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1. කමල් කඩයට ග ොස් අඩුම මුදලට බිස්කට් පැකට්ුවක් මිලදී  ත්ගත්ය. ඉරි ඇඳි පද හැඳින්වීමට වඩොත් සුදුසු 

ගයදුම් වන්වගන්ව පිළිගවලින්ව 

(1) දත්ත 

(2) ගතොරතුරු 

(3) දත්ත හො ගතොරතුරු 

(4) ගතොරතුරු හො දත්ත 

2. දත්ත හො ගතොරතුරු සම්බන්වධගයන්ව නිවැරදි වන්වගන්ව කුමන ප්රකොයයද  

(a) කොලොනුරූපී බව සහ සම්ූර්ණ බව ගතොරතුරක ලක්ෂණ ගදකක් ග.. 

(b) තනිව  ත් කළ දත්ත වලට අර්ථයක් නැත. 

(c) දත්ත ගතොරතුරු මත රඳො පවති. 

(1) a හො b 

(2) a හො c  

(3) b හො c 

(4) ඉහත සියල්ලම 

3. පහත සඳහන්ව ඒවොයින්ව ගතොරතුරු හො සන්වනිග.දන තොක්ෂණය  වයොපොර ක්ගත්රගේ  ාොිතත වන අවස්ථොවක් 

ිතස්තර කරනුගේ  කුමිනන්වද   

(1) නීන උපොය මොර්ික ගතොරතුරු අන්වතර්ජොලගයන්ව පිරික්ීම. 

(2) මොර්  ත සොප්පු සවොරියක් ාොිතත ිනරීමට  ගපර ග වුම් අන්වතර්ජොල ගස්වොවක් මිළදී  ැනීම. 

(3) අධයොපනික මුදුකොය යක් මිළදී  ැනීම සඳහො ණය පත් ාොිතතගයන්ව මුදල් ග ීම. 

(4) ඉග නුම් කළමනොකරණ පද්ධතියක් හො සම්බන්වධ ී වයොපොර අධයයනය පිළිබඳ පොමමොලොවක් 

හැදෑරීම. 

4. ඇඟිලි සලකුණු ිනයවනය පද්ධතියක් ගලස සැලිනය හැිනය. මක්නිසොද යත්   

(a) ඉගලක්ගරොනික උපොය යින. 

(b) එයට ආදොන(Input) ක්රියොවලිය(process) ප්රතිදොන(output) යන අය යන්ව අඩයගුව ඇත. 

(c) එයට අරමුණක් ඇත. 

(d) එය ිතිතධ සයඝටක වලින්ව සමන්විතතග.. 

ඉහත ඒවොයින්ව සතය වන්වගන්ව 
(1) a පමණි. 
(2) b සහ c පමණි. 

(3) a , b සහ c පමණි. 

(4) b ,c සහ d පමණි
 

5. ගමම පරි ණක ඉහළ ආ ණන හැිනයොගවන්ව යුක්තය. ප්රමොනගයන්ව ිතයොලය. එගමන්වම මිල අිකක හො දුර්ලා 

ද ග.. ගම්වො ිතදයොත්මක හො ඉයනේගන්වරු කටයුතුවලදී සයර්ර්ණ  ණිත  ැට ව ිතසඳීමට ාොිතත කරනු ලබයි. 

ඉහත ිතස්තරගේ  සඳහන්ව පරි ණක වර් ය වන්වගන්ව 

(1) මහො පරි ණක 

(2) මධය පරි ණක 

(3) සුපිරි පරි ණක 

(4) ක්ෂුද්ර පරි ණක 

6. ගලොව පළමු ඉගලක්ගරොනික සයයොයක පරි ණකය (Electronic Digital Computer) “ENIAC”ග.. එහි 

ප්රධොන ඉගලක්ගරොනික උපොය ය වන්වගන්ව  

 

              

තතොරතුරු හො සන්නීතේදන තොක්ෂණය – I පත්රය       
කොලය : පැය එකයි    

  ශ්රී වය්ධනපනර ර ්පයොපන කලොපය   
 10 තරේණිය           ප්රථම  ්ොර පීකක්ෂණය – 2019  ොධනතු                                                                         

 

සටහන: 
(i) ප්රය්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්වන. 
(ii) 1 සිට 40 දක්්ො ප්රශ්ේන සහහො ්ාෝ  ුදුසුද හො ිව්ැරි  ිළිතතුර, දී ඇති පිළිතුරු (1), (2),(3), (4) අතරින්ව ගතොරන්වන. 
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(1) රික්තක නල (Vacuum tube) 

