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10 ශ්රේණිය - ශ්රතොරතුරු හො සන්නිශ්රේදන තොක්ෂණය 

1. පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදි පහත සදහන් කවරක් සලකා බැලීම ප්රමයජනවව්  ද      (2015) 

A - පරිගණකමේ මවමෙද වාම මේ කීර්තිය (Reputation) 

B - මවමෙන්දාමේ කීර්ති වාමය 

C - පරිගණකමේ වගකීේ කාලය 

1) A පමණි. 

2) B පමණි. 

3) A හා B පමණි. 

4) A, B හා C සියල්ලම 

2. මධ්යම සැකුමේ කකක මයහි රික්තක වාල ට්රාන්සිටර්ර්ත මන්න්දඉ ්න් තවරුව ව ට්රාන්සිටර්ර්ත තකලකතත 

පරිපථ මන්න් ද ප්රිටරථාපවය ී මේ ප්රිලලය ූයමේ ුමමක් ද        (2016) 

1) සැකුමේ බලය සහ විදුතබල පරිම ජනවය යව මදකම ්හෙ යාම. 

2) සැකුමේ බලය ්හෙ යාම සහ විදුතබල පරිම ජනවය පහෙ බැසීම. 

3) සැකුමේ බලය පහෙ බැසීම සහ විදුතබල පරිම ජනවය ්හෙ යාම. 

4) සැකුමේ බලය සහ විදුතබල පරිම ජනවය යව මදකම පහෙ බැසීම. 
 

3. පුමන්ය පටර වසර රුෙ වාර්තතා ූය ම ෙංගු මරජගීන් සෙංඛ්යාව මපන්ීම් ප්රටරථාරයක් ිරර්තමාණය ිරීමම සදහා 

ිරමල් පරිගණක ක්රමමල්ඛ්යක් තයි.. ක්රම මල්ඛ්ය් තදාෙ ආදාවඉ ක්රියාවතය (Process) සහ ප්රිදාව පහත A 

සි් D දක්වා වව තකලපිළිමවෙක් මවාවව පියවර මන්න් දී ඇත.      (2016) 

A - පුමන්ය පටර වසර රුෙ වාර්තතා ූය මුළු ම ෙංගු මරජගීන් සෙංඛ්යාව දැක්මවව ප්රටරථාරය ප්රදර්තශනවය කරන්ව. 

B - එක් එක් වසර රුෙ වාර්තතා ූය ම ෙංගු මරජගීන් සෙංඛ්යාව 

C - මමම වර්තෂය 

D - පුමන්ය පටර වසර සදහා වාර්තතා ූය මුළු ම ෙංගු මරජගීන් සෙංඛ්යාව ගණවය කරන්ව. 

1) ආදාව  : A සහ B  ක්රියාවතය : C  ප්රිදාවය : D 

2) ආදාව  : B සහ C  ක්රියාවතය : D  ප්රිදාවය : A 

3) ආදාව  : B  ක්රියාවතය : C සහ D ප්රිදාවය : A 

4) ආදාව  : B සහ D  ක්රියාවතය : A  ප්රිදාවය : C 
 

4. පහත දැක්මවව වගන්ි සලකන්ව.         (2016) 

A - දුරකථවය මන්න් සේබන්ධ් ී ශිෂයයුම ෛවදයවරමයුමමගන් ෛවදය පපමදටර ලබාගනී. 

B - ටරවයෙංකරණය කරව ලද පද්ධ්ියක් ආර්තරතාවය සහ ප්ණ් වය පදවේ කර ගිරමින් හරිතාගාරයක    

ඇි පැෙෑටිවල් නලය මුදාහරිි.. 

C - ගුව වරමයුම ශ්රී ලෙංකාමේ විිරණීම් මවාමැි මපාතක් මාර්තගගත මපා්  හලිරන් මිලදී ගිරි.. 

මතාරරුව  සහ සන්ිරමේදව තාක්ෂණය විධිම්  මලස  ාවිත වන්මන් ්හත ුමමිරන් ද  

1) A සහ B පමණි. 

2) A සහ C පමණි. 

3) B සහ C පමණි. 

4) A, B සහ C සියල්ලම 
 

5. පහත සිද්ධි සලකා බලන්ව.          (2017) 

A - පප්පැන්ව සහිකයක මුල් පි්පමතහි පි්පතක් මාර්තගගතව (Online) ලබාගැනීම. 

B - නාික නලසේපාදව හා නලපවහව මණ් ලමේ මවබ් ත විය හරහා නල බිල්ප්  මාර්තගගතව මගීම. 

C - වාහවයක් සදහා ආදායේ බලපත්රය මාර්තගගතව ලබාගත හැිරීම. 

