මතුගම අධ්යා6පන ක රා6යාලා6 ල
තදවක වා6ර පන රීක්ෂණල – 2019
13 ත්රණි
් ල

(20) තතා6රතුරු හා6 සක්කත
ි ේදක තා6ක්ෂණල I

රා6 ල - පන ැල 2 ලි

සැලකිය යුතුයි :
I.

සියලු ම ප්රලශ්න

ලල ිළිතතුු  සයය් .

II.

අංක 1 සි 50 තෙක් ප්රලශ්න
තෙෝර් .

ලල ති

දී ,I, ii, ii, iv ,v ිළිතතුු  ලලි් නිලැරදි ත ෝ ලඩාත් ගැළතය

ත ෝ ිළිතතුර
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1. ආචිත ක්ර මලේඛ ංකලඛය (Stored Program) ප්ර්ථමමල රට ේව ර ඳුන්වරදේනු  වබුවේ ලුරු  ිසින්වන?
I. ඇඩද ඔගං් ද ව ේඛං්
II. චදඛං් බබේේජ්
III. ේ ්ව ේර ්ව නියුමලද්ව
IV. ේ ්ව නබපි ර්
V. ේේඛං් යබං්ලඛ
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2. Bootstrap Loader නබමලබති ං්ථිටදකග ගබඩද ලට ඇත්ේත් යඳත කුමලන මලතල තුළන?
I. RAM
II. ROM
III. REGISTER
IV. CACHE LEVEL 1 V. CACHE LEVEL 2
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3. නිඛිව ංක ාදර බ ටු 8කි්ව නිරූයන ලටයි නම් 85 නිරූයණ කිරීමල අනදළ 2හි අු රූය කුමල බන?
I. 01010101
II. 10101011
III. 01010111
IV. 10101010
V. 11010101

w
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4. යඳත නබ බේරන ආචද න උයදකග අතුේට්ව නත්ත කි වීමල ංඳඳද ප්ර්ලද මලද්ා ාදිසතද ලටු  වබ්වේ්ව
කුමලන උයදකග න?
I. නමලා ිසං්ල
II. ංබේනලි මලතල III. නෘඪ ිසං්ල
IV. රදටල මලතල
V. සුංකහිත තබටි

w

w

5. නෘඪ තබටි " ණ්ඩනීලටණ " (Hard disk fragmentation) වීමල නිංද ඇතිරන ප්ර්තිලව රඩදත් ේඳ ින්ව
ිසං්තට ේලේට්වේ්ව යඳත ංඳඳ්ව කුමලන ප්ර්ලද ේ ්වන?
II. නෘඪ තබටිේේ ේග ු  අං්ථමදන ගතවීමල ිනදුේ .
I. ංමලඳට නත්ත නෘඪ තබටිේ ්ව මලබකී යි.
III. නෘඪ තබටි
ප්ර්ේ
ුළුමමලනි්වමල නබති ේ .
IV. නෘඪ තබටිේේ නත්ත ප්ර්ේ
ේ ග අඩුේ .
V. ාදිසත
ගත ේන ඳබකි අක ංක ාදර රබිසේරයි.
6. පිළිේරලි්ව න මල , අෂ් ල ඳද ෂඩ්න මල ආලදටේ ්ව ඇති යඳත නබ බේරන ංක ාද තුන ංවල්වන.
A - 16410
B - 2448
C- E416
ඉඳත ලරට බ ද්වීමල 10100100 තුවා ේ න?
I. A යමලණි
II. B යමලණි
III. C යමලණි
IV. A ඳද B යමලණි
V. A ඳද C යමලණි
7. ද්වීමල 101110.012 තුවා රන න මල ංක ාදර කුමල බන?
I. 45.01
II. 45.25
III. 46.25
IV. 45.50

