ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණය
11 තරේණිය - පළමු ලාර පරීක්ෂණය
කාය: පැය 01

1 ක ොට
01. ඳවත ඒා අතරින් දත්තඹක් කනොන්කන්,
i. පිදුරුතරාගර න්කේ උ
ii. ශ්රී රා ාකජ ගනගවව ධනධන කජගඹ

iii. භල්තු ඔකේ දිග
iv. බ්ලුකධන තැටිඹ මිර

02. සිදුරුඳත් ා ල්ඳඹ(Punch Card System)බාවිතා
i. බ්කල්් ඳැ් ල්
ii. වධනභන් කවොරරිත්

යන රේකේ,
iii. චාධනල්් ඵැකබ්ජ්
iv. කගෝලප් ගැකුාඩ්

03. ඉ- යාගයඹ භිනන් යට ුරයැසිඹන්ට රැකඵන කාක් කනොන්කන්,
i. යාගය යඹතන ිලල්ඳත් කගීම්  කා
iii. යථාවන ඵරඳත්ර ිවක සිට අලුත් කිරීභ
ii. අන්තධනගාරඹ භිනන් ීමා අඹදු්  කිරීභ
iv. යාගය කතොයතුරු කක්න්ද්රකේ කාන්
04. 564 දලභඹ ාඛ්යාට තුරය අ්ටභඹ වා ඩ්දලභඹ ාඛ්යා පිවෙකන්න් යේකේ,
i. 10648 වා 23416
iii. 1648 වා 23416
ii. 2348 වා 106416
iv. 60116 වා 43216
05. 101102 ,3B116,638,2510 ඹන ාඛ්යා යකයෝවව ඳටිඳාටිඹට  ් ශ විට පිවෙතුය න්කන්,
i. 101102 , 2510,638 ,3B116
iii. 2510, 101102 , 3B116,638
ii. 3B116, ,6382510,101102
iv. 3B116, 638 , 101102, 2510
06. 12 C 16 හි ේවිභඹ අගඹ දැක්කන පිළීතුය කුභක්ද?
i. 1011011002
ii. 1001011012
07. ඳවත ාඛ්යා අතුරින් කුඩාභ ාඛ්යා යේකන්,
i. 1510
ii. 278
08. දෘඩ පිටඳත් භෘදු පිටඳතක් ඵට ඳරිධනතනඹ
i. මුද්රව ඹන්ත්රඹ
ii. ඳරිගව තියඹ

