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 සියළුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය්න   

 අංක 1 – 50 තෙක් ප්රශ්න  ලට ී  ති  11,  1),  1),  1),  15,  ිළිතුරු  ලලි්න නිලැරදි ිළිතුරර තෙෝර්න   

 

1. බැංකුලක  පම්බ්නධ ක්ත ේත්ර නිටධරියතයක් අාරට බැංකුල ිළිටි  ප්රතශශ්ත   රරය ුර  ලයරයරියක 

පනථර ලට  දි යෙර තරොපන ඔවු්නතර්න ෙැ්නයුර මුාල් එකුර කිරීමක් සිදු කරනු ටැතේ  එතපේ ටබරර්න ර 

ෙැ්නයුර මුාල් ලයරයරියකයර සිි   පනථර ත ී ම යියරයකය  තුර  ක කර.   එතපේ තුරට ක ක  පැනි්න 

අාරට ලයරයරියකයරතග ණුමටම  එම මුාල් ෙැ්නය ක  න  ල තශ්ේ ය පැකමකමක් ා සිදු ත   තම් ුරිත්න 

ලයරයරියක. ්න දි යෙර මුාල් ෙැ්නය ක කිරීම  තයොමු ල ලර තම්නම බැංකුත  ෙැ්නයුර ප්රමරයය ා හළ  

 ංලර රැනීම  ළැකියරල ටැබී තෙ  තමිටී  භරවිෙ කර  ටා ා කෙ ආාර  ක්රමය ළුන්නලනු ටබ්නත්න කුම  

 මකි්නා? 

      (1). මරර්රරෙ ා කෙ ආාර ය       (2). ජංරම ා කෙ ආාර ය    (3). පෘජු ා කෙ ආාර ය 

      (4). ලක්ර ා කෙ ආාර ය                 (5). බැංකු ණුමටම් ා කෙ ආාර ය 

 

2. බැංකුලක රමටතානුකු ල්නතග මුාල් ෙැ්නයුර ා කෙ ආාර ය  කිරීම  පකපර ති  යියරයක මෘදුකරංරයක 

ය මුතල්නම ණුමටම් අංකය තුර  ක ක  යුුරය  එවි  අාර  පුශරටයරතග  ම, ලිිළ ය පළ ණුමටතම් තශ්ේ ය 

ාර්ශ් ය ත   එතපේ ාර්ශ් ය වූ යසු යමයක් ෙැ්නයුර මුාල් තළෝ ආයසු ටබර ර්න ර මුාල් ප්රමරයය තුර  ක 

කිරීම  ළැකියරල ටැතබ  අයුිය්න ලටංගුෙර යරීක් ර ක්රමත ායක් අංංගු කර තෙ   

       තමම ප්රකරශ්තය්න කියතල  ලටංගුෙර යරීක් ර ක්රමත ාය කුමක්ා? 

          (1). ති  බල යරීක් රල                                 (2). යරරප යරීක් රල                       (3). ලර්ර යරීක් රල 

          (4). ා කෙ යරීක් රල                                      (5). පෘජු යරීක් රල 

3.   ාෘං ෙැි යක ා කෙ රබංර ල  කුංරම ඒකකය ළුන්නලනු ටබ්නත්න කුම   මකි්න ා? 

         (1)Track             (2) Cylinder   (3) Cluster (4) Sector (5) Plate 

4.   රබංර කර ති  ා කෙ තලෙ අනුිළිතතලට  ටඟර න එම ා කෙ කිය නම  ළැකි ආචය යක් ල්නත්න යළෙ  

      ාක්ලර ති  ඒකකය්නතර්න කලරක්ා? 

         (1)CD-R             (2) Hard disk   (3) Magnetic Tape (4) Flash Drive   (5) Floppy Disk 

5. යළෙ කලරක් 01010101 පළ 10101010 ය  ශවිමය පංඛ්යර තාතකිට OR(bitwise OR) තමතළයුම 

නිරූයයය කර. ා? 

