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අධ්යයන පොද ු පහතික පද්රපඋසහහ පොද) පසද රක පහ්මන්ත්රණයයනප-ප2013 

ආදර්ශ ප්රශන  ත්රය:- තතොරතුරු හා සන්නිතේද  තාක්ෂණය I 

සකසන කිරීම:- අධ්යාත  අමාතයංශතම තමතහයමෙතමන්  

කාලය:- තැය තදකයි 

  

    

 

 

1. ප්රථම සනවයංක්රීය තරිගණක යන්්රය තලස  ම් කර  ලද “සනවයංක්රීය අනුක්රම තාලක ගණක යන්්රය” (Automatic

Sequence Controlled Calculator)  නිතදව  ලද්තද් කවුරුන් විසින්ද? 

(1) තහොවර්ඩ් ඒකන් (Howard Aiken) (2) චාල්සන බැතේජ් (Charles Babbage)

(3) ේතල්සි තැසනකල් (Blaise Pascal) (4) ඇඩා ඔගසනටා ලේතල්සන (Ada Augasta Lovelace)

(5) තගොට්ෆිඩ් විල්තහල්ම් තවොන් (Gottfried Wilhelm Von)

2.  සිේව  තරම්තරාතේ (Fourth Generation) තරිගණකවල තාක්ෂණය තලස  ......................................................... 

භාවිත   කර  ලදී.  තමම වාකයතම ිසසනතැ  ිරරමෙම සහහා ුදුසුද ිරිතතුර ුමමක් ද? 

(1) රික්ත  ල (Vacuum tube) (2) ට්රාන්සනසිසනටර (Transistor)

(3) අනුකලිත තරිතථ (Integrated circuit) (4) මහා තරිමාණ ට්රාන්සිසනටර (VL-Transistor)

(5) ක්ෂුද්ර සකස  (Micro processor)

3. දත්ත සැකුදම් ජීව  චක්රය (Data Processing Life Cycle) හා සම්බන්ධ් ිරයවරයන් අනුිරිතතවලට දක්වා ඇත්තත්
ුමම  ිරිතතුතරිස ද?
(1) දත්ත ආදා ය, දත්ත රැසන කිරීම, දත්ත සැකසීම,දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ප්රතිදදා ය.
(2) දත්ත රැසන කිරීම, දත්ත සැකසීම, දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ආදා ය, දත්ත ප්රතිදදා ය.
(3) දත්ත රැසන කිරීම, දත්ත ආදා ය, දත්ත සැකසීම, දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ප්රතිදදා ය.
(4) දත්ත ආදා ය, දත්ත රැසන කිරීම, දත්ත ගබඩා කිරීම,දත්ත සැකසීම, දත්ත ප්රතිදදා ය.
(5) දත්ත ආදා ය, දත්ත සැකසීම, දත්ත රැසන කිරීම,දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත ප්රතිදදා ය.

4. තහත දැක්තව  මතක වර්ග  සලකන් .
A. තඨ  මා්ර  මතකය (Read Only Memory)
B. ද්මෙතීයීක ආචය ය (Secondary Storage)
C. තරජිසනතර මතකය (Register Memory)
D. සැත ිත මතකය (Flash Memory)
E. සසම්භාමෙ ප්රතේශ මතකය (Random Access Memory)
 තමම මතක වර්ග අතුරින්  ෂය මතක (Volatile Memory)  යුගලක් තතන්වා ඇත්තත් ුමම  ිරිතතුතරිසද?
(1) (A) හා (B) (2) (A) හා (C) (3) (A) හා (D) (4) (C) හා E (5) (D) හා (E)

5. ෂඩ් දශමය 351 ට සමා  අෂනටක සංඛ්යාව ුමමක්ද?

(1) 15218 (2) 8498 (3) 12518 (4) 65048 (5) 1D8

  උතතදසන  : 

 සියලු ම ප්රශන වලට ිරිතතුරු සතයන් .

 ගණක යන්්ර භාවිතයට ඉඩ තදනු ො  ලැොේ.

 අංක 1 සිට 50 තතක් එක් එක් ප්රශන යට (1), (2), (3), (4), (5) ය  ිරිතතුරුවලින් නිවැරැදිපොතෝපඉතරනත්පගැලොද පොතෝප
ිරිතතුර තතෝරන් .
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6. GPRS යන්ත ිස අක් ම වන්තන්,

(1) General Protocol Recall Service (2) Generation Packet Radio Service

(3) General Protocol Recall Service (4) General Packet Radio Service

(5) General Protocol Radio Service

7. දත්ත සමුදා කළම ාකරණය ිරිතබහ තහත සහහන් ප්රකාශ සලකා බලන් .
A. දත්ත සමුදා කළම ාකරණය මගින් විශාල දත්ත ප්රමාණයක් සංවිධ්ා ාත්මකව ගබඩා කිරීතම් හැකියාව ඇත.
B. සම්ප්රදායානුූලල ක්රම භාවිතතයන් වඩාත්ම නිවැරැි තලසට දත්ත කළම ාකරණය  කිරීතම් හැකියාව ඇත.
C. තාසලක සිුදන් ඇතුළත් කර ගැනීතම් තල්ඛ් ය (Admission register) තැතලි තගොනු ආකෘතිදයට අයත් තේ.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශය  ප්රකාශ තතෝරන් .