(2) රොන්වසිස්ටර (Transistors) 

(3) අනුකලිත පරිපථ(Integrated Circuits - IC) 

(4) ක්ෂුද්ර ිපප (Micro chips) 

7. පරි ණක පරිණොමගේ දී වර්ධනය වූ ලක්ෂණය කුමක්ද  

(1) ප්රමොණය 

(2) ිතදුලි පරිගාෝජනය 

(3) සැකසුම් ග. ය 

(4) තොප උත්පොදනය 

8.  ණිතමය ගමගහයුම් සිදුකරනු ලබන්වගන්ව පරි ණකගේ  කවර ගකොටසක් (Component) මින්ව ද? 

(1) ප්රතිදොන මතකය 

(2) මධය සැකසුම් ඒකකය 

(3) ආදොන ඒකකය 

(4) ද්ීතීක ආචයන ඒකකය 

9. මධය  සැකසුම් ඒකකගයහි අන්වතර් ත ඒකක වන්වගන්ව, 

(1) පොලන ඒකකය, අයක  ණිත හො තර්කන ඒකකය,ආදොන ඒකකයයි. 

(2) ප්රතිදොන ඒකකය, අයක  ණිත හො තර්කන ඒකකය,මතක ඒකක 

(3) පොලන ඒකකය, අයක  ණිත හො තර්කන ඒකකය 

(4) පොලන ඒකකය, මතක ඒකකය, ප්රතිදොන ඒකකයයි. 

10. පරි ණක පද්ධතියක මූලික සයරචකයක් තනෝන්නතන්න පහත කුමක් ද? 

(1) මුද්රණ යන්වර 

(2) මධයය සැකසුම් ඒකකය 

(3) ආදොන උපක්රම 

(4) ප්රතිදොන උපක්රම

11. ඵලදොයී ගතොරතුරුවල ගුණොය යක් තනෝන්නතන්න පහත දැක්ගවන කුමක් ද? 

(1) අදොළ බව 

(2) ිතය්වොසනීයත්වය 

(3) ිතයොල ප්රමොණයක් පැවතීම 

(4) නිරවදයතොව

12. ආදොන උපක්රමයක් සහ ප්රතිදොන උපක්රමයක් යන ගදකම සඳහො ාොිතත කළ හැක්ගක්, 

(1) ස්පර්ය පෑඩය 

(2) ස්පර්ය තිරය 

(3) මතක කොඩ්පත 

(4) චුමාක තීන්වත අනුලක්ත ිනයවනය 

13. පහත දැක්ගවන සන්වනිග.දන මොධයය සලකන්වන.  
(a) අගධෝරක්ත (Infrared)  
(b) ප්රකොය තන්වතු (Fiber optics)  
(c) සමොක්ත රැහැන්ව (Coaxial cables)  
(d) ක්ෂුද්ර තරය  (Micro wave)  

ඉහත දැක්ගවන සන්වනිග.දන මොධයය වලින්ව  නියමු තනෝන මොධයය (unguided media) සඳහො උදොහරණ 
වන්වගන්ව,  

(1) a පමණි 

(2) b පමණි 

(3) a හො b පමණි 

(4) a හො d පමණි 

14. පරි ණක මතක පිළිබඳව නිවැරදි ප්රකොයය ගතෝරන්වන. 

(1) පමන මොර මතකය (ROM) ද්ිතතීක මතකගේ  ගකොටසක් ග.. 

(2) සසම්ාොී ප්රග.ය මතකය(RAM) සැකීමට ඇති දත්ත රඳවො තබො  නී. 

(3) මතක ගරනේස්තර ගාෞතිකව ම. ුවරුව මත ස්ථොන  ත කර ඇත. 

(4) සයයොයක බිධිතධ තැ  (DVD) සහ සයයුක්ත තැ  (CD) චුම්ාක (magnetic) මොධයය ගලස 

වර්ීකරණය කර ඇත. 

15. පහත ආ ණන උපොය  අතුරින්ව ප්රථමගයන්වම ගසොයො  න්වනො ලද්ගද් කුමක්ද  

(1) ස්ගටප්ප ගරගකෝනර් (Step Reckoner)  

(2) ඇත් දල තීරු (Napier’s Bone)  
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(3) ිතය්ගල්තණ යන්වරය (Analytical Engine)  

(4) ආකළන යන්වරය (Pascaline) 

16. සසම්ාොී ප්රග.ය මතකය (RAM) සහ දුඪ ඩිස්කය (Hard disk) අතර ගවනස්කම් වන්වගන්ව සසම්ාොී ප්රග.ය 

මතකය............................ වන අතර දුඪ ඩිස්කය .......................... ීමයි. 

