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තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය 

පුනරීක්ෂණ අභ්යොස   

2021 අතෙොස (සො/තෙළ) සඳහො 

11 ශ්රේණිය - ඒකකය 01 

1.  හිසේතැන් සම්පූර්ණ කරන්න. 

i. පරිගණක ආශ්රිත ගැටලුවක් විශේශ්ේෂණශ්ේදී ..................., ..................... සහ 

........................ නිවරැදිව හදුනාගත යුතුය. 

ii. ගැටලුවකට පවතින සියලු විසඳුම්ප ..................................... ශ්ෙස හඳුන්වයි. 

iii. ගැටලුවක් විසඳීශ්ම්පදී අනුගමනය කරනු ෙබන පියවර දැක්ීශ්ම්ප ක්රමය 

............................. ශ්ෙස හැඳින්ශ්ේ. 

iv. ඇේශ්ගාරිතමයක් රූපමය ආකාරශ්යන් ඉදිරිපත් කිරීම ............................ නම්ප ශ්ේ. 

v. ඇේශ්ගාරිතමයක් ලිඛිත ආකාරශ්යන් ඉදිරිපත් කිරීම ............................ නම්ප ශ්ේ. 

 

2. ඇේශ්ගාරිතම සංවර්ධන පාෙන වුහ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න. 

 අනුක්රමය ශ්ත්රීම පුනර්කරණය 

 

 
  

හැදින්ීම    

 

3. ගැලීම්ප සටහනකදී භාවිත වන මූලික සංශ්ක්ත ඇද නම්ප කරන්න. 

   

   

 

4. වයාජ ශ්ක්ත වෙදී භාවිත වන සරළ ඉංග්රීසි වචන කිහිපයක් දක්වන්න. 
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5. විචල්යයක්, ියතයක්, ක්රමතේඛයක් හැදින්නීමට තයොදන නමක් එනම්ප, හදුන්වන 

(Identifiers) භාවිතශ්ේ නීති 03 ක් දක්වන්න. 

 

 

 

6. පැසේකේ (Pascal) භාෂාශ්ේ සම්පමත දත්ත ප්රරූප වෙ භාවිතය දක්වන්න. 

Integer - 

Boolean - 

Char  - 

Real  - 

String  - 

 

7. පැසේකේ ක්රමශ්ේඛයක ශ්කාටසක් පහත දැක්ශ්ේ. ඒවාහි ප්රතිදානය දක්වන්න. 

 

A:=20; 

B:=8;  නම්ප, 

 

i. A+B  → 

ii. A-B  → 

iii. A*B  → 

iv. A/B  → 

v. A DIV B  → 

vi. A MOD B → 

 

vii. A>B   → 

viii. A<B   → 

 

ix. (A>B) OR (A<B)  → 

x. ((A>B) AND (A<B))  → 

 

 

 

(අවශය නම්ප පරිශීෙනයට ශ්යාදා ගන්න) 
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8. සිසුශ්වකුශ්ේ සාමානය ෙකුණු ඇතුළත් කර එම ෙකුණ 50 ට වැඩි ශ්හෝ සමාන නම්ප  

“Pass” යන්නත් නැත්නම්ප “Fail” යන්නත් ෙබා ගැනීමට ගැලීම්ප සටහනක් ඇද වයාජ 

ශ්ක්ත ලියන්න . 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1 සිට 10 දක්වා සංඛයා වෙ එකතුව ෙබා ගැනීමට ගැලීම්ප සටහන් ඇද For to Do, Do 

While සහ Repeat Until භාවිතශ්යන් වයාජ ශ්ක්ත ලියන්න. 
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10.  ඉන්ධන පිරවුම්පහෙක තදබදය වැළැක්ීමට සැකසූ වැඩසටහනක ගැලීම්ප සටහනක් පහත 

දැක්ශ්ේ. එහි හිසතැන් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාරිශ්භෝගිකයාට ශ්පෝෙම්ප අංකයක් ෙබා ශ්දන්න  
ඔේ   
නැත  
සංචිතය  
පාරිශ්භෝගිකයාට අවශය ශ්තේ ප්රමාණය විමසන්න.   
ශ්පෝලිශ්ම්ප රැදී ශ්නාසිටින්න.ශ්තේ අවසානයි යන්න දර්ශනය කරන්න  

 

11 ශ්රේණිය - ඒකකය 02 

11. ශ්තාරතුරු පද්ධති අතර ෙක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න. 

