්තිවේ  IP ලිපිනයක් වශ. 

ඉශ  හිව් ැන වහශා සුදුසු IP ලිපින කාණ්ඩය කුමක් ද? 

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E 
 

18. 172.18.30.0 /19 නම්  IP ලිපින කාණ්ඩයට අය්  ජා ලිපිනය වශ විකාන ලිපිනයන් පිළිවලලින් දැක්වලන 

පිළිතුර කුමක් ද? 

(1)  172.18.30.0 වශ 172.18.30.255    (2)  172.18.30.0 වශ 192.18.31.0 

(3)  172.18.30.0 වශ 172.18.31.255    (4)  172.18.30.0 වශ 255.255.254.0 

(5)  172.18.31.255 වශ 172.18.30.0 
 

19. වංවා පිළිබහ පශ  ප්රකාන වකන්න. 

A. ඉවක්වරොිවක ද්   වන්ිවවශදනවේ දී, වංවාලක් යනු කාය වමඟ වලනව් ලන ඉවක්වරොිවක 

වලෝඛටීය ාලයකි. 

B. වංවා වම්වප්රේණය වහශා වභෞතික වම්වප්රේණ මාතයයක් තිීමම අිවලා්යයය වශ. 

C. ඉවක්වරොිවක ද්   වන්ිවවශදනවේ දී අධිවංනයා  ලාශක වංවා 1Carrier Signals, භාවි ා වශ. 

ඉශ  ප්රකාන අතුරින් ිවලැරි  ප්රකානය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

11,  A  පමණි.    12,  B පමණි.    13,  A ශා B පමණි. 

14,  A ශා C පමණි.   15,  A ,B වශ C සියඛම. 
 

20. ද්   ගුේ වක් නය 1Data Encryption) පශ  ප්රකාන වකන්න. 

A. වමමිතික යතුරු වක් නවේ දී, ද්   වක් නය වහශා වශ විවක් නය වහශා එකම යතුරක් භාවි ා වශ. 

B. ඉවක්වරොිවක වඛනනයකට නීතිමය ලංගුභාලයක් එක් කිරීම ගුේ  වක් නවේ ප්රතාන අරමුණ වශ. 

C. අවමමිතික යතුරු වක් නවේ දී යලන්නාවේ වපෞද්ගලික යතුරින් 1Private Key of Sender) වක් නය 

කරන පණිවිඩය, යලන්නාවේ වපොදු යතුරින් (Public Key of Receiver)  විවක් නය කිරීම ලඩා්  

ආරක්ෂි  වශ. 

ඉශ  ප්රකාන අතුරින් ිවලැරි  ප්රකානය  ප්රකාන  අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

11,  A  පමණි.    12,  B පමණි.    13,  A ශා B පමණි. 

14,  A ශා C පමණි.   15,  A, B වශ C සියඛම. 



 

5 
 

 

21. 192.260.20.90  යනු  ජායක පිහිටි වංග්රාශක ලිපිනයකි. එම උපාංගය පිහිටි ජාවයහි උපජා ආලරණය 

255.255.255.240 වශ. පශ  ලිපිනයන්වගන් කුමන ලිපිනය එම ජාවයහි වංග්රාශක ලිපිනයක් වනොලන්වන් 

ද? 

11,  192.260.20.85   12,  192.260.20.94   13,  192.260.20.81 

14,  192.260.20.97   15,  192.260.20.90 
 

22. ව්ථමිානීය ප්රවද් ජායක් 1LAN, තු ජා උපක්රම 1Network Devices, 600 ක් භාවි ා වශ. එම ජාය වහශා 

ලඩා්  වයෝගය උපජා ආලරණය 1Subnet Mask, කුමක් ද? 

(1)  255.255.255.0   (2)  255.255.254.0   (3)  255.255.240.0 

(4)  255.255.255.224   (5)  255.255.255.128 
 

23. ජාකරණ අතුරුමුුණණ්  කාඩ්ප  1NIC, .............................ව්ථමිරයට ද , මංශසුරුල 1Router, .................. 

ව්ථමිරයට ද, ජාකරණ නාභිය 1Network Hub, ........................... ව්ථමිරයට ද අය්  වශ. 

