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01. පහත ප්රකාශ  ිවැරදි  න්  ලකුණත් ැරදි  න්  ලකුණත් හිස් තරන මත ය ොදන්න. 

 (a) යැබ් අතරික්සුැක්  නු ය දු් මෘදුකාශාංග කි.      (…) 

 (b) යමයහයු් පද්ධති කා  නු මෘදුකාශාංග ක් යනොයේ.     (…) 

 (c) ප්රති ැිරදස මෘදුකාශාංග   නු පපය  ීතතශ මෘදුකාශාංග කි.    (…) 

 (d) ubuntu  නු විැෘත්ත යමයහයු් පද්ධති කි.(Free and open sources)  (…) 

02. පහත යේදයේ හිස් තරන් පුදැන්න. 

 ය ොයහ  පරිශීලකා න්ට එකා ැද පරිගණකා  න්ත්ර ක් යැත ප්රයේ  ී  කාටයුු  කිීමමට 

පහසුකා් සලසන යමයහයු් පද්ධති .........................යලස හඳුන්ැන අතද එකා ැද කාශර්  

කිහිප ක් සිදු කාළ හරකි යමයහයු් පද්ධති............................යලස හඳුන්ැිර. ආදශන ල ශ දුන් 

විගසම ප්රතිදශන  ල ශයදන යමයහයු් පද්ධති .............................යලස හඳුන්ැන අතද එක් 

ැදකාට එක් පරිශීලකා කු ස් න්ධය න් යසේැශ සප න යමයහයු් 

පද්ධති......................යලස හඳුන්ැිර. 

03. යමයහයු් පද්ධති කා කාශර්  යදකාක් ලි න්න. 

04. පරිගණකා  සමඟ කාටයුු  කිීමය්දී යමයහයු් පද්ධති  මගින් අු රු මුහුණතක් සප ිර.            

එැරිව අු රු මුහුණත් ප්රධශන ැ ය න් ැර්ග 2ක් ඇත. ඒැශ න් කාදන්න 

 1............................................................................................ 

 2............................................................................................ 

05. පාංගු ය දීම  නු කුමක්ද? 

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

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

06. ආකාෘතිකාදණ   නු කුමක් ද? 

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

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

07. ප්රතිාශීතකාදණ   නු කුමක්ද? 

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

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

08. යමයහයු් පද්ධති ක් මගින් යගොනුැක් ස් න්ධය න් පැත්ැශ යගන  නු ල න කාරුණු 

3ක් ලි න්න 



1........................................................................ 2..................................................... 

3...................................................................... 

09.  ශ කාදන්න. 

 යගොණුයේ ි ගුැ      යගොණු ැර්ග  

 exe        Power Point 

 docx        Access 

 xlsx        Word 

 pptx        Excel 

 accdb        Executable 

10. ිවැරදි  පිළිු ද යත දන්න. 

 1. යගොණුැකා පිටපතක් ල ශ ගරනීමට ාශවිත කාළ හරකි යතටි මාං  ු ද ැනුයේ, 

  (i) Ctrl+c,Ctrl+v   (ii) Ctrl+x 

  (iii) Ctrl +B    (iv) Ctrl+ I 

 2. යගොණුැකා නම යැනස් කිීමම  

  (i) Rename කිීමම   (ii) Delete  කිීමම 

  (iii) Restore කිීමම   (iv) Redo  කිීමම යලස හඳුන්ැිර. 

 3. චිත්රකා පරිශීලකා අු රු මුහුණතකා අංාංගු සාංදකකා ක් යනොැන්යන් 

  (i) Windows    (i) Icons 

  (iii) Pointer    (iv) commands 

 4. යමයහයු් පද්ධති ැර්ග ක් යනොැන්යන් 

  (i) ඒකා පරිශීලකා   (ii)  හු පරිශීලකා 

  (iii)  තතය කාශල   (iv)   හු කාශල 

 5. ය දු් මෘදුකාශාංග ක් යනොැන්යන්, 

  (i) Word Processing  (ii) Database 

  (iii) Web Browser   (iv) Anti virus software 

*   *   * 


