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1.  

I. 2000MB , 3GB සහ 600MB ධාරිතාවෙන් යුතු මෘදුකාාංග 3 ක් අමල් ලඟ ඇත. ඒො ඔහුවේ මිතුරකුට 

ලබා දීම සඳහා ඔහුවේ 5620 MB ධාරිතාෙවෙන් යුතු සැවෙලි මතකෙක් භාවිතෙට අවේක්ෂා කරයි.එම 

කාර්ෙ සඳහා එම සැවෙලි මතකෙ ප්රමාෙේද?  ඔබවේ ගෙනෙ කිරීම් පැහැදිලිෙ ද?ක්ෙන්න. 

II. පහත ප්රකා  හරි වහෝ ෙැරදි බෙ ප්රකා  කරන්න 

A. පරිගෙක තිර සෑදීම සඳහා ආවලෝක විවමෝචක දිවොඩ තාක්ෂෙෙ භාවිතා කරයි. 

B. USB වකවෙනි ෙලට සම්බන්ධ කළ හැක්වක් සැවෙලි මතක පමණි. 

C. සසම්භාවී ප්රවශ  මතක මධය සැකුමම් ඒකකෙ තුළ සථාාපනෙ වී ඇත. 

D. ශ්රි ලාංකා තිතිෙම E- රාජ්ය මිනන් වෙන් රාජ්යෙන් (G2G) සඳහා ලබා වද?න පහුම කමකි. 

III. දුරසථා අධයාපනවප පේනා ලක්ෂෙ 2ක් ලිෙන්න. 

IV. P සහ Q ෙන කාර්ොල වද?වක් පිළිවෙළින් ජ්ාල ගත සහ ජ්ාල ගත වනාවූ පරිගෙක භාවිතා කරයි. Q 

කාර්ොලෙට සාවේක්ෂෙ P කාර්ොලෙ ලබන ොති වද?කක් සඳහන් කරන්න. 

V. ජ්ාංගම දුරකතනෙක් භාවිතවෙන් භාණ්ඩෙක් පිළිබඳ ෙැඩිදුර වතාරතුරු නිෂථපාද?න ආෙතනවප වෙබ් 

අඩවිවෙන් ලබා ගැනීමට භාවිතා කල හැකි වක්තෙ කුමක්ද?  

VI. ආෙතනෙක පැමිණීම ොර්තා කිරීම සඳහා වොද?ා ගතහැකි ආද?ාන ාපාාංගෙ නම් කරන්න. 

VII. පහත වල්බල් කර ඇති අයිතම සඳහා නිෙැරදි ාද?ාහරෙෙ පහත ලැයිසථතුවෙන් වතෝරා වගන ලිෙන්න. 

වල්බෙෙ හා ාද?ාහරෙෙ ලිවීම ප්රමාෙේ වශ. 

ලැයිසථතුෙ - බ්ූ වර් තැටි , ොරක මතකෙ, බහු මාධය ප්රක්වෂථපකෙ, ීරරු වක්ත කිෙෙනෙ , 

වමවහයුම් ෙටිෙ,ඩිජිටල් කැමරාෙ 

A – ද?ැක්වීවම් ාපාාංගෙකි 

B – ප්රතිද?ාන ාපාාංගෙකි 

C – ුමපරීක්ෂකෙකි 

D - ද්වවිීරක ආචෙන ඒකකෙකි 
 

VIII. පහත A තිට B  ද?ක්ො වල්බල කර ඇති ෙගන්ති සතය ද? අඅසතය ද? ෙන්න සඳහන් කරන්න. ඔබ විතින් 

කළ යු්ව් අද?ාල වල්බලෙ ලිො එහි සතය අසතයතාෙ සද?හන් කිරීම පමණි. 

A - පරිගෙක පද්වධතිවෙහි තිෙළුම ාපක්රම පාලනෙ අාංක ගණිතමෙ හා තාර්කික ඒකකෙ විතින් තිදු 

කරයි. 

B - ොරක මතකෙ න ය වනාෙන මතකෙකි. 

C - ාෂථේෙෙ පීඩනෙ , වෙෝල්ීෙතාෙෙ ආදී සාධක හඳුනා ගැනීමට ප්රතිසම පරිගෙක ෙලට 

හැකිොෙ පෙති. 

