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13 ශ්රේණිය

නම / විභාග අංකය - ......................................................

(1) පහත සදහන් දෑ අතරින් දත්ත සමග සන්සන්දනය කිරීමේදී මතොරතුරක් මෙස වර්ගීකරණය කෙ හැක්මක් කුමක්ද?
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ජෙ සැපයුේ ටැැංකියක ඇති ජෙ ලීටර ප්රමොණය
එක් දින ක්්රිකට් තරගයකදී යවනු ෙබන පන්ු ඕවරයක ඇති පන්ු ගණන
මෙෝකමේ රටවල් ගණන
ශ්රී ෙැංකොමේ සේමත මුදල් ඒකකය
මෙෝක මවළද මපොමල් මබොරමතල් බැරෙයක සොමොනය මිෙ

(2) ප්රමේශ මේගය අනුව අවමරෝහන ආකොරයට සැකසුණු විට නිවැරදි මතක අනුපිළිමවෙ දක්වො ඇත්මත් කිනේ
ආකොරයටද?aa
(1) RAM, Register, Hard disk
(4) Register, RAM, Hard disk
(2) Hard disk, Register, RAM
(5) RAM, Hard disk, Register,
(3) Register, Hard disk, RAM
(3) පහත්දැක්මවන්ආකොරයට්ද්වවිමය්සැංඛ්යොවක්පළමු්අනුරකරක්සැංඛ්ොව්සහ්මදවන්අනුරකරක්සැංඛ්ොව්විය්හැක්මක්,
(1) 10010000හෝ01101111 මේ
(4) 01101111හො 10010000 මේ.
(2) 01101111හො 01101110 මේ.
(5) 01101110හො 10010000 මේ
(3) 01101110හො 01101111 මේ.
(4) වෙැංගු (valid ) Binary Coded Decimal (BCD) අගයක් මනොවන්මන්.
(1) 10000110BCD
(3) 01100001BCD
(2) 11000111BCD
(4) 10011001BCD
(5) 1F16 + 7438 = ?
(1) 20210
(6)

(2) 20216

(3) 2028

(5) 00011001BCD

(4) 100116

(5) 10028

088්හෝ072්යන දශමය්සැංඛ්යෝපිළිමවළින්්මපන්නුේ්මකමරන්ප්රකොශය්වන්මන්,
(1) 2748්හෝAC06
(3) 27406්හෝAC06
(5) 2548්හෝBC06
(2) 2548්හෝ2748
(4) AC06්හෝ2548

(7) පහත්සදහන්්කුමන්බූලියන්්ප්රකොශනයඅඅගය්දී්ඇති්තර්ගක්පරිපයමේ්ප්රතිදොනය්, F නිරූපණය්කරයිද?
(1) B
(2) 𝐴̅

(4) 0
(5) 1

A
B

F

̅ බූලියොනු්ප්රකොශනයට්තුෙය්වන්ප්රකොශනය්වනුමේ්පහත්සදහන්්කුමන්ප්රකොශනයද?
(8) xy +x𝒛
̅ + y)(x+z)( 𝒚
̅+𝒛̅ )
(1) (𝒙
(3) (y+z)
(5) (x+z)(y+z
̅
̅ +y) (x+z)(y+z)
(4) 𝒙
(2) ( 𝒙
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(9) A සහ B ආදොන වන පහත දී ඇති තොර්ගකික පරිපයමේ ප්රතිදොනය C මේ. පහත සදහන කුමන පිළිතුර පිලිමවලින්
A , B හො C සදහො අදොෙ අගයන් නිමයෝජනය කරනු ෙබයිද?
i.
A=1 , B=1 සහ C=0
A
ii. A=0 , B=0 සහ C=0
B
C
iii. A=0 , B=0 සහ C=1
iv.
A=0 , B=1 සහ C=1
v.
A , B සහ C ගැන කිව මනොහැක
(10) මතක්කළමණොකරණය්සේබන්ධව්සතය්වන්මන්්පහත්කුමක්ද?
A. සකසන්කිහිපයක්්අතර්මතකය්හවුමල්්තබෝගැනීම්අතතය්මතකය්මහතුමවන්්ිදුමේ
B. ද්වවිතීක්මතකමයන්්ප්රධොන්මතකයට්සකසනයක්්අවශයතොවයකට්අනුව්පිටපත්වීමම්යන Demand
paging්යන්සැංකල්පයයි
C. ලිපින්අවකොශමේ්ඇති්නමුත්්ම ෞතික්මතකමේ්මනොමැති්පිටුවක්්අනුරූපණමේදී්ඛ්න්ීකරණ්මදෝෂය්
(Segmentation fault)හටගනී
(1) A හො B්පමණි
(2) B හො C්පමණි