V. 46.75

8. C2E16 + 778 සුුම ලළ ිස වබේබන නිරබටදි පිළිතුට රු ේේ,
I. 11000112
II. 45510
III. 7168
IV. 61510

V. 61558
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9. ්දරන රන ක්රිෂ ද න  බ අරං්ව ලළ තත්ර (terminated) යත්ර්වේ්ව යඳත කුමලන ේල ්වේද්ින  බ
ංම්පුර්ණ කිරීමල ේඳේතුේර්වන?
I. වබද දී ඇති ලදව අරං්ව වීමල නිංද
II. අර ා ආනදන ේන වබීමමල නිංද
III. ආනදන/ප්ර්තිනදන අතුු  ුනමල බ නිංද
IV. ක්රිෂ ද න ිනදුලට අරං්ව වීමල නිංද
V. ේරනත් ප්ර්ුළ ලදර්  බ ්දරන කිරීමල අර ා වීමල නිංද.
10. යඳත නබ බේරන නත්ත ආච න මලද්ා අතුේටන අඩුමල නත්ත ්දරිතදර බ නිරූයන ලටු  වබ්වේ්ව යඳත
ංඳඳ්ව කුමලන උයක්ර මල න?
I. ප්ර්්දන මලතල
II. චුම්ාල යටි III. ංකයු බත තබටි
IV. රදටල මලතල
Vේටජිං්තට මලතල
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11. යඳත ංඳඳ්ව ප්ර්ලද අතුේට්ව නත්ත  බ ේවං රර්ගීලටණ ලළ ඳබ බේ බ කුමල බන?
I. ට ල ළනු  මලටණ අු යදත
II.යද්ව ේගිස ල බට
III. ශ්රික වකලදේ රන තනත්ර
IV. ඇ.ේඩ වට ල ිසකුණුම් මිව
V.ේවෝල ේරළඳයව ේබ ටේතඛ බබටව ල මිව
12. පුද්ගව යරිගණල බව ගබ්වවීමල ංඳඳද ංදමලදනාේ ්ව ාදිසතද ලටු ේේ යඳත න අතුේට්ව ලරට බන?
I. ං්ථිටදකග
II. අනිෂ් මලෘදුලදකග
III. ේරළඳ මලෘදුලදකග
IV. ලප්යම් මලෘදුලදකග V. ජිරදකග

rts

ap

13. OSI ංුළද්ේද් ආලෘතිේ හි ප්ර්රදඳන ං්ථමට (Transport Layer) ංම්බ්ව් ංදරනා ප්ර්ලද
කුමල බන?
I.ඉඳළ ං්ථමටරලි්ව නත්ත වබද ගබනීමල ඳද අර ා ිස නත්ත කුඩද ේල ං්රව ිසේදනන කිරීමල.
II.ේරනං් යරිගණල ාදිසතද ලටන යරිශීවල ්ව යරිගණල අතට ංම්බ්ව්තද ං්ථමදයන ලටගබනීමල
අරං්ථමදර ංවංයි.
III.්දටල අ්වතේේදී ිසේදනන ුර නත්ත එලවං් ලටයි.
IV.නත්ත නිරබටදි අ්වත ලටද ේබනද ඳබරීමල ිස ්රදංනී ේංේරදර බ ංය යි.
V.නත්ත ේබනද ඳබරීේම්දී ිස ්රදංනී ත්රේ ්ව ේත ටර බහුිස් ගමලනද්වත ්ව නත්ත ේගන ු  වබයි.

w
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14. ම්කිින ං්ථමදනී ප්ර්ේද්
දව ල යරතින ්දටල ල ලිපින 192.149.24.191 රන අතට එහි උය දව
ආරටණ 255.255.255.0 ේ . ේමලමල දවේේ දව ලිපින ර්වේ්ව,
I. 192.149.24.0 II. 192.0.0.0 III. 192.149.25.190 IV. 192.149.0.0
V. 192.149.24.190