යන්කන්

09. 2810 BCD ය ායකඹන් දක්න්න.
i. 00101000
ii. 00110010

iii. 1001011002

iv. 1010011012

iii. 110112

iv. 2410

ය උඳක්රභඹ භිනන්ද?
iii. සුඳරීක් ඹ
iv. කභකවයු්  ඹටිඹ
iii. 00101101

iv. 10000010

10. ඳරිගව කේ ප්රාථමි භත ඹ කඵදිඹ වැකි ක ොට් තුන කභොනාද?
i. ඳඨන භාත්ර භත ඹ,නලය භත ඹ,් බාීම ප්රකජල භත ඹ
ii. ඳඨන භාත්ර භත ඹ,ාය භත ඹ,් බාීම ප්රකජල භත ඹ
iii. ාය භත ඹ,නලය භත ඹ,් බාීම ප්රකජල භත ඹ
iv. ාය භත ඹ,නලය භත ඹ,ඳඨන භාත්ර භත ඹ
11. ඳඨන භාත්ර භත ඹ,නලය භත ඹ,ාය භත ඹ උ් කඳශ ප්රතිපර භත සිසුකකුට විල් විදයාරකේ උඳාධි
ඳාඨභාරාක් වඳුන්ා දී ඇත .ඒ අයේ ගිණු්  යවඹ (A) වා යධනථි විදයා(B)ඹන විඹඹන් අිවාධනඹඹ න අතය
යාඳාය අධයඹනඹ (C) කවෝ කතොයතුරු තාක්වඹ (D)කතෝයාගත යුතුඹ.කභභ කතෝයා ගැනීභ බූන්ඹ ප්ර ාලඹක් භිනන්
ිවැයදි දැක්කයේකේ,
i. (A AND B) AND (C OR D)
iii. (A OR B) AND (C AND D)
ii. (A AND B) OR (C OR D)
iv. (A OR B) OR (C AND D)
12. ඳවත ප්ර ාල අතුරින් නාියඹ (Hub) වා ්විචඹ (Switch) පිවෙඵ තය ප්ර ාල න්කන්,
a) ්විචකේ දත්ත ් කප්රව කජගඹ නාියකේ දත්ත ් කප්රව කජගඹට ඩා ැ ව කජ.
b) නාියඹ භිනන් ් කප්රවඹ විඹ යුතු දත්ත සිඹලුභ ඳරිගව කත ඹයි.
c) ්විචඹ භිනන් ් කප්රවඹ විඹ යුතු දත්ත අදාශ ඳරිගව ඹ කත ඹයි.
d) නාියඹ ඒ ඳථ දත්ත ් කප්වඹ සිදු යන අතය ්විචඹ ේවිඳථ දත්ත ් කප්රවඹ සිදු
i.a,b,d
ii.b,c,d
iii.a,b,c
13. ාය භත ඹ පිවෙඵ ිවැයදි ප්ර ාලඹ න්කන්,
i. ිවතය බාවිතා යන දත්ත තා ාන්  ගඵඩා යයි
ii. ිවතය බාවිතා යන දත්ත ්ථීය ගඵඩා යයි
iii. ිවතය බාවිතා කනො යන දත්ත තා ාන්  ගඵඩා යයි
iv. ිවතය බාවිතා කනො යන දත්ත ්ථීය ගඵඩා යයි

යයි.
iv.a,c,d

14. ගුරුයකඹකු විසින්  ් යන රද විදුත් භධනඳවඹ අන්තධනගතඹ තභ ට වඬින් භ ඳටිගත ක ොට ඉදිරිඳත්
රදි.ක්  වා ඔහු විසින් කඹොදාගයේ රැබූ යදාන ව ප්රතිදාන උඳක්රභ පිවෙකන්න් දැක්කන්කන්,
I.
කබ් ැභයා ව මුද්රව ඹන්ත්රඹ
II.
භයිකක්රොකඳෝනඹ ව ඵහුභාධය ප්රක්කඳවඹ
III.
ඹතුරු ුරරු ව ඳරිගව තියඹ
IV.
ඵහුභාධය ප්රක්කඳවඹ ව භයිකක්රොකඳෝනඹ
15. 2TB වා තුරය න්කන්,
i. 2 X 106 GB
ii. 2 X 106 KB

යන

iii. 2 X 106 MB
iv. 2 X 109bytes

P
Q
F

R
16. ඉවත තාධනකි ඳරිඳථඹ වා න ිවැයදි බූන්ඹ ප්ය ාලනඹ න්කන්,
iii.
i.
(P.Q)+(Q.R’)
iv.
ii.
(P+Q).(Q.R’)

(P+Q)+(Q+R’)
(P+Q).(Q+R’)

17. ඳවත දැක්කන භත උඳාාග අතුරින් නය භත ගවඹට අඹත් උඳාාග ඳභවක් ඇතුශත් යේකේ,
i. ප්රධාන භත ඹ,භත කයිස්තය,ේවිීයයි යචඹනඹ
ii. ාය භත ඹ, භත කයිස්තය,ඳඨන භාත්ර භත ඹ
iii. ප්රධාන භත ඹ, ඳඨන භාත්ර භත ඹ ,ාය භත ඹ
iv. ් බාීම ප්රකජල භත ඹ, ාය භත ඹ,භත කයිස්තය,
18. ක කිවඹ වා ක කිවඹට ් ඵන්ධ
i. ඵහුභාධය ප්රක්කඳ ඹ,ගාර ්විචඹ
ii. ගාර ්විචඹ, ඵහුභාධය ප්රක්කඳ ඹ

ශ වැකි උඳක්රභ පිවෙකන්න් න්කන්,
iii. ඵහුභාධය ප්රක්කඳ ඹ,සුඳරීක් ඹ
iv. ඹතුරු ුරරු, ගාර ්විචඹ