ඉශ  ප්රකානවයහි හිව් ැන් වහශා සුදුසු පද පිළිලලින් දක්ලා ඇති ලරණය කුමක් ද? 

11,  ද්   වබැඳි, ජා, ප්රලාශන     12,  වයදුම්, ඉි රිප්  කිරීම්, වැසි 

13,  ද්   වබැඳි, ජා, වභෞතික    14,  වභෞතික, ජා, ද්   වබැඳි 

15,  ද්   වබැඳි, ජා, වයදුම්  
 

24. ්වශ  මංජුවා පරික්ාල වනොලන්වන්, 

(1)   ප්රකා ආලරණ     (2)   ානා ආලරණය 

(3)   මා්යග ආලරණය     (4)   ව ොරතුරු ආලරණය 

(5)   ඉශ  කිසිලක් වනොවශ. 
 

25. ිව්යමාණය කෂ යුතු පද්තතිවේ වකොටවක් ආය නවේ කිසියම් පිරිවකට පමණක් භාවි ා කිරිමට වව්ලා 

සිදුකරන  පද්තතිය ව්ථමිාපනය ලන්වන්,  

11,   අලධි ව්ථමිාපනය   12,   වෘජු ව්ථමිාපනය  13,   වමාන් ර ව්ථමිාපනය  

14,   ිවයාමක ව්ථමිාපනය   15,   ඉශ  කිසිලක් වනොවශ. 
 

26. පශ  දක්ලා ඇති කා්යයයන් වකන්න.  

A. දැනට පලතින පද්තතිවේ ගැටළු ශමකනා ගැනීම. 

B. විකඛප විවමකම් වයෝජනා කිරීම. 

C. ව ොරතුරු පද්තතිවේ අලය ා ප්රමුන ාලයට අනුල වපෂගැව්වීම. 

ඉශ  කා්යයලලින් කලරක් පද්තති වංල්යතන ජීලන චක්රවයහි 1SDLC) මලික විම්යනවේ දී 1Preliminary 

Investigation, ඉටු කරනු ැව  ද? 

11,  A  පමණි    12,  B පමණි    13,  A ශා C පමණි 

14,  B ශා C පමණි   15,  A, B වශ C සියඛම

27. සුුණරු ජංගම දුරකථමිනයක 1Smart Phone, අිවලා්යය වනොලන 1nice to have, කා්යය බද්ත වනොලන 

අලය ාලක් දැක්වලන්වන් පශ  කුමන ලරණවයහි ද? 

(1) වකටි පණිවිඩ යැවිය ශැකි විය යුතුම ය 

(2) පැය 10 යක වවේලා වැපයීම ශැකි විය යුතුම ය 

(3) USB වක්බයක් මගින් ද්   ුණලමාරු කෂශැකි විය යුතුම ය 

(4) වංනයාංක කැමරාලක් (Digital Camera) පැලතිය යුතු වීම 

(5) ඉශෂ තරි ාලක් වහි  ම ක කාඩ් ප ක් (memory card) පැලතිය යුතුය 
 

28. නල පද්තතිය ිව්යමාණය කිරීමට සිදුකරනු බන ආවයෝජනයට වාවේක්ල ප්රතිාභ ැවබන්වන් ද යන්න 

වකා බනු බන්වන් පශ  වහශන් කුමන කය ා අතයයන අලව්ථමිාවශ ද?  

(1) වලෂහවපොෂ කය ා 1Market feasibility, 

(2) ආ්යථික කය ාල 1Economics feasibility, 

(3) වමවශයුම් කය ාල 1Operational feasibility, 

(4) වංවිතානමය කය ාල 1Organizational feasibility, 

(5)  ාක්ණික කය ාල 1Technical feasibility, 
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BillNo Date 

Time 

Total Amount 

ItemNo 

Price 

ItemName 

QTY 

Bill Item Has 

 

M N 

29. පද්තතියක් වදශා වකව් කෂ පෂමු මට්ටවම් ද්   ගැීයම් වටශනක් වම්බන්තවයන් ලඩා්  ිවලැරි  

ප්රකාය ප්රකා කුමක් ද? 