w
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15. යඳත ප්ර්ලද ංවල්වන.
A. IP දව ල ඇති DHCP ේංේරදනද ල දව උයක්ර මල ංඳඳදIP ලිපින ගතිලර ේර්ව ලටයි.
B. DNS ේංේරදනද ල රංම් නදමල IP ලිපිනරව යරිරර්තන ලටයි.
C. FTP ේංේරදනද ල මල තදී ප්ර්ේ
රන වන ේරේ පිටු නිහිත ලටයි.
ඉඳත ප්ර්ලද ලරට බ නිරබටදිේ න?
I. A යමලණි
II. B යමලණි
III. A ඳද B යමලණි
IV. B ඳද C යමලණි
V. A,B ඳද C ින ඛව
16. TCP/IP ආලෘතිේේ ඇති ේ දුම් ං්ථමට
අු රූය ර්වේ්ව OSI ආලෘතිේේ කුමලන ං්ථමට ්වන?
I. ංමලර්යන, ේ දුම් ංඳ ංබින ං්ථමට ්ව .
II. නත්ත ං්ව්දන, දව ංඳ ංබින ං්ථමට ්ව .
III. ේ දුම්, ේාෞතිල ංඳ දව ං්ථමට ්ව
IV. ප්ර්රදඳන, ේ දුම් ංඳ ංබින ං්ථමට ්ව .
V. ේාෞතිල, නත්ත ං්ව්දන ංඳ ප්ර්රදඳන ං්ථමට ්ව
17. යඳත ංඳඳ්ව නි මලදරලි්ව අතුේට්ව ප්ර්්දන ර ේ ්වමල ේනෝෂ නි ්ච කිරීමල ංඳඳද යමලණ බ ාදිසතදරන
නි මලදරලි ර්වේ්ව,
I. IP
II. IGMP
III. ICMP
IV. TCP
V. UDP
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18. යු්ුළ බත ලවදය (DMZ) පිළිබඳ යඳත ප්ර්ලද ංවල්වන.
A. ම්කිින දව ල ේය දු අ්වතර් දව ලිපින බදහිට යරිංට
නිටදරටණ ලටන උය දව කි .
B. ේයෞද්ගලිල ලිපින ගිනියුරට යසුයං ංඟරු  වබන උය දව කි.
C. මලෘදුලදකග යමලණ බ ාදිසතද ලට නිර්මලදණ ලටන තදර්කිල උය දව කි.
ඉඳත ප්ර්ලද අතුේට්ව ංදරනා ප්ර්ලද /ප්ර්ලද ර්වේ්ව,
I. A යමලණි
II. B යමලණි
III. C යමලණි
IV. A ඳද B යමලණි
V. B ඳද C යමලණි

19. යඳත නබ බේරන රගුේ ආලෘති නබ බවීමල ංඳඳද ලිිස යුතු නිරබටදි HTML ේ බත ර්වේ්ව,

i.l
k

I.
II.
III.
IV.
V.

w

w
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20. යඳත නබ බේරන HTML ේ බත ංවල්වන.
<html>
<head>
<title>Main Cities in SriLanka</title>
</head>
<body>
<p><h1>Colombo</h1></p>
</body>
</html>
ඉඳත ේ බත ිසනබහු කිරීේමල්ව වබේබන ංකනර් න නිරබටදිර ිසං්තට ේලේටු ේේ යඳත ංඳඳ්ව ලරටකි්වන?
I."Main Cities in SriLanka" යදඨ මලදතෘලද තීු ේ දිං්ේ .
II.. "Main Cities in SriLanka" යදඨ මලදතෘලද තීු ේ ඳද "Colombo" යදඨ ශීර්ෂ  බ ේවං දිං්ේ .
III. "Main Cities in SriLanka" යදඨ ඳද "Colombo" යදඨ ශීර්ෂ ේවං දිං්ේ
IV."Colombo" යදඨ ේේන  බ ේවං දිං්ේ .
V."Main Cities in SriLanka" යදඨ මලදතෘලද තීු ේ ඳද "Colombo" යදඨ ේේන  බ ේවං දිං්ේ .