(1) (A) තමණි. (2) (B) තමණි. (3) (C) තමණි.
(4) (A) හා (C) තමණි. (5) (A), (B) හා (C) සියල්ලම.

8. දත්ත සම්තප්රේෂණතම දී ත  රැහැන්වලට වඩා ප්රකාශ තන්තු භාවිත කිරීම වාසි සහගත මෙමට තහේතු කිිසතයක් තහත දක්වා

ඇත.

A. විදුත් ම්ම්භක තරංගවල බලතෑමක් ඇතිද ත ොමෙම.

B. සම්තප්රේෂණ තේගය වැ ව මෙම.

C. යාන්ත්රික කම්ත වලට ඔතරොත්තු දීම.

D. සෘජු  ැමීම් සිසතව රැහැන් තයදීමට හැකිමෙම.

E. සම්තප්රේෂණ ුසර වැ වමෙම.

තම්වායින් සතය තහේතු තතන්වා ඇත්තත් කවර ිරිතතුතරිසද?
(1) (A) හා (B) තමණි. (2) (B), (C) හා (D) තමණි. (3) (A), (B),(C) හා (E) තමණි.
(4) (A), (B), (C) හා (D) තමණි. (5) (A), (B), (C), (D) හා (E) සියල්ලම.

9. ජාලයක ඇතිද තරිගණකයක් තහෝ උතාංගයක් තහෝ අතර මාර්ගය නිරීක්ෂණය කර එිස මං හුදරු(Router) සියල්ලම බලා

ගැනීමටත්, කිසියම් මං හුදරුවක් ක්රියාත්මක ත ොවන්තන්  ම් එය තසොයා ගැනීමටත්  භාවිත කළ යුතු විධ්ා ය

ුමමක්ද?

(1) Tracert (2) Ping (3) IPConfig (4) Netstat (5) Hostname

10. තද්ධ්තිද සංවර්ධ් තම දී ශකයතා අධ්යය යක් (Feasibility study) සිුස කළ යුත්තත්,
(1) ආයත තම කළම ාකරුවන් විසිනි.
(2) තයෝජිත තද්ධ්තිදතම තරිශීලකයන් විසිනි.
(3) ආයත තම කළම ාකරුවන්තේ උතතදසන අනුව තද්ධ්තිද විශනතල්ෂකයින් විසිනි.
(4) තද්ධ්තිද භාවිතයට අතේක්ෂිත තරිශිලකයන් හා ආයත තම කළම ාකරුවන් ය  තදිරරිසතේම උතතදසන අනුව

තජයෂනඨ ක්රමතල්ඛ්කයන් විසිනි.
(5) මෘුසකාංග ඉංජිතන්රුවන් විසිනි.

11. තද්ධ්තිද තරීක්ෂා කිරීතම් ආකාරය සම්බන්ධ් තහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශය තතෝරන් .
(1) තද්ධ්තිදතම එක් එක් සංරචක තරීක්ෂා කිරීම (ඒකක තරීක්ෂාව) ක්රියාත්මක අවයේතම දී (implementation phase) සිුස

තේ.
(2) ඒකක තරීක්ෂාව සිුස කරනු ලබන්තන් වයාතෘතිද කළම ාකරු ය.
(3) ප්රතිද්රහණ තරික්ෂාතේ දී (Acceptance test) ඒකක තරීක්ෂාවට භාජ ය වූ තමො වයුල නිසියාකාරව ඒකාබද්ධ් කර

ඇත්දැයි තසොයා බලයි.
(4) ප්රතිද්රහණ තරීක්ෂාව සිුස කරනු ලබන්තන් මෘුසකාංග සංවර්ධ්  ක්ඩඩායම මගින් තමණි.
(5) ඒකාබද්ධ් තරීක්ෂාව (Integrated test) සිුස කරනු ලබන්තන් මෘුසකාංග ඉංජිතන්රු, වයාතෘතිද කළම ාකරු ඇතුළු

මෘුසකාංග සංවර්ධ්  ක්ඩඩායමයි.

12. දශමය 111 ිස ,බිටු 8  ිස තළමු අනුපූරක සංඛ්යාව සහ එිස තදව  අනුපූරක සංඛ්යාව ිරිතතවලින් විය හැක්තක් ුමමක්ද?

(1) 1101111 හා 10010000 (2) 10010000 හා 10010001 (3) 10010001 හා 10010000

(4) 10010000 හා 0110 1111 (5) 10010001 හා 01101111

13. HTML ිරිතබහව තහත සහහන් ප්රකාශ සලකා බලන් .

A. HTML  උුදල  (Tags) මගින් තල්ඛ් තම අන්තර්ගතය නිරූතණය තේ.
B. HTML තල්ඛ් වල HTML උුදල  සහ සරල තාඨයන් (Plain text) අන්තර්ගත තේ.
C. HTML උුදල යන් අතිදරික්ුදවක් (Browser) මගින් දර්ශ ය කළ හැකිය.
ඉහත ප්රකාශ අතුරින් සතය වන්තන් කවර ඒවාද?