A. පද්තතිවේ බාහිර පරිශීක,පද්තතිය ශා ද්   ගබඩා අ ර වම්බන්ත ාලයක් ිවරපණය කරි. 

B. වැකසුම් උපපද්තති අ ර වම්බන්ත ාල ද්   ගබඩාල වමඟ දැක්වශ. 

C. ආය නවේ වවේලකින් පද්තතියක බාහිර පරිශික වව දැක්විය ශැකිය. 

11,  A  පමණි.    12,  A ශා B පමණි.   13,  A ශා C පමණි. 

14,  B ශා C පමණි.   15,  A, B වශ C සියඛම. 
 

30. පශ  දැක්වලන SQL ප්රකාය වකන්න. 

SELECT EmpNo, EmpName FROM  Employee  WHERE Address= “Marata”; 

වමම  SQL ප්රකාය වම්බන්ත පශ  වහශන් කුමක් ිවලැරි  වශද? 

(1) Employee ලගුවශ ඇති සියලුම ද්   ප්රතිඵය වව ැව  

(2) Employee ලගුවශ ඇති සියලුම ද්  ල EmpNo ශා EmpName පමණක් ප්රතිඵය වව ැව  

(3) Employee ලගුවශ ලිපිනය ‘Marata’ ලන වවේලකින්වේ EmpNo ශා EmpName යන උපැකි පමණක් 

ද්යනය වශ  

(4) Employee ලගුවශ ලිපිනය ‘Marata’ ලන වවේලකින්වේ සියලුම විව් ර ද්යනය වශ 

(5) වමම ප්රකාවේ වදෝයක් ඇ . 

31. Student ලගුලට TelephoneNo යන උපැකිය අලුතින් එකතු කිරීමට අදාෂ ිවලැරි   SQL ප්රකාය  ව ෝරන්න. 

(1) INSERT INTO Student TelephoneNo Varchar(10); 

(2) ALTER TABLE Student INSERT TelephoneNo Varchar(10); 

(3) ALTER Student ADD TelephoneNo Varchar(10); 

(4) ALTER TABLE Student ADD TelephoneNo Varchar(10); 

(5) ALTER TABLE TelephoneNo ADD Student Varchar(10); 
 

32. පාරිවභෝගිකයකු සිඛර වලෂහ වැකින් අි ම (Item) මිදී ගනු බි. එම මිදී ග්  අි මලට අදාෂල 

ඳුඛප ක් (Bill) වලෂහවැ විසින් පාරිවභෝගිකයාට බාවද්. එම ඳුඛපව හි අි ම අඩංගු වශ. වෑම 

අි මයක්ම අනනයල ශමකනා ගැනීමට අි ම අංකයක් (ItemNo) ඇති අ ර වෑම අි මයකටම අි ම 

නාමයක් (ItemName) ශා මික් (Price) ඇ . වෑම ඳුඛප ක්ම අනනයල ශමකනා ගැනීමට ඳුඛප්  අංකයක් 

(BillNo) ඇති අ ර වෑම ඳුඛප කම පශ  වහශන් ව ොරතුරු අඩංගු වශ. ඳුඛප  ිවකු්  කෂ ි නය (Date) ශා 

වශාල (Time) එක් එක් අි මය මිදී ග්  ප්රමාණය 1QTY, ශා මුළු ලටිනාකම (Total Amount) 

ඉශ  වංසිද්ධිය වහශා ලන ලඩා් ම සුදුසු භූ ා්යථමි වම්බන්තක (ER) ිවරපණය කුමක් ද? 

    (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(2) 
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      (3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33. ඉශ  භූ ා්යථමි වම්බන්ත ා, වම්බන්ත ා ක්රමාණුරපයකට 1Relational Schema, අනුරපනය කිරීවම් දී ලගු 

වකොපමණ වංනයාලක් ිවරපණය කෂ ශැකි ද? 

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1 (5) 5 
 

34. delete from student; යන SQL ප්රකානය ්රියා් මක වීවම්දී කුමක් සිදුවශද? 