(3) A හෝC පමණි
(4) ිදයල්ේඅසතයයි

(5) ිදයල්ේසතයයි

(11) ිදසුමවකු් විිදන්් පරිගණක් වදන්් සැකසුේ් මෘුකොැංගයක්් ොවිතමයන්් ලිපියක්් සකස් කර් එය් තොවකොලික්
ආචයන(temporally storage)්උපක්රමය්)උපක්රමය්0)්තුළ්රදවෝතබෝමුද්රණය්)උපක්රමය්2)්මකොට්ලිපිය්වසන
(close)්ෙදි ්උපක්රමය්0්සහ්උපක්රමය්2්පිලිමවලින්්නිරූපණය්කිරිම්සදහෝවාොත්්සුුසු්වන්මන්්කවරක්ද?
i.
ii.
iii.
iv.
v.

සැමනලි්මතකය (Flash memory)්හෝවොරක්මතකය (Cache memory)
ප්රධොන්මතකය (Main Memory)්හෝතිත්්නයොස්මුද්රකය (Dot-matrix Printer)
දෘා්තැටිය (Hard Disk)්හෝමල්සර්ග්මුද්රකය (Laser Printer)
සුසැංහිත්ඩිසකය (Compact Disk/CD)්හෝප්රධොන්මතකය (Main Memory)
ඉහත්කිිදවක්්මනොමේ

(12) ්පහත සදහන් ොවිතයන් සෙකන්න
A. - ක්ෂද්ර සකසනය (Micro Processor)
B. - අනුලිත පරිපය (Integrated Circuit - IC)

C. - ට්රොන්ිදසටරය (Transistor)
D. - රික්ත නෙ (Vacuum Tube)

ABCD මෙස පරිගණක පරේපරොවන්මේ තොක්ෂණික ොවිතයන් සැෙකූ විට ඒවොමේ
(4) මතක ධොරිතොව (Memory Capacity) වැඩි විය
(5) විුලි පරිම ෝජනය (Power Consumption) අඩු විය

(1) විශොෙත්වය (Size) අඩුවිය
(2) හැකියොව (Capability) වැඩිවිය
(3) කොර්ගය සොධනය (Performance) අඩු විය