w

21. HTML ංම්බ්ව් යඳත නබ බේරන ප්ර්ලද ංවල්වන.
A. HTML ේඛ න ල අඩකගු ර්වේ්ව අු ව බෂණ(Attributes) යමලණි.
B. HTML ේ බත  බ ලිවීමල ංඳඳද අ්වතර් දව ංම්බ්ව්තදර  බ අතර ා ේන ේ .
C. HTML ේ බත ල අරංදන උසුවන  බ(Closing Tag) ාදිසතද ේන ලට ේ බත අරං්ව ලවන ේරේ
පිටුර අතරි බසුර තුළ නිරූයන ලටයි.
මි්ව නිරබටදි ප්ර්ලද /ප්ර්ලද ර්වේ්ව,
I. B ඳද C යමලණි
II. A ඳද B යමලණි
III. B යමලණි
IV. C යමලණි
V. A, B, C ින ඛව
22. අධි ංම්බ්ව්ල  බ(Hyperlink) නිර්මලදණ කිරීමල ංඳඳද අනදළ නිරබටදි HTML ේ බත කුමල බන?
I. <a name=”http://mcqsets.com”>ICT Trends Quiz</a>
II. <a= http://mcqsets.com</a>
III. <a url=”http://mcqsets.com”>ICT Trends Quiz
IV. <a src=”http:// mcqsets.com”>ICT Trends Quiz</a>
V. <a href=”http:// mcqsets.com”>ICT Trends Quiz</a>
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23. ේමලහි නබ බේරන HTML ේ බත

අනදළ ප්ර්තිනදන කුමල බන?

<style>
table{border: 1px solid blue;}
</style>
I.

II.

III.

IV.

V.

ap

i.l
k

24. යඳත ලරට බ මලෘදුලදකග ඒ ්වතරට ද(Software Agent) යබඳබදිලිර ිසං්තට ලටයින?
I. යරිශීවල දේේ දනනිල ල යුතු ඉටු ලට ගබනීමල ංඳඳද ේංේරද ංය න මලෘදුලදකග කි.
II. යරිශීවල දේේ ේඳෝ ේරනත් යරිගණල රබඩං ඳනල අර ාතද අනදළ යරිංට
අු ගත ේරමි්ව
පුද්ගව කු ඳද ංමලදනර ඉටු ලට ේනු  වබන මලෘදුලදකග කි.
III. අ්වතර් දව ඳටඳද ිනදු ේලේටන ේරළඳදේම්දී ගබු ම්ලු  ඳද ිසකුණුම්ලු  අතට අතටමලබදි කු ේවං
ල යුතු ලටන මලෘදුලදකග කි.
IV. ඕන මල ං්ථමදන ල ින අ්වතර් දව ඳද ංම්බ්ව්ර ේත ටතුු  හුරමලදු  ලට ගබනීමල උයලදරී රන
මලෘදුලදකග කි.
V. අ්වතර් දව ඳටඳද ිනදුරන ං්වනිේ නනේේදී ග්රාදඳල ද ඳද ංම්ේප්ර්ේෂල ද අතට අතටමලබදි කු ේවං ක්රිෂ ද
ලටයි.

.a

rts

25. අ්වතර් දව ේරේ අඩිස  බ ඳටඳද ටථමරදඳන ආන න ලටන ේරළඳ ආ තන  බ ිසේද් ට ල ටථම
රදඳන ංමලදගමලකි්ව ටථම රදඳන ඇණුරම් කිරීමල අ ත් ර්වේ්ව ිසනයත් රදණි ාේ හි කිනම් ගණුේනු 
රර්ග න?
I. B2E
II. B2B
III.E2B
IV. B2C
V.C2B

