
 

(1) 

(i) a.  දෙවන පරම්පරාදේ පරිගණකවල භාවිත වූ  ෙෘඩාාංග තාක්ෂණය කුමක්ෙ? 

b.  දෙවන පරම්පරාදේ පරිගණක සහ දතවන පරම්පරාදේ පරිගණක අතර දවනස්කම් දෙකක් ලියන්න. 

(ii) a.  අධ්යාපන  ක්දෂේත්රයට ICT උපකාරී වන ආකාර 04 ක්  ෙක්වන්න. 

b.  දතොරතුරුවල ලක්ෂණ 04 ක් ෙක්වන්න. 

(iii) a.  4BF16  + 34568  ප්රකායය ගණනය කර ෙයමය ආකාරදයන් ෙක්වන්න.   

b.  5028 යන අෂ්ටමය සාංඛ්යාව ද්විමය සාංඛ්යාවක් ටවට හරවන්න.(පියවර ලියා ෙැක්විය යුතුය.) 

(iv) පහත තාර්කික පරිපථදේ ප්රතිදොනය (F) ලියා ෙක්වන්න.  

 

 

 

 

 

(v) A  හා  B තීරු යා  කරන්න. 

A B 

1 යතුරු පුවරුව (Key board) A Video Port 

2 මුද්රනයන්ත්රය (Printer) B PS/2 Port 

3 මර්ගකය (Router) C Parallel Port 

4 පරිගණක තිදරය (Monitor) D Network Port(RJ 45) 

(vi) පරිගණක පද්ධ්තිදවල භාවිතා වන දක්තක්රම ෙක්වන්න. 

(vii)    පහත ෙැක්දවන වයාජ දක්තයට සාංඛ්යාවක් ලටා දුන් විට එය ඔත්දත් සාංඛ්යාවක්ෙ(odd number) ඉරට්දට් 

සාංඛ්යාවක්ෙ(even number) යන්න ෙක්වයි. හිස ්තැන් පුරවන්න. 

Begin 

   Input X 

   IF X mod ………. =   0  Then 

    …………… “X is  even number” 

   Else 

    Print       “X is  ………..  number” 

              …………… 

                        End 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර අධයාපන න ාපාපන ය 
පන ළමු වාර පන රීක්ෂණය - 2019 මාර්තු 

11 ශ්රේණිය    ශ් ොරතුරු හා සන්නිශ්ේදන  ාක්ෂණය II 
ාාපය පන ැය 02 

 

සටහන:   පන ළමු ප්රශ්නනය හා ශ් ෝරාගත්  වත් ප්රශ්නන හ රක්ද තතුුවව ප්රශ්නන පන හාට පන මණක් පිළිතුරු සපන යන්න.  

 පන ළමුවන ප්රශ්නනයට පකුණු 20 ක් හිමි වන අ ර අශ්නකුත් සෑම ප්රශ්නනයාටම පකුණු 10 බැගින් හිමිශ්ේ.                                                                                                                     
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


(viii) දේෙය  කියවා පිළිතුරු සපයන්න. 
මාලන් ඔහුදේ සුහුරු දුරකථනය (smart phone)සහ bluetooth ස්පීකරය භාවිතදයන්  රුපවාහිනී සාංගීත වැඩසටහනක් 
නරඹයි. 
a. ඉහත සිද්ධියට අොල ෙත්ත සම්ප්රෂණ මාධ්ය (transmission medium) කුමක්ෙ? 
b. ඉහත සිද්ධියට අොල ෙත්ත සම්ප්රෂණ විධිය (mode of transmission )කුමක්ෙ? 
 

(ix) A  හා  B තීරු ගලපන්න. 

 A  B 

1 පරිගණකයට විදුලිය  සැපයීමත් සමග එහි පර්යන්ත උපාාංග 
පරික්ෂා කරනු ලටන මෘදුකාාංගයයි 

S Disk defragmentation 

2 විධ්ාන දේලි අතුරු මුහුණතක් ඇතිද දමදහයුම් පද්ධ්තිදයකි. T Format 

3 දගොනූ ආකෘතිදයක් භාවිත කරමින් ආචයන මාධ්ය ෙත්ත තැම්පත් 
කල හැකි ආකාරයට  පත් කිරීම. 