(1) 00000000 (2)  00001111 (3) 11001100 (4) 11110000 (5) 11111111 

6. 3510   ුරටය ශවිමය පංඛ්යරල ල්නත්න 

(1) 0100011 (2)0110001 (3) 0101011 (4)0011010 (5)0111000 

7. 3458 + 2238= 

(1) 5688              (2) 5708 (3) 57010 (4) 56810 (5) 57016 

සබරගමුව පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවව 
rgufKt khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk; 
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8. 10 පළ -11 ිට බ ටු අ කි්න පම්නවිෙ  තාතකිට අනුපූරක ිළිතතලිත්න 

(1) 00001010    පළ   11110100   ය  (2) 00001010  පළ  11110101 ය  

(3) 11110101   පළ    00001010 ය  (4) 11110100  පළ  00001010 ය  

(5) 00001010   පළ  10001011 ය  

      9.   යළෙ ාැක්තල   කරත ෝ සිි යම පටක්න   

      AB 
C 

00 01 11 10 

0 0 1 0 0 

1 1 1 0 1 

 

            කරත ෝ සිි යතමිට තල්නකර ාක්ල  ටා ඛ්ණ්ං තාක  අනුරූය නිලැරදි ෙර්ක  ප්රකරශ්             

            යළෙ ාැක්තල  කලරක් ා? 

 (1) A B+𝐵 ̅ 𝐶̅      (2) AB+BC    (3) (�̅�  +�̅�) (B+C)       (4)   �̅� B+BC     (5).  (A + B)( 𝐵 ̅ + 𝐶̅ )        

10.  ල ක්රියරය යක් දාාර ම් ෙ කලය  තර  එ්නත්න 1 Ready mode, කුම  නියම කරරකය විසි්නා? 
(1)දිගු කරලී  නියම කරරක  (2) මධය කරලී  නියම කරරක     (3) ෙෙය කරට නියම කරරක  
(4)තකි  කරලී  ළර මධය කරලී  නියම කරරක විසිනි  (5)තකි  කරලී  නියමකරරක 1short term schedulers, 

11. CPU එක තල  ක ක්රියරය යක  මරු  නම පාළර යැර  ක්රියරය ත   ෙ කලය සුරකී  තමම ක්රියරලලිය ළැන්්නතල්නත්න   
11, ක්රියරලලිය අලිටර කිරීම    1), පංාර්භ පනවිචය 1), කරට තබී ම  (), බහු කරර්ය බල  15, සුරක්ෂිෙ කිරීම  

12. යළෙ ාැක්තල  ඒලර. ්න ක්රියරය යක්  යැලි ය ළැකි ෙ කලයක්  ත ොල්නත්න  

             11,අලිටර ක  /රැඳී සිි   ෙ කලය 1),ධරල  ෙ කලය   1), දාාර ම් ෙ කලය  
             1),අලප්න කට ෙ කලය   (5) අලප්න ක  පළ ප්රි ළරයය ක  

13. යළෙ ලර්නි  ලලි්න තාෝ  පිටෙ ලර්නි ය තෙෝර්න   

(1) දාාර ම් 1ready,ෙ කලත  යලි   ක්රියරය යක  මරු  නම  ළැක්තක් ධරල (running) අලපනථරල  යම   

(2) ධරල  ෙ කලත  යලි   ක්රියරය යක  දාාර ම් අලිටර කට තළෝ අලප්න ක  ය  අලපනථර ෑ  ම එකක  

මරු  නම  ළැකිය  

(3) තකි  කරලී   නියමකරරක විසි්න දාාර ම් ෙ කලත  ති  ක්රියරය  ධරල  ෙ ක කලය  තයොමු කිරීම සිදු කර.   

(4) ක්රියරය යක  ධරල  අලපනථරත  සි  දාාර ම් අලපනථරල  මරු  නම  අලපනථරලක් ත ොමැෙ  

(5) යම් ක්රියරය යක  අලශ්ය යුරු  පුලු  ආාර යක් ටැතබ  තෙක් එය  ධරල ය  නම  ත ොළැකි ල  අලපනථරලටී  

එම ක්රියරය  අලිටර කට 1waiting, ෙ කලත  ෙබර රැත්න  

 