(1) (B) තමණි. (2) (A) හා (B) තමණි. (3) (A) හා (C) තමණි.
(4) (B) හා (C) තමණි. (5) (A), (B) හා (C) සියල්ලම.
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     14.       A  B C ය  බූලීය ප්රකාශ යට සමා  ප්රකාශ ය තහත දී ඇතිද ිරිතතුරු අතුරින් තතෝරන් . 
            (1) A’BC + AB’C + ABC’            (2) AB’C’+ A’BC’+ A’B’C   
           (3) A’BC+ AB’C+ ABC’+ ABC                         (4) AB’C’+ A’BC’+ A’B’C+ ABC  
            (5) AB’ + A’B + AC’ + A’B + BC’ +B’C 

 

     15.       A.   පූර්ණ ද්මෙතථ (Full-duplex) සන්නිතේද ය සෑම තමොතහොතක දී ම ිශා තදකට ම සිුසතේ. 
                B.   ගුරුවරයුම තම තාඩමට අදාළ ව තන්තිදතම ශිෂයයින්තගන් ප්රශන  අසයි.ප්රශන ය ඇසීතමන් තුදව ශිෂයයුම ිරිතතුරු         

තදයි.තමය අර්ධ් ද්මෙතථ (Half-duplex) සන්නිතේද යට උදාහරණයකි. 
                C.    රූතවාිසනී සන්නිතේද තම දී අර්ධ් ද්මෙතථ (Half-duplex) සන්නිතේද  ක්රමය භාවිත කරයි. 
                 සන්නිතේද ය ිරිතබහ ඉහත ප්රකාශවලින් නිවැරැි ප්රකාශය   ප්රකාශ තතෝරන් . 
                 (1)  (A) තමණි.   (2) (B) තමණි.      (3) (C) තමණි. 
                 (4)  (A) හා (B) තමණි.  (5) (B) හා (C) තමණි. 

 

     16.       A.   සංයුක්ත තැටියකට (CD) වඩා අංකිත බහු විධ් තැටියක (DVD) ධ්ාරිතාව වැ ව ය. 
                 B.   සංයුක්ත තැටියක දත්ත ගබඩාමෙම සිුසරු හා තගොඩැලි (Pits and bumps) මත සිුස තේ. 

                 C.   CD හා DVD  තැටිවල ඇතිද දත්ත කියමෙමට තල්සර් කිරණ භාවිත තේ. 

                 ඉහත ඒවා අතුරින් ප්රකාශ මාධ්ය (Optical media) භාවිත ගබඩාකරණයට අදාළ ව නිවැරැි ප්රකාශය ප්රකාශ              

තතෝරන් . 

(1) (A) තමණි.             (2) (A) හා (B) තමණි.  (3) (A) හා (C) තමණි. 

            (4)  (B) හා (C) තමණි.            (5) (A), (B) හා (C) සියල්ල ම. 
 

     17.     ගුවන්යා ා ආරක්ෂක තද්ධ්තිදය (The Aircraft Defense System) සහහා වඩාත් ගැලතත  තමතහයුම් තද්ධ්තිද වර්ගය     
වන්තන් ුමමක්ද? 

                 (1) Real time             (2) Multi Threading  (3) Single user-Single tasking 
    (4) Single user-Multi tasking           (5) Multi user-Multi tasking         
 

18. තතොරතුරු තද්ධ්තිදයක් සංවර්ධ් ය කිරීතම් දී භාවිත ව  ිය ඇලි ආකෘතිදය සම්බන්ධ්තයන් ව  තහත සහහන් ප්රකාශ    
සලකා බලන් .  

            A.   අවශයතා තහොින් හඳු ාගත්  දදනික ජීවිතතම දී වැ ව වශතයන්   භාවිත ව  වයාතෘතිද සහහා වඩාත් උතයතය. 
            B.   සැබෑ තලෝකතම දී තතොරතුරු තද්ධ්තිද වයාතෘතිද ක්රියාත්මක මෙතම් දී සෑම විට ම තමම ආකෘතිදය භාවිත කළ ත ොහැකි   

ය.  
            C.   තමම ආකෘතිදය ඉිරියට තග  යා හැක්තක් ිරයවතරන් ිරයවරය.  
            ඉහත ප්රකාශ අතුරින් වඩාත් සතය වන්තන් 
            (1) (A) තමණි.   (2) (B) තමණි.   (3) (A)  හා (B) තමණි.   
            (4) (B) හා  (C) තමණි.  (5) (A), (B) හා (C) සියල්ලම. 
 

19. ගතිදක සහ විවෘත තරිසරයන්ිස ඵලදායි තමතහයුම් කළ හැකි සනවයං ගැටළු විසුසම් තරිගණ  භූතාර්ථ (Entity) යන්                    

අර්ථ දැක්තවනුතම, 

            (1) තරිණාමවාදී තරිගණ ය ආග  ය (Evolutionary computing)      

            (2) කාරක තාක්ෂණය (Agent Technology)  

            (3) සර්වත්රික තරිගණ ය (Ubiquitous computing)            

            (4) තවොන්-නියුමාන් සංකල්තය (Von-Neumann concept)  

            (5) ක්වන්ටම් තරිගණ ය (Quantum computing) 

       ප්රශන  අංක  20 සහ 21 සහහා තහත  ගැලීම් සටහ  සලකන් . 
20.     ගැලීම් සටහත ිස භාවිත කර ඇතිද තාල  වුහ තමො වාද? 

            (1) තත්රීමක් (Selection)  තමණි.     
            (2) තත්රීමක් හා අනුක්රමයක් (Sequence) තමණි.   
            (3) අනුක්රමයක් හා ුන ර්කරණයක් (Iteration) තමණි.               
            (4) තත්රීමක් හා ුන ර්කරණයක් තමණි.   
            (5) තත්රීමක්, අනුක්රමයක් හා ුන ර්කරණයක් ය  සියල්ල ම ය.  
 