U BIOS 

4 ෙෘඩ තැටිදේ ඇතිද දගොනූ නැවත සාංවිධ්ානය කරන ක්රමදේෙයකි. V DOS 
 

(x) පරිගණක ජාල භාවිතදේ වාසි 2 ක් ලියන්න  

(2)  “Tech Zone” පරිගණක දකොටස් අලවි කරන දවළඳ ආයතනයකි. එම ආයතනදේ ෙත්ත සමුොයට අයත් වගු කිහිපයක් 

         පහත ෙැක්දේ. 

 
 

(i) ප්රාථමික යතුරු (primary key)දෙකක් අොල වගු සමග ලියා ෙක්වන්න 

(ii) අවිය්ක “Tech Zone” ආයතනය දවත දගොස් 16GB සැදණලි මතක (16GB USB flash Drives) පහක් මිලදී ගත්දත්ය. 
a. යාවත්කාලීන විය යුතු වගුව/වගු දමොනවෙ? 

b. යාවත්කාලින විය යුතු දරදකෝඩ වගු නාම සහිතව ලියා ෙක්වන්න. 

 

(iii) “Tech Zone” ආයතනය විසින් optical mouse නම් නව අයිතමයක් එකතු කිරීමට තීරණය කරන ලදුව, ඒවායින් ඒකක 

40ක් Tech park නම් සැපයුම් ආයතනදයන් 2019/02/28 දින මිලදි ගනී.  

a. යාවත්කාලීන විය යුතු වගුව/වගු දමොනවෙ? 
b. යාවත්කාලින විය යුතු දරදකෝඩ වගු නාම සහිතව ලියා ෙක්වන්න. 
 

(iv) දමම ෙත්ත සමුොය ආරක්ෂා කිරීමට භාවිත කල හැකි ක්රම දෙකක් ලියන්න. 

 

 

 

 

 

 

Pa
pe
rs.
lk



(3)  පහත ෙැක්දවන්දන් මහානාම විෙයාලදේ පරිගණක සාංගමය විසින් සකසන ලෙ ෙැන්වීමකි. ඔවුන් දමම ෙැන්වීම සකස් කිරීම 

       සඳහා වෙන් සැකසුම් මෘදුකාාංගයක් භාවිතා කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) a.   දමම දේඛ්නය desktop මත ‘ICT CLUB’ දලස සුරැකීමට (save) අොල පියවර ලියා ෙක්වන්න. 
b.   A දේටලදේ පරිදි හැඩසවූ කිරීමට භාවිත කල හැකි දමවලම කුමක්ෙ? 
c.   B, C, D දේටල වලින් ෙක්වා ඇතිද දමවලම් ෙක්වන්න. 
d.   ඉහත  සඳහන් පරිදි පාසේ දවබ් අඩවියට අධි සන්ධ්ානයක් (Hyperlink) නිර්මාණය කිරීමට අොල පියවර ලියා 
      ෙක්වන්න. 

(ii) a.   ගුණාත්මක ඉදලක්දරොනික් සමර්පණයක(presentation)  අඩාංගු විය යුතු ලක්ෂණ පහක් ලියන්න  

b.   ඉදලක්දරොනික් සමර්පණ(presentation) මෘදුකාාංගවල භාවිත වන ෙසුන් වර්ග (views types) දමොනවෙ? 

(4)  

(i) දුරස්ථ දසෞඛ්ය රැකවරණය (Tlimedicine)  දතොරතුරු සන්නිදේෙන තාක්ෂණදේ එක් වාසියකි. 
      දුරස්ථ දසෞඛ්ය රැකවරණය (Tlimedicine)  යනුදවන් අෙහස් කරන්දන් කුමක්ෙ? දුරසථ් දසෞඛ්ය රැකවරණය භාවිත කරන 
      අවස්ථා දෙකක් ලියන්න. 