14. යළෙ ලර්නි  පටකර බට්න   

A. නිිටෙ මෙකය 1cache,  ශ්ය ත ොල  මෙකයක් ල  අෙර පැත ලි මෙකය  ශ්ය මෙකයක් ත   
B. ප්රි ළරයය1swapping,  ැමැි  ක්රියරලලිය  බහු ක්රමතල්ඛ්යය 1Multi Programming, පාළර ාරයක ත   
C. තභෞි ක මෙකත  රරමුලක්  අෙර කවික මෙක ිළටුලක  පම්බ්නධ කිරීම අනුරූය ය තටප ළැන්්නත   
තම්ලර. ්න නිලැරදි ල්නත්න 
(1) A ළර B යම    1), A ළර C යම     (3) B ළර C යම     (4) A යම       15, A   B ළර C සියල්ටම  
 

15. බහු පම්බ්නධක 1multithreading, පම්බ්නධ යළෙ ප්රකරශ් පටකර බට්න   

A.   පම්බ්නධකයක් යනු ක්රියරය  අනු තකො පකි  

B.   බහුපම්බ්නධක මඟි්න ක්රමතල්ඛ්යක විවිධ තකො පන එකලර ක්රියර කමක කිරීම  හං ටබර තශ  

C.   බහු පම්බ්නධක පාළර පළතයෝරය ාැක් නම  විතශ්ේ තය්න නිර්මරයය කට මධය පැකසුම් ඒකක අලශ්ය ත ොත   

              තම්ලර. ්න නිලැරදි ල්නත්න  

     (1) A ළර B යම   1), A ළර C යම      (3) B ළර C යම       (4) A යම   15, A   B ළර C සියල්ටම  
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16. තමම යියයථය සුළු කිරීතම්න ටැතබ  ශලරරය  ුරටය ල්නත්න  

  
         (1)NAND ශලරරය       (2).  OR  ශලරරය        (3).  NOT ශලරරය          ( 4). XNOR ශලරරය  (5).XOR  ශලරරය  

17. යළෙ යියයථය නිරූයයය කර්නත්න කුම  ශලරරය ා ? 

 

 

 

 

                        (1) XOR ශලරරය       (2)  XNOR ශලරරය    1)) OR ශලරරය     1), NOR ශලරරය 15, NAND ශලරරය 

18.   x · y + x · y · z   පමර  ප්රකරශ් ය ල්නත්න  

(1) x · y   ()) x · z   ()) y · z   ()) x · y · z 15, 1 

      19. තෙොරුරු  යශධි යක් පම්බ්නධ යළෙ ලර්නි  පටකර බට්න . 

A.  ශ්කයෙර අධයය ය සිදු කරනු ටබ්නත්න  යශධි  විශ්නතල් ක. ්න විසිනි  

B.  ඒකක යරීක් රල  භරජ ය කරනු ටැබූ තමොඩියුට නිසියරකරරල ඒකරබශධ කර  ත කාැ.  තපොයර බටනු ටබ්නත්න 

ප්රි ්රළය යරීක් රත  ී  ය  

C.   තෙොරුරු  යශධි යක තපේලරාරයක අලශ්යෙර (user requirement) අතේක්ෂිෙ ආකරරය  පැකමක ති  ාැ.  

තපේලරාරයකයර විසි්න  කරනු ටබ  යරීක් රල ල්නත්න කරට මංජුපර යරීක් රල. . 

                   තම්ලර. ්න නිලැරදි ල්නත්න   

             (1) A ළර B යම     1), A ළර C යම       (3) B ළර C යම       (4) A යම   15, A   B ළර C සියල්ටම  

20. යළෙ ාැක්තල  ා කෙ රැලීම් ප ළත්න A,B,C ෙෘේෙ කිරීම පාළර සුදුසු ිළිතුරර තෙෝර්න . 

 

 

 

(1) බැංකුල  ණුමටමක් ආරම්භ කිරීම   ණුමටම් ිටමිය්නතග ා කෙ තරොනුල 

(2) ණුමටම් ිටමියර  ණුමටමක් ආරම්භ කිරීම  බැංකුල 

(3) ශි යයර   යරමමරටරලක් පාළර ලියර යදිංි  කිරීම  ශි ය ා කෙ තරොනුල 

(4) තරෝණුයර ඖ ධ ටබර ී ම   තරෝළට 

(5) තරෝළට  තරෝර යරීක් රල ඖ ධ ා කෙ රබංරල 

 

