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2018 - තෙවන වාරය 

12 තේණිය - සාමානය තෙොරතුරු ොක්ෂණය - I, ii 

ලකුණු දීතේ ඳටිඳාටිය 

I ක ොටස                                  .

 

ප්රශ්නනය පිළිතුර ප්රශ්නනය පිළිතුර ප්රශ්නනය පිළිතුර ප්රශ්නනය පිළිතුර 

01 4 11 1 21 2 31 4 

02 3 12 4 22 2 32 4 

03 4 13 3 23 2 33 2 

04 3 14 2 24 3 34 4 

05 1 15 1 25 1 35 1 

06 4 16 2 26 3 36 1 

07 3 17 2 27 1 37 2 

08 2 18 3 28 2 38 2 

09 4 19 3 29 1 39 2 

10 3 20 4 30 3 40 2 

 

 

II ක ොටස                                  . 

01) අ)  

i.  

 

 

ii. F=X.Y  (ලකුණු 01) 

iii. වගුතවහි නිවැරදි එක් තේළියක් සහා ලකුණු ½ බැගින් ලකුණු 02, සේපූර්ණ වගුවම 

නිවැරදිනේ ඉතිරි ලකුණු 01 

X Y F 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

  

ආ)  

 

 

 

 

A 

x 

y 
F 

(නිවැරදි සංතක්ෙය සහා 

ලකුණු 03) 

( ද්වාර හා සේබන්ධො සියල්ල 

නිවැරදිනේ ලකුණු 03) 

A 

B 
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 ඉ)   

i. සුපිරි ඳරිගණක (ලකුණු 01) 

ii. ක්ෂුද්ර ඳරිගණක (ලකුණු 01) 

iii. මහා ඳරිගණක (ලකුණු 01) 

ඊ) විධාන තේළි අතුරු මුහුණත් - DOS, Unix වැනි ඕනෑම නිවැරදි පිළිතුරක් සහා ලකුණු 01යි. 

 චිත්රක ඳරිීලලක අතුරු මුහුණත් - Windows Xp,7,8,8.1,10, Mac OS වැනි ඕනෑම නිවැරදි 

පිළිතුරක් සහා ලකුණු 01යි. 

02) අ)  

i. දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ඳාලනය හා කළමනාකරණය කරමින් ඳරිීලලකයාට අතුරු 

මුහුණෙක් සැඳයීම සිදුකරන්නා වූ ඳද්ධති මෘදුකාංගයක් වැනි පිළිතුරක්  (ලකුණු 01) 

ii. වදන් සැකසුේ මෘදුකාංග, ඳැතුරුේඳත් මෘදුකාංග,විදුත් ප්රදර්කක මෘදුකාංග,දත්ෙ 

තගොනු කළමනාකරණ ඳද්ධති මෘදුකාංග වැනි දෑ      (ලකුණු 

02) 

iii. ආංකිෙ සංඥා ප්රතිසම සංඥා බවට හැරීමම හා ප්රතිසම සංඥා ආංකිෙ සංඥා බවට 

හැරීමම.          (ලකුණු 01) 

iv. ඳරිගණකය මන්දගාමී ීමම, ලබාතදන විධාන ක්රියාත්මක තනොකිමම, ලබා තනොතදන්නා වූ 

විධාන ක්රියාත්මක කිමම, ඳරිගණකය නැවෙ නැවෙ ක්රියාත්මක ීමම වැනි පිළිතුරු 

        (ලකුණු 01 බැගින්=ලකුණු 02) 

v. මුරඳද භාවිො කිමම, දත්ෙ උඳස්ථ පිටඳත් භාවිො කිමම, ප්රතිෛවරස මෘදුකාංග 

භාවිො කිමම  වැනි පිළිතුරු      (ලකුණු 01 

බැගින්=ලකුණු 02) 

ආ) 

i. කාර්යක්ෂමොවය ඉහළයි, පිරිවැය අඩුයි, ඇමුණුේ යැවිය හැක, දවතස් ඔනෑම තේලාවක 

භාවිෙ කල හැක        (ලකුණු 02) 

ii.   

a) Junk/ Spam = තනොඉල්ලූ ලිපි තමහි ෙැන්ඳත් තේ. (ආයාචිෙ) 

b) Draft = සකස් කල නමුත් ෙවමත් තනොයැවූ ලිපි තමහි ගබඩා කරයි. 

c) Inbox = ලැතබන විදුත් ෙැඳැල් ලිපි තමහි ගබඩා කරයි. 