       21.     ගැලීම් සටහ  හා සම්බන්ධ් ව  තහත ුමම  ප්රකාශය නිවැරැි තේද? 
                   (1) i ිස අගය 10 ට සමා  ව  විට එය  වතී.    
                   (2) i ිස අගය 11 ට සමා  ව  විට එය  වතී. 
                 (3) එමගින් 0, 2, 4, 6, 8,10 ය  අගයයන් ප්රදර්ශ ය තකතර්. 
                 (4) එමගින් 1 සිට 10 දක්වා සියලු පූර්ණ සංඛ්යා ප්රදර්ශ ය තකතර්. 
                 (5) එමගින් 2, 4, 6, 8 ය  අගයයන් තමණක් ප්රදර්ශ ය තකතර්. 

 

No 

 

                Yes 

                                             No 

              Yes 

 

A=i%2 

Is A =0? 

Print  i 

i=i+1 

i=0 

X=10 

Is i<=x ? 

Srart 

End 
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     22.        වතමෝර්ගන්  යාය භාවිත කර                            ය  බූලීය ප්රකාශ ය ුදළු කළ විට ලැතබ              
ප්රතිදඵලය  වනුතම, 

    (1)0                   (2)1                               (3) A        (4) B        (5) A.B 
 

       23.       >>>(3+15)%4+3**2 ය  තයිතන් ප්රකාශ යට අදාළ ප්රතිදදා  අගය ුමමක් ද? 
                   (1) 6        (2) 9                (3) 11    (4) 25         (5) 49 
 
       24.       සනථානීය ප්රතද්ශ ජාලයක (LAN) දත්ත තැකට්ටු, අදාළ උතාංගයට තමණක් යැමෙම සහහා භාවිත ව  උතාංගය වන්තන්, 

(1) Hub               (2)  Switch     (3) Bridge                  (4)  Repeater                   (5) Modem 
 

25.       තහත දත්ත සමුදාය වගුව හා සම්බන්ධ් ප්රකාශ සලකා බලන් . 

STUDENT 

INDEX_NO 
NAME 
DOB 
SEX 

                 A.   STUDENT යනු භූතාර්තයකි (Entity). 
                 B.   ප්රාථක ක යතුරු ක්තෂේ්රය තලස INDEX_NO ක්තෂේ්රය තයොදා ගත හැකි ය. 
                 C.   NAME, DOB යනු වගුතේ ඇතිද උතලක්ෂණයන් (Attributes) තදකකි. 

   D.   එක් ශිෂයයුම සතු සියලු උතලක්ෂණවල (Attribute)  දත්ත එකතුවක් තරතකෝඩරයක් (Record) තලස හඳුන්වනු   
ලබයි. 

               ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශ තතෝරන් . 
               (1)  (A) හා (B) තමණි.   (2)  (B) හා (C) තමණි.  (3)  (C) හා (D) තමණි. 
               (4)  (A), (B) හා (C) තමණි.  (5)  (A), (B), (C) හා (D) සියල්ලම. 

 

26.       වසනතු සම්බන්ධ්ක ආකෘතිදය (Object Relational Model) ිරිතබහ තහත සහහන් ප්රකාශ සලකා බලන් .     

A.  දත්ත සමුදා කළම ාකරණ තද්ධ්තිද සැකසීම  සහහා වසනතු  ැඹුරු තරිගණක භාෂාවක් (Object Oriented 

Language) භාවිත කරයි.  

B. තරිගණක ආශ්රිත නිර්මාණකරණය (Computer Aided Drawing) වැනි අංශ සහහා ද තයොදා ගැනීමට  හැකි ය. 

C. විසනතෘත සම්බන්ධ්ක ආකෘතිදය (Extended Relational Model) තලස ද හඳුන්වයි. 

              ඉහත ප්රකාශ අතුරින් සතය ව  ප්රකාශය  ප්රකාශ තමො වාද?  

                 (1) (A) තමණි.                (2) (B) තමණි.      (3) (A ) හා (B) තමණි.    
                 (4) (B) හා (C) තමණි.               (5) (A), (B) හා (C) සියල්ලම. 

 

     27.   දත්ත සමුදා කළම ාකරණ තද්ධ්තිද තගොඩ ැගීම සහහා භාවිත ව  නිර්ක තයට අදාළ අභ්ය්තතකප නො ෝකාරවප     
උPhysical schema) ිරිතබහ තහත සහහන් වගන්තිද සලකා බලන් .  

                 A.   එය තභෞතිදක ආචය යට (Physical storage) සමීතව ඇත. 
                 B.   සූතයක (Index)  ක න් හඳුන්ව  සහායක දත්ත වුහයක් නිර්මාණය කරයි.  
                 C.   දත්ත සමුදාය සැලුදම්කරු හා දත්ත සමුදාය තරිතාලක විසින් භාවිත කරනු ලබයි. 
                 D.   මුළු වයාතෘතිදය ිරිතබහ වියුක්ත (Abstract) අර්ථ දැක්මෙම තලස දැක්විය හැකි ය.  
                 E.  දත්ත ගබඩා මෙ ඇතිද ආකාරය විසනතර කරයි. 
                 ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශ තතෝරන් . 
                 (1) (A), (B) හා (C) තමණි.  (2) (A), (B) හා (E) තමණි.   (3) (B), (C) හා (D) තමණි.   