අත්යුරු තතොරතුරු  ෙද්ධතිය ෙරිගණක ෙොදක තතොරතුරු ෙද්ධතිය 
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12.  පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රශ්ේ පියවර සඳහන් කරන්න. 

 

13.  ශ්තාරතුරු එක් රැසේ කිරීශ්ම්ප ක්රමශ්ේද 04 ක් දක්වන්න. 

 

 

 

14. පහත වාකය වෙ හිසේතැන් සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

i. යම්ප ශ්පාදු අරමුණක් ඉටු කර ගැනීමට අන්තර් ක්රියාකාරීත්වශ්යන් යුතු සංඝටක සමූහයක 

එකතුව ................................... කි.  

ii. පද්ධතියක් ....................., ් ේ  ...................,  සහ ....................  යන මූලික ක්රියාවලි 03 කි. 

iii. දත්ත ශ්තාරතුරු බවට පත් කරන පද්ධතියක් ................................... ශ්ෙස හැඳින්ශ්ේ. 

iv. පරිගණක පාදක ශ්තාරතුරු පද්ධතියක් යනු .................................................................. 
.................................................................. 

v. විසදුම්ප පරීක්ෂා කිරීශ්ම්ප අවධිශ්ේදී ....................., ් ේ  ...................,  සහ ....................   

යන ශ්දෝෂ හදුනාශ්ගන නිරාකරණය කරනු ෙබයි. 

 

15. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රශ්ේදී පහත කාර්යයන් සිදු කරන පුද්ගෙයින් කවුද? 

 

a. නව පද්ධතිශ්ේ අරමුණු, ප්රතිොභ, කාර්යක්ෂමතාව ආදී ලිඛිත  සටහන් පිළිශ්යෙ කිරීම 

 

b. පවතින පද්ධතිය විසේතරාත්මකව අධයයනය කර නව අවශයතා හඳුනාගැනීම 

 

c. පරිගණක භාෂාවක් ශ්යාදා ශ්ගන සැළසුම්ප කරන ෙද පද්ධතිය ශ්ක්තකරණය  

 

අවශයතා හඳුනාගැනීම

...............................

...............................

..............................................................

...............................

...............................



  O/L 2021 (2022) Support Revision 

    6 
 

16. විසදුම්ප පරීක්ෂා කිරීශ්ම්පදී ශ්යාදා ගන්නා පහත ක්රම ශ්කටිශ්යන් හඳුන්වන්න  

1 ඒකක පරීක්ෂාව  

2 සමසේත පරීක්ෂාව  

3 පද්ධති පරීක්ෂාව  

4 ප්රතිග්රහණ පරීක්ෂාව  

 

17. පහත දැක්ශ්වන පද්ධතියක් පිහිටුීශ්ම්ප ක්රම ශ්කටිශ්යන් හඳුන්වන්න  

1 සෘජු පිහිටුීම  

2 සමාන්තර පිහිටුීම  

3 නියමුමය පිහිටුීම  

4 අදියරමය පිහිටුීම  

 

18. පද්ධතියක් නඩත්තු කිරීමට සිදු වන්ශ්න් ඇයි? 

 

 

19. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රය තුෙ භාවිත වන විවිධ ආකෘති ශ්මානවාද? 

 

 

 

20. ශ්මම ආකෘති 02 හි ෙක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න. 

දියඇලි ආකෘතිය පුනර්කරණ වෘද්ි ආකෘතිය 
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11 ශ්රේණිය - ඒකකය 03 

21.   පහත වචන හඳුන්වන්න. 