21. ා කෙ රැලීම් ප ළ්න ළර පම්බ්නධ යළෙ ලර්නි  ලලි්න තාෝ  පිටෙ ලර්නි ය තෙෝර්න   
11,බරිටර භූෙරර්ථ තාකක් අෙර ා කෙ රැලීමක්   සිදුවිය ළැකිය   
1),බරිටර භූෙරර්ථ ළර පැකමකමක් අෙර ා කෙ රැලීම සිදුවිය ළැකිය   
1),පැකසුම් තාකක් අෙර ා කෙ රැලීම සිදුවිය ළැකි ය   
1),ා කෙ රබංරලක් පළ බරිටර භූෙරර්ථ අෙර ා කෙ රැලීම සිදුවිය ළැකිය   
15,ා කෙ රබංර  තාකක් අෙර ා කෙ රැලීමක් සිදු ත ොත   
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22.  යශධි යක කරර්යබශධ  ත ොල  අලශ්යෙරලයක් ල්නත්න  
11 , යශධි ය මඟි්න යියශීටක. ්න  දිලර ආළරර තයවුම් කිරීම  අලපනථරල ටබර තශ  
1),  යශධි ය ප ම වි ම යියශීටක ක්ලික් කිරීම් ලට  ෙ කයරතය්න ාළතය්න එකක  ක ලංර අඩු කරටයක් ුර   
       ප්රි චරර ාක්ල.   
1), යශධි ය පංචරර. ්න ළ   ලරෙැ ක් තල්න කර රැනීම  අලපනථරල ටබර තශ  
1), යශධි ය  තයවුම් ටැබුනු යසු අයකැමි තලෙ ා්නලර සිටී 

15, ATM ය්නත්රයක් කර්  යත ක ලටංගුෙරලය යරීක් ර කර.   

 

23. යශධි  පංලර්ධ  ආකෘි  අය ක ත ොල  කරණ්ංය ල්නත්න  

(1) ඒකීකෘෙ පංලර්ධ  1Unified development,  පර්ිළටරකරර 1spiral, 

(2) දිය තලි(waterfall)  ඒකීකෘෙ පංලර්ධ   

(3) ලපනුර  ැඹුු (Object oriented)  පර්ිළටරකරර 

(4) දිය තලි ,පර්ිළටරකරර 

(5) ලුළරෙ   පර්ිළටරකරර 

 

24. තරොනුලක් කරණ්ං කිිටයයකි්න යුුර අලපනථරලකී  එම කරණ්ං ෙැි ත  විවිධ ෙැ්න ලට ෙැ්නය ක කර  අෙර ප ම 

කරණ්ංයකම  ඊ ර කරණ්ංය ි තබ  ෙැ  පාළ්න ත   තමම ප්රකරශ් ය  රැටතය  කරණ්ං යරාක හං තල්න කර 

දිතම් ක්රමය ල්නත්න  
(1) අඛ්ණ්ං හං තල්න කිරීම 1Contiguous Allocation,   
(2) පම්බ්නධිෙ හං තල්න කිරීම 1Linked Allocation, 
(3) දාි  තල්න කිරීම 1Indexed Allocation, 
(4) ප්රමරයර කමක හං තල්න කිරීම 
15,  තරොනු යරට  කරණ්ං පැකමකම 1 file control block /(FCB), 

 

25. තරොනු රබංර යරට ය පම්බ්නධතය්න ී  අි  තමම ප්රකරශ් ලලි්න අපෙය ලර්නි ය තෙෝර්න .  

(1) එකිත ක යරබා කරණ්ං යම් ප්රමරයයක් තරොනුල පාළර තල්න කර ී තම් ක්රමත ාය, අඛ්ණ්ං හං තල්න කිරීතම් 

ක්රමය 1Contiguous Allocation™, තටප ළැන්්නත    

(2) පම්බ්නධිෙ හං තල්න කිරීතම් ක්රමත ා ත ී  තරොනුල   අාරට තකො පන 1කරණ්ං, ෙැි ත  විවිධ පනථර  ලට 