              (4) (B),(C) හා (E) තමණි.   (5) (C), (D) හා (E) තමණි.  

    28.        තද්ධ්තිද සංවර්ධ් තම දී භාවිත ව  ඝෘජු ක්රියාත්මක (Direct implementation) කිරීම තහොඳින් ම විසනතර කරනු ලබ     

ප්රකාශය ුමමක්ද?   

                 (1)  ව තද්ධ්තිදය තවතිද  තද්ධ්තිදය හා සමඟ හුසන්වා දීම. 
                 (2) එක් තකොටසක් ක්රියාත්මක කළ තුදව එය සාර්ථක  ම් අත ක් තකොටසන ක්රියාත්මක කිරීම. 
                 (3) තවතිද  තද්ධ්තිදතම ක්රියාත්මක මෙම  වතා  ව තද්ධ්තිදය හඳුන්වා දීම. 
                 (4) තකොටසන වශතයන්  ව තද්ධ්තිදය හඳුන්වා දීම. 
                 (5) තවතිද  තද්ධ්තිදය හා  ව තද්ධ්තිදය මාරුතවන් මාරුවට  ක්රියාත්මක කිරීම. 
 
 
 

V F(X,Y)  = (A’ . B’)’. (A + B)’        
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29.      තහත සහහන් HTML උුදල ය සලකන් . 

                   <img src = “Rose.jpg” alt = “Rose Flower” width = “300” height = “200”> 

              A.   අතිදරික්ුදව (Browser) මගින් ඉහත HTML උුදල තම ඇතිද Rose.jpg  ම් වු ිරන්තූරය සංදර්ශ ය කරයි. 

              B.   ිරන්තූරතම ිග හා තළල දී ත ො මැතිද විටදී ද, ිරන්තූරතම ප්රමාණය (ිග හා තළල)අතිදරික්ුදව දනී. 
            C.   ිරන්තූරතම ිග හා තළල තතන්මෙමට height සහ width ගුණාංග (Attributes) හාවිත කරයි. 

              D.  භාවිතකරන් ාට ුමම  තහේතුවක් නිසා තහෝ ිරන්තූරය දැකීමට ත ොහැකි වූ විට alt ගුණාංගය මඟින් ිරන්තූරය                    
ගැ  විකල්ත තතොරතුරු සතයයි. 

 

              ඉහත ප්රකාශ අතුරින් සතය වන්තන්, 
              (1) (A) හා (B)  තමණි.   (2) (A) හා (C) තමණි.  (3) (C) හා (D)  තමණි.   

                 (4) (A), (B) හා (C) තමණි.  (5) (A), (C) හා (D) තමණි.      

  

       30.       සාර්වත්රික තාක්ෂණය (Ubiquitous technology)  භාවිත ත ොකරන්තන් 

                 (1) රථවාහ  සැකසීමට (Customizations of automobiles)  

                 (2) ගෘහ තරිසරය සැකසීමට (Customizations of Domestic environments) 

                 (3) අතරාධ් තාල යට (Control of crimes)    

                 (4) සනථා  ලුහුබැදීමට (Location tracking) 

                 (5) සම්බන්යේත තාර්කික තරිතථ නිර්මාණයට (Design of combinational logic circuits) 
 

31.    තහත දැක්තව  වගුව තගොඩ ැගීමට අදාළ නිවැරැි HTML තක්තය තතෝරන් . 

 

 පපපContact Details: 

Guardian Telephone 

Mr.Perera 0718234567 0372211111 

(1)                                          (2)                                                      (3) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (4)                             (5)    

<html> 
<body> 
<h4>Contact Details:</h4> 
<table border="1"> 
<tr> 
<th>Guardian</th> 
<th Colspan="2">Telephone</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>Mr.Perera</td> 
<td>0718234567</td> 
<td>0372211111</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

<html> 
<body> 
<h4>Contact Details:</h4> 
<table border="1"> 
<td> 
<th>Guardian</th> 
<th Colspan="2">Telephone</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>Mr.Perera</td> 
<td>0718234567</td> 
 <td>0372211111</td> 

</tr> 
 </table> 

</body> 
<html> 

 

 

<html> 
<body> 
<h4>Contact Details:</h4> 
<table border="1"> 
<tr> 
<th Colspan="2">Guardian</th> 
<th>Telephone</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>Mr.Perera</td> 
<td>0718234567</td> 
<td>0372211111</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
<html> 

 

<html> 

<body> 

<title> Contact Details : </title> 

<table boarder =  “1”> 

<tr> 

<th>Guardian</th> 

<th Colspan = “2”>Telephone</th> 

</tr> 

<tr> 

<td> Mr. Perera</td> 

<td>0718234567</td> 

<td>0372211111</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

<html> 

<body> 

<h4> Contact Details : </h4> 

<table boarder =  “1” 

<tr> 

<th>Guardian</th> 

<th rawspan=“2”>Telephone</th> 

<tr> 

<tr> 

<td> Mr. Perera</td> 

<td>0718234567</td> 

<td>0372211111</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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  ප්රශන  අංක 32 සිට 33පදක්වා ිරිතතුරු සැතයීම සහහා  STUDENT  සහ LENDING_BOOK   මැතිද වගු සැකසීමට 

අදාළ තහත සහහන් SQL ප්රකාශ  සහහා අවධ්ා ය තයොමු කරන් . 