19. ඳරිගව ගාර කද ක් කවෝ ඊට ැ ව ාඛ්යාක් ිකිකන ට ් ඵන්ධ කිරීභට බාවිතා යන උඳාාගඹ කුභක්ද?
i. ගාර යව ්විච්චඹ
iii. ගාර අතුරු මුහුවත් ාඩ්ඳත
ii. කභොඩභඹ
iv. භාධනග ාය ඹ
20. ඳවත වන් ගන්ති ර ා ඵරන්න.
a. ප්ර ාල තන්තු රට ඩා ඇමරී යුගර ැහවැන් මිර අධි කජ
b. ඇමරී යුගර ැහවැන් රට ඩා ප්ර ාල තන්තු කජගකඹන් දත්ත ් කප්රවඹ යයි.
ඉවත ප්ර ාල අතුරින්,
i. a තය වා b අතය කජ
iii. ප්ර ාල කද භ තය කජ
ii. a අතය වා b තය කජ
iv. ප්ර ාල කද භ අතය කජ
21. මුදු ්ථර (Ring Topology) හි රක්වඹක් කනොන්කන්,
i. සිඹලුභ උඳාාග භඟ න්ිවකජදනඹ සිදුකජ.
ii. න්ිවකජදන කජගඹ ැ වඹ.

iii. ාකප්ක් පිරිැඹ ැ වීමභ
iv. න්ිවකජදනඹ අතයතුය අහියතා අභ ීමභ.

22. C වා වූ ේවිභඹ ඇ්කි (ASCII) අගඹ 10000112 න්  G වා වූ දලභඹ අගඹ යේකේ,
i. 69
ii. 70
iii. 71
23. ඉදිරිඳත් කිරීක්  භෘදු ාාගඹක් න Microsoft Power Point
භිනන් සිදුයේකේ,
i. තියඹ සුදුඳාට ීමභයි
ii. තියඹ ළුඳාට ීමභයි

දා දැක්භක්(Slide Show) අතයතුකධනදී B ඹතුය තදකිරීභ
iii. ඉදිරි පිටුට ඹාභයි
iv. ඉදිරිඳත් කිරීභ අන් ීමභයි.

 ඳවත දත්ත ඳාද

ගු ඇසුරින් 24, 25, 26 ප්රල්න රට පිවෙතුරු ඳඹන්න
Student _Table
St_Id
St_name
Address
TP_No

Course_ID

1011
1012
1013
1014

S156
D326
S156
C120

Amal
Namal
Nuwani
Ruwani

Anuradhapura
Colombo
Kandy
Anuradhapura

iv. 72

025-1234567
011-2546789
081-4567890
025-1254697

24. Student_Table හි ප්රාථමි
i. St_Id
ii. St_name

ඹතුය කර කතෝයා ගැනීභට ඩාත් සුදුසු න්කන් කුභන ක්කත්රඹ ද?
iii. Course_ID
iv. Address

25. Tp_No දවා සුදුසු දත්ත ප්රරෑපඳඹ න්කන්,
i. Text
ii. Number

iii. Boolean
iv. Date & Time

26. කභභ ගුකජ ඇති ක්කත්ර ගවන වා කයක ෝඩ ගවන පිවෙකන්න් න්කන්,
i. 5 වා 4
ii. 4වා 5
iii. 5 වා 5

iv. 8 වා 5

27. Ms-Access රදී කඹොදාගන්නා විභසු්  (Query) ර ප්රධාන අයමුව න්කන්,
i. දත්ත ප්රකජලඹ වා ඇතුශත් කිරීභ ඳවසු කිරීභ
ii. දත්ත වා කතොයතුරු අරා ාය කර ඉදිරිඳත් කිරීභ
iii. දත්ත ඇතුශත් කිරීභ වා න අතුරු මුහුවතක් ැඳයීභ
iv. ඉදිරිඳත් යන රද ිවධනවාඹ රට ගැශකඳන ාධනතා ඳභවක් ඉදිරිඳත් කිරීභ
28. දත්ත ඳාද භෘදු ාාගඹක් කනොන්කන්,
i. Ms-Access
ii. Apple Keynote