ෙැ්නය ක තකතර්  

(3) පම්බ්නධිෙ හං තල්න කිරීතම් ක්රමත ී  තරොනුල ඛ්ණ්ං ය  නම සිදුල  අලරසියකි   

(4) යම් තරොනුලක  ලැයල  හං ප්රමරයය ීරරයය කිරීතම්න යසු ඒ පාළර නිශ්නි ෙ හං ප්රමරයයක් තල්න කිරීම 
අඛ්ණ්ං හං තල්න කිරීතම් ක්රමත ී  සිදුත   

(5) දාි යක් භරවිෙර කරමි්න තරොනුල  අාරට කරයං එක් පනථර යක ෙැ්නය ක කර ෙැබීතම් ක්රමය Index Allocation 
තටප ළැන්්නත     
 

26. යළෙ ලර්නි  පටකර බට්න   

A. ER ප ළ්න තඳීතම්ී  උයටක් ය යැලියය ළැක්තක් භූෙරර්ථ 1Entities, මෙ යම    

B. ශි යයරතග මල පළ  ශි යයර  ය  භූෙරර්ථ ) අෙර ත කත ක ඒ ක - බහු1one to many, පම්බ්නධෙරලයකි   

C. යම් උයටක් යයක් 1Attribute,  තල  ක උයටක් ය තසුිය්න රය ය කරනු ටබ  අලපනථර ි බය ළැකිය   

 හළෙ ලර්නි  තසුිය්න පෙය ල්නත්න 

(1)  A යම    (2) B යම     (3) A,B,C සියල්ටම   (4) B  ළර C    (5) A ළර B  

27. ා කෙ පමුාරයක් පම්බ්නධතය්න යළෙ පාළ්න ලර්නි  ලලි්න නිලැරදි ල්නත්න 

1) පමළර අලපනථරලටී  ප්රරථමික යුරර භරවිෙතය්න ා කෙ ලගුලක තරතකෝංයක් අ යයල නි රූයයය ක  ත ොළැකි ත   
2) ා කෙ ලගුලක ප ම වි ම ආර්නුරක යුරරක් ි බය යුුරය 
3) ප්රරථමික යුරරක් ප ම වි ම එක් ක්ත ේත්රයකි්න යමයක් යුක්ෙත   
4) ප්රරථමික යුරු  ක්තරේත්රය කිසි විත ක ිටපනල ෙැබය ත ොළැකිය  
5) ා කෙ ලගු ) ක් අෙර පබාෙරලය ති  කිරීම පාළර ලගු ) ිටම ප්රරථමික යුරු  තයොාර රනී 
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28. යළෙ ාක්ලර ති  ා කෙ පමුාර ඒකර්රෙර/ පංතරෝධක 1integrity, පටකර බට්න    

   A  - වස් ඒකාග්රේාවය    B  - භූේාතමථ ඒකාග්රේාවය   C - පයොමු ඒකාග්රේාවය  

තරතකෝංයක  අ  ය ප්රරථමික යුරරක් ි බය යුුරය  ය්න   රැටතය  ඒකර්රෙරලය ල්නත්න  

               11,A යම    1 ),B යම    13,C යම    14,A ළර C යම         15,A, B ළර C සියල්ටම 

 

                            ප්රශ්න  අංක 29- )2 පාළර ා කෙ යරාක ලගු පම්බ්නධ යළෙ රූයය භරවිෙර කර්න . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. යළෙ ප්රකරශ් පටකර බට්න   

A. S ළර P ලගු ඒක - බහු1one to many, තටප පම්බ්නධ  න තෙ  

B. S ලගුත  ප්රරථමික යුරර SNO ල  අෙර SP ලගුත  ප්රරථමික යුරරක් ත ොමැෙ  

C. S ලගුත  S5 උයටැකිය හල ක කිරීතම්න තයොමු ඒක්රර්රෙරලය  ළරනියක් ත ොත   

තම්ලර. ්න නිලැරදි ල්නත්න  

(1)Aයම      1)) B යම     (3) Cයම   1), A ළර B  යම      15,A ළර C  යම  

 

30  “delete from SP” ය  SQL ලර්නි ය ක්රියර කමක ක  වි  ා කෙ පමුාරය කටම රකරය යශධි ය මණු්න යළෙ    

               කුම  ක්රියරල සිදුකර.  ා? 

          (1) යියශීටක  තටොේ(delete) කිරීම  අලශ්ය කර  උයටැකියර (records) තෙෝරර ර්න ර තටප ා්නලර සිටී  

          (2) SP ලගුත  ති  සියලු උයටැකියර  තටොේ කිරීම සිදුවිය ළැකිය. 