w

w

w

26. යඳත දී ඇති රග්වති ංවල්වන.
A. ං්වනිේ නන ංබයයුම් ආ තන  බ මලඟි්ව තමල යදරිේාෝගිලයි්වේේ ේයෞද්ගලිල ේත ටතුු  ේරනත්
ආ තනල ප්ර්චදටණ අර ාතදර  බ ංඳඳද වබදදීමල යදරිේාෝගිලයි්වේේ ේයෞද්ගලිලත්ර (Privacy)
අනදළ ගබ ලුරකි.
B. තනි පුද්ගව කු ිසින්ව ංකරර්්න ලටන වන මලෘදුලදකග  බ ේරනත් පුද්ගව කු ිසින්ව තමල්වේේ
නිර්මලදණ  බ ේවං ප්ර්ලද
යත් කිරීමල එමල මලෘදුලදකගේ හි හිමිලම් අයිතිලු  අනදළරන
ේචෞටත්ර(Piracy) පිළිබඳ ගබ ලුරකි.
C. ේරනත් අ කුේේ යරිගණල
අනරංටේ ්ව ප්ර්ේ වීමල නීතිමල ේමල්වමල ංනදචදටදත්මලල ගබ ලුරකි.
ඉඳත ප්ර්ලද අතුේට්ව ලරට බ රවකගුේ න?
I. A යමලණි II. B යමලණි
III. A ඳද B යමලණි
IV. B ඳද C යමලණි
V. A,B ඳද C ින ඛව
27. F = ( Y )+ (
I.
IV. +YZ+

Z) බර දී ඇත. යඳත ප්ර්ලද අතුේට්ව F ංඳඳද නිරබටදි ප්ර්ලද න ර්වේ්ව,
II. +(Y+Z)(
)
III. (Y+Z) (
V.

28. යඳත නබ බේරන යරියථම

අනදළ ප්ර්තිනදන කුමල බන?
I. Y=( + )C+DE
II. Y= +
III. Y=AB+C+DE
IV. Y=AB+C(D+E)
V. Y =( + ).(
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)

29. පුර්ණ ආලව ල (full adder) අර්් ආලවල  බ ංම්බ්ව් ලට යරියථම  බ තනද ඇත්ේත් ටු තුන බ
ආලවන (add) ංඳඳද . පුර්ණ ආලවලේේ පි දට (overflow) ආනදන  බ ේංේ ආලවල ේරත
වබදේද්. යඳත ංඳඳ්ව ලරට බ නිරබටදිේ න?
I. රබිසමල ේරේංින ටුර (MSB) කදුර ුර ිස නිරබටදි ප්ර්තිලව වබදේද්.
II. රබිසමල ේරේංින ටුර 1 බ ුර ිස නිරබටදි ප්ර්තිලව වබදේද්.
III. යරියථම ංබමලිස මල නිරබටදි ප්ර්තිලව වබදේද්.
IV. යරියථමේේ ප්ර්තිනදන තීටණ කිරීමල ංඳඳද ප්ර්මලදණරත් ේත ටතුු  නබත.
V. යරියථමේේ ප්ර්තිනදන ේලේටහි රබිසමල ේරේංින ටුර බවය මල බ ේන ලටයි.
30. ේරළඳ ේත ටතුු  යද්්ති ල නත්ත ගබලීම් ං ඳනල(DFD) න බරද ඇති යඳත ංකේ බත ............. අඩකගුුර
රැඳුරම් ේත ටතුු  නිරූයණ ලටයි.
HOLD-ON REQUEST

T1(M)

i.l
k

ඉඳත රග්වතිේේ හිං්තබ්ව පිටවීමල රඩදත්මල ේ ෝගා ර්වේ්ව යඳත ංඳඳ්ව ලරට බන?
I. ේග ු  බ්වේද්ින  බ
II. තන ලඩනදින ේග ු ර බ
III. ේග ු  ලබේනට්ටුර බ
IV. නත්ත ේග ු ර බ
V. නත්ත යදනල  බ
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31. ං්ර කක්රීව ේටදි ේංෝනන ්වරන යඳත නබ බේරන කුමලන ආලදටේේ ේත ටතුු  යද්්ති  බන?
I. රාරංද ල යද්්ති කි(Entrepreneur System)
II. ිසේ ේෂඥ යද්්ති කි(Expert System)
III. නිහිත යද්්ති කි.(Embedded System)
IV. නබු ම් ලළමලනදලටණ යද්්ති කි(Knowledge Management System)
V. ගු ේනු  ංබලසුම් යද්්ති කි.(Transaction Processing System)