(1) student ලගුවශ සියලුම උපැකියාන  ප්රතිදානය කරි 

(2) student ලගුවශ සියලුම උපැකියාන මකා දමි 

(3) student ලගුවශ උපැකි කිහිපයක් මකා දමි 

(4) student ලගුල ද්  පාදකවයන් ඉල්  කරි 

(5) student ලගුල ඇතුෂ්  ද්  පාදකය ඉල්  කරි 
 

35. වම්බන්ධි  ද්   වමුදායක ලගු ප්රම කරණයට (Normalization) ක් කිරීවම් ඇති ලැදග් කමක් වව වැකිය 

වනොශැක්වක් පශ  කලරක් ද? 

(1) ලගුලක ද්   අනුපිටප්  වීම පානය කිරීම   

(2) ද්  ල ආරක්ාලට ද්   ගුේ වක් නය කෂ ශැකිවීම 

(3) ද්  ල වංග  ාල (consistency) ආරක්ා කිරීම    

(4) ලගුලලින් ද්   බා ගැනීවම්දී විමසුම් (Query) භාවි ය පශසු කිරීම 

(5) ද්   ඇතුෂ්  කිරීම, යාල් කාීයන කිරීම ශා මකා දැමීම කා්යයක්ම කිරීම 

BillNo Date 

Time 

Total Amount 

ItemNo 

Price 

ItemName 

QTY 

Bill Item 
Has M 1 

BillNo Date 

Time 

Total Amount 

ItemNo 

Price 

ItemName 

QTY 

Bill Item Has M N 

BillNo Date 

Time 

Total Amount 

ItemNo 

Price 

ItemName 

QTY 

Bill Item 
Has 1 M 
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N

o 
Y 

x<=10

0  

B 

End 

A 

Start 

 

Display x  

36. ද්   වමුදාය ආකෘති පිළිබද පශ  ලගන්ති අතුරින් අසේයය ලන්වන් කලරක් ද? 

(1) ඒක වගොනු 1Flat file, ආකෘතිය සියලුම ද්    ිව ලගුලක් තුෂ වගොනුග  කරන වර ආකෘතියකි.  

(2) ධූරාලලි (Hierarchical) ආකෘතිය සියලුම ද්    ිව ලගුලක් තුෂ වගොනුග  කරන වර ආකෘතියකි. 

(3) ජා (Network) ආකෘතිවේ දී පශෂ මට්ටවම් වගොනුලක් ඉශෂ මට්ටවම් වගොනු කිහිපයක් වමග වම්බන්ත 

විය ශැක. 

(4) ල්ය මානවේ වබොවශෝ පරිගණක වයදවුම් වදශා ද්  පාදක ිව්යමාණවේදී වම්බන්තක (Relational) 

ආකෘතිය භාවි ා කරි. 

(5) ලව්තු වම්බන්තක (Object Relational) ආකෘතිය වංකී්යණ ද්   ප්රරප ශා ලව්තු නැුරරු ක්රමවඛනන භාා 

භාවි ා කරි. 
 

37. පශ  දැක්වලන පි න් වක් වයහි ප්රතිදානය කුමක් ද? 

x=10 

for i in range(0,5): 

x=x-i 

print(x) 

(1) 0 (2) 9 (3) 100 (4) 5 (5) 8 
 

38. පශ  දැක්වලන පි න් වක් වයහි ප්රතිදානය ලන අගය කුමක්ද? 

1200  3,%4  8 

(1) 0.125 (2) 3 (3) 0.25 (4) 8 (5) 9 
 

39. පශ  දැක්වලන ප්රකා වකන්න. 

A. True or False and True 

B. 4<5 and True 

C. {6,7}=={7,2} 

D. (2,3)==(3,2) 

          ඉශ  කලර ප්රකා ූලලියානු True අගය ප්රතිඵය වව බා වද් ද? 

11,   A වශ B පමණි   12,   B වශ C පමණි   13,   C වශ D පමණි 

14,   A ,B වශ C පමණි    15,   A,B, C වශ D සියඛම 
 

40. Python ද්   ප්රරප  ප්රකාන පිළිබහ ල පශ  දැක්වලන කලර ලගන්තිය ිවලැරි  වශද? 

(1) ‘String’, යනු mutable ද්   ප්රරපයකි. 