          (3) SP ලගුල තළටර ාමනු (drop) ටැතේ. 

          (4) SP ලගුත  කිසිදු උයටැකියර ක්  තටොේ කරනු ත ොටැතේ  

         15, ලැරදි යලි   නිපර SQL ලර්නි ය ක්රියර කමක ත ොත . 

31. හළෙ ලගු පම්බ්නධතය්න යළෙ පාළ්න කුමක් නිලැරදි ල්නත්න ා? 

11, සියලු ලගු තෙලැනි ප්රමෙ ආකරරතය්න යලීර  
1), තමම ලගු ප්රමෙකරයය කර  ැෙ  
1), තමම ලගු පාළර ඒකරබශධ පංතරෝධක 1integrity,  නිලැරදිල තයොාර තෙ  
1), ඒකරබශධ පංතරෝධක නියමරනුකූටල තයොාරතර  ති  බල යැලමකම  කිසිදු පරධකයක් තමිට  ැෙ  
15, ප්රමෙකරයය ළර ඒකරබශධ පංලර්ධක නියමරනුකූටල ආතශශ් කර තෙ  

 

)2  SNO, S1  අාරට  ම(SNAME) පළ ෙ ක කලය(STATUS) ාර්ශ්යය කරරැනීම  අාර  නිලැරදි SQL  

       උයතශශ් ය කුමක් ා? 

       (1) SELECT SNAME, STATUS FROM S                              (2) SELECT * FROM S 

       (3) SELECT * FROM S WHERE SNO= “S1”                       (4) SELECT SNAME, STATUS 

       (5) SELECT SNAME, STATUS FROM S WHERE SNO= “S1” 
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33. යළෙ ER ප ළ  පටක්න . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            තමිට ාැක්තල  ලර්නි ලලි්න කි ම් ඒලර පෙය ත  ා? 

A - Owner යනු දුර්ලට භූෙරර්ථයකි (weak entity) 

B - හළෙ පම්බ්නධෙරත  මුඛ්යෙර පංගුයකය m:n ත   

C - DOB යනු stored attribute එක ක ල  අෙර Age යනු derived attribute එකකි. 
    11, A යම    1 ), A ළර B යම    13, B ළර C යම    14, A ළර C යම         15, A, B ළර C සියල්ටම 

 

34. ා කෙ ලගු ප්රමෙකරයය(normalization) ිට පම්බ්නධ යළෙ ප්රකරශ් පටකර බට්න   

A . එක ළර පමර  උයටැකි  ැලෙ  ැලෙ තයී  ති  ලගුලක් ය මු ප්රමෙකරයය සිදු  න  ැි  ලගුලකි  

B. Marks (student_id,Subject-Id,TeacherName,Marks) ය  ලගුත  ආංශික යරරය කෙරලය ාැකිය ළැකිය  

C.තාල  ප්රමෙකරයත ී  ා කෙ ලගුලකි්න පංක්රර්නි ක යරරය කෙෙරලය හල ක තකතර්  

හළෙ ප්රකරශ් ලලි්න නිලැරදි ල්නත්න 

          (1)  A යම            1)) B යම          (3) C යම       1), A ළර B  යම              15, A ළර C  යම  

35. Employee( ID, Name, DOB, dateJoin, country)   

හළෙ ලගුත  country පාළර අ  ය අරයය්න පිටෙ 1එකක්  ැලෙ ත ොතයතා  යියදි ,  තෙෝරර රැනීම පාළර 

සුදුසු SQL තක්ෙය යළෙ කුම  විධර තය්න පම්නවිෙ විය යුුර ත ා? 