iii. Open Office Base
iv. Oracle

29. දත්ත භරික්තතා ඹයේ,
i. ් ඵන්ධිත ගුකජ ප්රාථමි ඹතුරු ක්කත්රකේ අයේරෑපී  දත්ත ඳභවක් ඳැීයභ
ii. යගන්තු ඹතුය බාවිතා යමින් ගු 2 ක් අතය ් ඵන්ධඹක් කගොඩනැිනභ
iii. ගුර ික් ික් ීයරුර ි භ දත්ත නැත නැත ඇතුශත් ීමභ
iv. ි භ දත්තඹ ගු කිහිඳඹ තැන්ඳත් ීමභ
30. ඳවත අාග අතුරින් දන් ැ සු්  භෘදු ාාග වා විදුත් භධනඳව භෘදු ාාග ඹන කදක හිභ දක්නට ඇති කඳොදු අාගඹ
කුභක්ද?
i. චන කීමභ වා ුරති්ථාඳනඹ
iii. අක්ය විනයාඹ වරි ැයදි ඵැමභ
ii. තැඳැල් මුසු
iv. අධීන්ධාන ඇතුශත්කිරීභ
31. දන්  න භෘදු ාාගඹක් බාවිතකඹන්  න කල්ඛ්නඹ
වැකි ිවරෑපඳ ඹ කුභක්ද?
i.

ii.

iii.

කප්වෙ ව කේද අතය ඳයතයඹ තැබීභ වා බාවිතා

ශ

iv.

ඉවත Excel ැඩඳත ඇසුරින් ඳවත 32,33 ප්රල්න රට පිවෙතුරු ඳඹන්න.

32. C2,C3 ක ෝර දැක්කන පිවෙතුරු රඵා ගැනීභට පිටඳත්
i. =A1*B1
ii. =A$1*B1

ශවැකි න ඳරිදි C1 ක ෝකඹහි න්විඹ යුතු සූත්රඹ න්කන්,
iii. =A1*$B1
iv. =A$1*$B$1

33. C ීයරුකජ උඳරිභ අගඹ C4 ක ෝඹට රඵා ගැනීභට න්විඹ යුතු ශ්රිතඹ න්කන්,
i. =MAX(C1:C3)
iii. =MIN(C1:C3)
ii. =MAX(C1-C3)
iv. =COUNT(C1:C3)
34. Portrait වා Landscape ඹයේ,
i. ක ොශකේ ප්රභාවඹ
ii. පිටුකජ දිලානතිඹ

iii. පිටුකජ පිරිැරසුභයි
iv. ඉවත සිඹල්රභ

35. දෘඩාාග වා ඳරීශීර ඹා අතය අන්තධන ් ඵන්ධතා ඇති කිරීභට කඹොදා ගයේ රඵන භෘදු ාාග ධනගඹ න්කන්,
i. කඹදු්  භෘදු ාාග
iii. උඳකඹෝගිතා භෘදු ාාග
ii. බාා ඳරිධනතන
iv. ඳේධති භෘදු ාාග

36. කභකවයු්  ඳේධතිඹ ප්රධාන ාධනඹඹන් න්කන් ඳවත වන්
a) ඳරිගව ඳේධතිකේ දෘඩාාග ඳාරනඹ කිරීභ
b) යයක්ව ශභනා යවඹ
c) මිත්රශීම ඳරිශීර අතුරුමුහුවතක් රඵා දීභ
i. a,b
ii. a,b,c

යක්ද?

iii. a,c

37. උඳකඹෝගීතා ැඩටවනක් කර ැරකිඹ කනොවැක්කක්,
i. තැටි සුඳරීක්වඹ
ii. උඳ්ථ භෘදු ාාග

iii. තැටි ප්රතිබාගී යවඹ
iv. ඳාඨ ා් යවඹ

38. ඳැ් ල් ප්ර ාලනඹ
i. 12

iii. 12.5

25 DIV 2 හි ප්රත්දානඹ කුභක්ද?
ii. 1

iv. b,c

iv. 12.6

39. 0-20 දක්ා  ඇති ඉයට්කට් ාඛ්යා ිවරෑපඳවඹ වා න්ඹා ඇති ඳවත ඳැ් ල් ක්රභකල්ඛ්නකඹහි හි්තැන් රට සුදුසු
පිවෙතුය කතෝයන්න.
Program loopone;
Var
…………………….
Begin
a:=0;
while a <20 do
begin
writeln(‘value of a:’,a);
…………………………….
Readln;
End;
End.
i. a:integer වා a:=a+2
ii. a:integer; වා a:=a+1;

iii. a:String; වා a:=a+2
iv. a:real; වා a:=a+1;

