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තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය - 1 පත්රය 

1) ii 11) iii 21) ii 31) iii 

2) iv 12) ii 22) ii 32) i 

3) iii 13) i 23) ii 33) ii 

4) iv 14) iii 24) iv 34) ii 

5) iii 15) ii 25) iv 35) ii 

6) iv 16) i 26) iii 36) Iv(*) 

7) I(*) 17) ii 27) iv 37) iv 

8) iii 18) iv 28) iii 38) ii 

9) ii 19) ii 29) iv 39) ii 

10) ii 20) ii 30) ii 40) iii 

* ඉංග්රීසි මාධ්යාහුවරණ ා්රශ්න ාංං ා7ාහිාානිරැණදිාපිළිතුණක්ා ැත.ාඑධානිස්ාඕ ෑධාපිළිතුණක්ාසඳහ්ාලකුණුාලහ්ාදෙන් . 

* ඉංග්රීසි මාධ්යාහුවරණ ා්රශ්න ාංං ා36ාහිාානිරැණදිාපිළිතුණාරන්දන්ාෙකුණුසසාii පිළිතුණාදේ. 

 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය - 11 පත්රය 
1.  

i) 4528 

100   101   010 

1001010102 

ii) F=(A.B)+(B.C)’ 

 

iii) . 

 
 

iv) .  

 

 

 

 

(ලකුණුා01)ාා(බීටුාතුද න්ාතු ාදරන්ාකිරීධාෙැක්වියායුතුය) 

(ලකුණුා01) 

(ලකුණුා02) 

ආේ යා-ාඇතුලත්වීදේාංං ය/ාමුණාසෙය 
ක්රිය්රයයා-ාෙත්තස්ෙ දයන්ාර්ණාවිභ්ගාලකුණුාදසවීධ 
්රතිදේ යා-ා්රගතිදර්්තත්රාදසන්වීධ 

(සි මයල්ලානිරැණදිා-ාලකුණුා02 

දෙ ක්ාසධ ක්ානිරැණදිා-ාලකුණුා01) 

 

(ලකුණුා½ා x 4 =  ලකුණුා02) 

 

10 

පිළිතුරු පත්රය 
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v) . 

 
 

vi) . 

 

 

 

vii) ාදණජිසනතණාධත ය ාසේභ්වීා්රදේශ්ාධත යාෙෘඩාතැටියාාසුසංහිතාතැටිය 

 

viii) 34810 

0011   0100  1000 

1101001000BCD 
 

ix) . 

 

x) යපිදගොනුාදරන්දරන්රාගහඩ්ාකිරීධටා 

දධදහයුේාසද්තිදාදෙ ක්ාසනථ්පිතාකිරීධට  
දධදහයුේාසද්තිදය ාංරශ්යත්රයාධත 

 

2. . 

i)  

 

 

 

ii) . 

a) . 

 

 

 

b) . 

 

 

3. . 

i) =B2*B$8 

ii) D2 දතෝණන් ාාඑහිාපිණවුේාහැඩලයාධතටාදසොයින්ටණයාදග ායන් ාාD6 ෙක්ර්ාඩ්රෑග් කා ණන් ාදහෝ 

D2 දතෝණන් ාාD3ාසි මටාD6 ෙක්ර්ාදතෝණන් ාාPaste  ණන්  

iii) = C6+D6  දහෝා=sum(C6:D6) 

iv) =Max(B2:B6) 

v) =sum(E2:E6) 

(ලකුණුා½ා x 4 =  ලකුණුා02) 

 

(ලකුණුා½ා x 4 =  ලකුණුා02) 

 

(ලකුණුා02 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 

(ලකුණුා02 – BCD ස්ෙයාද ොධැතිදරාලකුණුා01) 

2GB x 1024 = 2048 MB 

2048 – 1500 = 548 MB 

(ග  යාකිරීේා-ාලකුණුා01 

ංරස් ාපිළිතුණාා-ාලකුණුා01) 

 (පිළිතුණ ටාලකු ාහැගින්ාඹ් ෑධාපියතුරැා

දෙ  ටාා-ාලකුණුා02) 

 

     A    B                 C.ා    

 

                      (ලකුණුා1 x 3 =  ලකුණුා03) 

 

(ලකුණුා04 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 

ලකුණුා03 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ දහෝාNOR                (                                                               ) 

(ලකුණුා02 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 

(ලකුණුා02)  

(ලකුණුා02 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 

(ලකුණුා02 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 

(ලකුණුා02 - ං්තාලකුණුාහිමිාද ොදේ) 
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4. . 

i) . 

 

 

ii) Item Table – Item_ID   Buyers Table – B_ID 

iii) . 

a) රගුාදෙ ක්ාඑකිද  ාසේහන්ාකිරීධට 

රගුර ාඇතිදායේාෙත්තයක්ාධගින්ාතරත්ාරගුර ාඇතිදාදණද ෝඩයක්ාාං  යරාහඳු ්ගැනීධාසඳහ් 

b) Purchase Table  Item_ID දහෝාB_ID 
 

iv) . 

a) Buyers Table, Purchase Table  

b) Buyers Table    B007   Chavindu Bookshop  Any tp no 

Purchase Table  2018/05/23       A001     B007     250  

 

 

 

 

 

5. . 

i) A - ජ්ලාසනවිචය B-දධොඩධයාදහෝාණවුටණය   C-දසේර්ේය ාසරිග  යා  D-ාසරිග  ා02 

 

ii) . 

a) හ්හිරින්ාසැමිද  ාහ්නි ණාෙත්තාරැලැක්වීධටාය ාංෙහස 

b) ්රතිදසධාතණංගාංංකිතාකිරීධාහ්ාංංකිතාතණංගා්රතිදසධාකිරීධාය ාංෙහස 

iii) දගතුේායුගලාරැහැන්ාා්ර ්ශ්ාතන්තුාාසධ්ක්ෂාදක්හල 

iv) WAN/ පුලුල්ාද්රදද්ශ්ාජ්ල 

v) Star / ාාතරුාආ ්ණය 

 

6. . 

i) ංතුරැාමුුව තක්ාසැසයීධාාෙෘඩ්ංගාස්ල යාකිරීධ 

ii) දයදුේාධෘදු ්ංගා 

iii) ආදාන -ාසනස්තශ්ාතිදණය,ාධයිදරොදසෝ ය     ප්රතිදදානා-ාසනස්තශ්ාතිදණය,ාධයිදරොදසෝ ය      

iv) දිගුරා්රිත්රාානි්තධ් යා ළාදි යාආදිය 

v) ා 

 

 

 

      (ලකුණුා½ x 6  = ලකුණුා0) 

 

 

(ලකුණුා½ා x 4 =  ලකුණුා02) 

 
(ලකුණුා1ා x 2 =  ලකුණුා02 (ක්දරේත්රා ේානිරැණදිාවියායුතුය) 

 

(ලකුණුා02)  

(ලකුණුා01) 

ලකුණුා01  

(ලකුණුා01 x 2  (රගුදේා ධාහ්ා

දණද ෝඩයානිරැණදිාවියායුත්රය ) 

(ලකුණුා½ා x 4 =  ලකුණුා02) 

 
(ලකුණුා02 ) 

(ලකුණුා02)  

(ලකුණුා02)  

(ලකුණුා01) 

(ලකුණුා01) 

(ලකුණුා02 ) 

(ලකුණුා01) 
(ලකුණුා01x2 = ලකුණුා02) 

(ලකුණුා01x2 = ලකුණුා02) 
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