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නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න. 

1. දසුන් තීරුවේ (view tab) අඩංගු ලන විකල්පයක් (option) වනොලන්වන්  
I. වාමාන්ය දසුනන් ද ද ද(normal view) III.  වටශන් දකවුලුල ද ද ද(notes pane) 
II. කියවුම් දසුනන් ද ද ද(reading view)  IV. වමර්පණ දරාමු ද ද ද( දslide show) 

2. MS power point ලැඩතවයහි දැකිය ශැකි විවේ අංගයක් වනොලන්වන්, 
I. කසා දකවුලුල ද ද ද(slide pane) III.  සැකුම් දතීරුල ද ද ( view tab) 
II. මාතෘකා දතීරුල ද(title bar)  Iv.  වමර්පණ දරාමු දසුනන්  ද(slid show) 

3. කදාලක (slide) ඇති අනුරපය (image)  සීරුවලන් ලවේ සිට දකුණට චනය කිරීමට විදුත් ස වමපණපණ 

මෘදුකාංගයක ඇති කුමන ගුණය භවිතාවේද? 
I. කසා දපිරි දවැුනම ද(slide lay – out) III.  වජීලන්ය  ද( animation) 
II. කසා දවංක්රාන්යය ද(slide transition) IV.  කසා දවැුනම ද (slide design) 

4. කදාලකට ලවත්ුලක් එක් කිරීවේදී (insert object)  එක් කෂ ශැකි ලව්තුලක් වනොලන්වන්, 
I. ශැඩත ද ද (shapes) III.  නිමිර ද ද (clip art) 
II. වලබ් දපිටු ද ද (web pages)  IV. චිත්රක ද ද (pictures) 

5. නසීපණට මුලු තිරයම භාවිත ලන ආකාරයට (full screen mode) ඉවක්වරොනික වමපණපණයක් 

(electronic presentation) කිරිමට අලයල ඇත.වේ වදශා වයෝගයතම දසුන(view) කුමක්ද? 
I. වාමාන්ය  ද ද ද(normal) III. කසා දව්ලාමි  ද ද(slide master) 
II. කසා දසර්න්ය  ද ද(slide show)  IV. කසා දවතෝරන්ය  ද ද(slide sorter) 

6. විදුත් ස වමපණපණ මෘදුකාංග (Presentation) ලට විවේෂිතවූ කාපණයයන් පශත වදශන් දෑ අතරින් 

වමොනලාද ? 
A: දලව්තු දවජීලන්ය (object animation)  B:  දකසා දවංක්රාන්යය ද(slide transition) 
C:  දවවවීම දවශ දප්රයව්ාාපන්ය ද(find and replace) 

   I. A වශ B දපමණි. ද ද ද  II. A  දවශ C පමණි.  III.B දවශ  C දපමණි.  IV. A, B දවශ C දසියල්මය. 
7. ඉවක්වරොනික් වමපණපණය මෘදුකාංගයක කලර ගුණාංගයක් භාවිතවයන් කදාලක වැකව්ම,පශත දක්ලා 

ඇති වැකසුම 1 සිට වැකසුම 2 වලත වලනව් කර ගත ශැකිද? 

 

 

 

          වැකුනම ද1            වැකුනම ද2 

I. කසා දවජීලන්ය  ද( slide animation) III.  කසා දපිරිවැුනම  (slide layout) 
II. කසා දසර්න්ය (slide show) IV. කසා දවතෝරන්ය (slide sorter) 

8. වමපණපණ මෘදුකාංග වේබන්ධ පශත දී ඇති ලගන්ති වකා බන්න. 
A: දකසා දවංක්රාන්ය ද(slide transition) යනු දඑක් දකසාලකින් දතලත් දකසාලකට දමාරුලන් දවිට දඇයලන් දසෘය ද 
     චන්  (visual movements) දවේ. 
B: වජීලන් ද(animations) යනු කසාලක දඇය දතනි දඅයිතමයක් දමත දවයදු දසෘය දවලරණ ද (visual effects)වේ. 
C: වමර්පණයකට දකටශඩ දපටිගත දකර දඇතුෂත් දකෂ දශැකිය.  
ඉශත දලගන්ය දඅතවරන් දවතය දලන්වන් 

   I.   A වශ B දපමණි. ද ද ද  II.   A  දවශ C පමණි.  III.  B දවශ  C දපමණි.  IV.    A, B දවශ C දසියල්මය. 
9. වමපණපණ (presentation) මෘදුකාංගයක් භාවිතවයන් නිපදලන ද,විවිධ ලව්තන් (objects) ඇතුෂත් ස 

කදාලක් (slide) වේබන්ධවයන් පශත වදශන් ලැකි වෂකා බන්න. 
A: කසාලක දඇය දවිවිධ දලව්තුන්ට දවජීලන් දවචරණ ද (animation effects) දවයදිය දශැක. 
B: කසා දවංක්රාන්යය ද(slide transition)වයොසා දගත දශැකි දලන්වන් දවම්පූර්ණ දකසාලට දපමණි. 

