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 සියලුම ප්රශ්නවලට  ිළිතුරරු පයය්නව  
 

1. අංකිත ග්රාිළකයක ඇුරට ම ලිකාකාං3 3 න ව ක ක්්නව  

------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------------- 

2. බිටු 8කි්න යු ම ිළ නපටයක අඩංගු ලර්ණ ප්රමාණය ීයය?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ලර්ණ 32කි්න පම්නවිත ිළ නපටයක අඩංගු බිටු ප්රමාණය 3ණවය ක්්නව  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. RGB හා CMYK යව ලර්ණ ආදේශ්ක ුරට ඇුරට ම ලර්ණය්න දලව දලවම කාය්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ්ාපන ර් ග්රාිළකය න හා දල න ර් ග්රාිළකය න අත් ඇති දලවපනක ක 3 න කාය්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. GIMP, Audacity, Windows Movie Maker, Victorian Giotto යව මෘදුකාං3 3බඩාකට යසු ඒලාදේ 

ඇුරට ම ද3ොනු ආකෘති කායා ? නල්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. පජීවීක්ණය න නිර්මාණය කිරීම පඳහා භාවිතා ක්ව ්ාමු ලර්3 3 න කාය්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ?ෘශ්ය ප්නාා් හා ්රලය ප්නාා් මෘදුකාං3 පඳහා ද?ාහ්ණ 2 බගින්න කාය්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Victorian Giotto මෘදුකාං3දේ අුරරු මුහුණතක ?ගකිය හගකි දමලට ක 4 න ඇඳ ව ක ක්්නව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. යරි3ණක ග්රාිළක මෘදුකාං3 භාවිතදය්න නිර්මාණය ක්ව ත්ර දහ  රය                                                  

දටප හගදි්නදේ  

දමම ිළ්නතූ්දේ ග්රාිළක විදන?වය 3ණවය දපොය්නව. 

යළට 150 

දප 180 



12. අංකිත ග්රාිළකයක ලිකාක තගනු ක ඒකකය                               .  

13. ග්රාිළකයක ප්රමාණය දලවපන කිරීම යනු හි  ිළපනක්  ප්රමාණය                 කිරීම.  

14. අඩු ිළපනක්  ප්රමාණය න පි ත ග්රාිළකය න විශ්ාට කිරීද ක එ හි                      අඩු දේ  

15. ිළපනකටයක බිටු ප්රමාණය ීර්ණය ල්නද්න ග්රාිළක නිර්මාණදේ එ දයො?ා  3්නවා 

                               අනුල.    

(ිළපනකටය, අංකිත ග්රාිළක, ලර්ණ ,දලවපන ,ගුණා මමක) 

16. නිලග්දි ිළිතුරරු  යා ක්්නව  

1)  අංකිත ග්රාිළකයක ලිකාකාං3                                                             24 කි 

2)  බිටු හක න නිදය ජවය ලව ලර්ණ 3ණව                                         4 කි 

3)  ඒක ලර්ණ ිළපනකටයක ඇති බිටු ප්රමාණය                                         256 කි 

4)  RGB  ලර්ණ ආදේශ්කදේ ලිකාක ලර්ණ 3ණව                                   2 කි 

5)  ලිකාක ලර්ණයක දප්රන?  3ණව                              8 කි 

6)  ලර්ණල ම ිළපනකටයක අඩංගු බිටු ප්රමාණය                         3 කි 

17. දකටි ිළිතුරරු කාය්නව  

1)  ිළපනකටයක ලර්ණ ප්රමාණය දපොයව ූතරය කාය්නව  

2)  ිළපනකටයක බිටු ප්රමාණය දපොයව ූතරය කාය්නව  

3)  ග්රාිළක විදන?වය යනු මකම න?  

4)  ග්රාිළකයක ගුණා මමක බල ීර්ණය කිරීද ක එ පටකා බටව පාාක  දමොවලා?  

5)  ලිකාක ලර්ණ ආදේශ්ක ද?ලර්3ය ව ක ක්්නව  

6)  ඒලා  අය ම ලිකාක ලර්ණ දල්න දල්නල ? නල්නව  

7)  තෘති.ක ලර්ණ පෑදිද ක එ දයො?ා 3්නවා ලර්ණ 3ණව ීයය?  

8)  ග්රාිළක පංදක යවය සිදුකට හගකි ආකා් 2 දමොවලා?  

9)  අංකික ග්රාිළකයක  ප්රාාව ප්රරය 2 දමොවලා?  

10)   GIMP මෘදුකාං3ය මින්න නිර්මාණය ක්ව ට? ග්රාිළක තග්නය ම කිරිද ක එ (save) භාවිතාලව ද3ොනු 

වාම දිගුල(File extension)  කායා ? නල්නව   

 

*  *  * 