.a

32. යඳත නබ බේරන ප්ර්ලද මලඟි්ව ේමලමල නත්ත ගබලීම් ං ඳේනහි ඇති ේනෝෂ  බ පිළිබඳර ප්ර්ලද ලටයි. නත්ත
ගබලීම් ං ඳන අ්ාන ලට නිරබටදිර ේනෝෂ ිසං්තට ලට ඇති ප්ර්ලද
ේතෝට්වන.
1

අ ලබමි



ේගවීම් ංඳ ාදණ්ඩ
ේඛ න පිළිබඳ
ල යුතු ලටනරද

ාදණ්ඩ ඉරත් කිරීම් රදර්තදර
ාදණ්ඩ අතිරි බතතද රදර්තදර

ේමලමල ක්රිෂ දරලිේ ්ව පි ත නත්ත ගබලීම් ිස දව ප්ර්මලදණ  බ ිනදුේ .
ේමලමල ක්රිෂ දරලි තුළ නත්ත ගවද ඒමල බ ිනදු ේන ේ .
ේමලමල ප්ර්තිනදන කිිනුන බදහිට ූතතදර්ථම  බ ඳද ංම්බ්ව් ේන ේ .
ේමලහි නත්ත ගබඩදර බ ේන මලබත.
ේමලහි නත්ත බ්වේද්ින  බ ේන මලබත.

w

I.
II.
III.
IV.
V.

w

w

ගබු ම් ඇණුරමල

යඳත නබ බේරන ගබලීම් ං ඳන අු ර 33 ින 35 න බරද
ප්ර් ්නරව පිළිතුු  ංය ්වන.

33. X=2 ේවං ආනදන ලළේඳ ත් වබේබන ප්ර්තිනදන ර්වේ්ව,
I. 10,30
II. 12,42
III. 12,30
IV. 30,54
V. 10,42
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34. ඉඳත ගබලීම් ං ඳන අු ර යඳත ප්ර්ලද අතුේට්ව ලරට බ නිටරනාේ න?
I. ේමලහි නි ත පුනර්ලටණ ංක ාදර බ ඇත.
II. පුනර්ලටණ ංක ාදර a ංඳඳද වබදේනු  වබන අග මලත ටඳද යරතී.
III. X ංඳඳද වබද ේනු  වබන අග 10 රඩද රබිස ුර ිස පුනර්ලටණ ආටම්ා ේ .
IV. පුනර්ලටණ ංක ාදර න්නා ේ .
V. ඉඳත කිිනර බ නිරබටදි ේන ේ .

V.

36. යඳත නබ බේරන යයිත්ව ේ බත
I. 79

අනදළ ප්ර්තිනදන කුමල බන?
IV. 76

.a

II. 74
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IV.

III.
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35. ඉඳත ගබලීම් ං ඳන අනදළ යයිත්ව ේ බත ර්වේ්ව කුමල බන?
I.
II.

w

III. 80

V. 82

w

w

37. යඳත රග්වති ංවලද බව්වන.
A. ගබලීම් ං ඳන බ ු  ඇඛේග රිතමල ල චිරනල නිරූයන  බ ේ .
B. ගබලීම් ං ඳනල "නබරතීේම්" ංකේ බත එලල රඩද ති ඳබල.
C. ඇඛේග රිතමල නිරූයන ලළඳබකි ර්වේ්ව ගබලීම් ං ඳ්ව මලඟි්ව යමලණි.
ඉඳත රග්වති අතුේට්ව නිරබටදි ර්වේ්ව,
I. A යමලණි
II. B යමලණි
III. C යමලණි
IV. A ඳද C යමලණි