(1) තොවකොලික  ස්ිර 

(2) ග. ගයන්ව අඩු  ග. වත් 

(3) අායන්වතර  ාොහිර 

(4) ස්ිර  තොවකොලික 

17. ප්රග.යීගම් ග. ය අනුව ආචයන උපොය  අවගරෝහණ පිළිගවලට සැකසූ ිතට 

(1) චුම්ාක ප (magnetic tapes)  ඩිස්ක(disks)   වොරක මතක (cache)  ප්රධොන මතක(main memory) 

(2) වොරක මතක ප්රධොන මතක  ගරනේස්තර(registers) ඩිස්ක  චුම්ාක ප  

(3) ගරනේස්තර  ප්රධොන මතකය  වොරක මතක  චුම්ාක ප   ඩිස්ක 

(4) ගරනේස්තර  වොරක මතක  ප්රධොන මතකය  චුම්ාක ප  

18. පහත සඳහන්ව ඒවොයින්ව කුමන ආචයන උපොය යක් ලිීම හො ිනයීම සඳහො චුම්ාක ක්ගත්රයක් ාොිතතො කරනු 

ලබයිද  

(1) දුඩ තැ ය(Hard disk) 

(2) සැගණලි මතක ධොවකය (Flash Drive) 

(3) DVD ROM 

(4) Blue Ray තැ ය 

19. රූප ඇඳීම සහ අනුලක්තණ ආදොනය ිනරීම සඳහො පිළිගවළින්ව පහත කුමන උපොය  යු ල ාොිතත කළ හැිනද  

(1) යතුරු ුවරුව (Key Board)  මූසිකය (Mouse) 

(2) Digitizer, මයික්රගෝෝනය (Microphone) 

(3) මූසිකය (Mouse), යතුරු ුවරුව (Keyboard) 

(4) මූසිකය (Mouse), ආගලෝක පෑන (Light Pen) 

20. ගවබ් කැමරොව සලකනු ලබන්වගන්ව 

(1) ආදොන උපොය  ගලසය 

(2) ප්රතිදොන උපොය  ගලසය 

(3) ආදොන හො ප්රතිදොන උපොය  ගලසය 

(4) ආචයන උපොය  ගලසය 

21. පහත සඳහන්ව ඒවොයින්ව කුමන ඒවො රජයිනන්ව රජයිනන්ව රජයකට සපයනු ලබන ගස්වොවක් ගලස සැලිනය 

හැිනද (G 2 G) 

(1) බැයකු ගතොරතුරු 

(2)  ැසට් පර හො චක්රගල් 

(3) රොජය තොන්වත්රික (Diplomatic) ීසො ගතොරතුරු 

(4) වයොපොරික හො වයොපොර ලියොපදියිප ිනරිගම් ගතොරතුරු 

22. යම් කොර්යොලයක් තුළ ස්ථොපිත කර ඇති පරි ණක ජොලයක් හැඳින්වීම සඳහො වඩොත් සුදුසු ගයදුම ගතෝරන්වන. 

(1) ස්ථොනීය ප්රගද්ය ජොල 

(2) ුරවර ප්රගද්ය ජොල 

(3) ුළුල් ප්රගද්ය ජොල 

(4) ගමම ිනසිවක් ගනොග. 

23. ගමම සථ්ලය ස්ථල ගදකක ලක්තණ දරයි. ගමහි එක් වොසියක් වන්වගන්ව  එක් එක් ජොල ගකොටස් ගවන ගවනම 

පොලනය කළ හැින ීමයි. ගමම ිතස්තරගයන්ව දැක්ගවන ජොල ස්ථලය සඳහො වඩොත් සුදුසු ගයදුම ගතෝරන්වන. 

