
 
 
 
 
 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh ^80& 

úoHq;a me;=reïm;a 

 ld¾h m;%sldj - 10 fY%aKsh 

1) නිවැරදි  පිළිතුර ත ෝරන්න. 

1.විද්යුත් පැතුතුම්පතතත් පැදුදුංගයක් සැහා ගැාද්යග යක් සැව න්නේවනේැ 
 i).ැExcel ii).  LyX  iii). Libreoffice Calc iv). Openoffice Calc 
2.ැවිද්යුත් පැතුතුම්පතතටංඇැුතු්ත් පැං්ැ ු දැද්යත් පට් සැව න්නේවනේ 
 i).ැවේබ් ii).ැඅක්නේැ  iii).සූත්රැ   iv).ැහයක්රදක 
3.සූත්ර් සැත ුවව්නේැිටඇතත් පැ දීමදඇැාගවිටගැංයනුැ්බනේවනේ 
 i).ැCut ii).Copy  iii). Fill handle  iv). Paste 
4. මිළදීැකටැයුතුැවිද්යුත් පැතුතුම්මිැතත් පැදුදුංගයක් සැ්නේවනේ 
 i).OpenOffice Calc  ii). Numbers iii).Open Office Writer    iv). Libra Office Writer 
5. Microsoft excel හිැවේළිැප්රදගක්ැසහනේ ැ්යව්නේැ 
 i).ැ28 ii).210  iii).216   iv). 214 
 

6.තුතුම්පතැතත් පැවංෝෂ්ංැ=(5-3)*6^2ැ් ැසූත්ර්ැුතුළත් පැංළැවිඇැවංෝෂවේැවතනේ් ැඅක්ැ්නේවනේ 
 I).144 ii).72ැ   iii).6   iv). 24 
 8 ,9, 10 ප්රශ්ණ  සඳහා පහ  පැතුරුම් ප  භාවි තෙන්  පිළිතුරු සපෙන්න. 

 

8.ැZ=2X2 + Y +3ැ් ැඅටයැZ හිැඅක්ැවහවීදඇැC2වංෝෂ්ඇැලිවි්ැයුතුැසූත්ර්ැ්නේවනේැුමද සැද්ය  C හිැඅක්ැැ 
ැැැැද්ය ස්ගැC5 ද්ය ස්ගැිටඇතත් පැංළැවිඇැනි්ුයදිැිටළිතුයැ්ුබි්ැයුතු්. 

i. =2*A$2^2B2+3 iii. =2A2^2+B2+3 
ii. =2*A2^2+B2+3 iv. =2*A$2^2+B$2+3 

9.C2 වංෝෂවේැුතිැඅක්ැC3ැවංෝෂ්ඇැිටඇතත් පැංළැවිඇැC3ැහිැුතිැසූත්ර්ැ්නේවනේ 
 i)ැ=2*A3^2+B3+3  iii). =2*A$2^2+B$2+3 
 ii)=2A3^2+B3+3  iv). =2*A$2^2+B3+3 
 
10. ඉ ටැතුතුම්පතැතත් පැැැA2ැසිඇ B5ැද්ය ස්ගැවංෝෂැතයගහ්ැතුළැුතිැහයඛ්යගැකක ැවහවීදඇැ්තගත් පැුවදුුවැැ 
ැැැැැැශ්රිට්ශැශ්රිටැ්නේවනේ, 
 

 A=SUM(A2:B5)      B=COUNT(A2:B5)   C=COUNT(A2,b2:B5) 
 i)A තදණි ii)Bතදණි iii) B  ග Cතදණි iv) A. Bැ ගැCඉසි්ේ්ද 

2) හිසණ ැන් පුරවන්න. 
i).ැද්විදග ැට්්ංැසියහ්ැතීම්ැ..........................................ව්හැත් පැතියහ්ැවේළිැ............................ව්හත් පැ 
ැැැැැවංෝෂැහමු ් සැ...........................ව්හත් පැ ුඳිනේවේ. 
ii).KD74 ් ැවංෝෂැලිිට ්ැිටහිටිැවේළි්........................් ැඅටයැතීම්්.................වේ. 
 
3).විද්යුත් ප පැතුරුම් ප ක මූලික තෙවලම්  තීරුව පහ  පරිදි තේ. 