(13) ම ෞතික්මතකය්සමොන්මකොටස්වෙට්මබදීම්
්්මෙස්හඳුන්වන්අතර්තොර්ගකික්මතකය්සමොන්
මකොටස්වෙට්මබදීම්
්්මෙස්හඳුන්වයි ්ඉහත්හිසතැන්්සඳහෝපිළිවලින්්
(1) රොමුකරනය්,්සමමුහුර්ගතකරණය
(2) රොමුකරනය්,්පිටුකරණය
(3) අනුරූපකරණය,්සමමුහුර්ගතකරණය
(4) පිටුකරණය්,්රොමුකරනය
(5) පිටුකරණය්,්අනුරූපකරණය
(14) පහත්කුමක් DML සේබන්ධව්සොවදය්මේ්ද?
(1) දත්ත්සමුදොයක්ගබාොකර්ඇති මතොරතුරු්ෙබොගැනීමට්පරිශීෙකයන්ට්උදේ්මේ
(2) පරිශීෙකයන්ට්දත්ත්සමුදොමේ්ඇති්මතොරතුරු්මකෝදැමීමට්උදේ්මේ
(3) පරිශීෙකයන්ට්දත්ත්සමුදොමේ්වුහය්තීරණයට්පහසුකම්ෙබොමදයි
(4) දත්ත්සමුදොයට්නව්මතොරතුරු්ඇතුෙත්්කිරීමට්පරිශීෙකයින්ට්අවසයොව්ෙබෝමද්ව
(5) මවනස්කරන්ෙද්මතොරතුරු්දත්ත්සමුදොමේ්ගබාෝකරයි
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(15) පහත්කුමන වගන්ති්සතය්මේ්ද?
A. වසමක්්යනු්කිිදයේ්උපෙැකියකට්අදොේඅගයන්්කුෙකයයි
B. ඝණනීයතොවය්යනු්වගුවක්ඇති්උපෙැකි්ගණනයි
C. තත්වය්යනු්වගුවක්ඇති්මරමකෝා්ගණනයි
D. උපෙැකියොනයක්්යනු්වගුවක්ඇති්මරමකෝායකි
(1) A්හො B්පමණි
(3) A හෝD පමණි
(2) C හෝD පමණි
(4) A, B හො C්පමණි

(5) ිදයල්ෙම

(16) පරිගණකයක්ජොෙයක්විනයොසය (network configuration)්පරීක්ෂෝකිරීම්සදහෝමයොදොගත්හැකි්විධොනය්වනුමේ
i. traceroute
ii. netstat
iii. hostname
iv. Ipconfig
v. ping
(17) OSI මයොමු්ආදර්ගශකමේ්ජොේසතරය (network layer)
(1) වැරදි්නිවැරදි්කිරීේ්ිදු්කරයි
(2) අන්තර්ග-ක්රියොවලි්සන්නිමේදනය ිදු්කරයි
(3) ගැලීේ්පොෙනය්ිදු්කරයි

(4) දත්ත්පැකට්ටු්මොර්ගගගත්කිරීම (routing)්ිදු්කරයි
(5) මදෝෂ්අනොවරණය්ිදු්කරයි

(18) 092 48 37 3් යන් ලිපිනය් හෝ 255 255 255 224් අනුජොේ වසනය (subnet mask)් සෙකන්න ් මමම් ජොෙයට්
සත්කොරකයින්්කී්මදමනකු්සෘජුවම්සේබන්ධ්කළ්හැකිද?
i. 16