 

 

 

 

 

        32.      තහත ප්රකාශ  සලකන් . 

                   A.  STUDENT  සහ LENDING_BOOK වගු සම්බන්ධ් කිරීමට STUDENT_ID යතුරු ක්තෂේ්රය භාවිත කළ හැකිය. 
                   B.  වගු තදතකිසම DATE දත්ත ප්රරූතය අයත් ක්තෂේ්ර වලට අනිවාර්යතයන්ම දත්ත ඇතුළත් කල යුතු ය. 

                   C.   PRIMARY KEY(STUDENT_ID)); ිස ‘ප;ප‘පපතවනුවටප‘,ප‘ භාවිත කළ හැකිය. 
                   D.  හඳුන්වා දී ඇතිද ක්තෂේ්ර තදකක් අතරට‘,‘තයදීම අනිවාර්ය ය. 
                   ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශ තතෝරන් . 
                   (1) (A) හා (B) තමණි.    (2) (A) හා (C) තමණි.          (3) (A) හා (D) තමණි. 

            (4) (A), (B) හා (C) තමණි.   (5) (A), (B), (C) හා (D) සියල්ල ම. 
 

      33.      තහත ප්රකාශ  සලකන් . 

                   A.   LENDING_ BOOK වගුතේ ඇතුළත් STUDENT_ID ආගන්තුක යතුරු (FOREIGN KEY) ක්තෂේ්රය තේ. 
                 B.  එම STUDENT_ID ක්තෂේ්රයට දත්ත ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය ත ොතේ. 
                 C.   STUDENT  වගුතවිස BIRTHDAY ක්තෂේ්රයට CHAR දත්ත ප්රරූතතම (Data Type) දත්ත ඇතුළත් කළ හැකිය. 
                   D.  එම වගුතවිස PROVINCE ක්තෂේ්රයට අනිවාර්යයතයන් දත්ත ඇතුළත් කළ යුතු ය. 
        ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශය  ප්රකාශ තතෝරන් . 
 

                 (1) (A) තමණි.             (2) (B) හා (C) තමණි.            (3) (C) හා (D) තමණි.    
                 (4) (A), (B) හා (C) තමණි.           (5) (A), (B) හා (D) තමණි. 

 
      34.      මෘුසකාංග තකොල්ලය (Software piracy) යනුතවන් අදහසන වන්තන්, 

            (1) නිවතසේ ඇතිද මෘුසකාංග තසොරකම් කිරීමයි.      (2) මෘුසකාංගවල ිරටතත් ලබා ගැනීම යි. 
            (3) මෘුසකාංග නිතදවූ සමාගමකින් මෘුසකාංග තසොරකම් කිරීමයි.   (4) ක ලදී ගත් මෘුසකාංගයකින් ිරටතත් ලබා ගැනීමයි. 
            (5) ිරටතත් කිරීතම් අයිතිදය  ැතිද මෘුසකාංගවල ිරටතත් ලබා ගැනීමයි. 
 
  

35.      තහත දැක්තව  කාත ෝසිතිදයම (Karnaugh map) සලකන් . 

                 තතන්නුම් කර ඇතිද අගයන්වලට අදාළ ව ුදළු කළ විට ලැතබ  තාර්කික ප්රකාශ ය ුමමක් ද? 
          (1) A’  +  AB’  +  C’D’   (2) A’ +  B’ +  AD’C’   
          (3) A’ +  B’ +  C’D’   (4) C’D’ +  A’C’+ A’C’ +  B’   
          (5) B’C + B’C’ + A’C + C’D’ 
 
 
 

CREATE  TABLE  STUDENT 

( 

STUDENT_ID CHAR(5)  NOTNULL, 

NAME  VARCHAR(25) NOTNULL, 

BIRTHDAY DATE  NOTNULL, 

ADDRESS  VARCHAR(25) NOTNULL, 

PROVINCE CHAR(10), 

PRIMARY KEY (STUDENT_ID)); 

 

CREATE TABLE LENDING_BOOK 

( 

ACCT_REG  VARCHAR(10) NOTNULL, 

BOOK _NAME  VARCHAR(20) NOTNULL, 

AUTHOR   VARCHAR(25) NOTNULL, 

DESCRIPTION  VARCHAR(75), 

ISSUED_DATE  DATE, 

STUDENT_ID  CHAR(5)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (ACCT_REG)); 
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36.      තහත ප්රකාශ සලකා බලන් . 

            A .  තමතහයුම් තද්ධ්තිද, උතතයෝගීතා මෘුසකාංග (Utility software) වර්ගයට අයත් තේ. 

            B .  දෘඪාංග තාල ය හා මෘුසකාංග කළම ාකරණය සහහා තමතහයුම් තද්ධ්තිදයක් අතයවශය තේ. 

C. ඇතල් මැකින්තටොසන (Apple Macintosh) යනු නිදහසන හා විවෘත තක්ත (Free & Open source) තමතහයුම් 

තද්ධ්තිදයකි. 

            ඉහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශය  ප්රකාශ තමො වා ද? 

            (1) (A) තමණි.   (2) (B) තමණි.   (3) (C) තමණි. 
            (4) (A) හා (B) තමණි.  (5) (B) හා (C) තමණි. 

 

37.     දී ඇතිද තාර්කික තරිතථතයිස ප්රතිදදා ය (F) නිරූතණය ව  නිවැරැි බූලීය ප්රකාශ  තලස සැලකිය හැක්තක්, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (A) හා (B) තමණි.  (2) (A) හා (C) තමණි.   (3) (B) හා (C) තමණි. 