්හත සදහන් කවරක් e-රානය මටරවා හා සේබන්ධ් වන්මන් ද  

1) A සහ B පමණි. 

2) A සහ C පමණි. 

3) B සහ C පමණි. 

4) A, B හා C සියල්ලම 

6. පුද්ගලමයුම තම බැෙංුම ATM කාඩ්පත ටරවයෙංක්රීය ම්ලර්ත යන්ත්රයක් ඇරුල් මකා් තම පුද්ගතක හැදුකලේ 

තෙංකය (Pin Code) යන්ත්රය් ලබාමදි.. තවරුව ව හු  ලබාගත ුතරු මුදමල් තගය යන්ත්රය මවත ලබා මද්. 

හු මේ න්ණුමේ පවිව මේෂය පිරික්සීමමන් තවරුව ව ATM යන්ත්රය මන්න් මුදල් ලබා දීමඉ මේෂය 

යාව් කාලීව ිරීමම හා වව මේෂය දැක්ීම සිදු කරි..        (2018) 

්හත සෙංසිද්ධිය් තදාෙව ‘ආදාවයක්’ , ‘ක්රියාවතයක්’ හා ‘ප්රිදාවයක්’ පිළිමවළින් දක්වා ඇ් ම්  පහත 

කවරක ද  

1) ලබාගත ුතරු මුදලඉ වව මේෂයඉ මුදල් 

2) ලබාගත ුතරු මුදලඉ  මේෂය යාව් කාලීව ිරීමමඉ වව මේෂය 

3) වව මේෂයඉ පුද්ගල හැදුකලේ තෙංකයඉ ලබාගත ුතරු මුදල 

4)  මේෂය යාව් කාලීව ිරීමමඉ  පුද්ගල හැදුකලේ තෙංකයඉ වව මේෂය 
 

7. පරිගණක තාක්ෂණමේ පෙමු පරේපරාමේ සි් නූතව පරේපරාව දක්වා පරිණාමමේදී පහත සදහන් ුමමක් 

සිදුී ද             (2018) 

A - පරිගණකවල සැකුමේ හැිරයාව (Processing power) වැඩි ීම. 

B - මධ්ය සැකුමේ කකකය (CPU) රුෙ වර්තග මසන්ටිමී්රයක ඇි ට්රාන්සිටර්ර්ත සෙංඛ්යාව වැඩි ීම. 
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C - පරිගණක වල ආචයව ධ්ාරිතාවය (Storage Capacity) වැඩි ීම.

1) A හා B පමණි. 

2) A හා C පමණි. 

3) B හා C පමණි. 

4) A, B හා C සියල්ලම 
 

8. e-රානය මටරවාවක් සදහා පදාහරණයක් මවාවන්මන් පහත කවරක් ද      (2018) 

1) ශ්රී ලෙංකා වි ාග මදපාර්තතමේන්රුමේ මවබ් ත විමයන් ත.මපා.ස.(සා.මපෙ) ප්රිලල ලබා ගැනීම. 

2) මාර්තගගත (Online) සාප්පුවිරන් ති.තම මිලදී ගැනීම. 

3) පුද්ගලි.න් තයාපදිෙංචි ිරීමමේ මදපාර්තතමේන්රුමවන් නාික හැදුකලේප්  තයදුේපත්රය බාගැනීම. 

(Downloading) 

4) නාික නල සේපාදව හා නලාපවහව මණ් ලමේ මවබ් ත වි ය හරහා නල බිල්ප්  මාර්තගගතව මගීම.  
 

9. පරිගණක පරේපරා සේබන්ධ්මයන් පහත කවරක් ිරවැරදි වන්මන් ද      (2019) 

1) තකලකතත පරිපථ (IC) හදුන්වාමදකල ලැබුමේ පෙමුවව පරේපරාමේ පරිගණකවල ය. 

2) රික්තක වෙ (Vacuum tubes) හදුන්වාමදකල ලැබුමේ මදවව පරේපරාමේ පරිගණක වලය. 

3) ට්රාන්සිටර්ර හදුන්වාමදකල ලැයේමේ රුන්වව පරේපරාමේ පරිගණක වල ය. 

4) ති විශනාල පරිමාණමේ තකලකතත පරිපථ (VLSI) හදුන්වාමදකල ලැයේමේ සිේවව පරේපරාමේ 

පරිගණකවල ය. 
 

10. පහත සදහන් දෑ තරුරින් ුමමක් ශ්රී ලෙංකාමේ G2C (රනමයන් පුරවැසියන්්) මටරවා හා බැදී පවතී ද   (2019) 

A - ත.මපා.ස. (සා.මප.) වි ාග ප්රිලල මාර්තගගතව බැලීම. 