ii. 32

iii. 30

iv. 31

v. 8

(19) ජොෙයක් පවතින් පරිගණකයක්් 092 248 06 90් යන් IP ලිපිනය් සහ් 255 255 255 028් යන් උපජොේ ආවරණය
(subnet mask)්මගින්්විනයොසගත්කර්ඇත ්මමම්ජොෙමේ්පවතින්පරිගණකයක්්සඳහෝෙබොදිය්මනොහැක්මක්්පහත්
මපන්වෝඇති්කවර්IP ලිපිනයක්ද?
(1) 092 248 06 060
(3) 092 248 06 001
(5) 092 248 06 021
(2) 092 248 06 78
(4) 092 048 06 75
(20) සයොනීය්ප්රමද්වශ්ජොෙයක (LAN)්ජොේඋපක්ර (network devices)ම්750්ක්්තිමේත්එම්පරිගණක්ජොෙය්සදහෝවාොත්ම්
සුුසු්උපජොේආවරණය (subnet mask)්කුමක්ද?
(1) 255 255 255 1
(3) 255 255 252 0
(5) 255 255 254 1
(2) 255 255 255 028
(4) 255 255 255 224
(21) සේමේෂණ්පොෙන්නියමොවලිය (TCP)්සේබන්ධමයන්්පහත්සදහන්්වගන්ති්අතුමරන්්නිවැරදි්වන්මන්්කුමක්ද?
(1) TCP යනු්ජොේසයර්(network layer) නියමොවලියකි
(2) යවනු්ෙබන්සෑම්බයිටයක්ම්ග්රහකයෝමවත්ෙැීමම්TCP මගින්්සහතික්කරයි
(3) එක්්පරිගණකයක්්තුළTCP ් ොවිත්කළ්හැක්මක්්එක්්වරකට්එක්්මයුමකට්පමණි
(4) HTTP , TCP ොවිත්කරයි
(5) TCP විිදන්්ප්රවොහන (transport)්නියමොවලිය්මෙස User Datagram්නියමොවලිය (UDP)් ොවිතෝකරයි
(22) සේබන්ිත්දත්ත්සමුදොය්පිළිබඳ පහත්දැක්මවන්කවර්ප්රකොශය්නිවැරදි්මේද
(1) වගුවක්ප්රොයමික්යතුර විකල්ප්යතුරු්අතරින්්මතෝරෝගැනීම
(2) වගුවක්ආගන්තුක්යතුරක්්සඳහෝඅගයන්්පිටපත්්කිරීේ්කළ්මනොහැක
(3) ප්රයමික්යතුරක්්මනොමැතිව්වගුවක්්නිර්ගමොණය්කළ්මනොහැක
(4) වගුවක්ආගන්තුක්යතුරක්්මවනත්්වගුවක්ප්රොයමික්යතුර්විය්යුතුය
(5) වගුවක්විකල්ප්යතුරු්තිබිය්යුතුමය
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(23) පහත්දැක්මවන්දත්ත්සමුදොය්මමමහයුේ්සෙකන්න
A. වගුවකින්්උපෙැකියොන්ඉවත්්කිරීම
B. වගුවකට්නව්දත්ත්ඇතුෙත්්කිරීම
C. වගුවක්ඇති්දත්ත්විකරණය්කිරීම
D. වගුවක්දත්ත්සමුද්වධරණය්කිරීම
A.B.C.D්යන්දත්ත්සමුදොය්මමමහයුේ්ක්රියොත්මක්කිරීමට්පිළිමවලින් ්යන් SQL ප්රකොශන් ොවිත්
කළ්යුතු්මේ’
(1) Delete, select, update,
(3) Select, delete, insert,
(5) Delete, insert, update,
insert
update
select
(2) Delete, insert, select,
(4) Insert, select, delete,
update
update
(24) මයෝජිත්පද්වධතිමේ් ොවිත්කිරීමට්සහමයෝගය්දැක්වීමමට් ොවිතොකරන්නන්මේ්කැමැත්ත්සහ්හැකියොව්ඇගයීමට්
ෙක්්කරන්මන්,
(1) මමමහයුේ්ශකයතොවය්යටමත්්ය
(4) මයදවුේ්ශකයතොවය්යටමත්්ය
(2) ආර්ගික්ශකයතොවය්යටමත්්ය
(5) පරික්ෂෝශකයතොවය්යටමත්්ය
(3) ආයතනික්ශකයතොවය්යටමත්්ය
(25) සටහන්්පිළිබඳව්සොවදය්ප්රකොශය්කුමක්ද?
(1) ක්රියොවලි්මදකක්්අතර්සෘජු්දත්ත්ගැලීමක්්පවතී
(2) ක්රියොවලියක්්හෝභූතොර්ගතයක්්අතර්සෘජු්දත්ත්ගැලීමක්්පවතී
(3) ක්රියොවලියක්්හෝදත්ත්මගොනුවක්්අතර්සෘජු්දත්ත්ගැලීමක්්පවතී
(4) දත්ත්ප්රවොහයක්්මදකට්මබදිය්හැක
(5) බොහිර්භූතොර්ගත්අතර්දත්ත්ප්රවොහ්දක්වන්මන්නේ්ඒවෝකා්ඊතෙවලින්්දැක්විය්යුතුය
(26) නව්මන්තීරු්ෙැංකොමේ්මොර්ගග්පද්වධතියට්හඳුන්වොදීමට්වාොත්්මයෝගය්ක්රමමේදඅය්කුමක්ද?
A. සෘජුව්ක්රියොත්මක්කිරීම
B. සමොන්තරගතව්ක්රියොත්මකව්
C. නියමුමය්ක්රියොත්මක්කිරීම
කිරීම
(1) A
(2) B
(3) C
(4) A හෝB
(5) B හෝC