                 (4)  (B) හා (D) තමණි.  (5) (A), (C) හා (D) තමණි. 

 

38.     තහත ER සටහ  සලකන් . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 තමිස දැක්තව  වගන්තිදවලින් කි ම් ඒවා සතය තේද? 

A.   Owner යනු ුසර්වල භූථාර්තයකි.(Weak entity) 

B.   ඉහත සම්බන්ධ්තාවතම මුඛ්යතා සංගුණකය m: n  තේ. 

C.   DOB යනු stored attribute එකක් ව  අතර  Age යනු derived attribute එකකි.  

(1) (A) තමණි.   (2) (A) හා (B) තමණි.   (3) (B) හා (C) තමණි. 

           (4)  (A) හා (C) තමණි.  (5) (A), (B) හා (C) සියල්ල ම. 
 

       39.     තහත ප්රකාශ සලකා බලන් .   

             A.   ගතිදක සසම්භාමෙ ප්රතේශ මතකය (DRAM) තුළ දත්ත නිරන්තර ුනබුුස කිරීමක් සිුස තකතර  අතර  සනථිතිදක        

සසම්භාවි ප්රතේශ මතකතයිස (SRAM) දත්ත නිරන්තර ුනබුුස කිරිමක් සිුස ත ොතේ. 

             B.   සංතයත මතකය (Cache Memory), සනථිතිදක සසම්භාවි ප්රතේශ මතක වර්ගයට අයත් මතකයකි. 

             C.   නූත  තරිගණකවල වැ වුනරම දක් ට ලැතබන්තන් සනථිතිදක සසම්භාවි ප්රතේශ මතකය යි. 

                   ඉහත දැක්තව  ප්රකාශ අතුරින් සතය ප්රකාශය   ප්රකාශ තතෝරන් . 

                 (1) (A) තමණි.   (2) (B) තමණි.   (3) (C ) තමණි. 
           (4)  (A) හා (B) තමණි.               (5) (B) හා (C) තමණි.  

 

 

 

 

Owner 

      ___ 
A.   (A+B) + (A.C) 
         _   _       _ 
B.   (A. B) . (A+C) 

       _____ 
C.   (A+B) (A.C) 
        ____   _ 

D.   (A+B).(A+C) 

F 

A 

B 

C 

has m          n 
Owner 

Age 

Patient 

PatientNo 

DOB 

Name 

TPNo 
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40.      තහත HTML උුදල ය සලකන් . 

    user name:<input type= “text”  name= “username”> 

A.  තරිශිලකයාට දත්ත ඇතුළත් කළ හැකි තනි තතළ  ආදා  ක්තෂේ්රයක් (Input  field) තමයින් දැක්තේ. 
B.  තාඨ  ආදා  ක්තෂේ්රයක් (Text input field) සැකසීම සහහා තමය නිවැරැි උුදල යකි. 
C.  තාඨ අවකාශයක් (Text area) ඇතුළත් කිරීම සහහා තමය නිවැරැි HTML උුදල යකි. 

                 ඉහත දැක්තව   ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි වන්තන්, 
          (1)  (B) තමණි.    (2) (C) තමණි .   (3) (A) හා (B) තමණි .  

                 (4)  (A) හා (C) තමණි .  (5) (B) හා (C) තමණි.  
 

 41.      IP ලිිර  සහ උතජාල වි යාස (Subnet mask) ිරිතබහ තහත ප්රකාශ අතුරින් නිවැරැි ප්රකාශය තතෝරන් . 

           (1) 192.156.6.3 ය  IP ලිිර ය B තන්තිදයට අදාළ තේ. 

           (2) උතජාල වි යාසය 255.255.255.148 ව  ජාලය හා සම්බන්ධ් විය හැකි සත්කාරක (Host) ගණ  6 කි. 

            (3) IPV4 ලිිර යක අඩංගු වන්තන් බිටු 8 කි. 

            (4) 220.32.1.5 යන්  C තන්තිදතම IP  ලිිර යකි. 

            (5) 255.255.0.0 යන්  C තන්තිදතම IP  ලිිර යකි. 

             42.     සම්තප්රේෂණ මාධ්යයක්  හරහා දත්ත යැමෙම හා සම්බන්ධ්,  විවෘත තද්ධ්තිද අන්තර් සම්බන්ධ්තා ආකෘතිදතයිස (OSI       
reference model) වඩාත්ම ගැලතත  සනතරය වන්තන් ුමමක්ද? 

            (1) Transport layer   (2) Session layer        (3)  Physical layer        
            (4) Network layer                (5)  Data link layer 
 

43.     ගුණ  වගු මුද්රණය කිරීමට අදාළව තහත ුමම  තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය කාරක රීතිදවලට අනුූලල ව (Syntactically)   
නිවැරැි තේ ද? 

       (1)           (2)     (3) 

 

 

 

 

        (4)     (5) 

 

 

 

     

 
 

44.      තහත තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය සලකන් . 