(2) ‘List’ යනු immutable ද්   ප්රරපයකි. 

(3) [a,e,I,o ] යනු tuple යකි. 

(4) [1,2,3][2] ප්රකානය ්රියා් මක කෂ විට 3 බා වද්. 

(5) {‘a’:1,1(1,2) }ප්රරපය Dictionary යකි 

 

41. වමම ගැීයම් වටශන මඟින් ිවරපි  ඇවගොරි මය 1 සිට 100 ්  

අ ර 5 ගුණාකාර  මුද්රණය කරනු ැව . ගැීයම් වටශන ිවලැරි ල 

්රියා් මක වීම වහශා A ශා B පිළිවලළින්  ......................  ශා 

........................ මගින් ප්රතිව් ාපනය කෂ යුතුය. 

 

වමම ලැකිවේ හිව් ැන පිරවීම වහශා සුදුසු ලන්වන් පශ  කුමන 

ලරණයද? 

 

 

 

 

(1) x=0,  x=x*5 

(2) x=5,  x=x+5 

(3) x=5,  x=x*5 

(4) x=0,  x=x+5 

(5) x=5,  x=x-5 
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42. පශ  දක්ලා ඇති පි න් වක්  නණ්ඩලලින්   , කාරක රීති අනුල ිවලැරි  කුමක් ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43. පශ  දැක්වලන Python ලගන්තිය වකන්න. 

mark=[52,85,69,48,96,36][2::2] 

 

ඉශ  ප්රකාය ්රියා් මක කිරීවමන් පසු විචයවේ අගය පශ  දැක්වලන ඒලාින් කුමක් ද? 

(1) 52,85 (2) (69,96) (3) [69,96] (4) [52,69] (5) 69,96 
 

44. පශ  වදශන් කලරක් විලෘ  පද්තති ශා වම්බන්තල ිවලැරි  ලන්වන් ද ? 

(1) විලෘ  පද්තතියකට අලය සියලුම ආදාන එම පද්තතිය තුෂම පලතී 

(2) විලෘ  පද්තතිලට අවනකු්  පද්තති වමග අන් ්ය ්රියාකෂවනොශැක 

(3) විලෘ  පද්තතිලට එහි ්රියාකාරී් ලය වදශා අන් පද්තති අලය වනොවශ 

(4) මිිවසුන්ට විලෘ  පද්තති ිව්යමාණය කෂ ශැකිය 

(5) සියලු ව්ලාභාවික පද්තති විලෘ  පද්තති වශ 
 

45. වල  අතිරික්සුලක් මගින් විදැුණ කරන ද පශ  දක්ලා ඇති ප්රතිදානය 1ලගුල x) වකන්න. එම ප්රතිදානය විදැුණ 

කිරීම 1Render)  වහශා පශ  දැක්වලන කුමන HTML උසුන (tags)  අලය වශද? 

 

 

     

 

 

 
 
                                ලගුල x 
        

46. ප්රගමන රටා පත්රිකාල (css) පන්ති ලරක (Class Selector) වයදීම පිළිබද ලංගු උදාශරණය පශ  දැක්වලන 

කලරක් ද?  

(1) textclass {color : blue ; text-align : center ; } 

(2) .textclass {color : blue ; text-align : center ; } 

(3) textclass {color : blue ; text-align : center ; } 

(4) .textclass: {color : blue , text-align : center ; } 

(5) textclass: {color : blue ; text-align : center ; } 

 

47. පශ  දී ඇති ලගන්ති වකන්න. 