D - මතක කාඩ්ප්( memory card) ඝන ත්ෙවප (solid state) ාපාාංග සඳහා ාද?ාහරෙෙකි. 

 

 වතාරතුරු හා සන්නීවශද?න තාක්ෂෙෙ - II 
කාලෙ: පැෙ වද?කයි    

  ශ්රී ජ්ෙෙර්ධනර ර අධයාපන කලාපෙ   

 10 වරථණිෙ            ප්රාම ොර පරීක්ෂෙෙ – 2019 මාර්තු                                                                         
 

සටහන: 

I. පළමු ප්රශ්නය  ා  ෝර ා ත්  රත්  ප්රශ්නය ාරා්  තුළුවත ප්රශ්නය පාට  ිළිතුළු  පප ්ය. 
II. පළමු ප්රශ්නය   කුණු 20්  හිමිතය අරා,අෝයුණ්  පෑම ප්රශ්නය ට ම කුණු 00 ැගින් හිමි ෝේ 
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IX. ෙගුවශ A ීරරෙන් හී ඇති කාර්ෙ හා ගැළවපන B ීරරවප ඇති පරීක්ෂෙ ෙන්ර වතෝරන්න. ගැළවපන 

ඉාංග්රීති අක්ෂර ලිවීම ප්රමාෙේ වශ. 

 

X. පහත කාර්ෙෙන් සඳහා ගැළවපන නිෙැරදි වකවෙනිෙ වතෝරන්න. අාංකෙ හා වකවෙනිවප අක්ෂරෙ 

වෙදීම ප්රමාෙේ වශ. 

කාර්ෙ වකවෙනිෙ 

i.  සථවිචෙක් පරිගෙකෙට සම්බන්ධ කිරීම A HDMI 

ii.  ඩිජිටල් රූපොහිනි ෙන්රෙ ාකුළු පරිලෙකෙට සම්බන්ධ කිරීම  B USB 

iii.  Microphone එක පරිගෙකෙට සම්බන්ධ කිරීම C RJ45 

iv.  අාංකිත කැමරාෙ පරිගෙකෙට සම්බන්ධ කිරීම D  බ්ද? ාපාාංග වකවෙනිෙ 

 

2. පරිතණට පද්ධති ට පගටසුම දග් ෝතය පාර රූපප ාය අධය ය  ටා පාර ප්රශ්නයතක  ිළිතුළු  

පප ්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. පරිතණට ට  පම්ැ්ධ ටා තති විතධ උප ාංත ිළිතැඳත පාර අප  තති ප්රශ්නය තක  ිළිතුළු  පප ්ය.  

I.  ුළු  පුතු තට ද් ය  කගෝැය  ුළු  තර්ත 4 ්   ලි   උද ාාණ 2්  ැගින් ලි ්ය. 

II. ප්රධ ය තශ්ෝ ් මු්රණ  ්ත්ර තර්ත ටක ාගි  කට ා ද් ත  වත   උද ාාණ 2 ැගින් ලි ්ය. 

III. දග් ීම් උපක්රම 4 ්  ලි   ද් ත්ය. 

IV. පරිතණට තිා තර්ත 2්  ලි   වත   අද ළ ත සි ්  ා  අත සි ්  ැගින් ලි ්ය. 

 

A B 

P හෘද? සථපන්ද?නෙ මැනීම E විද?ු් නිකර්පර වර්ඛෙ  ෙන්රෙ (EEG) 

Q හෘද?වප ක්රිොකාරී්ෙෙ පරිගෙක තිරෙක 

ද?ැක්වීම 

F පරිගෙකගත ආක්ෂක  රීර සථාර එක්සවර්  ෙන්රෙ 

(CAT) 

R  රිරවප අභයන්තර වකාටසථ ්රිමානෙ ද?ැක්වීම G හෘද? වරෝග තිරගැන්වීවම්  ෙන්රෙ 

S වමාළවප ක්රිොකාරී්ෙෙ ද?ැක්වීම H විද?ු් තන්තු වර්ය ෙ ෙන්රෙ (ECG) 

A 

 

 

 

 

  

A 

B C D 

E 

F 

G 

I. A,B,C,D,E,F,G ා  H  ය හිපනරග් පඳා  සුදුසු පද අද ළ 

අ් ෂා  පමත ලි   ද් ත්ය. 