 

 

                 

                 තමිස ප්රතිදදා ය වනුතම, 

 

 

DataList=[52,90,67,99] 

for i in DataList: 
         if i< 90: 

print(i) 
         break 
print('end') 

(1) 52  (2)   52         (3)    52  (4)    52     (5)   52 

          end                          90           90                     90                  end 

                              67           67                67                  90 

                                               end             90                         end                                                                                                    

                     end           99  

         end 

   

 

for j in [2,3,4,5]: 

print(Multiplication of ; j) 

for k in range(1,12): 

Print(j*K) 

Print() 

 

for j in [2,3,4,5]: 

 print(‘Multiplication of : ’,j) 

 for k in range(1,12): 

  Print(j*K) 

Print() 

 
for j in [2,3,4,5]: 

 print(‘Multiplication of : ’ j) 

for k in range(1,12): 

  Print(j*K) 

Print() 

 

for j in [2,3,4,5]: 

 print(Multiplication of : , j) 

 for k in range(1,12): 

  Print(j*K) 

Print() 

 
for j in [2,3,4,5]: 

 print(‘Multiplication of : ’ j) 

       for k in range(1,12): 

  Print j*K 

Print() 
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45.      තහත සහහන් තයිතන් වගන්තිද සලකන් . 

 

  

 

 

            තමිස ප්රතිදදා ය වනුතම, 
            (1) 5,6,7,8,9,10,11,12   (2) [5,6,7,8]+[9,10,11,12]           (3) [5,6,7,8,9,10,11,12] 
    (4) (5,6,7,8)+(9,10,11,12)  (5) List1[5,6,7,8]+List2[9,10,11,12]  
 

46.      තහත සහහන් තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය සලකන් . 

 

 

 

 

 

      
     තමිස ප්රතිදදා ය වනුතම, 

(1) -1             (2) 3               (3) 5            (4) 8  (5) 15 
 

 

47. Marks ය  දත්ත වුහතයිස (Data structure) දත්ත අයිතම (Data items) අවතරෝහණ තටිතාටියට සකසන කිරීම සහහා   

වූ අසම්පූර්ණ තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය සලකන් . 

 

 

 

 

 
                 
    ඒ අනුව ිසසනතැ ට තයිය යුතු ප්රකාශ ය ුමමක්ද? 

 

                   (1) marks[i]<marks[k];    (2) marks[i]>maks[k];   
       (3) marks[i]=marks[k]:                (4) marks[i]<marks[k]:   
                 (5) marks[i]>marks[k]: 

 

48.     තහත සහහන් තයිතන් වගන්තිද සලකන් . 

           A=32.7  
           B={'Age':21,'Name':'Perera'} 
           C=(28,95,'Kamal') 
           D={5,10,15,'sarath'} 
            ඉහත A, B, C සහ D වලට අදාළ තයිතන් දත්ත වර්ග ිරිතතවලින්  දැක්තව  ිරිතතුර ුමමක්ද? 
            (1) float,tuple,list,dictionary   (2) integer,dictionary,list,dictionary 
            (3) float,dictionary,tuple,dictionary  (4) float,tuple,dictionary, set 
            (5) float,dictionary,tuple, set 
 

 

 

 

 

 

>>> List1=[5,6,7,8] 

>>> List2=[9,10,11,12] 

>>> L=List1+List2 

>>> Print(L) 

 

marks=[28,75,52,89,68] 

datacount=len (marks) 

for i in range(datacount-1): 

 for k in range(i+1,datacount): 

if   ………………………………      marks[i],marks[k]=marks[k],marks[i] 

def fun(a): 
           i , c=1,a[0] 
          while  i<len(a): 
                     if (a[i]) >c: 
                             c=a[i] 
                     i=i+1 
         return i 
print(fun([9,3,11,15,-1])) 
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49.      තහත තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය සලකන් . 

 

 

 

                 ඊට අදාළ ප්රතිදදා ය ුමමක් ද?  
(1) 25, 28, 30   (2) 25, 28,30,40   (3) 85, 92, 100  

          (4)  40, 85, 92, 100  (5) 25, 38, 30, 37, 85, 92, 100 
 

50.     තහත දැක්තව  තයිතන් ක්රමතල්ඛ්ය සලකන් . 

 

 

 

 

                 “numbers.txt” තගොනුතවිස අන්තරගතය තහත දැක්තව  තරිි තේ. 

   

                 තමම ක්රමතල්ඛ්ය ක්රියාත්මක කිරීතමන් තුද “store.txt” තගොනුතවිස අන්තර්ගතය දැක්තව  ආකාරය ුමමක් තේ ද? 
(1) 2 5 10 12 15 20 

 

(2) 2 5 10 12 15 20 

2 5 10 12 15 20 

2 5 10 12 15 20 

2 5 10 12 15 20 

2 5 10 12 15 20 
 

(3) 2d 5x 10b 12n  

2d 5x 10b 12n 

2d 5x 10b 12n 

2d 5x 10b 12n 

2d 5x 10b 12n 

(4) 2   2   10  
5   5   101 
10   a   1010 
12   c   1100 
15   f   1111 
20   14   10100 

 
(5) 2 5 10 12 15 20 

2 5 a c f 14 
10 101 1010 1100 1111 10100  

 

data=[25,28,30,40,85,92,100] 

for i in data: 

        if  i>= 40: 

              print(i, end=',') 

 

fo1=open('numbers.txt','r') 
fo2=open('store.txt','w') 
line=fo1.read() 
data=((line.strip()).split(',')) 
forval in data: 
 fo2.write(("{0:d} \t {0:x} \t {0:b}\n".format(int(val)))) 
fo1.close() 
fo2.close() 

2,5,10,12,15,20 