(1) මුදුව (Ring) 

(2) තරුව (Star) 

(3) බසය (Bus) 

(4) රුක් (Tree) 

24. පරි ණක ජොල කරණගේ  ඇති වොසියක් ගනොවන්වගන්ව 

(1) දත්ත හො ගතොරතුරු පරි ණක අතර ිධවමොරු ිනරීමට හැින ීම 

(2) සම්පත් ගපොදුග. පරිහරණය ිනරීම 

(3) අඩු ඉඩක දත්ත බඩො ිනිීගම් හැිනයොව 

(4) පිටස්තර ුද් ලයින්වට දත්ත ලබො  ත හැිනීම 

25. පරි ණක ජොලයක ිණිපවුරක් ාොිතතගයන්ව අගප්පක්ෂිත කොර්යයක් ගනොවන්වගන්ව 

(1) අන්වතර්ජොලය හො පරි ණක ජොලය අතර දත්ත හො ගතොරතුරු සමගේතණය ිනරීම පොළනය ිනරීම 

(2) අන්වතර්ජොල පහසුකම් සැපයීම 

(3) අන්වතර්ජොලය හො පරි ණක ජොලය අතර ආරක්ෂක බොධකයක් ගලස ක්රියො ිනරීම 

(4) පරි ණක ජොල අතර ගතොරතුරු ිධවමොරුග. තදබදය පොළනය ිනරීම 
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26. ස්ථොනීය ප්රගද්ය ජොල (LAN) සඳහො වඩොත් සුදුසු ජොල ස්ථලය(network topology)කුමක්ද  

(1) බසය (Bus) 

(2) තරුව (Star) 

(3) මුදුව (Ring) 

(4) ඉහත සියල්ලම

27. ජොල ස්ථල (network topology) පිළිබඳව සතය ප්රකොයය ගතෝරන්වන 

(1) රුක් ස්ථලගේ  ප්රධොන අවොසිය වන්වගන්ව සම්ූර්ණ ජොලයම එක් ප්රධොන පරි ණකයකට සම්බන්වධ 

ීමයි. 

(2) බස් සථ්ලගේ  දී එක් පරි ණකයක් ක්රියො ිතරහිත වුවගහොත් සම්ූර්ණ ජොලයම බිඳවැගට්. 

(3) තොරකො ස්ථලගේ දී සියළුම පරි ණක එක් ප්රධොන වයරයකට සම්බන්වධග.. 

(4) මුදු ස්ථලය අවම වයර ුමොණයක් ාොිතතො කරයි. 

28. ප්රකොය තන්වතු(Fiber optic) දත්ත සම්ගේතණයට අදොළ ලක්ෂණයක්ලලක්ෂණයන්ව වන්වගන්ව  

(a) ආගලෝකගේ  ප්රග. ය(Velocity of Light) 

(b) ිතාව අන්වතරය(Voltage) 

(c) ූර්ණ අායන්වතර පරොවර්ථනය(Full internal reflection) 

(1) a සහ b පමණි. 

(2) b සහ c පමණි. 

(3) a සහ c පමණි. 

(4) c සහ d පමණි. 

29. චන්විකො ාොිතත කරමින්ව ස්ථොන ගදකක් අතර දත්ත සන්වනීග.දනගේ දී ගයොදො  න්වනො මොධයය කුමක්ද  

(1) ප්රකොය තන්වතු (fiber optic) 

(2) ක්ෂුද්ර තරය  (micro Wave) 

(3) ඇඹරි යු ල රැහැන්ව (twisted pair) 

(4) අගධෝරක්ත ිනරණ (infa-red) 

30. දත්ත සන්වනීග.දනගේ දී නියමු  මොධයය ගලස සැලගකන කවර රැහැන්ව වර් යක් TV ඇන්වගටනො වයර සඳහො 

ාොිතතො කළ හැිනද  

(1) ආවරක ඇඹරි යු ල රැහැන්ව (STP) 

(2) ප්රකොය තන්වතු (Fiber optic) 

(3) නිවොරක ඇඹරි යු ල රැහැන්ව (UTP) 

(4) සමොක්තක ගයොත් (Coaxial cables) 

31. පරි ණක ජොලයක් ස්ථොපනය ිනරීමට අතයොවයය වන්වගන්ව පහත ඒවොයින්ව කුමක්ද  

(1) අන්වතර්ජොල සැපයුම්කරු(ISP) 

(2) ගමොඩමය (Modem) 

(3) ජොල අතුරු මුිධණත් පත (Network 

interface card) 

(4) ගවබ් අතිරික්සුව(Web browser) 

32. ග. වත්ම දත්ත සන්වනීග.දනයක් සිදුකරනු ලබන රැහැන්ව වර් ය වනුගේ (Data communication media) 

(1) ආනොවරණ ඇඹරි යු ල රැහැන්ව (UTP 

Cable) 

(2) සමොක්තක ගයොත් (Coaxial Cable) 

(3) Microwave Cable 

(4) ප්රකොය තන්වතු (Fiber Optics Cable) 

33. Portrait සහ Landscape යනු වදන්ව සැකසුම් මුදුකොය යක් ාොිතතගයන්ව සොදන ලද පිුවක 

(1) ගකොලගේ  ප්රමොණයයි. 