(ලකුණු 01 බැගින් = ලකුණු 03) 

iii.  

A = Attach Files 

B = Insert Files Using Drive 

C = Insert Photo 

D = Insert Link      

 (ලකුණු ½ බැගින් = ලකුණු 02) 

03) අ) i.  

a) 24 

b) 21 

c) 23 

d) 19 ඳමණක් තහෝ 10 හා 12 යන තදකම 

e) 22 

f) 16 
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g) 19 

(නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 1 බැගින් ) 

 

ආ)  

i. කදා දැක්ම 

ii. පිටු සැකැස්ම 

iii. කදා සංක්රාන්තිය 

iv. කදා තෙෝරනය 

(නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

04)   අ) 

i. Merge 

ii. =D4*E4 

iii. =sum(F4:F10) 

iv. =F11-F12 

(නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 2 බැගින්) 

 

 ආ)  i. 

a. Text 

b. Text 

c. Text 

d. Number 

e. Currency 

f. Date/Time 

( ලකුණු ½ බැගින් 6 සහා = ලකුණු 03) 

ii. සාමාජික අංකය, සෑම සාමාජිකයාටම අනනය අංකයක් තිීමම නිසා 

iii. Microsoft Access, MySQL, OracleDB ආදී පිළිතුරු) 

  ( ලකුණු 1 බැගින් 2 සහා = ලකුණු 02) 

 

05) i. නිෂ්ඳාදන සහා අන්ෙර්ජාතික තවළතඳොලක් ලැීමම. 

 වයාඳාරතප ප්රචාාරණ කටයුතු සිදුකර ගැීම. 

  ආදී ගැලතඳන පිළිතුරු 2ක්  

   ( ලකුණු 1 බැගින් 2 සහා = ලකුණු 02) 

 ii. Facebook, Youtube, google+, ආදී ඕනෑම සමාජ ජාල තවබ් අඩවි 2ක් 

   ( ලකුණු 1 බැගින් 2 සහා = ලකුණු 02) 

 iii. Notepad, Notepad++, Gedit ආදී ඕනෑම ඳාඨ සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් 

   ( ලකුණු 1 ) 

 iv.   1. html 

  2. /head 

  3. h1 

  4. /center 

  5. img 

  6. p 

  7. Birthday Cards 
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  8. /li 

  9. /ul 

  10. /body    

   ( ලකුණු 1 බැගින් 10 සහා = ලකුණු 10) 

06)  අ) 

i. (a) ඳරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය- CVS 

(b) පුනරාවර්තී ආෙති ආබාධ- RSI (ලකුණු 02) 

ii. (a) ඳරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය- CVS = ඇස සහ ඳරිගණකය අෙර දුර ( 45-70 cm)  ඳවත්වා 

ගැීම/නිරන්ෙරතයන් ඇසිපිය තහළීම වැනි පිළිතුරු 

(b) පුනරාවර්තී ආෙති ආබාධ- RSI = අඛණ්ඩව දිගු කාලයක් ඳරිගණකය භාවිෙ තනොකිමම/ 

අෙරමැද විතේකයක් ගැීම/හිස තසලීමම,තකටි වයායාම කිමම වැනි පිළිතුරු  

        (ලකුණු 02) 

ආ) 

i. අතශ්නන් - තවබ් අඩවි නිර්මාණකරණය/ තවබ් අඩවි සංස්කරණය/ ඳරිගනක ක්රමතල්ඛක සමින්ද - 

ඳරිගනක ක්රමතල්ඛක/මෘදුකාංග ඉංජිතන්රු/ ජාල කලමණාකාර සහ ඳරිඳාලන වැනි පිළිතුරු

     .  (ලකුණු 04) 

ii. ප්රතිචා්රීකරනය/ නැවෙ භාවිෙ කිමම/ භාවිෙය අවම කිමම (ලකුණු 03) 

iii. ඳරිගණක සහ ඒවාතප සේඳත් ඳාරිසරික වගකීමක් සහිෙව සහ ඳරිසර හිෙකාමී අයුරින් 

භාවිෙ කිමම වැනි සුදුසු පිළිතුරක් (ලකුණු 02) 

iv. UPS භාවිෙය/තදරගුළු සහිෙ සීමිෙ පිවිසුේ/ CCTV භාවිෙය/ දෘඩ ගිනි ඳවුර (ලකුණු 02) 

 

 

 