(1) SELECT UNIQUE   (2) SELECT DISTINCT  (3) SELECT DIFFERENT  

(4) SELECT *     (5) SELECT BETWEEN 

36. යළෙ SQL ලර්නි  ලලි්න නිලැරදි ලර්නි ය තෙෝර්න   

11, SELECT Username and password FROM Users  

(2) SELECT Username, password FROM Users 

(3) SELECT Username, password WHERE username = “sarath”   

(4) SELECT Username AND password FROM users WHERE username = “sarath”   

(5)  SELECT *   WHERE username = “sarath”   

37. 11011111 යනු IP ලිිළ යක  ය මු අ නමකය.   තමම අ නමකය අය ක ජරට ය්නි ය ලනුත   

11, A    12) B   13) C  14) D  15) E 

38. ……………………..ා කෙ ප්නනිත ා  ක්රමත ී  ය වුංයක    තල පන මරර්ර ඔපනතපේ ෙම රම ර්නෙය කරර ටඟර 

ල  අෙර ……………………………..ක්රමත ී  සියළුම ා කෙ එක් යියයථයක් ඔපනතපේ යමයක් පම්තප්රේ යය තකතර්  

ය මු ළර තාල  ිටපන ෙැ්න පාළර සුදුසු යා යුරට තෙෝර්න    

(1) Circuit switching , Packet switching  

(2) Circuit switching , routing 

(3) Packet switching , Routing 

(4) Routing ,Packet switching 

(5) Packet switching ,Circuit switching  

PatientNo 

DOB 

TPNo 

Patient has Owner 

Age 

Name 

m n 
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39. යියරයක ජරට අෙර ා කෙ  ප්රභලත   සි  රම ර්නෙය කරර රම්න කර නම මරර්රරෙ කිරීම 1routing, තටප ළැන්්නත   

OSI පනථර නියමරලලිය  අනුල තමම ක්රියරල අය ක ල  පනථරය කුමක්ා?  

11, තයදුම් 1Application,          12) පමර්ය   (Presentation )            13) පැසි පනථරය (session )  

 14) ජරට  (Network )    15) ප්රලරළ   1Transport, 

40.  යළෙ ලර්නි  ලලි්න අපෙය ලර්නි ය තෙෝර්න   

(1) ෙම යියරයකය  ඊ තම්ල් තර්නලර රැනීතම්ී   SMTP නියමරලලිය  භරවිෙර ත ොතකතර්   

(2) තම්ල් මෘදුකරංර විසි්න  තම්ල් පර්ලර් යියරයකය තලෙ ඊ තම්ල් යැ නතම්ී  තයොාර ර්නත්න SMTP නියමරලලිය.   

(3) දුරපනථල ිළිටි  ඊ තම්ල් පර්ලර් යියරයකයකි්න  ඊ තම්ල් තර්නලර රැනීතම්ී  යියශීටකයරතග යියරයකය විසි්න 

POP) නියමරලලිය තයොාර රනී 

(4) අ්නෙර්ජරට තපේලර පැයයුම් කු ල්න  Dial up ක්රමය  අ්නෙර්ජරට තපේලර ටබර ර්න ර යරියතභෝණු. ්න පමර පෘජු 

පම්බ්නධයක් ති  කර රනු ටබ්නත්න PPP   ැමැි  නියමරලලිය මණුනි  

(5) අ්නෙර්ජරටය ඔපනතපේ ා කෙ ප්නනිත ා ත ී  භරවිෙර කර  TCP නියමරලලිය UDP නියමරලලිය  ලංර ත රල කය  

41. යම් රවු රයක් පුරල  172.16.2.1/23 ය  IP ලිිළ ය ි තේ   තමම ජරටය ුරට අංංගු  ලටංගු ප කකරරක ලිිළ ය 

තෙෝර්න   

     11, 172.16.1.100   1),172.16.1.198   1),  172.16.2.0     1),  172.16.3.0  15,  172.17.3.0 

 

42. 192.16.3.65/28   ය   ලිිළ ය  අනුරූපී ල  උයජරට ආලරයය පළ  නිර්මරයය ල  උයජරට රය  

තකොයමයා?  

11,  ))) )55 ))0 0 පළ 16                1), )55 )55 255.0පළ 8 

1),  )55 )55 )55 0 පළ 16     1), )55 )55 )55 ))0 පළ 16          15,)55 )55 )55 ))0 පළ 8 

 

43. උයජරට  5 ක් පිටෙ ජරටයක් නිර්මරයය කර රෙ යුුර අෙර, අලම ලශ්තය්න එකක  ප කකරරක යියරයක 18 

ක් ි බය යුුරය  තම් පාළර කුම  උයජරට ආලර ය ඔබ භරවිෙ කර්නත්නා? 