40. ය ට ික් කප්වෙඹ ඵැිනන් ඳරිධනතනඹ කිරීභට වාඹ න්කන්,
i. ් ඳාද
ii. ඇක් බ්රධන

iii. අධනථ විනයා
iv. බාා ඳරිධනත

II ක ොට

(ර.1x40=40)

කාය: පැය 02

 පළමුලන ප්රල්නඹ වා කතෝයාගත් තත් ප්රල්න හ රක් ද ඇතුළු ප්රල්න පහකට ඳභවක් පිවෙතුරු ඳඹන්න.
01). ක ටි වා ිවල්චිත පිවෙතුරු ඳඹන්න.
i.
ii.

67ඹන අ්ඨ අගඹ, ඩ් දලභඹ ඵට ඳරිධනතනඹ යන්න.අදාශ පිඹය දක්න්න.
ඳවත දැක්කන තාධනකි ඳරිඳථකේ ප්රතිදානඹ F කජ. F හි අගඹ දැක්ීමභට ිවැයදි බූන්ඹ ප්ර ාලඹ වන්
A
B
F

යන්න.

C
ැකතෝඩ කියව නර ාදධනල ඹ (CRT) වා ද්ර ්පටි ාදධනල ඹ (LCD) අතය ඇති කන් ්  2 ක් ඉදිරිඳත්
යන්න.
iv. භාධනග ගත ාප්ුර ාරිඹ ක ටිකඹන් වදුන්න්න. ිහි ාසි කභොනාද ?

iii.

v. ඳවත දැක්කන ගුකහි කතොයතුරු වා න්ිවකජදන තාක්වඹ බාවිතා යන ක්කත්ර කිහිඳඹක් දැක්කජ .
ිභ ක්කත්ර කඹොදාගන්නා අ්ථා වදුනාකගන ගැශකඳන ඳරිදි අදාශ අක්යඹ න්ඹන්න.
ක්කත්රඹ

කඹොදාගන්නා අ්ථා

1. ¾udka; ක්කත්රඹ

A.අන්ත¾ගාරඹ වයවා ිලල්ඳත් කගීමභ

2.අධයාඳන ක්කත්රඹ
3.ප්රාවන ක්කත්රඹ
4.ඵැාකු වා මරය ක්කත්රඹ

B.කයොකඵෝ තාක්වඹ
C.ඉකගයේ්  ශභවා යව ඳේධති
D.අන්ත¾ගාරඹ වයවා ගුන් ටි ට් කන්කිරීභ

vi.

ඳරිගව ක්රභකල්ඛ්ඹක්  ් කිරීක් දී ඇල්කගොරිතභඹක් කගොඩ නැීමභ අතයලය ාධ ඹයි.
a. ඇල්කගොරිතභඹක් ඹයේ කුභක්ද?
b. ඇල්කගොරිතභ කගොඩනැීමභට බාවිතා යන ක්රභකජද 2ක් න්ඹන්න.
vii.
ඝට්ටනඹ හිත වා ඝට්ටනඹ යහිත මුද්රව ඹන්ත්ර ර කන් ්  2ක් න්ඹා උදාවයවඹ ඵැිනන් න්ඹන්න.
viii. විධාන කධනඛ්ා අතුරු මුහුවත වා රඳ අතුරු මුහුවත අතය කන් ්  3ක් න්ඹන්න
ix. දත්ත ගුප්තකක්තනඹ ඹයේ කුභක්ද?
x. ඳවත ගුකජ(A) ක ොටක කභකවයු්  ඳේධති ර ක්රිඹා ාරීත්ඹ අයේ ඒා ¾ග ය ඇත .ඒා භගින් ඳඹයේ
රඵන කාර ්රඳඹ,B ක ොට තුශ දී ඇති රැයි්තුකන් කතෝයා ් පූ¾ව යන්න.
(ඳරිශිර යින් විලාර පිරි ට කඹ ඳඹයි,ික් ය ට ික් ඳරිශිර ඹකුට ඳභවක් කඹ ඳඹයි,ි ය
මුවඹක් සිදු යයි ,යදාන රැබූ ැිවන් ප්රතිචාය දක්යි)