(2) පිුග. දියොනතියයි. 

(3) පිුග. පිරි සැළැස්මයි. 

(4) ඉහත සියල්ලයි. 

34. වැරදි ප්රකොයය ගතොරන්වන. 

(1) වදන්ව සැකසුම් මුදුකොය යක තැපැල් මුසුව පහසුකම ාොිතතගයන්ව එකම සුා පැතුම් පත ිනහිප 

ගදගනකුට  ැළගපන ආකොරගයන්ව නිර්මොණය ිනරීමට හැිනය. 

(2) වදන්ව සැකසුම් මුදුකොය යක් ාොිතතගයන්ව සොදන ලද පිු ිනහිපයිනන්ව යුක්ත ගල්නයක පිු එකම 

දියොනතියට පමණක් සකස් කළ හැිනය. 

(3) වදන්ව සැකසුම් මුදුකොය යක් මින්ව පිු අයක ඇතුළත් කළ හැිනය. 

(4) නව වදන්ව සැකසුම් මුදුකොය යක් ාොිතතගයන්ව සෑදු ග ොනුවක ග ොනු දිගුව .docx ගලස දැක්ග.. 

35. පහත සඳහන්ව ඒවොයින්ව වදන්ව සැකසුම් ගල්නයක් හො සම්බන්වධ නිවැරදි ප්රකොයල ප්රකොයය වන්වගන්ව  

(a) කැපීමට ාොජනය කරන ලද වචනයක් ිනහිප වොරයක් ඇලීම කළ හැිනය. 

(b) මකො දමන ලද වචනයක් නැවත ලබො  ත හැිනය 

(c) කැපීම සහ ඇලීම මින්ව වචනයක් තිගබන ස්ථොනයක් ගවනස් කළ හැක. 

(1) a සහ b නිවැරදියි. 

(2) b සහ c නිවැරදියි. 

(3) a සහ c නිවැරදියි. 

(4) ඉහත සියල්ලම නිවැරදියි. 
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36. වදන්ව සැකසුම් ගල්නයක ස්ථොන  නනොවකම “Sum” ගලස සඳහන්ව ිතය යුතු වචනය “Some” ගලස වැරදි 

ආකොරගයන්ව සඳහන්ව ී ඇත. ගමය නිවැරදි ිනරීම සඳහො ාොිතත කළ හැින පහසුකම වන්වගන්ව, 

(1) මැර්ම හො නැවත ලිීම (Delete and Re-type) 

(2) ස්වයය නිවැරදි ිනරීම (Auto correct) 

(3) ගසීම හො ප්රතිස්ථොපනය (Find and replace) 

(4) Change Case 

37. වදන්ව සැකසුම් ගල්නයක ගප්පළි අතර පරතරය ගවනස් ිනරීමට ගයොදො ත හැින tool එක වන්වගන්ව 

38. පහත වොකය සඳහො ාොිතත කර ඇති අක්තර ආකුතිකරණ ල හැඩසීම (Font formats) වන්වගන්ව ගමොනවොද  

“තතොරතුරු සන්නීතේදන තොක්ෂණය” 

(1) Simple Case, Strike Through ,Font face 

(2) Italic , Bold , Strike Through 

(3) Strike Through, Font face, Bold 

(4) Italic, Strike Through, Simple Case 

39. MICR වලින්ව හඳුන්වවනුගේ  

(1) Magnetic Ink Character Reader 

(2) Magnetic Ink Character Recognition 

(3) Magnetic Ink Code Reader 

(4) ගම් ිනසිවක් ගනොග.. 

40. ගතෝරො ත් වචනයක් ගවනත් ස්ථොනයකට පිටපත් කර ැනීමට ගයොදො  ත හැින ගක  මය යතුර වනුගේ  

(1) Ctrl+V , Ctrl + X 

(2) Ctrl+C , Ctrl + V 

(3) Ctrl+C , Ctrl + X 

(4) Ctrl+X , Ctrl + F 

 

 

 

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)   