V. A ා B යමලණි

38. 4-7//2+(2+4*2)+2**2 න යයිත්ව ප්ර්ලද න ක්රිෂ දත්මලල ලළිස වබේබන අග කුමල බන?
I. 1521
II. 15
III. 21
IV. 39
V. 96
39. යඳත කුමල බ මලදර්ගගත බබකකු යද්්ති ල අතාර ා ලදර් බද්් අර ාතදර  බ ංඳඳද නිනසු්ව/නිනසුන බ
ේ න?
A. යරිශිවල ්ව තමල අනනාතදර තඳුරු  කිරීේම් රූය  බ ඇතුළත් කිරීේම් යඳසුර.
B. යරිශිවල ්ව ගිණුම්රව ේ ේෂ ්ව පිරි බසීේම් යඳසුර.
C. යරිශිවල ්ව මලදර්ගගත බබකකු යද්්ති ඳටඳද ඛයත් ේගවීේම් යඳසුර.
I. A යමලණි

II. B යමලණි

III. A ඳද B යමලණි
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IV. B ඳද C යමලණි

V. A,B ඳද C ින ඛව

40. ිසිස් යරිගණල මලෘදුලදකගරව අු රදනන ංකරර්්න කිරීේම්දී ාදිසතද ලටු  වබන යද්්ති ංකරර්්න
ආලෘති කුමල බන?
I. ශීඝ්රි(Rapid) ේ දුම් ංකරර්්න ආලෘති
II. දි ඇලි(Water fall) ආලෘති
III. රර්්නදත්මලල(Incremental) ංකරර්්න ආලෘති
IV. ංර්පිවදලදට(Spiral) ංකරර්්න ආලෘති
V. රං්තු ංම්බ්ව්ල(Object oriented) ංකරර්්න ආලෘති
41. ්දරන තත්රේේ යරතින ක්රිෂ දර බ අරං්වවීමල නි මිත ලදව
රඩද රබිස ලදව  බ ගතිස ඳබකි .
එරබනි ක්රිෂ දර බ නබරත …………………………………………………….. ේඳෝ යත්ිස ඳබල.
I. සුනදනම් තත්ර
ේඳෝ නිර්මිත තත්ර
II. ප්ර්තිඳටණ ලට ංඳ රැඳී ිනටින තත්ර
III. සුනදනම් තත්ර
ේඳෝ අරහිටලළ තත්ර
IV. සුනදනම් තත්ර
ේඳෝ රැඳී ිනටින තත්ර
V. අරහිටලළ තත්ර ේඳෝ අරං්වලළ තත්ර
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42. ං්ර කක්රීව ුළනඛ තබ්වයත් කිරීේම් ්වරන අ ත් ර්වේ්ව යඳත කුමලන යද්්ති රර්ග
ත න?
I. ලදණ්ඩ ංබලසුම් යද්්ති
II. මලදර්ගගත ංබලසුම් යද්්ති III. අ්වතර්ක්රිෂ ද ංබලසුම් යද්්ති
IV. තතා-ලදව ංබලසුම් යද්්ති
V. ගු ේනණු ංබලසුම් යද්්ති

w

w

w
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යඳත නබ බේරන ූතතදර්ථම ංම්බ්ව්තද රූය ං ඳන ඇසුේට්ව 43 ින 45 න බරද ප්ර් ්නරව පිළිතුු  ංය ්වන.

43. Student ූතතර්ථම
I. ADDRESS

අ ත් උයව බෂණ අතුේට්ව බහු රටිනදලම් ංහිත උයව බෂණ ර්වේ්ව,
II. AGE
III. STUDENT_ID
IV. HOBBY
V. COURSE_ID