ඵහු

(A) ක ොට
ා¾ඹඹ කභකවයු්  ඳේධති)Multi Tasking)

ා¾ඹඹන්

(B) ක ොට

ඵහු ඳරිශීර කභකවයු්  ඳේධති (Multi User)
තතය ර කභකවයු්  ඳේධති)Real Time)
ඒ ඳරිශීර කභකවයු්  ඳේධති(Single User)

(ර.2x10=20)

02).
1. ඉ-යාගය ඹන්න වඳුන්න්න.

2. ඉ-යාගය භිනන් යාඳාය රට ඳඹයේ රඵන කා 2ක් න්ඹන්න
3. අධයාඳන ක්කත්රඹ තුශ කතොයතුරු තාක්වඹ බාවිතා කිරීක්  ාසි 04ක් න්ඹන්න.

(ර.1)
(ර.2)
(ර.2)

4.

ෘෂි ධනභාන්තකේ දී කතොයතුරු තාක්වඹ කඹොදා ගන්නා අ්ථා වා උදාවයව 04ක් න්ඹන්න.
(ර.2)
5. කතොයතුරු තාක්වඹ බාවිතකේ අිවසි ප්රතිපර පිවෙඵ ක ටිකඹන් විභන්න.
(ර.3)
(මුළු. ර.=10)
03). ඳවත දක්ා ඇති විදුත් ඳැතුරු් ඳත ඇසුරින් ප්රල්න රට පිවෙතුරු ඳඹන්න.

1. දශ රාබඹ භත 5% ක් ාචිත වා කන් යන්කන් න්  E2 ක ෝඹ භත න්විඹ යුතු සූත්රඹ න්කන් කුභක්ද?(ක ෝ න්පින
ඳභවක් බාවිතා

යන්න)

2. ිභ සූත්රඹ E5 ක ෝඹ දක්ා පිටඳත් යන්කන් න්  ිහි පිඹය දක්න්න.

(ර.2)
(ර.3)

3. ශුේධ රාබඹ ගවනඹ යන්කන් “දළ ාභය - සංචි තලන්කිරීම ”මී යවඹ ඇතුශත් කිරීභ භිනන් න් , ිඹ F5 දක්ා
පිටඳත්

ශ විට F5 ක ෝකේ දැක්කන මී යවඹ න්කන් කුභක්ද?

(ර.2)

4. අඩුභ ශුේධ රාබඹක් රැබූ භාඹ කීමභ වා F6 ක ෝඹට ඇතුශත් ශ යුතු ශ්රිතඹ කුභක්ද?

(ර.2)

5. ගනාරි සිට අකප්රල් දක්ා ශුේධ රාබඹ දැක්ීමභ වා සුදුසු ප්ර්තාය ධනගඹ කුභක්ද?

(ර.1)
(මුළු. ර.=10)

04). ඳවත දැක්කන Ms_Access දත්ත ඳාද

St_No
1101T
1102T
1103T
1104T
1105T
1106T

Student_Table(ශිය ගු)
St_Name DOB
Sex
Amara
12/09/97 Male
Namal
03/11/97 Male
Ruwan
15/02/96 Male
Sunil
05/08/97 Male
Aruni
30/05/96 Female
Nuwani
22/06/97 Female

ගු ඇසුරින් අාඇති ප්රල්න රට පිවෙතුරු ඳඹන්න.
Course_Table (ඳාඨභාරා ගු)
Course_ID
CTS110
CTS110
PQS113
NOS116
PQS113
CTS110