 



C: කසා ද සැක්ම ද සුනවන් ද (slide show view) ද දී ද කසාලක ද සිට ද ඊග දකසාලට ද මවර  ුවීවම්දී දකසා ද වංක්රාන්ය ද
වචරණ දඇයවේ. ද 

 ඉශත දලගන්ය දඅතවරන් දවතය දලන්වන් 
  I.   A වශ B දපමණි. ද ද ද  II.    A  දවශ C පමණි.  III.   B දවශ  C දපමණි.  IV.   A, B දවශ C දසියල්මය 

10.  කදා දැකුේ දසුවන් (slide show view)පලත් සනා වමපණපණයක ඊග කදාලට යාමට  
( Enter යතුර,Esc යතුර,Space යතුර) යන කුකවේ ඇති යතුරු අතරින් කුමන යතුරු භාවිතා කෂ 

ශැකිද? 
I. Enter යතුර දවශ Space යතුර දපමණි  ද ද ද ද ද ද ද ද   III. Space දයතුර දවශ දEsc දයතුර දපමණි 
II. Enter දයතුර දවශ Esc දයතුර දපමණි     IV. Enter දයතුර, Space දයතුර දවශ  

    Escයතුර දයන් දසියල්ම 
පශත දවසශන් දප්ර්න් දවසශා දපිළිතුරු දවපයන්න්. 
දුර දබැශැර දපාවක දශියයන් දවසශා දවතොරතුරු දතාක්ණව  දලාසි දපිළිබස දවශන්යකට දබබට දවරාධන්ා දකර ද
ඇත. 

1. වශන්ය දරවලත් දශා දවකර්ණය දකිරීමට දබබට දවයොසා දගත දශැකි දමෘදුකාංගයක් දන්ම් දකරන්න්. 
......................................................................................................................................................... 
 

2. බබ ද දවසශන් දකෂ දමෘදුකාංගව  දඉශත දඅලයතාල දවුරරාීමමට දවපයා දඇය දපශුනකම් දකක් දන්ම් දකරන්න්. 
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

3. බබ ද වම් ද වසශා ද අන්තර්ජායට ද පිවිව ද ක්ේඩ් ද වවේලාලන්වේ ද (Cloud Services) වශය ද බා ද ගැනීමට ද
අවේක්ා දකරන්වන් දන්ම් දඒ දවසශා දබබට දවයොසා දගත දශැකි දමෘදුකාංග ද2ක් දන්ම් දකරන්න්. 
......................................................................................................................................................... 
 

4. බබ දවිසින් දවකව් දකරනු දබන් දගුණාත්මක දඉ-වමර්පණයක දඅඩංගු දවිය දයුතු දක්ණ දකක් දන්ම් දකරන්න්. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

5. බබ දවිසින් දවකව් දකරන් දස දඉ-වමර්පණය දඅත් දපත්රිකලක් දවව දමුරණය දවකොට දඑම දසිුනන්ට දබාදිය දශැකිස  
................................................................................................................................... 

 පශත වදශන් ප්ර්න වදශා වකටි පිළිතුරු වපයන්න. 
6. ප්රසර්කයක් දශා දඉ-වමර්පන්යක් දඅතර දවලන්ව්කම් ද2ක් දලියන්න්. 

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

7. සුනන් ද තීරුවේ ද බබට ද සැක ද ගත ද ශැකි ද නිරපක ද ( Icon) ක ද න්ම් ද කර ද ඒලායින් ද ඉටු ද කරනු ද බන් ද කාර්යය ද
වකටිවයන් දවිව්තර දකරන්න්. 
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8. කාර්යය දකවුලුල දවකොටව් ද5කින් දපමණ දවමන්විත වේ.එම දවකොටව් ද5 දවමොන්ලාස  
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9. ශරිත දපරිගණකයක් ද(Green computing) යනුවලන් දකුමක් දඅසශව් දවේස  
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10. ශරිත ද පරිගණකයක් ද (Green computing) මගින් ද ඉටු ද කර ද ගැනීමට ද බාවපොවරොත්තු ද ලන් ද අරමුණු ද
වමොන්ලාස  
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