    

(ii) පාසදේ පරිගණක ෙෘඩාාංග කණ්ඩායදම් සාමාජිකදයක් පවසන්දන් පාංගු දටදීම (partitioning)  දමදහයුම් පද්ධ්තිදයක 

උපදයෝගිතා මෘදුකාාංගයක වැෙගත් කාර්යයක් ටවයි. 

පාංගු දටදීම (partitioning)යන්දනන් අෙහස් කරන්දන් කුමක්ෙ? එය සිදු කරන්දන් කුමන අවස්ථාදේදීෙ? 

(iii) ගිහානි ඉ- ටැාංකු පද්ධ්තිදයක ලියාපදිාංචි වි ඇත. මාර්ගගත සාේපු සවාරි (online shopping) වලදී ඇය දම් පහසුකම 

භාවිත කරයි. 
a. මාර්ගගත සාේපු සවාරි මගින් ඇයට ලැදටන වාසි දෙකක් ෙක්වන්න. 
b. ඉ- ටැාංකු පද්ධ්තිදයකින් ලැදටන දවනත් පහසුකම් දෙකක් ෙක්වන්න. 
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(5) මහවැලි විෙයාලදේ අොයම් වාර්තාවක් පහත පැතුරුම්පත් දකොටසින් ෙැක්දේ. ඒ ඇසුරින් අසා ඇතිද ප්රය්නවලට පිළිතුරු   
     සපයන්න. 
     ක්රීඩා උත්සවදේ වියෙම් සඳහා එක් එක් නිවාසය සිසුන්දගන් මුෙලක් එකතු කරනු ලටන අතර එක් නිවාසයක එකතු වන මුළු 
     මුෙලින් 10%ක ොයකත්ව ප්රතිදයතයක් පාසලට ලටා දිය යුතුය. 
 

 

(i) හාංස නිවාසදේ  එකතුවී ඇතිද මුෙල දසවීමට G5 දකෝෂයට ලිවිය යුතු සූත්රය කුමක්ෙ? 
(ii) ොයකත්ව ප්රතිදයතය E10 දකෝෂදේ ෙක්වා ඇත. එක් එක් නිවාසය පාසලට ලටා දෙන ොයකත්ව මුෙල ගණනය 

කරන්දන් සිසුන් දගන් එකතු වූ මුෙේ ප්රමාණය(මුළු මුෙල) ොයකත්ව ප්රතිදයතදයන් ගුණ කිරීදමනි. හාංස නිවාසය 
පාසලට ලටා දෙන ොයකත්ව මුෙල දසවීමට H5 දකෝෂය තුල ලිවිය යුතු සූත්රය කුමක්ෙ? 

(iii) හාංස නිවාසදේ මුළු ොයකත්වය දසවීමට I5 දකෝෂයට ලිවිය යුතු සූත්රය කුමක්ෙ? 
(iv) මුළු ආොයම(මුළු පසු ොයකත්ව මුෙල) දසවීමට I9 දකෝෂයට ලිවියයුතු ශ්රිතය කුමක්ෙ? 
(v) සාංවිධ්ායක කමිටුව විසින් ොයකත්ව ප්රතිදයතය 12% ෙක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය කරන ලදී. කුමන දකෝෂ දවනස ්විය 

යුතුෙ? 
(vi) නිවාසදේ නම හා පසු ොයකත්ව මුෙල ෙැක්වීමට සුදුසු ප්රස්ථාර වර්ග දෙකක් සෙහන් කරන්න. 

 

(6)  පහත ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇේදගෝරිතමය, සාංඛ්යා 5ක් කියවා ඒවාදේ ඓකයය මුද්රණය කරනු ලැදබ්. 

 

(i) ඉහත ගැලීම් සටහන නිවැරදිව ක්රියාත්මක වීම සඳහා A සහ B දේටල සඳහා ප්රතිදස්ථාපනය කළ යුතු වගන්තිද ලියා 

ෙක්වන්න. 
(ii) ඉහත ෙැක්දවන ගැලීම් සටහනට අනුරූප වයාජ දක්තය ලියන්න. 
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