Course_ID
CTS110
PQS113
NOS116

Course_Name
Office
Diploma
Graphic

Duration
03 months
06 months
06 months

Fee
Rs.8000.00
Rs.12000.00
RS.16000.00

1. Student_Table වා Course_Table වා ප්රාථමි ඹතුය ඵැගින් න්ඹන්න.
(ර.2)
2. කභහි ඇති යගන්තු ඹතුයක් න්  යන්න.
(ර.1)
3.
සුන් නැභැති සිසුා (1997/12/05) Office ඳාඨභාරා වැදෑරීභ වා න්ඹාඳදිාචි වූකේ න්  ඹාත් ාමන න
ගු/ගු ඹාත් ාමන ය දක්න්න.
(ර.2)
4. ශිය ගු වා ඳාඨභාරා ගු අතය ඇති ් ඵන්ධතාඹ කුභක්ද?
(ර.1)
5. දත්ත අයේපිටඳත්ීමක්  අාසි 02ක් න්ඹන්න.
(ර.2)
6. දත්ත මුදාඹ රක්ව 2ක් න්ඹන්න.
(ර.2)

(මුළු. ර.=10)
05).

1. ඳරිගව ගාරගත කිරීක්  ාසි 2ක් න්ඹන්න.
(ර.2)
2. ගිණිඳවුය ඹයේ කුභක්ද?ක ටිකඹන් ඳවදන්න.
(ර.2)
3. දත්ත ් කප්රවඹ වා කඹොදාගයේ රඵන ිවඹමු භාධය වා ිවඹමු කනොන භාධය උදාවයව භිනන් ක ටිකඹන්
ඳවදන්න.
(ර.4)
4. කාරාභී ඳරිගව වා කා කඹෝිසත ඳරිගව ඹයේ කභොනාද?
(ර.2)

(මුළු. ර.=10)
06).

1. ාඛ්යා කද ක් අතුරින් විලාර ාඛ්යා කීමභ වා න යාග කක්තඹ න්ඹන්න.
2.ඳවත ඳැ් ල් ක්රභකල්ඛ්නකඹහි ප්රතිදානඹ න්ඹන්න.

(ර.4)
(ර.2)

Program mynewloop;
Var
a:integer;
begin
a:=10;
while a<20 do
begin
writeln(‘Value of a:’,a);
readln;
end;
end.
3. ඉවත ඳැ් ල් ක්රභකල්ඛ්නඹට අදාශ ගැම්  ටවන (Flow Chart) අඳින්න.

(ර.4)

(මුළු. ර.=10)
07). ඳාකල් ිවාාන්තය ක්රීඩා උත්ඹ වා විදුවල්ඳතිතුභා විසින් කතොයතුරු තාක්ව විඹ වදායව සිසුන්ට ාධනඹඹන්
කිහිඳඹක් කඵදා කදන රදි.ිභ ාධනඹඹන් සිදු යගැනීභට සිසුන් කඹොදා ගයේ රඵන භෘදු ාාග කභොනාදැයි න්ඹා දක්න්න.
1. ිවාාන්තය ක්රිඩා උත්ඹ වා නයාඹ ඳත්රඹක්  ් කිරීභ
(ර.2)
2. ිවාාන්තය ක්රිඩා උත්ඹ වා විඹද්  යදාඹ්  ඇ්තක් න්තුක්  ්කිරීභ
(ර.2)
3. ඳාල් ාධනධන මිතිඹට ඳසුගිඹ ිවාාන්තය ක්රිඩා උත්කේ සුවිකලෂි අ්ථා ප්රදධනලනඹ කිරීභ. (ර.2)
4. ික් ික් ිවා බාය ගුරුබතුන්කේ වා සිසුන්කේ දත්ත ඳාද ඹක් ිවරිභාවඹ කිරීභ
(ර.2)
5. ිවාාන්තය ක්රිඩා උකශර වා යයාධනා යමින් ි භ න්පිඹ ිවරධාරීන් 20 කදකනකුට ඹැීමභ වා කඹොදා ගයේ
රඵන භෘදු ාාගඹ වා ිහි ඒ වා ඇති සුවිකලෂි ඳවසු භ න්ඹාදක්න්න.
(ර.2)

(මුළු. ර.=10)