(27) පොසල්් ිදසුවකුමේ්ඇතුළත්්කිරීමේ් අැංකය්සැංඛ්යොව්පහකින්්සමන්විත්විය්යුතුය ්මවේ්පොදක්මපෝරමයක්්හරහෝ
නිඛිේඅගයක්්මෙස්ඇතුෙත්්කරන්ෙද්ඇතුෙත්්වීමමේ්අැංකය්නිවැරදි්දැයි්තහවුරු්කිරීම්සඳහෝවාොත්්සුුසු වන්මන්්
පහත්දැක්මවන්කවර්වෙැංගුතෝපරීක්ෂණයද?
(1) පරොස
(3) ප්රරූප
(5) සැංඛ්යොත්මක
(2) දිග
(4) තත්ව
(28) පහත්ඒවෝඅතරින්්පද්වධතියක්්සඳහෝඅතයොවශය්වන්මන්්මමොනවොද?
A. ආදොන
B. ප්රතිදොන
C. ක්රියොවලි
(1) A සහ්B පමණි
(2) A, B සහ C්පමණි

(3) A, C සහ D්පමණි
(4) D පමණි

D. ආචයන
(5) ිදයල්ෙම

(29) පද්වධති්සැංවර්ගධන්ජීවන්චක්ර්මේ්පිරික්සුම්පැවැත්වීමමේ්පටිපොටිය්වාොත්්මහොදින්්නිරූපිත්පිළිතුර්වන්මන්
i. ප්රතිග්රහණ්,්අනුකලිත්,්ඒකක
ii. ්ඒකක්,්ප්රතිග්රහණ්,්අනුකලිත්
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iii. ප්රතිග්රහණ්,්ඒකක්,්අනුකලිත
iv.්අනුකලිත්,්ඒකක්,්ප්රතිග්රහණ

v. ඒකක්,්අනුකලිත්,්ප්රතිග්රහණ
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(30) r= 11, y= 2.5, c= 4 වශමයන්් r, y, c විචෙයයන්ට් අගයන්් පවරෝ ඇත ් ඒ් අනුව් r % 3*c+10/y යන් පයිතන්්
ප්රකොශයමේ්නිවැරදි්අගය්කුමක්ද?
i.

6.2

ii. 8.0

iii. 12.0

(31) පයිතන්් ොෂොමේ්වෙැංගු්විචෙය්නොමයක්්වන්මන්,
i. _Name-3
ii. 3_Name
iii. _Name 3

iv. 24.0

v. 40.0

iv. -Name3

v. _Name_3

(32) පහත්පයිතන්්දත්ත්සෙකන්න.්
‘win’ , [‘Nimal’ , 55 , ‘male’] , (‘abc’ , 45 , ‘xyz’) ,් {2: ‘name’ , ‘tel’: ‘0713139723’}
එම්දත්ත්අයත්්වන්පයිතන්්දත්ත්වර්ගග්අනුපිලිමවලින්්සදහන්්වන්මන්
i. String , Long , Float , Dictionary
ii. String , Float , Double , Array
iii. String , List , Tuple , Dictionary

iv. String , Tuple , dictionary , List
v. String , Array , Dictionary ,List

(33) පයිතන්් ොෂොමේ්ගණිතමය්මමමහයවන්(Mathematical Operators) වේනිවැරදි්ප්රතිදොනයක්්වන්මන්,
(1) ‘23’ +’23’ = 46
(3) 6.0 / 2 = 3.0
(5) 9 % 4 = 2
(2) 6.0 / 2 = 3
(4) 5.0 // 2 = 2.5
(34)