1. අන්තර්ජාෙය 
(Internet) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

2. ඒකකාර සම්පපත් 

නිශේචායකය (URL) 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

3. IP ලිපින                       
(IP Address) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

4. අන්තර්ජාෙ ශ්සේවා 

සපයන්නා (ISP) 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

5. වසම්ප නාමය  
(Domain  Name) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

6. නියමාවලිය  
(Protocol) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

7 ශ්සේවාදායක පරිගණක 
(Server Computer) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

8. ශ්සේවා ොභී පරිගණක 
(Client Computer) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

9. බාගත කිරීම 
(Download) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

10. උඩුගත කිරීම  
(Upload) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

11. ශ්ෙෝක වයාප්ත වියමන 
(WWW) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

12. ශ්වබ් අතරික්සුව  
(Web Browser) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

13. ශ්වබ් අඩවිය  
(We Site) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

14. දුරසේථ පිවිසුම 
(Remote Access) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

15. ශ්සවුම්ප යන්ර  
(Search Engine) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

16. විදුත් තැපෑෙ  
(E-mail) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

17. ක්ෂණික පණිවුඩ 

(Instant messaging) 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

18. ීඩිශ්යෝ සම්පමන්රණ 
(Video Conference) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

19. සමාජ ජාෙ  
(Social Media) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

20. වළාකුළු පරිගණක 
සංකේපය  
(Cloud Computing) 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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22.  පහත දැක්ශ්වන URL හි ශ්කාටසේ හඳුනාගන්න. 

https://janelaya.com/ict /JWPUBLISHERS.pdf 

නියමාවලිය   - ............................................ 

වසම්ප නාමය   - ............................................ 

ඉහෙ මට්ටශ්ම්ප වසම්ප නාමය - ............................................ 

සම්පපත් පවතින සේථානය - ............................................ 

සම්පපත් ශ්ගානුව  - ............................................ 

 

23. අන්තර්ජාෙ ශ්මශ්හයුම්ප සිදු වන ආකාරය දක්වන්න. 

 

a. ................................................................................................................................... 

b. ................................................................................................................................... 

c. ................................................................................................................................... 

d. ................................................................................................................................... 

e. ................................................................................................................................... 

f. ................................................................................................................................... 

 

24. බහුමාධය සැපයුම්ප ක්රියාවලිය අනුපිළිශ්වලින් දක්වන්න. 

 

a. ................................................................................................................................... 

b. ................................................................................................................................... 

c. ................................................................................................................................... 

d. ................................................................................................................................... 

 

25. වළාකුළු පරිගණක සංකේපය මගින ඉටු ශ්කශ්රන ප්රධාන ශ්සේවා ශ්මානවාද? 

 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 

26.  වළාකුළු පරිගණක භාවිතශ්ේ වාසි හා අවාසි දක්වන්න. 
➢ වාසි  

 

➢ අවාසි 
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27. යැීම සඳහා සැකසූ විදුත් ලිපියක් ශ්මහි දැක්ශ්ේ. ඒ ඇසුරින ප්රශේන වෙට පිළිතුරු 

සපයන්න. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ලිපිය ෙබන්නන්ශ්ේ ලිපින සඳහන් ආකාරය අනුව ශ්මම ලිපිය ෙැබූ අශ්නක් ලිපින එක් 

එක් අයට දර්ශනය ශ්ේ නම්ප ✓ ෙකුණ ශ්යාදන්න.  

 Kawya@ 
gmail.com 

Chathura@ 
gmail.com 

Bimsara@ 
gmail.com 

Dulani@  
gmail.com 

Hansika@ 
gmail.com 

Kawya      

Chathura      

Bimsara      

Dulani      

Hansika      

 

29. පහත දැක්ශ්වන අනත්ර්ජාෙ ශ්සේවාදායක වෙ කාර්ය දක්වන්න. 

Web Server -  

 

Mail Server - 

 

DNS Server - 

 

 

i. මාතෘකාව කුමක්ද? 

 

ii. ලිපිශ්ේ අනතර්ගතය කුමක්ද? 

 

iii. ලිපිය ෙබන සංඛයාව කීයද? 

 

iv. ඔවුන් ෙශ්බන ශ්ගානු වර්ග 

ශ්මානවාද? 

mailto:Dulani@gmail.com
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30. පහත වචන ශ්කටිශ්යන් හදුන්වන්න. 

i. අංකිත ග්රාෆික  

 

ii. පික්සෙ 

 

iii. බිටු අනුරූපිතය 

 

iv. ග්රාෆික විශ්ේදනය 
 

 

31. ශ්මම වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

 

 

 

 

32. වර්ණ ආශ්ද්ශක ඇසුරින් ශ්මම වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. 