II. යෂය ෝය තය මරට ්  ෝකප ෝ  ද තර ාගි  උප ාංත  

නිරූපය  ටාය අ් ෂා  ලි ්ය. 

III. G ා  B මින් සිදු ටාය ට ර්  ෝටටිෝ ් ලි ්ය. 

IV. A, C ා  D පඳා  උද ාාණ ෝදට ැගින් ලි ්ය.  

 

 

 

 

 

 

H 
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4. පාර දග් ෝතනුෝේ තද් පගටසුම් මෘදුට ාංත ට භ විර තය ෝමතකම් ි හිප  රූප ප ායි .  

I. එම ෝමතකම් යම් ටා්ය. 

II. එම ෝමතකම් ෝ  ද  තනු කැ්ෝ් ුණම්  පඳා ද  ්ය අද ළ අ් ෂා  පමත ලි   ද් ත්ය?  

III. තද් පගටසුම් මෘදුට ාංත ්  මින් කැ  දී තති පාසුටම් ෝදට්  ලි ්ය. 

IV. තද් පගටසුම් මෘදුට ාංත ෝදට්  යම් ටා්ය. 

 

5. තද් පගටසුම් මෘදුට ාංත ්  භ විර  ටා පටප  තති පාර රූප ප ාය ෝා ඳි් නිරී් ෂණ  ටා අද ළ 

ප්රශ්නය තක  ිළිතුළු  පප ්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. රූපෝේ දග් ෝතය කට ා   ෝේඛය  පටපන ි රීෝම්දි භ විර  ටකයුුළ තද් පගටසුම් පාසුටම් 

ෝා  ාගඩපේ තග්ීම් ෝමතකම් 5්  ලි ්ය. 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  

 

 

 

 

  

 

The school principal has informed that this year’s Art festival is going to be 

celebrated. The assigned task of you team is preparing necessary documents for 

the art festival. Accordingly you have to design letters, invitations and 

certificates. 

1. Design invitations 

2. Prepare letters to the parents 

3. Design certificates 

 

These documents should be well prepared and printed. After drafting the above 

documents, you now want to find the best method of document preparation. 

“we should find attractive types of letters and add pictures. A border will give a 

good finish. A typewriter won’t provide such facilities, will it?’’ 
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A 

B 

E 
C 

II. ඉාර දග් ෝතය පළමු ෝේද  පාර දිපනතය කට ා   ෝතයපන ි රිම  ෝ  ද  තර යුුළ ෝමතළම 

ුණම් ද? 

he school principal has informed that this year’s Art festival is going to be celebrated. 

The assigned task of you team is preparing necessary documents for the art festival. 

Accordingly  

III. ඉාර කගයිපනුළත , බුකටීය කගයිපනුළත්  ැත  ප්  ි රීම  අනුතමය  ටකයුුළ ිළ තා ලි ්ය. 

IV. ඉාර ම රෘට ෝේ සි ුව අුණු  ටගිළ ේ අුණු  ැත  ාගාීම  අනුතමය  ටකයුුළ ිළ තා ලි ්ය. 

 

6.  

I. ද් ර සම්වේෂෙ මාධය තර්ත ෝදට ලි   වත  යගතර ෝැෝදය කට ා  තගු තර ටා ද් ත්ය. 

II. පරිතණට ජ ක ්   නු ුණම් දගයි ෝටටිෝ ් ාඳු්ත්ය. 

III. පරිතණට ජ ක භූමිෝේ ිළහිටීම අනුත තර්ත ටළ ාගි  කට ා ද් ත  ෝටටිෝ ් විපනරා ටා්ය. 

 

7. පාර රූපප ානි් අ්රර්ජ ක  ා  පම්ැ්ධ ී තිෝැය පරිතණට ජ ක ්  ෝප්නුම් ටායි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A, B, C, D  ා  E මින් ද් ත  තති උප ාංත ාඳුය ෝතය යම් ටා්ය. 

II. A මින් සිදු ටාය ට ර්  ෝටටිෝ ් ද් ත්ය. 

III. පනවිච  ා  ය භි  අරා තති ෝතයපනටම් ෝදට්  ලි ්ය. 

IV. පරිතණට ජ කතර ි රීෝම්දි භ විර  ටක ාගි  ජ ක පනථක විද?යා ෝදට්  යම් ටා තඳ ද් ත්ය. 

 

 

T 