 



 
 
 
 
 

පහ  කාර්ෙෙන් සිදුකර ගැනීෙට අවශ්ය වන තෙවලෙට අද්යාල අකකෙ දදිරි තෙන්  ලිෙන්න. 

i. ්ැටි ගංදැහඇ නේැ දීමදඇැඅද්යග්ැවතන්ර්ැඅක්ැ්බගැකුනීදඇැැැැැ  ........... 
ii. අුමම්ැ්ර්කැව්නද්යගැඅ්යංගයැ දීමදඇැැැැැැ ........... 

iii. ටද්යතු ුව්නේැඅුමම්ැඔේැ ුයවීදඇ ........... 
iv. වේඛ් ්ඇැඅ්යයැතිදදිැඅුමම්ැ්ර්ක්ැ්බගදීදඇ ........... 
v. අනු්ගටැවංෝෂැවද්යං සැඑංතුැ දීමදඇ ........... 

vi. දගටුංග්ඇැ්ටිනේැඉය සැුඳීදඇ ........... 
vii. අුමම්ැවියග්ත් ප්්ැව්නුමැුමතගැ දීමදඇ ........... 

viii. ්ගු්ංැcolumn heading ්්ැදියග ති්ැව් හ්ැ දීමදඇ ........... 
ix. වේද්ය් සැmiddle Align  දීමදඇැ ........... 
x. විද්යුත් පැතුතුම්මිැතටංඇැඅද්යග්ැශ්රිට් සැුතු්ත් පැ දීමදඇ ........... 

xi. ුවය සෂිටැංය ැ්ද්යැවකනනු් සැවහන්ගැකුනීදඇ ............ 
xii. අ සෂයැු්ැ දීමදැදගිනේැඅුමම්ැ්්ැවිවිධත් ප්් සැුතිැ දීමදඇ ........... 

 

4)පහ  පැතුරුම් ප  ආශ්රතෙන් අසා ඇති ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපෙන්න. 

 
හු.යු.   Kg එංංැවි දණුපතැමිළ=Kg එං සැකත් පැමිළ*වි දණුපතැප්රතියට්ැ 

Kg එංංැ්ට්ඇද=Kg එං සැවි දණුපතැමිළ*ැ්ට්ඇදැප්රතියට් 

i. වංෝෂැ ලිිට ැ තදක සැාගවිටගැංයැ ගඩුැ හ ේැ දව්ෝැ එංංැ වි දණුපතැමිළැ වහවීදඇැ වංෝෂව්හිැ
ුතු්ත් පැංළැයුතුැසූත්ර්ැහා නේැංයනේ . 

ii. අව ුමත් පැහ ේැ්ර්කැ දව්ෝැඑංංැවිුමණුපතැමිළැකක ්ැ දීමදැහා ගැඅ්යයැිට්්යැත ටැදීැුට. 
 .........P...............වංෝෂ්ැවටෝයනේ . 
 ...........Q........හා ගැවූැනිරූතං්ැදටැ සලි සැංයනේ . 
 ......R.....සිඇැ.........S....ද්ය ස්ගැවංෝෂැතයගහ්ැැවටෝයනේ . 
 .........T........හා ගැවූැනිරූතං්ැදටැ සලි සැංයනේ . 
P සිඇT ැද්ය ස්ගැවේබ්ැහා ගැනි්ුයදිැතද්යැත ටැ්ුයිහ්තුව්නේැැවටෝයගැකනේ .(Cut,ැCopy, Paste,ැD3,ැD4,D7) 
 

iii. ඉ ටැිට්්යැඅනුකද ්ැංයැතීම්්ැහපතපූර්කැංළැතුවැැවංෝෂ්ැදටැ සලි සැංළැවිඇැැසූත්රැතීම්වේැ
දිහ්් ැසූත්ර්ැහා නේැංයනේ . 
 

iv. වංෝෂැලිිට ැතදක සැාගවිටගැංයැ ගඩුැහ ේැ දව්ෝැඑං සැවි දණීවදනේැ්ුවබ ැ්ගා්ැකක ්ැ

 දීමද්.ැවංෝෂව්හිැුතුළත් පැංළැයුතුැසූත්ර්ැහා නේැංයනේ . 
 
 

v. සි්ළුදැ හ ේැ ්ර්කැ  දව්ෝැ එං සැ වි දණීවදනේැ ්ුබූැ මුළුැ ්ගා්ැ කක ්ැ  දීමදඇැ වංෝෂව්හිැ

ුතුළත් පැංළැයුතුැසූත්ර්ැශ්රිට්ැාගවිටව්නේැලි්ගැද්ය ස්නේ . 
 

vi. හදනේැ හ ේැ ව්ළාැ හු්ැ වටනකැ ව්වළනේද්යනේැ හා ගැ වද්යනුැ ්බ ැ ්ට්ඇපතැ ප්රතියට්ැ ැ වංෝෂව්හිැ
හා නේැවේ.වංෝෂැලිිට ැතදක සැාගවිටගැංයැ ගඩුැහ ේැ දව්ෝැඑං සැහා ගැවටනකැව්ැවළනේද්යනේඇැ

වද්යනුැ්බ ැ්ට්ඇපතැකක ැ්ැ දීමදඇැF3 වංෝෂව්හිැුතුළත් පැංළැයුතුැසූත්ර්ැහා නේැංයනේ . 
 
 

(වදදැ සූත්ර්ැ ිටඇතත් පැ දීමවදනේැ අව ුමත් පැහ ේැහා ගැ වද්යනුැ්බ ැ ්ට්ඇදැ ද්යැ කක ්ැංය ැබ්ැ

ාතංේත ්ැංයනේ ) 

 

*  *  * 