11,255.255.255.192                 12)  255.255.255.224                   13)  255.255.255.240  

14) 255.255.255.248              15) 255.255.255.0 

 

44. යළෙ ඒලර. ්න අ්නෙර් ජරට  අුරු  මුහුයෙක් පාළර දිය ළැකි IP ලිිළ ය කුමක්ා? 

11,   10.180.48.224                      12) 9.24.16.1                13)  192.168.20.223   

14) 172.16.200.18             15) 10.150.48.224 

45. රවු රයක  17) 16 11) 1/)5  ය  IP ලිිළ ය යලරර ි තේ  ම්, තමම ප කකරරකත  ලටංගු උයජරටත  

ලිිළ ය කුමක්ා? 

(1) 172.16.112.0        (2)   172.16.0.0        (3)  172.16.96.0     

     (4) 172.16.255.0     (5) 172.16.255.50   
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  IP Address: 192.168.1.20                     IP Address: 192.168.1.20 

  Mask         : 255.255.255.240               Mask         : 255.255.255.240 

Straight-through cable 

A B 



8 | P a g e  
 

රූය ප ළත්න තය්නලර ති  යියදි ජරටකරය ක ම රකු තලක් A පළ B ධරරකය්න තා්නත ක් ඊෙර්ත ට් 

මුහුය ක ළරළර පම්බ්නධ කරල.  1ethernet interfaces,  ධරරකය්න තාතා ර අෙර Ping විධර  අපරර්ථක විය  

තමම ධරරකය්න අෙර පම්බ්නධෙරල ති  කිරීම  ක  ළැක්තක් කුමක්ා? 

A. straight- through තක්බටය තලනුල  cross over තක්බටයක් භරවිෙර කිරීම. 

B. straight- through තක්බටය තලනුල  roll over තක්බටයක් භරවිෙර කිරීම. 

C. උය ජරට ආචරයය )55 )55.)55 19) තටප තල පන ක  යුුරය  

D. ප ම ධරරකයර ම default gateway තාොරටු මරක් පැකසිය යුුරය  

E. උය ජරට ආචරයය )55 )55.)55 0 තටප තල පන ක  යුුරය  

            11, A යම    1 ), B යම    13, C ළර D යම    14, A ළර D යම      15, B ළර D යම  

 

47. රූයය ) ිට ාැක්තල  රැලීම් ප ළත ්න  ාැක්තල  ක්රමතල්ඛ්ය  

ක්රියර කමක ක  යසු ටැතබ   ප්රි ාර ය කුමක්ා? 

(1) 10 8 6 ) ) 0    

(2) 1) 18 )) ))      

(3) 4 18 )0 )) ))    

(4) 1) )0 1) )6 )6 ))       

(5) 1) 18 )) )) )) 

48. Begin  
a=20 
do 
 Display a*2 

a = a -4 
      While a >10 
 End   

      තමම ලයරජ තක්ෙය 1pseudo code)මණු්න ප්රි ාර ය කරනු ටබ  අරය/අරයය්න තමො ලරා?  

(1, 0 )) )) 16    (), )0 ,))      (), )0 )) )) ,16 8     (), )0 )) ))  (5)   )0 )) )) ,16 8                                                

49.  N      ිට අරය -25 (පෘය )5) තටප ආාර ය ක  වි  තමම  රැලීම් 

 ප ළත ිට ප්රි ාර ය යළෙ  ාැක්තල  ඒලර. ්න කුමක් ත ාැ.  තෙෝර්න .  

(1) 5  (2)1)5  (), -)5 ( ),  100 (5)ප්රි ාර යක්  ැෙ   

50. යළෙ ලයරජ තක්ෙය පටක්න   
Begin  

 Input No 

 Sum =0 

 While (No>= 50) 

  Sum = sum + No 

  Output No 

  Input No 

 End while 

 Output Sum 

End 

 

    55, 65,85,7) 25, ය  පංඛ්යර ආාර ය ක  වි  ාැකිය ළැකි ප්රි ාර ය තෙෝර්න   

11, 55 65 85 7) )0)         1), 55 65 85 7) )79 1), 55 65 85 7) )5    
1), 65 85 7) )5         15, 55 65 85 7) 0   