A. වල  අඩවි පාදක ද්  වමුදායන් (Database) ශැසිරවීමට SQL භාවි  කෂ ශැකි ය 

B. වල  අඩවි පාදක ද්  වමුදායකට (Database)  ද්   වයොමු කිරීම වහශා HTML වපෝරම භාවි ා කෂ 

ශැකි ය 

C. වල  අඩවියක් ශැඩවශ කිරීම වහශා SQL  වයොදා ගනු ැව   

Name Marks 

Amal ICT Sinhala 

85 53 

(1)  

 

if x  > 0 
          y=2 

(2) 

 if x > 0: 
          y=2 
    else: 
          y=3 

 

(3)  

if x > 10: 
        y=1 
    elseif x >5: 
         y=2 

 

(4) 

    if x > 10: 
         y=1 
    elif x > 5: 
    y=2 
    else: 
          y=3 

(5) 

    if x > 10: 
       y=1 
    else: 
       if x >5 
         y=2 
   else: 
        y=3 

 

(1) <table>,<tr>,<th>,<td>,<colspan>,<rowspan> 

(2) <table>,<tr>,<th>,<td> 

(3) <table>,<tr>,<th>,<td>,<colspan> 

(4) <table>,<tr>,<th>,<td><rowspan> 

(5) <table>,<tr>,<th> 

 



 

10 
 

      ඉශ  ලගන්ති අ රින් ිවලැරි  ලගන්ති අඩංගු පිළිතුර ලන්වන්, 

11,   A පමණි    12,   B පමණි    13,   C පමණි 

14,   A ශා B පමණි   15,   A  ශා C පමණි 

 

48. සිසුලකු ICT  වියයට බාග්  කුණු  වංනයාල 35ට ලැඩි නම් ‘’you are passed ’’ වව වපන්වීම අදාෂ  

ිවලැරි   php වක් ය අඩංගු පිළිතුර  ව ෝරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. පශ  දැක්වලන ්රියාකාරි් ලයන්  වකන්න.  

A. ගණි  ක්යම සිදු කිරීවම් ශැකියාල  

B. බාහිර පරිවරවේ සිදුලන සිද්ධිදාමයන් ශදුනා ගැනීවම් ශැකියාල  

C. අ් දැකීම් ම  දැනුම් ල්යතනය කර ගැනීම  

       

          ඉශ  ්රියාකාරි් ලයන්  අතුරින් කෘතීම බුද්ධිය ශා වම්බන්ත ලන්වන් වමොනලා ද? 

11,   A පමණි    12,   B පමණි    13,   A ශා C පමණි 

14,   B ශා C පමණි   15,   සියඛම ිවලැරි  ය 

 

50. ක්ෂුද්ර පාක 1Micro Controller, පිළිබහ පශ  වශන් ප්රකා වකන්න.   

A. RAM ශා ROM වලන වලනම වවිකර ඇ . RAM තාරි ාලය ප්රමාණල්  වනොවශනම්  නම් එම තාරි ාලය 

අලය පරිි  ලැඩිකරග  ශැකි ය 

B. වමවශයුම් පද්තතියක් (Operating System) වනොමැති අ ර එක් කා්යයයක් වහශා සුවිවේෂී  කරග  

ශැකි ය 

C. වම්පාදකය (Compiler) වශ අ්යථමිවිනයාවකය 1Interpreter, යන භාා පරිල්ය ක ක්ෂුද්ර පාක තුෂ 

පැලතිය ශැකි ය  

D. කුඩා ිවහි  පද්තති වහශා වයෝගය ලන අ ර ක්ෂුද්ර වකවනලට (Micro Processor) වාවේක්ල 

මිවන් අඩුය    

          ඉශ  වහශන් ප්රකා අ රින් ිවලැරි   ප්රකා පමණක් අඩංගු පිළිතුර  ව ෝරන්න. 

11,   A, B, C    12,   A, C, D     13,   A, B, D 

14,   B, C, D     15,   A, B, C, D සියඛම 

 

(1)   

 
<?php  
M =55 
If (M>35){ 

echo ‘’you are passed’’ 
} 
?> 

 

(2)  

 
<?php  
$M =50; 
If ($M>50){ 

echo ‘’you are passed’’ 
} 
?> 

 

(3) 

 
<?  
$M =50; 
If ($M>50){ 

echo ‘’you are passed’’ 
} 

 

(4) 
 

M =50; 
If  (M>50) { 

echo ‘’you are passed’’} 
 

(5) 
 

M = 50 

If (M > 50) { 
          echo " you are passed"   
} 
?  

 