44. Student ූතතර්ථම නිර්මලදණ කිරීමල අනදළ නිරබටදි ංම්බ්ව්ල ං ඳන ර්වේ්ව,
I.
II.
III.
IV.
V.

STUDENT{STUDENT_ID, STUDENT_NAME, ADDRESS,COURSE_ID, AGE, HOBBY,DOB}
STUDENT{STUDENT_ID, STUDENT_NAME, DOOR#,STREET,CITY,STATE,PIN,COURSE_ID,DOB}
STUDENT{STUDENT_ID, STUDENT_NAME, ADDRESS,COURSE_ID, AGE, HOBBY,DOB}
STUDENT{STUDENT_ID, STUDENT_NAME, DOOR#,STREET,CITY,STATE,PIN,COURSE_ID, HOBBY,DOB}
{STUDENT_ID, STUDENT_NAME, DOOR#,STREET,CITY,STATE,PIN,COURSE_ID, AGE, HOBBY,DOB}
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45. ඉඳත ූතතදර්ථම ං ඳන අු ර යඳත ප්ර්ලද අතුේට්ව ංතා ර්වේ්ව කුමල බන?
I. එ බ ලථිලදචදර් රට කු යදඨමලදවද කිහිය
ංම්බ්ව් ිස ඳබල.
II. ලථිලදචදර් රු ්ව කිහියේනේනකු එ බ ිසෂ  බ ඉගබ්විස ඳබල.
III. එ බ යදඨමලදවදරල අ ත් ර්වේ්ව එ බ ිසෂ  බ යමලණි.
IV. එ බ ිසෂ  බ යදඨමලදවද කිහිය ල අ ත්ේ .
V. එ බ යදඨමලදවදරල ංම්බ්ව්ිස ඳබ බේ බ එ බ ලථිලදචදර් රට කු යමලණි.
46. යඳත නබ බේරන SQL ේ බත ංවල්වන.
STUDENTS(student_code, first_name, last_name, email, phone_no, date_of_birth, honours_subject,
percentage_of_marks);
ිනසු්වේේ නමල ඳද වකුණු ප්ර්ති ත , ඔුර්ව ඳනදටද ඇති ිසෂ
වබදගබනීමල අනදළ SQL ප්ර්ලද න කුමල බන?

අු ර රර්ග ලට ඳද වකුණු ප්ර්ති තේේ අු පිළිේරළ අු ර

i.l
k

I. select first_name, last name, honours_subject, percentage_of_marks from students order by
honours_subject, percentage_of_marks;
II. select first_name, last name, honours_subject, percentage_of_marks order by
percentage_of_marks desc from students;
order

by

order

by

order

by

.a

rts

ap

III. select first_name, last name, percentage_of_marks from students
percentage_of_marks desc;
IV. select first_name, last name, percentage_of_marks from students
percentage_of_marks, honours_subject;
V. select first_name, last name, honours_subject, percentage_of_marks
honours_subject, percentage_of_marks from students;

w

w

w

47. ංම්බ්ව්ල නත්ත ංුළනද  බ පිළිබඳර ංතා රදලා යඳත ංඳඳ්ව ලරට බන?
I. ිසලඛය(Alternate) තුු රව ඕන මල උයකුවල  බ අේප් බෂල(Candidate) තුටේවං ඳබින්වේ .
II. ප්ර්දථමමිල(Primary) තුට ේතෝටදගු  වබ්වේ්ව ිසලඛය තුු  අතරි්ව .
III. ආග්වතුල(Foreign) තුට ු  ිසලඛය තුටකි.
IV. ංබමලිස මල ංකේ ෝ න(Composite) තුට බ ංනද ගබනීමල ප්ර්දථමමිල ඳද ආග්වතුල තුට ංකයු බත ේලේර්.
V. රගු ේනල බ අතට ංම්බ්ව්තදර ප්ර්දථමමිල ඳද ආග්වතුල තුට මලඟි්ව ිනදු ලටයි.
48. PHP ේ බත  බ ආටම්ා ර්වේ්ව..
I.<php>…</php>

II. <?php…?>

III. ?php…?php

IV. <p>…</p> V.<php?....?>

49. PHP ිසචවා ආටම්ාලටු  වබ්වේ්ව
I. !

II. &

III. *

IV. $

V. %

50. IOT (Internet Of Things ) ේං දගු  වබබූ තබනබත්තද ේවං ඳුන්වර්වේ්ව..
I ඛ ේේට්ං්
II. ේලිස්ව ඇං් ්ව

III. ං්ටී ේ ේං්
IV. MC ේඩ නඛඩ්
***
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V. මලබලව්ව ං්මිත්