(35)

4**3 + 5*6 // 4 % 3 යන්පයිතන්්මක්තමේ්නිවැරදි්ප්රතිදොනය්වන්මන්,
(1) 94
(2) 03
(3) 65 5
(4) 65

Start

(5) 69

මමහි්දැක්මවන්මන්්මසවකයන්්දස්මදමනකුමේ්්වයස්හෝ
මසවෝකොෙය්ඇතුෙත්්කළ්විට්ඉහළ්මරණියට්ඇතුෙත්්කිරීමට්
මතෝරෝගත්හැකි්වැා්සටහනක්ගැලීේ්සටහනකි ්මේ්සදහෝ
පිළිමවළින්්)51,31)්,්)61,31)්,්)50,32)්,්)50,28)්,්)60,32)්,්
)52,30)්,)50,30)්,්)50,31)්,්)51,30)්,්)55,35)්යන්අගයන්්
ඇතුෙත්්කරන්ෙද්වමද්ව්නේ ්“Allow to apply“
යන්ප්රතිදොනය්ෙබෝමදන්අවසයෝගණන්කීයද?

x=0
Input Age
Input

No

Age >50
Yes

i.
ii.
iii.
iv.
v.

5 යි
7 යි
10 යි
8 යි
6 යි

No

Service
Yes
Display “Allow to apply”

x=x

x >10

No

Stop

.
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(36) ඉහත ගැලීේ සටහනට අදොළ වයොජ මක්තය වන්මන්
Begin

(i)

x=0
Input age & service

While age >50 & service >30

Print “Allow to apply”
x=x+1
End while
End

Begin
(iv)
Input age & service
If age >50 & service>30
While x <=10
Print “Allow to apply”
End while
End

Begin
(ii)
x=0
While x>=10
Input age & service
If age >50 & service>30
Print “Allow to apply”
x=x+1
End while
End

Begin
(iii)
x=0
Input age & service
While x <=10
If age >50 & service>30
Print “Allow to apply”
x=x+1
End while
End

Begin
(v)
x=0
While x <=0
If age >50 & service>30
Print “Allow to apply”
x=x+1
End while
End

(37) පහත්සඳහන්්පයිතන්්වගන්තිමයහි්ප්රතිදොනය්වන්මන්,
List1 = [1 ,2 , 3 ] ; List2 = [5 ,6 ,7 ]
List3 = List1 + List2
Print(List3)
1. [1,2,3,5,6,7]
2. [1,2,3]+[5,6,7]
(38) පහත්පයිතන්්ප්රකොශනමයහි්ප්රතිදොනය,
A=6
While A >0 :
A = A-2
Print (A, end=’,’)
1. 4 2
2. 4 2 0

3. (1,2,3)+(5,6,7)

4. List1+ List2

3. 2 4

4. 4,2

5. Error

5. 4,2,0

(39) පහත්පයිතන්්ප්රකොශනමයහි්ප්රතිදොනය,
1.
3.

123456789
12579

2. 1 1 2 3 5 8
4. 1 1 2 3 5 8 10

5. Error

def f1(n):
a,b=0,1
while a<n:
print (b)
a,b=b,a+b
f1(10)