වර්ණ  
ආශ්ද්ශකය 

RGB Model 

(R        G            B          ) 

CMYK Model 

(C        Y          M          K     ) 

වර්ණ 
සකසේ ීම 

 
 

භාවිත වන 
මාධය 

  

 

33. ශ්ගානු සංශ්කෝචනආකෘති ද්විත්වය හඳුන්වා ඊට අදාළ ශ්ගානු ආකෘති දක්වන්න. 

 පික්සෙයක ඇති බිටු ගණන පික්සෙයක ඇති වර්ණ ගණන 

i 2  

ii  16 

iii 5  

iv  128 

v 10  

 හොි  තනොවන  සංතකෝචනය හොි වන සංතකෝචනය 

ශ්ගානු 
ආකෘති 

  

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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34. ග්රාෆික ප්රරූප (Graphic types) වෙ ෙක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න. 

ග්රාෆික ප්රරූපය රාසේටර් ග්රාෆික (Raster 
Graphics) 

ශ්වක්ටර් ග්රාෆික (Vector 
Graphics) 

නිර්මාණය   

ශ්ගානු සටහන්   

ගුණාත්මක බව   

ධාරිතාව   

පරිගණකශ්ේ ශ්ේගයට 
වන බෙපෑම 

  

මෘදුකංග   
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35. මූලික ශ්වබ් පිටු ආකාර ශ්දක නම්ප කරන්න. ඒවාහි ෙක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න.  

 

 
............................................... 

 
............................................ 

  
 
 
 
 
 

 

36. පහත ෙැයිතුශ්වන් මූලිකාංග (Element) සහ උප ෙක්ෂණ (Attributes) ශ්වන් කර 

දක්වන්න. 

tr src href ol alt b title hr size color 

 

මූලිකාංග (Element) උප ෙක්ෂණ (Attributes) 
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37. පහත ෙැයිතුශ්වන් Container Tags සහ  Empty Tags ශ්වන් කර දක්වන්න. 

 

br ol a b title img 

 

Container Tags Empty Tags 

  
 
 

 

 

38.  පහත රූපශ්ේ දී ඇති ශ්වබ් පිටුවක ශ්කාටස සෙකන්න. 

ඉහත ශ්වබ් පිටුව ජනනය කරන AL_assi1.html ශ්ගානුශ්ේ HTML ශ්ේඛනය පහත දී ඇත.  

තවබ් පිටුව විදහු කිරීමට අදොළ උසුල්නයන්න (Tags) තයොදොගිමින්න තේඛනතේ හිස් තැන්න 

පුරවන්නන.  

සටහන් :- 

• ඉහත ශ්වබ් පිටුශ්ේ ඇති රූපශ්යහි ප්රභව ශ්ගානුශ්ේ නම logohtml.jpg ශ්ේ. ඒ සදහා 

html_logo යනුශ්වන් විකේප විසේතරයක් තිශ්බ්. 

• Our school LMS යන වාකය කණ්ඩය මත පරිශීෙකයා ක්ලික් (Click) කළ විට 

https://palugasdamanamv.lk/lms/ නම්ප වූ ශ්වබ් අඩවියට ශ්යාමු විය යුතුය. 
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<html> <head> <.............>HTML-PMV</..............> </head> 

<body> 

<..........><..........><font ..........="30" color="blue"> 

What is HTML?</font></..........></..........> 

<..........>Description</..........> 

<...........  ..........="A"> 

 <li>HTML stands for Hyper Text Markup Language</li> 

 <li>HTML is the standard markup language for creating Web pages</li> 

 <li>HTML describes the structure of a Web page</li> 

 <li>HTML consists of a series of elements</li> 

</..........> 

<center> 

<..........  src="logohtml.jpg" width="200" hieght="200" ............="html_logo"> 

<..........>HTML is the standard markup language for creating Web pages.</ ..........> 

</center> 

<table  ..........="1"> 

 <tr><..........  ..........="2">Example Explained</..........></tr> 

 <tr><td>Tag</td><td>Explaination</td></tr> 

 <tr><td>!DOCTYPE html</td><td>defines HTML5 document</td></tr> 

 <tr><td>html</td> <td>root element of an HTML page</td></tr> 

 <tr><td>head</td> <td>meta information about the HTML page</td></tr> 

</table> 

<........../> 

<a  ..........="https://palugasdamanamv.lk/lms/" ..........="blank">Our school LMS</a> 

</body> </html> 

 

39. ශ්වබ් සංසේකාරක ශ්මවෙම්ප සහ සංධාර කළමනාකරණ පද්ධති සඳහා උදාහරණලියන්න.  