B - මාර්තගගතව ආහාර වර්තග ඇවවුේ ිරීමම. 

C - වාහව ආදායේ බලපත්ර මාර්තගගතව තුත්  ිරීමම. 

1) A පමණි. 

2) A හා C පමණි. 

3) B හා C පමණි. 

4) A, B හා C සියල්ලම 
 

11. ද් ත සැකුමම සදහා පදාහරණයක් වන්මන් පහත සදහන් කවරක් ද      (2019) 

1) මුදල් ආපුම ගැනීමමන් පුමඉ බැෙංුමකරණ මෘදුකාෙංගයක්  ාවිතමයන් න්ණුමේ මේෂය ගණවය ිරීමම. 

2) මගාකලවක් (File) USB ධ්ාවකමයන් පරිගණකමේ දෘඪ තැටිය් මකාපි ිරීමම. 

3) මපෞද්ගතක පරිගණකයක් (PC) ශ්රවය සෙංටරකරණ මෘදුකාෙංගයක් ටරථාපවය (Install) ිරීමම. 

4) ුමපිරික්සකයක් (Scanner)  ාවිතමයන් තපියක් ුමපිරික්සීම. 
 

12. මතාරරුව  පද්ධ්ියක ප්රධ්ාව කාර්තයය රුව වන්මන්ඉ       (2020) 

1) ආදාවයඉ සැකසීම සහ ප්රිදාවය 

2) මක්තවයඉ සේපාදවය සහ 

ක්රියා් මක ිරීමම. 

3) සැලුමමඉ සෙංවර්තධ්වය සහ පීමක්ෂාවි.. 

4) මතජරාගැනීමඉ පි්ප්  ිරීමම සහ 

ඇලීමි.. 
 

13. පරිගණක පරේපරා සේබන්ධ්මයන් ිරවැරදි වන්මන් පහත සදහන් කවර වගන්ි ද    (2020) 

A -පෙමු පරේපරාමේ පරිගණකවල ට්රාන්සිටර්ර හදුන්වා දී ඇත. 

B - මදවැිර සහ රුන්වැිර පරිගණක පරේපරාවල පසටර මට්්මේ ක්රමමල්ඛ්  ාෂා  ාවිතා කර ඇත. 

C - චිත්රක පරිීලලක තරුව මුු ණ්  (GUI) සහිත මමමහුතේ පද්ධ්ි හතරවැිර පරේපරා මේ පරිගණකවල 

 ාවිතා කර ඇත. 

1) A සහ B පමණි. 

2) A හා C පමණි. 

3) B හා C පමණි. 

4) A, B හා C සියල්ලම 
 

14. කමලසිරි රනමේ මවබ් වාමාවතය සේබන්ධ්ය මතාරරුව  ලබාගැනීම් ශ්රී ලෙංකා රනමේ ිරල තන්තර්තනාල 

බිහිමදා ර් (http://www.gov.lk) ප්රමේශන මේ. කමලසිරිඉ ශ්රී ලෙංකා රනමේ තන්තර්තනාල බිහිමදාරින් ලබාග් ම්  

පහත සදහන් ුමමව මටරවාව ද          (2020) 

1. G2B 

2. G2C 

3. G2E 

4. G2G

15. පහත සදහන් ුමමක්  ාවිතකව වුමමේ ද් ත සැකුමේ කාර්තයයක් පදාහරණයක් මේ ද    (2021) 

1. පුද්ගල පරිගණකයක් වදන් සැකුමේ මෘදුකාෙංගයක් ටරථාපවය ිරීමම 

2. පුද්ගල පරිගණකයක දෘඪ ඩිටරකය හැ සේ (Formatting) ගැන්ීම 

3. මවබ් තතරික්ුමවක්  ාවිත කර මාර්තගගත (Online) පුව් පතක් ිරයීම 

4. ශිෂයයුම ලබාගන්වා ලද සාමාවය ලුමණු පැරුව ේපතක්  ාවිතමයන් ගණවය ිරීමම 
 

16. ශ්රී ලෙංකා රන මේ ිරල මවබ් ද්වාරය (http://www.gov.lk) මවත ක්රි්ණා පිවිමසන්මන් මාර්තගගත ක්රමය් ඇයමේ 

වාහව ආදායේ බලපත්රය වැවත තුත්  කරගැනීම් ය. ඇය විසින් ලබාගන්වා ලද්මද් පහත සදහන් ුමමව 

මටරවාවක් ද            (2021) 

1. G2B 

2. G2C 

3. G2E 

4. G2G 
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