(40) PHP සේබන්ධමයන්්පහත්කුමක්්අසතය්මේද?
(1) PHP්හි්ිදයලුම්විචෙයයන්්ඉදිරිමයන් $්පැවතිය්යුතුය
(2) තනි්මපළි්විවරණ්සඳහෝ/*සහ */් ොවිතෝමේ
(3) විචෙය්නොම්අක්ෂර්සැංමේදී (case sensitive)්මේ
(4) විචෙය්නොම්වේහිස්ඉා්(spaces) ොවිතෝමනොමේ
(5) විචෙය්නොමයන්හි්පැවතිය්හැක්මක් a-z, A-Z, 0-9,්සහ _්යන්අනුෙක්ෂණ්පමණි
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(41) සපයෝඇති්PHP්මක්ත්ඛ්න්ාමේ්ප්රතිදොනය්කුමක්ද?
<? php
//Hello
$x=0;
$x+=10;
Echo “Hello world”;echo$x;
?>
(1) Hello
(2) Hello world
(3) Hello
$x+=10;
Hello world
(4) Hello world10
(5) Echo “Hello world”;echo$x;
(42) පහත්කුමක්්මඟින්්අිසන්ධොනයක්්නව්අතරික්සු්කවුළුවක්විවෘත්කරන්මන්ද?
(1) <a href``= “url” target = “new”>
(4) <a href``= “url” target = “open”>
(2) <a href``= “url” target = “_blank”>
(5) <a href``= “url” target = “_next”>
(3) <a href``= “url”.new>
(43) ඇල්මගොරිදමයක්්සේබන්ධව්පහත්කුමක්්සතය්මේද?
A. පරිගණක් ොෂොවක්් ොවිතෝකර්ඇල්මගොරිදම්ලියනු්ෙැමේ
B. ඇල්මගොරිදම්ලිවීමම්සඳහෝමනෝදැනුමක්්පැවතිය්යුතුමය
C. වයොඡ ක්මක්තය්ඇල්මගොරිදමක්නිරූපණයකි
(1) A පමණි
(3) C පමණි
(2) B පමණි
(4) A සහ B්පමණි

(5) B සහ C පමණි

(44) a= “blueberry”්නේ, a[2:3]්සහ a[:]්ප්රතිදොන්පිළිවලින්්විය්හැක්මක්්මමොනවොද?
(1) ‘b’ සහ ‘blue’
(3) ‘u’ සහ ‘blueberry’
(5) ‘u’ සහ ‘luberr’
(2) ‘l’ සහ ‘berry’
(4) ‘e’ සහ ‘by’
(45)
(1)
(2)
(3)

නිවැරදි්කොරක්රීතිමයන්්ලියෝඇති්css මක්තය්වනුමේ,
p{color.red;text_align:center;}
p{color : red, text-align:center}
p{color : red; text-align:center}

(4) p{color : red, text-align:center;}
(5) p{color = red, text-align = center;}

(46) 195.56.32.45/25 යන ip්ලිපිනයට්අනුව්මමම්ලිපිනය්අයත්්චොෙමේ්විකොශන්ලිපිනය්වන්මන්,
(1) 195.56.32.255
(3) 195.56.32.64
(5) 195.56.32.127
(2) 195.56.32.63
(4) 195.56.32.128
(47)
(1)
(2)
(3)

ආකෘතිය්තුේඇති්ප්රවොහන,්ඡ කොෙ,්දත්ත්සන්ධොර,්ම ෞතික්යන්සයර්වේනියමොවලි්දත්ත්ඒකක්පිළිවලින්,
Packet, Segment, Bit, Frame
(4) Frame, Segment, Packet, Bit
Segment, Packet, Frame, Bit
(5) Packet, Segment, Frame, Bit
Frame, Packet, Segment, Bit

(48) පහත්දැක්මවන්ආකොරයට්ද්වවිමය්සැංඛ්යොවක්පළමු්අනුරකරක්සැංඛ්ොව්සහ්මදවන්අනුරකරක්සැංඛ්ොව්විය්හැක්මක්,
(1) 10010000හෝ01101111 මේ
(4) 01101111හො 10010000 මේ.
(2) 01101111හො 01101110 මේ.
(5) 01101110හො 10010000 මේ.
(3) 01101110හො 01101111 මේ.
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(49) 2C116+778=
(1) 70116
(2) 76816

(3) 30016
(4) 30010

(5) 11000000102

(50). පහත්පයිතන්්ප්රකොශනමයහි්ප්රතිදොනය,
def add(*a):
tot=0
for i in a:
Tot =tot+i
return(tot)
print(add (1,3,4,5))
(1) 5

(2) 10
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(3) 13

(4) 15

(5) 1