ශ්වබ් සංසේකාරක ශ්මවෙම්ප  - 

සංධාර කළමනාකරණ පද්ධති - 
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40. ශ්වබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීශ්ම්ප ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කරන්න. 

 

11 ශ්රේණිය - ඒකකය 06 

41. විශ්නෝදාසේවාද ක්ශ්ෂේර තුළ ශ්තාරතුරු හා සන්නිශ්ේදන තාක්ෂණ ශ්මවෙම්ප හා උපක්රම 

කිහිපයක් නම්ප කරන්න. 

.............................................................  ............................................................. 

.............................................................  ............................................................. 

............................................................. 

42. පහත වචන හඳුන්වන්න. 

 පුද්ගලික දත්ත ශ්සාරා ගැනීම 

 

 බුද්ධිමය ශ්ද්පෙ 

 

 ශ්ප්ටන්ට් බෙපරය 

 

 වංචා 

 

 ලිඛිත දෑ ශ්සාරකම 

 

 සද්භාවශ්යන් භාවිතය 
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43.  පරිගණකයක ශ්භෞතික ආරක්ෂාවට හා  තාර්කික ආරක්ෂාවට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග 03 

බැගින් ලියන්න. 

 

 

 

 

44. ශ්කටිශ්යන් පැහැදිලි කරන්න. 

ඉශ්ෙක්ශ්රානික අපද්රවය 

 

අංකිත ශ්බදුම 

 

අංකිත සාක්ෂරතාවය 

 

සමාජ ශ්වබ් අඩවි 

 

සයිබර් අපරාධ 

 

45. හානිකර මෘදුකාංග කිහිපයක ක්රියාකාරීත්වය පහත දැක්ශ්ේ. නිවැරදි හානිකර මෘදුකාංගය 

සඳහන් කරන්න. 

1 අනවසරශ්යන් ෙැශ්බන විදුත් තැපැේ  

2 පරිශීෙකයින් රවටා ඔවුන්ශ්ේ බැංකු ගිණුම්ප හා විදුත් ගිණුම්ප 
ආදාශ්යහි ශ්තාරතුරු ෙබා ගැනීම 

 

3 පරිශීෙකයා අන්තර්ජාෙයට සම්පබන්ධ වන විට ශ්නාමඟ යවා 
ශ්වනත් ශ්වබ් පිටු ශ්වත ශ්ගන යාම 

 

4 අනවශය දැන්ීම්ප තිරය මත ප්රදර්ශනය කිරීම  

5 අවයාජ බවක් ශ්පන්නුම්ප කරමින් පරිශීෙකා ශ්නාදැනුවත්ව 
පරිගණක පද්ධතියට සම්පබන්ධ ශ්වයි 

 

6 පරිගණක වැඩසටහන් හා සම්පබන්ධ ශ්වමින් තම පිටපත් 
පරිගණක තුළ පතුරවයි 

 

7 තනියම ක්රියාත්මක ීශ්ම්ප සහ පැතිරීශ්ම්ප හැකියාවක් ඇති 
හානිකර මෘදුකාංගයකි 
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46. පහත රූපය අධයයනය කර පරීශීෙකයා සිදු කරන වැරදි ඉරියේ දක්වන්න. 

 

 - 

 

. 

 

 

 

 

 එවැනි වැරදි ඉරියේ නිසා ඇති විය හැකි ශ්රෝගාබාධ ශ්මානවාද? 

 

 

47.  අංකිත සාක්ෂරතාවය යන්න හඳුන්වා එහි ප්රශ්යෝජන ලියන්න. 

 

 

 

48.  සේවයංක්රීයකරණශ්ේ අවාසි ශ්මානවාද? 

 

 

 

 

49.  අන්තර්ජාෙ ශ්තාරතුරු හුවමාරුව පිළිබඳ ශ්රී ෙංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන ආයතන 

ශ්මානවාද? 

 

 

 

 

50. ශ්තරතුරු හා සන්නිශ්ේදන තාක්ෂණය බැඳි රැකියා කිහිපයක් ශ්කටිශ්යන් දක්වන්න. 


